
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 
 
Aika: Ke 13.10.2021 klo 18.00 
Paikka: asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2B) + Zoom -etäkokous 
 

1. Osallistujien esittely 
John Simon, MarjaVerkko 
Milla Kreft, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Annukka Larkio, Vantaan kaupungin kulttuurijohtaja 
Reeli Karimäki, Vantaan kaupungin kulttuuripäällikkö 
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski-Vandaforsen 
Päivi Wickström, Lions Club Vantaa / Rubiini-Rubinen 
Anne Kokkonen 
Ismo Pohjantammi, Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistys 
Tiina Humaloja, KiVa  
Heli Kolho 
Matti Kolho 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Laura Tuomi, asukastilat 
Anita Ovaska, kaupunkikulttuurin toimiala, projektipäällikkö 
Arja Ryhänen, Kivistön eläkeläiset 
Johanna Gröning 
Riikka Mustakallio 

 
2. Kivistön kulttuuritoiminta ja sen kehittäminen 

Vantaan kaupungin kulttuurijohtaja Annukka Larkio avasi verkostoillan esittelemällä Vantaan 
uudet kulttuurilinjaukset 2021–2030. Ne löytyvät täältä. Larkio kertoi, että linjaukset ovat 
laajan yhteistyön tulos. Niitä on ollut suunnittelemassa laaja joukko vantaalaisia 
kulttuuritoimijoita, järjestöjä ja kaupungin omaa väkeä. Kaupunki sai somekyselyynsä yli 600 
asukasnäkökulmaa ja toivetta siitä, millaiseksi kulttuurikaupungiksi Vantaan halutaan 
kehittyvän. Kulttuurilinjaus nivoutuu laajasti kaupungin eri toimialojen ohjelmiin ja se otettiin 
osaksi valtuustosopimusta. Linjaus otetaan käyttöön kaupunkitasoisesti. Kulttuurilinjaukset 
ovat tietynlainen priorisointilista, jonka mukaisesti tavoitteita lähdetään toteuttamaan. Yksi 
keskeisistä ajatuksista on yhdessä tekeminen, kun kulttuurin määrärahat ovat vähentyneet. 
Kulttuuritoiminta on kaikille ihmisille tarkoitettua toimintaa. Tavoitteena on tarjota ennen 
kaikkea mahdollisuus itse tekemiseen, elinvoiman vahvistamiseen ja elämänvoiman 
parantamiseen. Osallisuus kasvaa, kun ihminen kokee olevansa osa yhteisöä ja yhteistä 
tekemistä. Lähiympäristö ja kotiseutu luovat juuria ja kiinnittävät meidät osaksi historiaa. 
 
Kaupungilta on mahdollista anoa avustuksia niin pieniin kuin suuriinkin tapahtumiin ja 
toimintoihin. Reeli Karimäki kertoi Vantaan kulttuuripalveluiden välinelainaamosta, josta voi 
lainata tarvikkeita. Välineiden siirtokustannuksiin voi anoa avustusta vapaa-ajan lautakunnalta. 

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/156503_Vantaa_Kulttuurilinjaukset_2021-2030_web.pdf


 
Kivistössä kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti lähipalvelukeskittymään suunnitellut tilat, johon 
tulee kirjasto- nuoriso- ja kaupunkikulttuuritoiminnalle tiloja. Ympärivuotinen toiminta 
mahdollistuu uusien tilojen myötä. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa ja ehdottaa, mitä 
tiloissa voitaisiin tehdä. Sinne tulee muun muassa näyttelyseinä taiteilijoille, 100 paikkainen 
monitoimi- /konserttitila, värkkäämö, kokkailutila, pelisali, äänitysstudio, neuvottelutiloja, 
lukusali, etätyöpisteitä, lehtien lukupiste ja kahvittelutilaa. Tilat tulevat olemaan varattavissa 
monenlaiseen käyttöön. Projektipäällikkö Anita Ovaska esitteli tulevan tilan pohjaratkaisua. 
Tilavaraukset hoituvat Timmi -varausjärjestelmän kautta. Tilan avajaisia tullaan viettämään 
luultavasti keväällä 2023. Kaupunki järjestää lapsiperheille, nuorille aikuisille ja nuorisolle 
työpajat, joissa suunnitellaan tilojen tunnelmaa ja ilmettä. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet 
löydät kaupungin sivulta: https://osallistuvavantaa.fi/q/7w9ucs4xnw27 
 
