
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 

 
Aika: Ke 12.10.2022 klo 18.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2B) + Zoom -etäkokous 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Marjo Perälä, Vantaan kaupunki 
Noora Malmikumpu 
Anne Kokkonen 
Laura Tuomi, Vantaan kaupunki 
Leena Rusanen, Vantaan kaupunki 
Outi Raiden 
Päivi Wickström 
Anu Hall, asukas ja kaupunginvaltuutettu 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Jenni Mboup 
Mohammed Mboup 
Ismo Pohjantammi, Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistys 
Kati Pyykkö, Vantaankosken srk 

  
2. Keskustelua ja kysymyksiä Kivistön kaupunkikulttuurikeskus Mosaiikista 

Kaupungin edustajat kertoivat, että nykytilanne on sellainen, että tilaa rakennetaan, seiniä 
pystytetään ja sähkömiesten kanssa käydään keskusteluja sähkölaitteiden sijoittelusta ja 
asennuksista. Toiveena on, että loppuvuodesta päästään keskittymään enemmän tilan toiminnan 
suunnitteluun. Avajaisaikataulu on tämän hetken tiedon mukaan se, että loppuvuodesta 2023 tila 
saadaan kaupungin haltuun. Sen jälkeen alkaa tilan kalustaminen. Noin kaksi kuukautta siitä, kun 
avaimet on saatu käteen (syyskuussa?), päästään tila avaamaan.  
 
Kirjasto tulee olemaan Vantaan kolmanneksi suurin kirjasto. Henkilökunta tulee olemaan paikalla 
seitsemän päivää viikossa. Tavoitteena on saada isot kokoelmat ja laajat aukioloajat (vaikka ei 
kovin myöhäiset kauppakeskussijainnista johtuen, esim. 9–20). Perhetapahtumia, kuten 
satutuokioita, tullaan tilassa järjestämään. Vantaa-infosta kysyttiin. Kivistöön ei tämän hetken 
tietojen mukaan ole tulossa Vantaa-infon tasoista palvelua. Tiloista kysyttiin mm., että 
minkälaiset ne tulevat olemaan, missä voi kokoontua ja onko tilassa kaappeja tarvikkeille. Tulossa 
on isot monikäyttötilat, joiden käyttövuorot tulevat hakuun helmikuussa varausjärjestelmä 
Timmissä. Pitkin vuotta on mahdollista varata yksittäisiä käyttövuoroja. Lähtökohtaisesti tilat 
ovat maksuttomia vantaalaisille yhdistyksille, jotka järjestävät maksutonta toimintaa 
vantaalaisille. Yksityiskäyttö on maksullista, samoin kuin sellaiset tilavaraukset, joissa tarvitaan 
vaativaa laitteistoa ja johon tarvitaan henkilökuntaa. Käyttömahdollisuudet ja maksut ovat siis 
samat kuin tänä päivänä asukastiloissa yleisesti (esim. asukastila Rubiinissa). Monikäyttötilassa 



tulee olemaan lokerikkoja ja jonkinlaisia pieniä järjestökaappeja (uimahallikaappityyppisiä) 
lokerikkoja, jotka toimivat koodeilla.  
 
Monilla järjestöillä on tarvetta kunnollisille säilytystiloille, sillä useilla toimijoilla on esimerkiksi 
paljon mappeja ja muuta, jota säilytetään kotona, kun tiloja ei ole. Kysyttiin, onko kaupungilla 
jotain ratkaisua tähän ongelmaan ja mitä näille materiaaleille voisi tehdä. Lokerikot ja 
järjestökaapit tulevat olemaan käytössä sellaisille vakiovuorokäyttäjille, joilla on tilassa 
säännöllistä toimintaa. Ne ovat kuitenkin hyvin pieniä. Kysyttiin, onko kaupungilla jotain 
keskusvarastoa, jossa järjestöjen arkistoja voisi säilöä. Kaupungin edustajat eivät tienneet 
vastausta, mutta todennäköisesti sellaista tilaa ei ole olemassa. Kaupungin oma arkisto muutti 
vähän aikaa sitten ja sekin arkistotila on erittäin rajallista. Asukastilojen varastotilat ovat ongelma 
jo nykyään. Alueen järjestöjen jonkinlaista yhteisvarastomahdollisuutta olisi ehdottoman hyvä 
lähteä selvittämään. Järjestöillä on karkeasti kolmentyyppistä tarviketta: 1. vanhat mapit ja 
aineistot (ei usein käytössä), 2. telttakatokset yms., jota tarvitaan tapahtumiin, 3. Esim. 
kohtaamispaikkatoimintaan tarvittavat, usein käytössä olevat tarvikkeet. Pohdittiin esim. 
Talliosakkeen tilan vuokraamista järjestöille yhteiskäyttöön, sekä sitä, olisiko mahdollista tehdä 
avustushakemusta yhteiselle varastotilalle.  
 
