
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 
 
Aika: Ke 15.6.2022 klo 18.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2B) + Zoom -etäkokous 
 

1. Osallistujien esittely 
John Simon, MarjaVerkko 
Eena Kero, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Ismo Pohjantammi, Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistys 
Emilia Henttunen, Vantaan kaupunki 
Anita Ovaska, Vantaan kaupunki 
Anne Kokkonen 
Noora Malmikumpu 
Vannipa Khongmongkhon  
+ lapsi 
 
 

2. Palautetta KYTKE-festarista 
Festarista on saatu pääosin todella positiivista palautetta niin osallistujilta kuin toimijoiltakin. 
Ihmiset olivat iloisia siitä, että tapahtuma vihdoin toteutui tänä vuonna. Hyvänä juttuna pidettiin 
sitä, että festariin yhdistettiin Lions Club Vantaankoski-Vandaforsenin Nappulakisat ja Keimolan 
Kaiun jalkapallojaoston KeiKa-päivä vielä täydensi mukavasti vilkasta tapahtumapäivää. Porukkaa 
oli liikkeellä todella mukava määrä. Arvion mukaan alueella oli päivän mittaan n. 1200 henkeä. 
Festarilla käytetty toimintapisteiden leimapassi toimi erinomaisesti tänä vuonna. Kirppiskatu oli 
hyvä lisä, sillä se toi paikalle myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ehkä muuten olisi tulleet 
tapahtumaan.  
 
Kaupunkikulttuurikeskuksen tiimi totesi, että tapahtumassa oli porukkaa paljon enemmän kuin 
he olivat olettaneet. Kaupunki sai valtavan määrän ehdotuksia keskuksen nimikilpailuun (yli 500), 
mikä on erittäin positiivinen asia. Tunnelma tapahtumassa oli hurmaava ja päivä oli 
osallistuneiden tahojen mukaan onnistunut kaikin puolin. Kiitos kaikille tapahtumaan 
osallistuneille! 
 

3. 17.9. järjestettävän Kivistön kyläjuhlan suunnittelua 
Aurinkokiven koululla on koulupäivä lauantaina 17.9. klo 9–12 ja Kivistön kyläjuhla järjestetään 
Aurinkokivessä ja koulun ympäristössä klo 11–15. Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut jo 
yli 20 tahoa, vaikka ilmoittautuminen avattiin normaalia myöhemmin. Tänä vuonna pyritään 
hyödyntämään mahdollisimman pitkälle parin viime vuoden suunnitelmia, joita ei voitu toteuttaa 
mutta sekä tapahtuman suunnitteluun että toteutukseen otetaan erittäin mielellään osallistujia 
mukaan. Esimerkiksi esiintyjien ja ohjelman suhteen kaivataan vielä vinkkejä. Luvassa on ainakin 



taidetta, esityksiä, toimintapisteitä, kirppiskatu ja edellisten vuosien tapaan myös esittely- 
myynti- ja markkinointipisteitä. 
 

4. Haitallisten vieraslajien torjuntatalkoot 
Espanjansiruetanatalkoot käynnistyivät tänä vuonna toukokuun alussa. Parit yhteistalkoot on 
järjestetty Maitorpassa, mutta tänä vuonna toimitaan pääosin omatoimitalkoilulla osallistujien 
toiveesta, sillä sopivia yhteistalkooaikoja on vaikea löytää. Sadesää ja myöhäinen ilta tai aikainen 
aamu ovat parhaita aikoja etananmetsästyksen kannalta. Tänä vuonna on saatu oma pieni 
talkooryhmä myös ”vanhan” Kivistön puolelle Maitorpan ja Koivupään lisäksi. Maitorpassa on 
talkoilijoilla ollut sellainen tunne, että viime vuoden talkoilla on ollut vaikutuksia etanoiden 
määrään. Muutamia yhteistalkoita tullaan luultavasti edelleen järjestämään ja WhatsApp -
talkooringissä niitä voi ehdottaa kuka vain. Jos etanoiden kerääminen tuntuu mahdottomalta, voi 
osallistua niittojätteen haravointitalkoisiin. Viime vuonna erityisesti siihen oli vaikea löytää väkeä, 
koska se tapahtuu kesäloma-aikoina (kaupungin niittoaikataulun mukaan). Maitorpassa 
ensimmäinen Keimolantien pientareen niitto tapahtuu nyt keskiviikkona 22.6. 
 
Komealupiinitalkoot järjestettiin 6.6. Kivistön keskusta-alueella. Muutama talkoilija joutui viime 
tingassa perumaan osallistumisensa, joten talkoot järjestettiin hyvin pienellä porukalla. Koska 
lupiinit eivät olleet ehtineet vielä kasvaa kovin suuriksi, eikä kukintoja ollut paljoa, niin talkoilu oli 
erittäin antoisaa ja tulokset näkyviä. Talkooväki keräsi alle 1 ½ tunnissa 12 jätesäkillistä täyteen 
lupiinijätettä. Parasta oli, että talkoissa oli selvästi nähtävissä mihin saakka viime vuonna oli 
edetty, sillä niillä alueilla ei juuri lupiineja ollut. 
 

5. Keskustelua syksyn toiminnasta 
Kivistön kohtaamispaikka jää tauolle 23.6. ja aukeaa jälleen elokuun alussa. Heinäkuussa 
pidetään myös tauko MarjaVerkon verkostoilloista. Kohtaamispaikkatoimintaan on saatu mukava 
määrä toimintaehdotuksia kävijöiltä, joten niitä pyritään mahdollisimman paljon toteuttamaan 
syksyllä. Kyläjuhlan lisäksi MarjaVerkko suunnittelee syksylle muuta pienimuotoisempaa 
toimintaa. Verkostoilloissa on luvassa mm. syyskuussa keskustelua Kivistön alueen 
asuntokannasta ja hallintamuodoista sekä asuntomarkkinatilanteesta nyt ja tulevaisuudessa, 
lokakuussa puolestaan keskustellaan Kivistön kulttuurikeskuksen kehityksestä ja suunnitelmista 
sekä käytännön asioista liittyen tilan käyttämiseen ja varaamiseen. Mahdollisia muita aiheita ovat 
Arena 3.3 hankkeen eteneminen sekä Kivistön roskaisuus- ja rottatilanne.  

 
6. Muut asiat  

- Elokuussa MarjaVerkko järjestää jälleen yhdessä Vantaan kaupungin kulttuuripalveluiden ja 
Pop-up Kino Helsingin kanssa leffapiknikin Kenraalinpuistossa 

 

7. Seuraava verkostoilta 
Ke 10.8. klo 18 asukastila Rubiinissa 

 


