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Koko kylä kasvattaa  •  Parasta Kivistössä  •  KYTKE-Festari valloitti

Kivistön suuralueen oma lehti

Kivistössä
Kuhisee
Kivistössä tehdään paljon hyvää vapaaehtoisvoimin. 
Haastattelussa viisi nykyistä asukasta ja yksi tuleva 
kivistöläinen. Sivu 6.

”On hieno tunne, kun 
pystyy pienin tavoin 

olemaan mukana 
vaikuttamassa 

asioihin. 
-Marja Mikkonen



Meidän KivistöMeidän Kivistö 32

Uinuva kartano  
kansalaisten käyttöön

Kartano sijaitsee harvinaisen komeassa paikassa 
valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella 
Vantaanjokilaaksossa. Päärakennuksesta avautuu 
hieno näköala satoja vuosia viljeltyjen peltojen yli 
jokirantaan.

Pusikoitunut ja umpeenkasvanut puutarha voi-
daan vähin erin palauttaa lähemmäs entistä kuo-
siaan. Loistonsa päivinä se on ollut muoto- ja mai-
semapuutarha, jossa on myös terassipuutarhan piir-
teitä. Kivistön aluetoimikunta, MarjaVerkko ja 
alueen asukkaat pitivät puutarhan raivaustalkoot 
asiantuntijan johdolla Vantaan kaupunkijuhlien 
aikaan toukokuun puolivälissä. Tämä oli eräänlai-
nen lähtölaukaus Katrinebergin uudelle nousulle.

Myös pohjimmiltaan terveen hirsisen pääraken-
nuksen kuntoa ollaan kohentamassa. Ensi vaihees-
sa kunnostetaan sähköt, keittiö, vessat sekä parveke 
ja samalla parannetaan tilojen esteettömyyttä. Kar-
tanon tiloja voidaan ottaa käyttöön jo kesällä 2015. 
Kartanoon kuuluu myös suuri navettarakennus, jon-

ne voisi mahtua monenlaista toimintaa.
Syksymmällä kartanolle onkin tulossa toimin-

taa, joka samalla pitää kartanon ovet avoinna asuk-
kaille, sekä Yhteinen pöytä –hanke, jossa ruuan 
ja sen jaon ympärille kehitetään uudenlaista yh-
teisöllisyyttä. Kartano avautuu kuntalaisille!

Jatkossa Katrinebergiin on kaavailtu muutakin 
toimintaa: kokoustiloja, kahvila, kansalais- ja jär-
jestötoimintaa, kotieläinpiha, Green Care –hoivaa, 
luomuviljelyä, näyttelyitä, konsertteja  ja niin edel-
leen. Kartano puutarhoineen voi palvella myös 
Katriinan sairaalan potilaiden virkistystä. Tule-
vaa käyttöä koskevia ajatuksia ja ideoita otetaan 
edelleen vastaan Vantaan kuntalaispalveluissa ja 
Kivistön aluetoimikunnassa.

Alueen asukkaat ovat vuosia ja vuosi kymmeniä 
nähneet Katrinebergin mah dollisuudet. Nyt karta-
non uusi tuleminen on vihdoin käynnistynyt: ide-
oita ja mahdollisuuksia on paljon! 

Timo Juurikkala

Seutulassa, Katriinan sairaalan vieressä piilee yksi Vantaan helmi, 
Katrinebergin kartano. Kartanon yli 200-vuotias päärakennus on 
Vantaan kaupungin omistuksessa, mutta se on ollut vuosikausia 
tyhjillään ja unohdettuna. Nyt Katrineberg on heräämässä uudelleen 
elämään ja siitä voi kehittyä Kivistön kaupunginosaan yksi merkittävä 
toiminta- ja kulttuurikohde.