Keskustelussa nousi esiin mahdollinen tarve kulttuurituottajalle uuteen tilaan. Tilan 
olemassaolo ja varausjärjestelmä eivät takaa, että tila täyttyy tapahtumalla ja elämällä. 
Näyttelyseinän osalta esimerkiksi pohdittiin tarvetta erillisille hakuajoille ammatti- ja 
harrastelijataiteilijoille. Konseptointia tehdään parhaillaan. Todettiin, että olisi hyvä olla joku 
koordinoimassa tilan käyttöä muutenkin, sillä myös erillisten tilojen samanaikaisesta käytöstä 
voi mahdollisesti aiheutua erilaisia ongelmia. MarjaVerkko on tarjonnut apuaan ja tuonut myös 
esiin omat huolensa siitä, mitä mahdollisia ongelmia voi seurata, jos tilasta ja siellä 
järjestettävästä toiminnasta ei vastaa kokonaisuutena kukaan. 
 
Kivistön eläkeläisten määrä kasvaa ja eläkeläiset kaipaavat hengailutilaa. Asukastila Rubiinin 
tilan käytön suhteen yhteistyö on sujunut erittäin hyvin, mutta muiden tilojen kanssa on 
vaikeuksia ollut. Eläkeläiset ovat aktiivisia ja keksivät kyllä itse tekemistä, kunhan heille 
annetaan tiloja käyttöön. Keskustelussa nousi esiin, että Katrinebergin kartano on asukastila ja 
se on käytettävissä, vaikkakin se on Seutulan puolella. Rakenteilla olevan tilan monitoimi- / 
konserttitilan koosta käytiin keskustelua. Alueelle toivottiin isompaa tilaa, jonne mahtuisi 
suurempi yleisömäärä. Todettiin, että Aurinkokivessä on iso ruoka-aula, jossa on suuri 
näyttämö. Tilaan mahtuu n. 600 henkeä. Myös Kanniston koulusta löytyy iso ruokala. Tilat ovat 
kaikkien varattavissa varausjärjestelmä Timmissä.  
 
Ajatus Kivistön taiteilijayhteisöstä nousi esiin. Alueella on monen eri taiteenalan osaajia. 
Yhteisö voisi toimia omalla brändillä ja MarjaVerkko voisi kenties toimia kokoavana voimana 
yhteisölle. Kulttuuripalvelut voisivat tätä viestinnällisesti buustata, jos yhteisö lähtisi 
rakentumaan.   

 
3. Muut asiat  

• MarjaVerkon käynnistämä neulegraffitiprojekti on saanut mukaan ilahduttavan määrän 
osallistujia ja nyt tavoitteena on yhdistää saatuja neulepaloja keskiviikkona 27.10. ja 
perjantaina 29.10. Kivistön kohtaamispaikka Rubiinissa klo 9–15. Ripustustalkoot 
järjestetään 30.10. lauantaina klo 13 alkaen (säävaraus). Toivottavasti talkoisiin osallistuu 
mahdollisimman paljon väkeä, jotta puut saadaan koristeltua yhdessä! Ripustustalkoita 
täytyy luultavasti järjestää useampana päivänä. 

• MarjaVerkko on järjestämässä jouluvaloja Kivistöön. Projektiin on lähtenyt mukaan 
paikallisia yhdistyksiä, yrityksiä sekä rakennusliikkeitä. Vantaan kaupunki asentaa 

https://osallistuvavantaa.fi/q/7w9ucs4xnw27
https://osallistuvavantaa.fi/q/7w9ucs4xnw27


jouluvalot Topaasiaukiolle ja Safiiriaukiolle. Pienimuotoisia joulukadun avajaisia 
suunnitellaan keskiviikolle 1.12. klo 18.30–19 

• Kivistön joulutori on suunnitteilla jälleen. Joulutori järjestetään Topaasiaukiolla 
sunnuntaina 12.12. klo 12–15 ja mahdollisesti myös lauantaina 11.12. klo 12–15, jos vain 
löytyy tarpeeksi halukkaita osallistujia molemmille päiville. Myyntipaikkahaku on käynnissä 
täällä.  
MarjaVerkko etsii aina tapahtumiin myös vapaaehtoisia auttamaan tapahtuman 
toteutuksessa ja suunnittelussa. Olisiko sinulla kiinnostusta ja muutama tunti aikaa toimia 
joulutorin vapaaehtoisena? Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi täällä. 
 
 

4. Seuraava verkostoilta 
 Tiistaina 9.11. klo 18 alkaen. Teemana on Kivistön uusien valtuutettujen esittäytyminen. 
 

https://forms.gle/TWvRFwpyEpTp52ddA
https://forms.gle/YpuhtVGTZzUjTzaHA

