MarjaVerkko ry:n verkostoilta
Aika: Ke 11.5.2022 klo 18.00
Paikka: Asukastila Rubiini + Zoom -etäkokous
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Vannipa Khongmongkhon
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2. Tilannepäivitys Kivistön juoksutapahtumasta
Juoksutapahtuman järjestäminen oli esillä alkuvuodesta, kun MarjaVerkkoon otettiin yhteyttä ja
toivottiin alueelle omaa juoksutapahtumaa. Aihe on ollut aiemminkin esillä, kuun yksittäiset
asukkaat ovat ottaneet yhteyttä asiaan liittyen. MarjaVerkko otti yhteyttä muutamaan eri
urheiluseuraan, joka toimii alueella ja Vantaan Salamien toiminnanjohtaja kiinnostui
ehdotuksesta. Hän järjesti yhteispalaverin MarjaVerkon ja KiVa ry:n edustajien kanssa. KiVa on
järjestänyt kaksi kertaa Kivistössä pienimuotoisen juoksutapahtuman, joten MarjaVerkko kutsui
heidät mukaan suunnitteluun. Vantaan Salamat vetäytyi hankkeesta vedoten tämän kesäkauden
tapahtumiin ja niiden aiheuttamiin kiireisiin, jonka jälkeen todettiin, että MarjaVerkon rahkeet
eivät riitä järjestämään Kivistön juoksua yksin. Ensi vuonna toivottavasti saataisiin Kivistön alueen
oma juoksutapahtuma järjestymään.
3. Kivistön kyläjuhlan ajankohta ja suunnittelun käynnistys
Kivistön kyläjuhla on MarjaVerkon perinteisin ja suurin tapahtuma. Viime vuosina kyläjuhla on
ollut syyskuun alussa Aurinkokiven koulun lauantaikoulupäivän yhteydessä. Juhla-ajankohdaksi
on suunniteltu tänä vuonna lauantaita 17.9.2022. Keskustelussa pidettiin ehdotettua ajankohtaa
hyvänä sillä, koulunkäynti on silloin alkanut, lähialueen tapahtumia on jo pidetty ja mökkeily on
vähän vähentynyt. Etsinnässä on kivoja esiintyjiä ja vinkkejä otetaan vastaan. Viime vuosina

esiintymässä on ollut mm. Voice of Finland -finalisteja, paikallisia tähtiä sekä muutama tunnettu
laulaja. Kokouksessa päätettiin, että jos Aurinkokivelle käy 17.9., niin se on kyläjuhlan ajankohta.
(Lisäys: Kokouksen jälkeen saatiin tieto, että Aurinkokivelle päivä sopii kyläjuhlan
järjestämispäiväksi. Koulu ei ole vielä ehtinyt tehdä päätöstä siitä, pitävätkö he
lauantaikoulupäivän silloin myös.)
4. KYTKE-festari lauantaina 21.5.
Festari järjestetään nyt kuudetta kertaa. Viimeiset kaksi vuotta tapahtuma on pitänyt koronan
vuoksi perua. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa Keimolan Kaiun jalkapallojaoston KeiKa-päivä
järjestetään samanaikaisesti Kanniston koulun vieressä olevalla Kenraalinkentällä klo 12 – 17.
Lions Club Vantaankoski-Vandaforsenin nappulajuoksukisat puolestaan järjestetään klo 12 14.30 Kenraalinkentän ja Kenraalinpuiston välisellä hiekkatiellä. Nappulakisoista on tullut esite,
joka meni jakoon kouluihin ja päiväkoteihin. Esitteessä on mukana myös KYTKE-festarin mainos.
Festarilla on tänä vuonna myös maksuton kirppiskatu. Kenraalinpuistossa on luvassa
lavaohjelmaa, maksuttomia toimintapisteitä sekä herkku- ja ruokamyyntiä klo 13 - 17.
Esiintymässä on kaksi bändiä Ylästön koululta, kaksi bändiä Aurinkokiven koululta, Vaskivuoren
lukiosta Sacramento, Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu, Sandhja, CariBianca sekä Walter ry:n UBprojektista katutanssiesitys. Luvassa on mm. pomppulinna, pinssien tekoa, kisoja ja pelejä,
kasvomaalausta, puujalkakävelyä ja muuta mukavaa. Festarin luonne on rennon letkeä.

5. Syksyn verkostoiltojen teemaehdotuksia
- Asuntotarjonnan katsausiltaa on suunniteltu syys-lokakuulle, jossa kaupungin suunnittelija
kertoisi, mitä suunnitelmia kaupungilla on Kivistön alueelle tulevaisuudessa.
- Esillä on ollut ehdotus urheiluteemaillasta, jossa urheiluseurat ja kuntosalit voisivat kertoa
enemmän omasta toiminnastaan ja mahdollisesti saataisiin myös tilannepäivitystä
liikuntapaikkojen sekä Areena 3.0 suunnittelun etenemisestä.
- Yksi teemailta voisi olla kaupunkikulttuurikeskuksen rakentamisen eteneminen ja
lähipalvelukeskittymän valmistuminen.

6. Muut asiat
- Millan sijaisuus päättyy 31.5. ja vakituinen työntekijä Eena palaa töihin. Lämmin kiitos Millalle
ja onnea ja menestystä tuleviin koitoksiin!
- MarjaVerkon iltatoiminnan vetäminen on vasta alkanut vapaaehtoisvoimin. Yksi
vapaaehtoisista kertoi, että toiminta on kaikille avointa rentoa oleilua ja tutustumista.
Seuraava kerta on 20.5. perjantaina asukastila Rubiinissa klo 18.
- Leffapiknikiä on suunniteltu järjestettäväksi 19.8. tänä kesänä ja varapäivä on 22.8.
Leffapiknik järjestetään yhdessä Pop-Up Kino Helsingin ja Vantaan kaupungin kanssa.
- Alueellisen toiminnan mainostamisen haastavuutta pohdittiin yhdessä- Alueelle kaivataan
parempia ja tavoittavampia (sähköisiä) ilmoitustauluja.
- Verkostoillan lopuksi on KYTKE-festarin vapaaehtoisten perehdytys
7. Seuraava verkostoilta
- Kesäkuun verkostoillan ajankohtaa siirrettiin. Se järjestetään keskiviikkona 15.6., ei 8.6.