PÄÄKIRJOITUS

Innokkaat 
vapaaehtoiset ovat 
Kivistön suuralueen 
sydän. Tämä lehti on 
omistettu teille.
MarjaVerkko ry järjesti hiljattain Kanniston nuori-
so- ja asukastilassa keskustelutilaisuuden. Tilaisuus 
loppui pitkän päivän päätteeksi kahdeksalta illalla. 
Sen jälkeen oli vielä vuorossa salin siivoaminen ja 
tuolien ja pöytien vieminen takaisin varastoon. Aloit-
telimme työparini Elinan kanssa siivoushommia, 
kun huomasin että porukka tuttuja naamoja oli jo 
ryhtynyt tuumasta toimeen. Kukaan ei kysynyt tar-
vitsemmeko apua, vaan auttaminen tuli selkärangas-
ta, luonnostaan. He olisivat voineet lähteä kotiin, 
mutta jäivät auttamaan. Minä ja työparini olimme 
tilaisuudessa töissä, he vapaaehtoisina osallistujina. 
Silti olimme kaikki samaa porukkaa. Sillä hetkellä 
kristallisoitui, miksi järjestötyötä tehdään. Ja miksi 
kivistöläiset ovat niin hyviä tyyppejä.

MarjaVerkon tehtävänä on alusta asti ollut ehkäis-
tä vastakkainasettelujen syntymistä ja edistää yhtei-
söllisyyttä Kivistön suuralueella, joka lähitulevai-
suudessa muuttuu huomattavasti niin infrastruk-
tuurin kuin asukaspohjankin osalta. Vuonna 2015 
alueella alkaa toden teolla tapahtua kehäradan, asun-
tomessujen ja uusien keskusta-asukkaiden myötä. 
Siksi tämä lehti on nyt olemassa. Lehden avulla ha-
luamme kertoa Kivistöstä ja kivistöläisistä asukkai-
den näkökulmasta.

Yhteistyökumppanimme, Kivistön rakentamiseen 
osallistuvat rakennusalan yhtiöt ovat olleet tukenam-
me alusta asti. Kun esittelimme ideaa tästä lehdestä, 
he olivat heti mukana. Ilman heitä tätä lehteä ei oli-
si. Yritysten omat ilmoitukset löytyvät lehden sivuil-
ta, mutta muuten olemme saaneet täysin vapaat kä-
det sisällön kanssa. Tämä on osoitus paitsi luotta-
muksesta, myös halusta olla aidosti mukana yhtei-
sessä hankkeessamme. Yritykset itse toivoivat, ettei 
lehti olisi mainosmainen, vaan kuvastaisi aluetta 
asukkaiden näkökulmasta. Kiitämme siis avustan-
ne jälleen kerran. Kiitos toimintamme mahdollista-
misesta kuuluu myös Vantaan kaupungille, joka en-
nakkoluulottomasti lähti mukaan MarjaVerkkoon 
jo vuonna 2008, kun Kivistön tulevaisuudensuun-
nitelmat olivat pitkälti vasta paperilla.

Kaikista suurin kiitos kuuluu kuitenkin kaikille 
niille vapaaehtoisille, jotka ovat olleet mukana luo-
massa aktiivista ja innostavaa paikallisyhteisöä. Yh-
dessä tekeminen toki palkitsee myös tekijää, mutta 
täytyy silti muistaa että kaikki te annatte omasta ajas-
tanne muiden hyväksi. Se on valtavan suuri lahja. 
Olette ihan parhaita!

Emma Tuomi

MARJAPAIKKA SISÄLLYS

”
Kukaan ei kysynyt 

tarvitsemmeko apua, vaan 
auttaminen tuli selkärangasta, 

luonnostaan.

 Iiris Lehtonen

Meidän Kivistö Julkaisija MarjaVerkko ry 2015 www.marjaverkko.fi
Päätoimittaja Emma Tuomi emma.tuomi@marjaverkko.fi Lehtitiimi (kirjoittajat ja kuvaajat) 
Paula Artes, Timo Juurikkala, Elina Olki, Ismo Pohjantammi, Mira Strengell ja Markus 
Veko Taitto ja ulkoasu Anna Mattsson / Suomi Design Oy Kannen valokuva Paula Artes
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Kanniston Kenraalinpuistossa 
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Jani Poikela

Paula Artes
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KOTIKULMILLA

Venla Poikela, 
Kannisto

”Täällä kasvaa paljon kukkia. Lähei-
sellä kulkureitillä on tosi paljon kuk-
kia ja puitakin kasvaa paljon. Partion 
kanssa me tutkittiin lähimetsässä mi-
tä kaikkia kasveja voi syödä ja mitä 
ei, ja myös mitä luonnosta voi käyt-
tää vaikka vessapaperina.”

