
 

 
MarjaVerkko ry:n kokous 
 
Aika: Ma 29.4.2019 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 
 
1. Osallistujien esittely 
John Simon, MarjaVerkon puheenjohtaja 
Pia Ranna, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Kirsi Holopainen, Keimolan Kaiku 
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys 
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Päivi Wickström, LC Vantaa / Rubiini-Rubinen 
Harri Tuisku, Keimola Golf 
Sanna Laurila, KiVa ry 
Paavo Ranta, Vantaankosken seurakunta 
 
 
2. Hallituksen kokoonpano ja järjestäytyminen 

MarjaVerkon hallitus valittiin vuosikokouksessa. Kaikki viime vuonna hallituksessa olleet ovat mukana 
tänäkin vuonna. Pohdittiin, miten jatkossa löydetään uusia ihmisiä innostumaan ja osallistumaan 
toimintaan. Hallitus ja työntekijät yhteistyössä suunnittelevat yhteyden ottamista eri kortteliryhmiin, 
asukasryhmiin, Facebook –ryhmiin sekä muihin alueellisiin toimijoihin edellisvuoden tapaan. 
Ajatuksena on tuoda esiin, että toimintaa on mahdollista toteuttaa omassa toimintaympäristössään, 
lyhyinä ja selkeästi rajattuina projekteina tai osallistua pienimuotoiseen ja lyhytkestoiseen 
vapaaehtoistoimintaan. Kokouksiin osallistuminen ei ole keskeistä eikä välttämätöntä. Yhteistyötä on 
mahdollista tehdä monin tavoin.   

 
3. Palaute Kivistöstä kajahtaa –kuorokonsertista 

28.3. järjestettiin kuorokonsertti, jossa esiintyivät Vantaan kamarikuoro sekä Aurinkokiven 3-5lk. 
musiikkiluokkien oppilaat. Tapahtumassa oli arviolta n. 130 - 140 ihmistä. Sekä esiintyjiltä että 
konserttivierailta saadun palautteen perusteella konsertti oli onnistunut ja he olivat tykänneet 
yhteiskonsertti-ideasta. Musiikkiluokan opettajien mukaan jo se, että oppilaat olivat saaneet 
kenraaliharjoituksessa esiintyä koulun muille oppilaille, oli ollut elämys. Lapset olivat harjoitelleet 
hyvin ja yhteisesitys kamarikuoron kanssa sujui erinomaisesti. Lisäksi konserttitapahtuma toimi 
alkusysäyksenä musiikkiluokkien vanhempien järjestäytymiselle. Tapahtuma onnistui luomaan 
edellytykset konserttitoiminnan kehittämiselle jatkossa. 

 
4. Siivoustalkoot 

Sunnuntaina 5.5. klo 13 alkaen siivotaan lähiympäristöä pääkaupunkiseudun yhteisissä 
siivoustalkoissa. Aloituspaikkoina ja roskien keräyspisteenä toimivat Lipunkantajankentän 
parkkipaikka (Lipputie 11), Lincolninaukio 3 (Keimolanmäki), Kanniston koulu (Miekkatie 32) sekä 
Riipiläntien ja Lapintien risteys. Koivupään kyläyhdistys aloittaa siivoustalkoot Koivupään kentältä klo 
14.00 - 14.30. Kiinnostuneita osallistujia on runsaasti. Myös geokätköilijät osallistuvat tapahtumaan 
isolla joukolla. Jaossa on 50 roskapihtiä, roskapusseja, koirankakkapusseja ja pieniä 



hiekkalaatikkolapioita siivoukseen. Omat siivouskäsineet tulee ottaa mukaan. Sovittiin, että lisätään 
roskien keräyspisteet Lipunkantajanraitin Keimolantien päätyyn sekä Balkan Grillille. 

 
5. KYTKE-festari 

Iloinen puistokonserttitapahtuma järjestetään jälleen lauantaina 18.5. klo 14 - 17 Kenraalinpuistossa. 
Kyseessä on Ravintolapäivä, joten pop-up kahviloita ja ravintoloita toivotaan festarialueen 
välittömään läheisyyteen. Esiintyjinä on tuttuun tapaan vantaalaisia lapsia ja nuoria, rockbändi 
Vaskivuoren lukiosta, vuoden 2016 euroviisuedustaja Sandhja sekä uusi lastenmusiikkiduo 
Mirkka&Luis. Tapahtumassa on myös hauskoja toimintapisteitä, kuten pomppulinna, onnenpyörä ja 
keppihevosrata. Festarille on vapaa pääsy.  
 
Vapaaehtoisia otetaan edelleen erittäin mielellään vastaan esimerkiksi kuljetusten ohjaukseen ennen 
ja jälkeen tapahtuman, pieniin valmistelu- ja purkutehtäviin sekä yleiseen alueen tarkkailuun. 
Ilmoittautua voi täyttämällä oheisen lomakkeen (https://bit.ly/2Heu5Kf) tai ottamalla suoraan 
yhteyttä Elinaan (elina.olki@marjaverkko.fi). 