Tilaan on tulossa keittiö nuorisosiipeen kokkailua varten. Monikäyttötiloissa on 
kahvinkeittomahdollisuus, mutta ei mahdollisuutta suuremmalle kokkailulle. Keskustelussa 
nostettiin esiin huoli siitä, että tilan käyttöönotto viivästyy edelleen. Tilan piti olla käytössä jo 
huhtikuussa, mutta nyt käyttöönotto siirtyy loppuvuoteen. Kivistön kirkon remonttiaikataulusta 
ei ole mitään tietoa, joten ne tilat tuskin lähtevät toimijoilta alta vielä pitkään aikaan. Kivistön 
nuorisotilassa toiminta jatkuu siihen saakka, kunnes toiminta pystytään siirtämään Mosaiikkiin. 
Kivistön kirjaston osalta tilanne on vielä auki. Opetustilojen tarve alueella on suuri, joten painetta 
on saada uusia tiloja opetuskäyttöön. Kanniston nuorisotila tullaan luovuttamaan 
opetustilakäyttöön. Varastotilat Kanniston nuorisotilalta otetaan järjestöiltä pois, joten sekin 
lisää painetta varastotilan löytämiseen.  
 
Kaupungin edustajat vakuuttivat, että asukastilatoiminta tulee jatkumaan vähintään yhtä laajana 
uudessa tilassa. MarjaVerkko nosti esiin sen seikan, että koska tilat ja niiden tuomat 
käyttömahdollisuudet ovat hyvin erilaiset, tulee toiminnan sisältö kuitenkin väkisinkin 
muuttumaan, sillä nykyisenkaltaista toimintaa ei uudessa tilassa ole mahdollista järjestää, 
erityisesti jos käyttötarvikkeille ei ole olemassa kunnon tiloja. Olisi tärkeää tietää tarkemmin tilan 
käyttömahdollisuuksista, jotta toimintaa pääsisi suunnittelemaan riittävän ajoissa. Tällä hetkellä 
Kivistön kirkossa kokoontuu Marttojen lisäksi useita partiolippukuntia. Alueen lippukuntia on 
kolme, jotka kokoontuvat säännöllisesti (lisäksi Seutulassa yksi). Partiotoimintaa on nyt Kivistön 
kirkolla, Kanniston nuorisotilassa sekä asukastila Rubiinissa. Jos KanNu ja asukastila Rubiini 
poistuvat kokonaan käytöstä, tulee olemaan haasteita riittävien ja korvaavien tilojen 
löytymiseksi. Jos Rubiinia mahdollisesti hyödynnetään perusopetuksen käyttöön jatkossa, ehkä 
Rubiinia voisi käyttää iltakäytössä jatkossakin. Autoilijoille olisi helpompi tulla Rubiiniin kuin 
Mosaiikkiin. Tätä ehdotusta pidetiin hyvänä ja tärkeänä. Katrinebergin kartanoa on myös 
mahdollista käyttää jatkossa kokoustilana. Kartanolla on hienot tilat ja ne ovat nyt jääneet 
harmittavan vähäiselle käytölle, sillä tila on vain kesäisin avoimessa käytössä (tila on kuitenkin 
varauskäytössä ympäri vuoden).  
 



Mosaiikin viestinnästä vastaa tällä hetkellä kaupungin viestintä yleisellä tasolla sekä käytännön 
tasolla Laura Tuomi ja Marjo Perälä. Kaupunki mielellään käyttää MarjaVerkkoa viestintäasioissa 
kanavana, sillä viestintä toimii luontevimmin tätä kautta. Kaupunki tulee kutsumaan alueen 
toimijoita keskustelemaan toiminnan suunnittelusta ja sisällöstä, sekä siitä, miten tilaan saadaan 
asukastilafiilistä ja toimintaa. 
 
Kulttuuripalveluista kysyttiin, että onko kauppakeskuksen yhteyteen tulossa mitään ulkotiloja, 
joka mahdollistaisi esimerkiksi MyyrYork parkissa järjestetyn kesätoiminnan kaltaista toimintaa. 
Alueelle kaivattaisiin kulttuuripalveluilta ulkona järjestettävää kesätoimintaa. Tästä on saatu 
palautetta ja toiveita asukkailta. Esiintyjiä alueelta varmasti löytyy. Haasteena on, mistä saadaan 
sähköt ulos, jos tulee jotain toimintaa. Vantaalla on suunnitteilla parhaillaan kaupunkikeskusta-
alueiden kehittäminen (kulttuuritoiminnalle ja tapahtumille) kaikille alueille (sähköt jne.), joten 
jatkossa tämä tulee olemaan mahdollista ainakin jossain päin Kivistöä.  