Tiitus Tenhonen, 
Keimola

”Takapihalla, etupihalla ja sivupihal-
la voi pelata jalkapalloa ja me ollaan 
rakennettu yhdelle metsäalueelle to-
si salainen maja.”

Miko Kamppuri, 
Kivistö

”Kivistön parhaita puolia ovat luonnon-
läheisyys ja loistavat liikenneyhteydet. 
Kivistö on myös idyllinen ja turvallinen 
kasvuympäristö lapsille. Lisäksi yhtei-
söllisyys on omaa luokkaansa. Hyviä 
esimerkkejä ovat Kivistön alueen aktii-
viset Facebook-ryhmät ja naapuruston 
kanssa järjestetyt kesäjuhlat.”

Aleksi Mäkinen, 
Vestra

”Vestrassa on parasta se, että on paik-
koja missä voi heitellä frisbeetä.”

nAApuRiku imm

Naapurikummista 
tukea uuden  
asukkaan arkeen

MarjaVerkon tavoitteena on, ettei kukaan 
jää Kivistössä yksin vasten tahtoaan. Ki-
vistöön muuttaa lähivuosina runsaasti ih-
misiä, joilla ei ole entuudestaan tuttavia 
tai sukulaisia alueella. Kokemus ulkopuo-
lisuudesta syntyy helposti, jos ei tunne 
alueelta ketään. Olo voi olla turvaton, kun 
tukiverkostoa ei ole lähellä. Kynnys läh-
teä kylmiltään mukaan esimerkiksi yh-
distystoimintaan voi kuitenkin olla mo-
nelle korkea, eivätkä kaikki ylipäätään 
viihdy ryhmätoiminnassa. Siksi Marja-
Verkko on aloittanut naapurikummitoi-
minnan.

MarjaVerkon kautta haettava naapu-
rikummi on alueella jo asuva henkilö, jo-
ka toimii uuden asukkaan linkkinä yh-
teisöön. Naapurikummi osaa kertoa pai-
kallispalveluista ja toiminnasta alueella, 
mutta rupatella voi myös ihan muuten 
vaan. Naapurikummia hakiessaan asu-
kas voi määritellä omaa elämäntilannet-
taan ja kiinnostuksenkohteitaan, mikäli 
toivoo itselleen mahdollisimman saman-
henkistä kummia. Tapaamispaikkana voi 
toimia vaikkapa leikkipuisto tai paikal-
lisen urheiluseuran treenit. 

Emma Tuomi

KOTEJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA

Lähellä-reviirissä 
elät sujuvaa arkea 
palveluiden äärellä. 

Lue lisää: yitkoti.fi /reviirit

Omilla kulmilla 
lähellä palveluita. 

Aikaa arjen 
ylellisyyksiin.
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YIT Asuntomyynti  |  Arkadiankatu 2  |  00100 Helsinki
p. 020 433 2990*  |  asuntomyynti.helsinki@yit.fi   |  yitkoti.fi 020 433 2990*

Tulossa Kivistön aseman viereen!
Vantaan Akaatti | Kerrosalo | Arvioitu 

ennakkomarkkinoinnin aloitus syksyllä 2015  
Alustavat asuntokoot: 30,0 m² – 71,0 m²

Liiketilat: 2 kpl 36,0 m² 

Vantaan Karneoli | Kerrosalo | Arvioitu 
ennakkomarkkinoinnin aloitus kesällä 2015  

Alustavat asuntokoot: 28,5 m² – 74,5 m²
Liiketilat: 28,5 m² – 82,5 m² 

KARNEOLI

AKAATTI

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA

cramogreatday.com

RATKAISEE.
LUOTETTAVUUS

LIIKETOIMINNASSAMME TÄRKEIN LIHAS ON HYVÄ SYDÄN. 
Me uskomme, että luottamus rakentuu horjumattomasta luotettavuudesta. 
Pelkästään ajoissa oleminen ei riitä – tavoittelemme parempaa palvelua, 
parempaa kumppanuutta ja mainiompaa päivää työmaalla. 