 
6. Kivistö kertomuksina –historiaprojekti 

Loppuvuodesta 2017 käynnistettiin Kivistö kertomuksina - elämänmakuista historiaa projekti, jossa 
ajatuksena on kerätä ihmisten arkisia tarinoita Kivistön suuralueesta ja heidän elämästään alueella. 
Tässä yhteydessä on mm. järjestetty muutamia aiheeseen liittyviä tapaamisia asukastila Rubiinissa, 
haastateltu asukkaita, järjestetty valokuva- ja tavaranäyttely osana Kivistön kyläjuhlaa 2018, tuotu 
Laurea ammattikorkeakoulun tarinateatteriryhmä Kivistön Markkinoille vetämään 
improvisaatioesitys aiheesta sekä perustettu Kivistö kertomuksina -Facebook ryhmä, jossa ihmiset 
voivat jakaa omia kuviaan ja tarinoitaan alueesta ja sen elämästä. Tavoitteena on jatkaa tätä 
projektia mahdollisuuksien mukaan muun toiminnan ohella ja julkaista MarjaVerkon nettisivulla oma 
sivu kerätyistä kuvista ja tarinoista. 
 
Seutulassa Katrinebergin kartanolla on myös järjestetty kaksi muisteluiltaa Seutulan alueeseen 
liittyen. Katrinebergin kartanon ja kartanossa toimivien tahojen kanssa yhteistyössä suunnitellaan 
ensi syksylle ke 25.9. n. klo 14 - 18 erityisesti alueen senioriväestölle yhteistä tapaamista Seutulan 
VPK:lla työnimellä "Elävää historiaa". Tavoitteena on, että tilaisuudessa saadaan myös kerättyä 
talteen ihmisten tarinoita, jotta niitä olisi mahdollista hyödyntää tulevalle nettisivulle. Vantaa-
seurasta on jo tiedusteltu mahdollista alustajaa tilaisuuteen.  
 
Helsingin yliopistolla järjestetään Kaupunkiakatemian lopputyömarkkinat 2.5., jossa voi tarjota 
lopputyöaiheita opiskelijoille. MarjaVerkko esittelee historiaprojektia yhtenä mahdollisena 
lopputyöaiheena.  

 
7. Kivistön kyläjuhla 

Vuoden 2019 kyläjuhla järjestetään lauantaina 7.9. klo 11 - 14 Aurinkokivessä. Koululaisilla on 
lauantaikoulupäivä ja samalla pidetään uuden yhtenäiskoulun avoimet ovet, jolloin on mahdollista 
tutustua rakennuksen laajennusosaan. Ohjelmaan on kyselty useita vantaalaisia kuoroja esiintymään. 
Kuoroyhteistyöstä voisi jatkossa mahdollisesti syntyä Kivistön suuralueen oma 
kuoromusiikkitapahtuma, jos intoa riittää.  
 
Kyläjuhlaan ilmoittautuminen avataan lähiaikoina, mutta ennakkoonkin on mahdollista ilmoittautua 
ottamalla yhteys Elinaan (elina.olki@marjaverkko.fi). Muutama ennakkoilmoittautuminen on jo 
vastaanotettu. 

 
8. Muut asiat 

MarjaVerkko on viime vuosina ollut pitkälti tapahtumien ja toiminnan järjestäjä sekä alueellinen 
yhteistyöverkosto, mutta se on vain osa siitä, mitä alusta lähtien MarjaVerkossa on haluttu tehdä. 

https://bit.ly/2Heu5Kf?fbclid=IwAR3Gi2wQtgD-kdAh54hOgUYDkYwlBUP18MR7CVHb4HaMSp-8TlmXAEF_AsM
mailto:elina.olki@marjaverkko.fi
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Seuraavassa kokouksessa pohditaan, miten voidaan entistä paremmin toimia foorumina alueen 
asioille. 

 
- 5.5. sunnuntaina klo 15 - 17 Katrinebergissä Klassista ja vähän kevyempää –konsertti 
- 11.5. lauantaina Keimolan omakotiyhdistyksen perinteiset Kivistön Markkinat klo 10 - 14 Kanniston 

koululla 
- 11.5. klo 11 - 14 brunssi Kivistön kirkolla 
- 12.5. Äitienpäivän hyväntekeväisyyskonsertti klo 18 Kivistön kirkolla. LC Vantaa / Rubiini-Rubinen 

sekä Vantaankosken seurakunta. Liput 20€, lapset ilmaiseksi 
- 13.5. maanantaina klo 18 - 20 Ötökkäystävällinen kaupunkiluonto –luento asukastila Rubiinissa  
- 15.5. keskiviikkona Vantaa -päivän lipunnosto Aurinkokivessä n. klo 9 
- 15. - 16.5. Vantaankosken koulun viimeinen musikaali ”1773 Purkutalkoot” klo 18 - 20 
- 19.5. KeiKa –päivä Kenraalinkentällä ja Kanniston koulun salissa klo 12-20 
- 20.5. maanantaina klo 8 - 15 Yhteisvastuu Open Keimola Golfissa 
- 21.5. klo 20.30 Keimolan Kotkat -jalkapallojoukkueen peli 
 
9. Seuraava kokous 

Tiistaina 28.5.2019 klo 17 alkaen asukastila Rubiinissa 
 
Syksyn kokousajat: 

Ke 14.8. klo 17.30 
Ma 9.9. klo 17.30 
Ma 7.10. klo 17.30 
Ke 6.11. 17 - 18! (Kivistön Marttojen kässäkahvila klo 18 alkaen) 
Ma 2.12. klo 17.30 

 


