
 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 

Aika: Ke 14.8.2019 klo 17.30 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Sanna Laurila, KiVa ry 
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys 
Päivi Wickström, LC Vantaan Rubiini-Rubinen 
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Ismo Pohjantammi, Keimolan Omakotiyhdistys 
Anne Laari, Vantaan nuorisopalvelut 
Paavo Ranta, Vantaankosken seurakunta 
Harri Tuisku, Keimola Golf 
Tapio Pousi, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Airikki Pousi, LC Vantaan Rubiini-Rubinen 
Kirsi Holopainen, Keimolan Kaiku 

 
2. Kivistön kyläjuhla 

Kivistön kyläjuhlaa vietetään tänä vuonna lauantaina 7.9. klo 11-14 Aurinkokivessä. Yli 50 

toimijaa on jo ilmoittautunut mukaan. Tänä vuonna kyseessä on myös uuden yhtenäiskoulun 

lauantaikoulupäivä sekä avoimet ovet -tilaisuus. Aurinkokivessä koululaisia on n. 900 ja heidän 

koulupäivänsä alkaa klo 10, eli kyläjuhlan käynnistyessä paikalla on jo runsaasti lapsia ja nuoria. 

Kyläjuhlavapaaehtoisia otetaan edelleen erittäin mielellään mukaan, sillä mitä enemmän 

ihmisiä on mukana auttamassa, sen sujuvammin järjestelyt sujuvat. Vapaaehtoisten 

perehdytystilaisuus järjestetään asukastila Rubiinissa keskiviikkona 28.8. klo 18 alkaen. 

Aurinkokivi on kengätön tila, eli suosittelemme lämpimästi oman kenkäkassin mukaan 

ottamista. Valmisteluaikoihin ja kuljetusaikoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä 

koululaisten turvallinen kulku on taattava. Kivistön koonta-asema pitää avoimet ovet kyläjuhlan 

aikana (Lumikvartsinkadulla) ja Kivistössä ja Keimolanmäessä on luvassa myös asuntonäyttöjä. 

3. Elävää historiaa –tapahtuma 
MarjaVerkko, Katrinebergin kartano sekä Seutulan VPK:ta sekä Lions Club Vantaankoskea 
edustava Veikko Liinakoski järjestävät yhteistyössä 25.9. keskiviikkona Seutulan VPK:lla Elävää 
historiaa –tapahtuman klo 14-18. Tavoitteena on järjestää mukava tapahtuma, jossa jaetaan ja 
kerätään tarinoita ja kuvia sekä rekvisiittaa Kivistön suuralueen elämästä ennen vanhaan. 
Lisäksi Kivistön suuralueella toimivat eläkeläiskerhot ja yhdistykset voivat esittäytyä ja tutustua 
toistensa toimintaan. Tilaisuudessa otetaan mielellään vastaan asukkaiden valokuvia, jotka 
palautetaan sähköisen taltioinnin jälkeen. Kuvia on tarkoitus käyttää MarjaVerkon nettisivulla, 



Katrinebergin kartanon sivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä mahdollisesti näyttelyissä, 
museoissa ja kirjoissa. Kuvien lisäksi Kivistö kertomuksina –projektiin kerätään muutakin 
rekvisiittaa sekä asukkaiden tarinoita, joita voi tuoda tilaisuuteen paperille kirjoitettuna, 
lähettää sähköisesti tai ilmoittautua haastateltavaksi antamalla omat yhteystietonsa. Tilaisuus 
on kaikille avoin, mutta koska paikkoja on rajoitetusti, pyydämme ilmoittautumisia etukäteen 
osoitteeseen pia.ranna@marjaverkko.fi.  
 

4. Siivoustalkoot syksyllä? 
Kevään siivoustalkoot sujuivat hyvin, joten kokouksessa keskusteltiin uusien talkoiden 
järjestämisestä ja mahdollisista järjestämisajankohdista. Sosiaalisessa mediassa ja 
jäsenyhdistysten kautta olisi mahdollista kerätä ehdotuksia siivottavista alueista ennakkoon. 
Keväällä järjestettävät talkoot saivat keskustelussa selvästi enemmän kannatusta. Keväälle 
suunniteltavien talkoiden yhteyteen voisi mahdollisesti järjestää jonkinlaisen pienimuotoisen 
kilpailun sekä talkootarjoilua (kahvia ja makkaraa tms.). Keskustelussa nousi esiin myös 
haravointitalkooehdotus. Ehdotusta pohditaan. 

 
5. Keskustelua Kivistön kehitykseen liittyvistä asioista 

Kivistön suuralueella asukkaita puhuttavat monet alueen kehitykseen liittyvät asiat, kuten 
potentiaaliset hallihankkeet, kaupunkikeskuksen tilanne ja alueen keskeneräisyyteen liittyvät 
seikat. MarjaVerkko pyrkii omalta osaltaan pitämään aktiivisesti keskustelua yllä Vantaan 
kaupungin ja muiden asianomaisten kanssa Kivistön kehitykseen liittyvissä asioissa. Yhdistys on 
nostanut esiin mm. kaupunkikeskuksen rakennuttamisen viivästymisen aiheuttamia vaikutuksia 
asukkaisiin. Seuraavassa MarjaVerkon kokouksessa syyskuussa voidaan toivottavasti käydä läpi 
kaupunkikeskuspäätöstä. Asukastilaisuuden järjestämistäkin on alustavasti suunniteltu. 
Myös halli- ja stadionhankkeisiin on oltu yhteydessä ja tarjottu mahdollisuutta tulla Kivistön 
kyläjuhlaan pitämään esittelypistettä.  

 
6. Muut asiat 

9.9. klo 16.30-20.00 Kivistön Marttojen koko perheen tapahtuma Kaiun majalla. Luvassa on 
mm. kepparirata, paloauto, roskapoliisi, ja Vantaan luontokeskuksen järjestämä luontoseikkailu.  
 
24.8. klo 14-18 KiVa ry:n Kivistön juoksutapahtuma. Aikuisilla matkoina ovat 10km ja 21 km 
sekä 5km kävely. Lasten ja nuorten sarjoissa matkoja on useita eri ikäryhmien mukaan (n. 200m 
– 5km). 
 
30.8. klo 17-19 Katrinebergin kesäkauden päättäjäiset.  
 
MarjaVerkon järjestämää Kivistön joulutoria suunnitellaan sunnuntaille 15.12. Safiiriaukiolle. 
  

7. Seuraava kokous 
Ma 9.9. klo 17.30  
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