Mitä luotettavuus merkitsee sinulle? www.cramogreatday.com

Ota yhteyttä ja sovi oma esittely!
Katri Waris puh. 0400 188 040
Vaihde puh. (09) 613 030
asuntomyynti@eke.fi
www.eke.fi/asunnot 

 LAADUKKAITA PARITALOJA 
Ihastuttavia koteja rauhallisessa 
puutalokorttelissa Kivistön vanhalla 
puolella. Päiväkoti ja koulu lähellä.
Energiatehokkaita asuntoja joissa on 
tuloilman viilennys ja lattialämmitys 
vakiona. Sovi oma esittely!

Esimerkkiasuntoja:
3h+k+s mh 116 346 vh 281 691
4h+k+s mh 183 960 vh 295 680
5h+k+s mh 234 330 vh 376 640
As. Oy Vantaan Kesäkumpu
Maitorpankulma 3, Vantaa
www.eke.fi/kesakumpu

muuttovalmis

TOTEUTA  OMA LOFT-KOTI 
Asuntomessujen 2015  oheiskohde 
Kehäradan läheisyydessä. Asunnot 
myydään yhtenä avoimena  tilana 
ilman keittiötä, märkätilat ovat val-
miita. Perinteisestä uuskerrostalosta 
poiketen saat asunnon ostajana vii-
meistellä asuntosi juuri haluamallasi 
tavalla. Sovi oma esittely !   

Esimerkkiasuntoja:
45,5m2  mh  76 759  vh 181 409
61   m2  mh   91 059 vh 231 359
123 m2  mh 149 187 vh 432 087
As. Oy Kivistön Koneisto 
Timanttikiteenkuja 10, Vantaa 
www.eke.fi/loft

loft-talo valmis elokuussa

Energialuokka C

Energialuokka D2007

Tervetuloa uuteen kotiin 
Vantaan Kivistöön

Lapsille
Kivistön suuralueen lapsille on tarjolla hieno mah-
dollisuus rakentaa suhdettaan luontoon perinteik-
käällä Keimolan Kaiun majalla aloittavassa luonto-
kerhossa syksystä 2015 alkaen. Kaupungin varhais-
kasvatuksen järjestämä maksuton kerho toimii kol-
mena päivänä viikossa kolme tuntia kerrallaan. Mus-
tikkamättäiden tarjoamat herkut saattavat syksyisin 
innostaa lapsiaan noutavia vanhempiakin hengäh-
tämään metsän keskellä.

Kenraalinpuisto Kanniston koulun ja asuntomes-
sualueen läheisyydessä tarjoaa monenlaisia liikku-
mis- ja leikkimismahdollisuuksia pulkkailusta par-
kouriin. Kivistön suuralueella on tällä hetkellä yh-
deksän puistoa ja muutama lisää on suunnitteilla.

Kuntoilijoille
Innokkaan kuntoilijan kannattaa tutustua Keimo-
lan Kaiun majan ympäristön valaistuihin ulkoilu-
polkuihin (1, 3 ja 5 km) ja alueen mäkisiin maastoi-

Kivistössä eletään 
luonnon helmassa

hin. Petikon suuntaan lähtiessä ulkoilupoluilta on 
yhteys aina Serenaan asti. Kesällä majan edustalla 
pelataan rantalentopalloa hiekkakentällä. Seutulan 
maastosta löytyy muun muassa kuntorata ja 1,5km 
valaistu ulkoilureitti. 

Kehäradan varteen rakennetaan Vantaan ensimmäis-
tä pikapyörätietä. Kvartsiraitiksi ristitty Kivistön osuus 
tulee yleiseen käyttöön asuntomessujen jälkeen. 

Viherpeukaloille ja bongareille
Kaupungin karttapalvelussa voi valita erilaisia nä-
kymiä, josta saa lisätietoa muun muassa liikunta- ja 
leikkipuistojen sijainneista sekä arvokkaista eläin- 
ja kasvikohteista, joita Kivistön suuralueella riittää. 
Maininnan arvoisia ovat esimerkiksi Seutulan lin-
tualue, Lapinkylän haukkametsä sekä Kivistön ja 
Keimolan perhosalueet. Lapinniityssä Lapinkylän 
ja Piispankylän välissä sijaitsee ihastuttava ryhmä-
puutarha pikkumökkeineen. •

Elina Olki

Näin upeat 
metsämaisemat 

avautuvat Keimola 
Golfin kentän takaa 

kohti Kivistöä.