 
3. Palaute Kivistön kyläjuhlasta ja siivoustalkoista 

Kyläjuhlaa vietettiin lauantaina 17.9. parin vuoden tauon jälkeen Aurinkokivessä. Väkeä oli 
liikkeellä ennätyksellinen määrä. Asiakasvirran kulku oli ajoittain haasteena. Pysäköinninohjaus 
toimi hyvin, siitä tuli positiivista palautetta. Tapahtuman järjestelyjä kiitettiin. Osallistujat saivat 
hyvät ohjeet ja kartat ennakkoon ja kaikki toimi hienosti. Isot tapahtumat ovat tärkeitä alueelle ja 
niiden järjestäminen vaatii tekijöitä. Vapaaehtoisvoimin ei näitä isoja tapahtumia saataisi 
järjestymään.  
 
 Syksyn siivoustalkoot järjestettiin lauantaina 1.10. Tänä vuonna talkoilijoita oli ainakin Kivistössä, 
Keimolanmäessä, Kannistossa, Lapinkylässä ja Koivupäässä. Erityiskiitokset vapaaehtoisille, joiden 
ansiosta talkoilijoille saatiin jaettua roskapusseja ja lainattua roskapihtejä. Talkoiden jälkeen oli 
vuorossa kiitosgrillausta talkoisiin osallistuneille ja kaikille MarjaVerkon vapaaehtoisena toimiville 
Lipunkantajankentällä. Valtakunnallisen heijastinpäivän kunniaksi jaettiin myös heijastimia. 
Roskia kerättiin yhteensä toistakymmentä jätesäkillistä. Keskusteltiin lyhyesti myös siitä, että 
jätekeräyspisteiden luokse on viime aikoina jälleen surutta tuotu valtavia määriä sinne 
kuulumatonta roskaa. Tekijöitä ei saada kiinni, sillä alueilla ei ole kameravalvontaa. Jäteasemia ei 
saada lisää, vaikka astioita tyhjennetään jo nyt usein ja silti astiat ovat välillä täynnä. 
Omakotitalojen pihoille tulee jatkossa neljä roskapönttöä uusien määräysten vuoksi ja tämä tulee 
muuttamaan omakotialueiden maisemia.  
 

4. Kivistön joulutori 
Keskusteltiin päivä- ja kellonaikavaihtoehdoista sekä joulutorin sijainnista. Kellonajasta, kestosta 
ja sijainnista on aina eriäviä mielipiteitä, eikä kaikkia voi miellyttää, joten täytyy löytää 
kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu. Päätettiin, että joulutori järjestetään sunnuntaina 11.12. 
klo 13–17 Topaasiaukiolla. 
 

5. Muut asiat  
- 17.10. maanantaina Marttaillassa vierailee Jukka Hako. Ensin on klo 17.30 kahvitus ja klo 18 

alkaen Jukka kertoo kirjastoistaan Kivistön kirkolla. 
- Luentoillat asukastila Rubiinissa (Kivistön eläkeläiset järjestävät yhteistyössä MarjaVerkon 

kanssa):  
o 20.10. klo 17: Seppo Tiitinen entinen Supon johtaja ja entinen Eduskunnan pääsihteeri 

tulee kertomaan urastaan valtakunnan politiikan taustavaikuttajana 



o 3.11. klo 16.30: Sukututkija Jouko Syväjärvi Vantaan sukututkijoista tulee kertomaan 
ja opastamaan sukututkimuksen saloihin 

o 23.11. klo 18 Silja Koivisto tulee kertomaan uudesta kirjastaan 
- Lyhytkurssit ja pajat asukastila Rubiinissa (ennakkoilmoittautuminen):  

o 27.10. Joulumuorin helmipaja klo 18–20. Mahdollisuus kokeilla helmikorun tekemistä 
täysin maksutta kymmenelle. Ei vaadi etukäteistaitoja ja normaali näkökyky riittää. 
Tee korvakorut itselle tai lahjaksi. 

o 19.11. klo 16–19: Upcycle 1 - paikkaus/tuunaus kirjomalla. Materiaalimaksu n. 5 € 
o 3.12. klo 16–19: Upcycle 2 - vaatteiden tuunaus painoväreillä. Materiaalimaksu 10 € 

 
6. Seuraava verkostoilta 

- 9.11. asukastila Rubiinissa klo 18 
 
 