M
iko Kam

ppuri

Lisätietoa naapurikummitoiminnasta  
löytyy MarjaVerkon nettisivuilta osoitteesta 
www.marjaverkko.fi.

Tiesitkö että Kivistön suuralue käsittää koko läntisen Pohjois-Vantaan? Eri alueiden asukkaat kertovat, 
mikä on parasta omassa asuinalueessa.  Teksti: Elina Olki ja Emma Tuomi

Jani Poikela

M
iko Kam

ppuri

Sirpa Laine-Lehti

Sirpa Laine-Lehti
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Paluumuuttaja toi  
Kivistön Facebookiin
”Nuorempana en malttanut päästä Kivistöstä pois. 
Mutta täällä ollaan taas”, Niina Rauha naurahtaa. 
Rauha on yksi monista kivistöläisistä paluumuutta-
jista. Kivistössä kasvanut Rauha asui pitkään muual-
la, mutta palasi viisi vuotta sitten perheensä kanssa 
vanhoille kotikulmille. ”Kivistö on rauhallinen ja 
turvallinen asuinpaikka lapsiperheelle. Nyt sitä osaa 
taas arvostaa.”

Rauhalla on ollut suuri rooli Kivistön profiilin nos-
tamisessa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median 
kanavat ovat hänellä ahkerassa käytössä niin työssä 
kuin vapaa-ajalla. Hän pitää Facebookin ryhmiä eri-
tyisen kätevinä tiedonvälityskanavina. Vantaalaisia 
ryhmiä on ollut olemassa jo pitkään, mutta hiljat-
tain Rauha huomasi, että Kivistössä on tar-
vetta myös omille ryhmille. Rauha 
onkin perustanut Facebookiin Ki-
vistön kirppis- ja ruokapiiriryh-
mät sekä koko alueen ilmoitus-
taulun, Kivistön suuralue -ryh-
män. Hän suosittelee uusille 
asukkaille liittymistä ainakin 
suuralueryhmään, sillä se on 
helppo tapa pysyä kärryillä 
alueen asioista. Kynnys osal-
listumiseen on matala kun tie-
to on vain klikkauksen päässä. 
Ryhmässä voi sekä jakaa tietoa että 
kysellä ja ihmetellä vapaasti.

Kunto kohenee  
pilke silmäkulmassa
Kivistössä liikutaan paljon. Liikunnalla pyritään vai-
kuttamaan yhteen elämän tärkeimmistä asioista – 
omaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Liik-

Kivistöläiset ovat  
monessa mukana
Ihmisten osallistumisen tärkeys on toistuva teema 
julkisessa keskustelussa. Tätä teemaa kuitenkin 
avataan usein varsin vähän ja siksi se jää helposti 
etäiseksi. Mitä osallistuminen oikeastaan on? Osal-
listuminen ei tietenkään kiinnosta kaikkia, mutta 
monen kohdalla osallistumattomuus voi johtua myös 
siitä, että on vaikea hahmottaa minkälaisia konk-
reettisia mahdollisuuksia on tarjolla. Erilaiset jär-
jestöt, yhdistykset ja seurat tarjoavat monille an-
toisia keinoja osallistua lähiympäristön toimintaan 
ja kehittämiseen, mutta paljon muitakin tapoja on 
olemassa. On luontevaa mennä mukaan toimintaan, 
joka kiinnostaa tai koskettaa itseä eniten. Yhdessä-
olon lisäksi osallistumisen suurin palkinto on usein 

Erilaiset 
osallistujat

mahdollisuus vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. 
Tässä jutussa Kivistön suuralueen asukkaat kerto-
vat tavoista, joilla he osallistuvat paikallisyhteisön 
arkeen.

Lisää löylyä Kivistöön
Kymmenisen vuotta alueella asukasaktiivina toimi-
nut Marika Sinikari on mukana vetämässä Kivis-
tön kyläsaunahanketta. Idea kyläsaunasta syntyi Ki-
vistön alueen vanhempainyhdistyksen saunaillas-
ta, jossa todettiin että olisi hienoa jos kylällä olisi 
kaikkien yhteinen sauna. Vaikka monessa kodissa 
on omakin sauna, ihmiset innostuivat ideasta. Aja-
tuksena on että kyläsauna olisi rento kohtaamispaik-
ka jossa pidettäisiin esimerkiksi yhteisiä lenkkisau-
nailtoja. Itse sauna on kuitenkin loppujen lopuksi 

sekä suunnitteluvaiheessa että toteutuessaan vain 
väline, joka synnyttää yhteistä tekemistä ja vahvis-
taa yhteisöllisyyttä. Sinikari kuvailee hanketta osu-
vasti asukasterapiaksi. 

Sinikari toteaa, että asukaslähtöisen hankkeen vie-
minen eteenpäin vaatii aktiivisia ihmisiä, jotka ot-
tavat asiakokonaisuuksia haltuun.  ”Asiantuntija ei 
tarvitse olla, mutta vain tekemällä päästään eteen-
päin”, hän sanoo. Tärkeää on myös positiivinen asen-
ne – vastoinkäymisistä ei pidä lannistua. Sinikarin 
mukaan kivistöläiset innostuvat uusista ideoista hel-
posti ja keskustelu alueella on vilkasta. Omaa ideaa 
hän suosittelee testaamaan esimerkiksi sosiaalises-
sa mediassa. ”Yhteyttä voi ottaa myös suoraan tahoi-
hin joita idea saattaisi kiinnostaa. Jos sopivaa tahoa 
ei löydy, MarjaVerkko voi auttaa oikeiden toimijoi-
den yhdistämisessä”, hän vinkkaa.

Kivistöläiset osallistuvat paikallisyhteisön toimintaan monin tavoin. Oma paikka 
yhteisössä voi löytyä esimerkiksi liikunnan tai sosiaalisen median kautta. Jos 
tuntuu siltä että lähialueelta puuttuu jotain, asiaa voi lähteä edistämään myös itse. 
Viisi nykyistä asukasta ja yksi tuleva kivistöläinen näyttävät mallia.
Teksti Emma Tuomi

kua voi yksinkin, mutta Kivistön suuralueella on tar-
jolla myös runsaasti erilaisia ryhmäliikuntamuoto-
ja urheiluseuroista kertamaksullisiin jumppatun-
teihin.

Satu Partti valmistui Zumba-ohjaajaksi vuon-
na 2010 ja siitä lähtien hän on vetänyt Sport 
Cornerin ryhmäliikuntatunteja Kivis-
tössä. Partin mukaan asiakkaiden 
vilpitön palaute tekee liikunnanoh-
jaajan työstä valtavan antoisaa. Hä-
nen tunneillaan käy liikkujia tei-
ni-ikäisistä eläkeläisiin. Asiak-
kaat ovat pääasiassa naisia, mut-
ta viime aikoina miehetkin ovat 
löytäneet tiensä ohjatuille tun-
neille.

Kannistossa asuva Jonna Mo-
dev on käynyt tunneilla ne-

lisen vuotta. Modevin 
mukaan hyvä ohjaaja saa 

jatkamaan harrastusta ja innos-
tumaan siitä aina uudestaan. 
Muilta ryhmäläisiltä saa ener-
giaa ja kannustusta. Ryhmäs-
sä ei tule lintsattua. Parhaas-
sa tapauksessa liikuntahar-
rastuksesta tarttuu mukaan 

myös uusia ystäviä. ”Minulla 
ei ollut juuria Kivistössä tänne 

muuttaessani. Jumpissa olen tu-
tustunut ihmisiin ja joidenkin kans-

sa pidämme nykyään yhteyttä myös 
muuten vapaa-ajalla”, Modev kertoo.

Ryhmäliikuntaan osallistuminen kotikulmilla voi-
kin olla uudelle asukkaalle helppo tapa löytää uusia 
tuttavuuksia. Partti ja Modev toivovat, että kaiken ikäi-
set ja kokoiset uskaltautuvat mukaan liikkumaan. ”Tun-
neilla ei arvostella muita, vaan pidetään hauskaa. Mei-
ninki on hikistä, mutta iloista”, Partti vakuuttaa.

Uuden ja vanhan  
asukkaan mietteitä
Janne Heiskanen kuuluu Kivistön keskusta-alueen 

ensimmäisten uusien asukkaiden joukkoon. 
Kesäkuun alussa odottaa koti Euroopan 

suurimmassa puukerrostalossa. 
Heiskanen muutti alun perin pää-
kaupunkiseudulle Imatralta työn 
perässä ja ajautui puolivahin-
gossa Kivistöön perustetun uu-
den partion paikallisyhdistyk-
sen matkaan. Sitä kautta myös 
Kivistö tuli tutuksi. ”Perus-
timme 2013 uuden Timantti-

partio-lippukunnan, jonka mu-
kana tutustuin Kivistön aluee-

seen, asukkaisiin, toimijoihin ja Mar-
jaVerkkoon. Olin heti myyty siitä yhtei-

söllisyydestä ja aktiivisuudesta mikä tässä 
kaupunginosassa roihuaa. Oma läheinen harrastus, 
yhteisöllisyys, urbaani mutta luonnonläheinen kau-
punginosa ja erinomaiset kulkuyhteydet saivat yhdes-
sä valitsemaan Kivistön uudeksi asuinpaikaksi”, Heis-
kanen kertoo. Hän kannustaa uusia asukkaita otta-
maan rohkeasti yhteyttä alueen toimijoihin. ”Toivon, 
että alueen aktiivinen ote yhdistystoimintaan ja kivis-
töläisten ylpeys omaan kylään säilyvät ja siitä innostu-
vat myös uudet asukkaat.” 

Jo pitempään Kivistössä asunut, erityisesti lapsi-
perheiden asioista kiinnostunut Marja Mikkonen 
komppaa Heiskasta. ”On hieno tunne, kun pystyy pie-
nin tavoin olemaan mukana vaikuttamassa asioihin. 
Lisäksi on kiva olla näkemässä ja kokemassa yhteisöl-
lisyyttä ja olla mukana oman kylän tapahtumissa. On 
myös upeaa huomata, että yhteiseen hyvään jakse-
taan panostaa vaikka lapsiperheissä vietetään ruuh-
kavuosia.” Mikkosen terveiset uusille asukkaille? ”Ter-
vetuloa! Pidetään Kivistöstä huolta yhdessä.” •

”
Jumpissa olen 

tutustunut ihmisiin ja 
joidenkin kanssa 

pidämme nykyään 
yhteyttä myös muuten 

vapaa-ajalla.

”
Olin heti  

myyty siitä 
yhteisöllisyydestä ja 
aktiivisuudesta mikä 

tässä kaupungin-
osassa roihuaa.
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Niina Rauha tekee kirppislöytöjä Kivistön markkinoilla. Marika Sinikari haluaa Kivistöön kyläsaunan. Jonna Modev (oik.) ja Satu Partti havainnollistavat Zumba-liikkeitä. Janne Heiskanen tutustumassa Kanniston nuoriso- ja asukastilaan Mirka Raution 
opastuksella. 
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KYTKE-Festari loihti 
Kenraalinpuistoon 
musiikin ja tanssin 
juhlaa

Koko kylä kasvattaa
Kivistössä lapsiperheitä palvellaan  
luovasti perheiden ehdoilla.  

H
usaaritien päiväkodin johtaja Sirpa 
Laine-Lehti ja lastentarhanopettaja 
Seija Ojala ovat mukana toteuttamas-
sa avointa varhaiskasvatusta Kivistön 
alueella. Avoin varhaiskasvatus tar-

joaa palveluja perheille, joiden lapset eivät tarvitse 
kokopäivähoitoa. Kivistön varhaiskasvatuksen ker-
hojen joustava toimintamalli on kehitetty yhteistyös-
sä perheiden kanssa ja sitä arvioidaan ja uu-
distetaan säännöllisesti. Kerhoryhmät 
muodostetaan yhteisessä tilaisuu-
dessa vanhempien kanssa ja sa-
malla voidaan esimerkiksi so-
pia yhteiskuljetuksista ja var-
mistaa että kaverit pääsevät 
samaan ryhmään. Kerhoajat 
perheet voivat valita omien 
aikataulujensa mukaan. Yh-
dessä suunnittelemalla ja 
erilaisia vaihtoehtoja kokei-
lemalla palvelut saadaan par-
haiten vastaamaan perheiden tar-
peita. Joustavat palvelut vaativat 
joustoa myös henkilökunnalta. Lai-
ne-Lehti ja Ojala vakuuttavat kuitenkin et-
tä henkilökunta on innolla mukana toteuttamassa 
luovia uusia ratkaisuja, sillä onnistumiset palkitse-
vat. ”Palaute on ollut ihan poskettoman hyvää”, Oja-
la sanoo.

Aluepappi Pirkko Järvinen ja projektityöntekijä 
Minttu Haapalainen Vantaankosken seurakunnas-
ta kertovat, että Kivistön kirkosta suunnitellaan per-

hekeskusta. Seurakunta toteutti MarjaKirkko -tutki-
musprojektin, jossa ilmeni selkeä tarve perhetoimin-
nalle. Tarkoitus on tehdä kirkosta paikka, jossa viih-
tyvät myös sellaiset ihmiset jotka eivät yleensä luon-
tevasti hakeudu seurakunnan toimintoihin. Hyviksi 
todetuista perinteistä kuten perhekahvilasta ja ilta-
päiväkerhosta ei olla luopumassa, mutta niiden rin-
nalle halutaan aivan uudenlaista toimintaa. Järvinen 

väläyttää ajatuksia esimerkiksi kristillisen joo-
gan ja gospel-lattareiden järjestämises-

tä. Haapalaisella puolestaan on po-
sitiivisia kokemuksia kirkkob-
runsseista. Palloa heitetään 
asukkaille; toimintaa halutaan 
kehittää yhdessä. Kivistön laa-
jeneminen herättää keskuste-
lua myös eri uskontokuntien 
yhteiselosta. Järvinen ja Haa-
palainen eivät pidä lainkaan 

mahdottomana ajatuksena jär-
jestää uskontorajat ylittävää toi-

mintaa. ”Kirkon perimmäinen teh-
tävä on pitää huolta ihmisten hengel-

lisyydestä”, Järvinen toteaa.
Kaikki suhtautuvat Kivistön muuttumi-

seen positiivisesti, mutta muutokset tuovat tulles-
saan myös uusia haasteita – vielä ei tiedetä, minkä-
laisia tarpeita ja palvelutiedusteluja on tulossa. Luo-
va, joustava ja yhteisöllinen lähestymistapa perhe-
toiminnan suunnitteluun antaa kuitenkin hyvät 
eväät toiminnalle myös jatkossa. •

Emma Tuomi

Sami Klemetti  
ja Juho Nummelin

Sami ja Juho käyvät Kanniston nuoriso- 
ja asukastila KanNun kuntosalin nuor-
ten vuoroilla, sillä salilla on hyvät lait-
teet, se on lähellä kotia ja nuorten vuo-
roja on riittävästi. Joskus salilla käyn-
nin jälkeen he jäävät pelaamaan biljar-
dia. Nuoret ovat osallistuneet myös 
LANeihin, yönutaan, grillailuihin ja 
kokkailuihin, koska KanNussa on hyviä 
tyyppejä. Kumpikin suhtautuu Kivis-
tössä meneillään oleviin muutoksiin po-
sitiivisesti, vaikkakin he arvostavat 
myös alueen rauhallisuutta. Yhtä palve-
lua odotetaan ylitse muiden. ”Pankkiau-
tomaatti olisi kiva”, Sami toteaa.  

Saana, Heidi  
ja Venla Poikela

Kannistossa asuvan Poikelan perheen 
tytöt Saana ja Venla pitävät lähimetsäs-
sä liikkumisesta, pyöräilystä ja Kenraa-
linpuistossa ulkoilemisesta. Äiti Heidi 
arvostaa monipuolisia harrastusmah-
dollisuuksia, liikennejärjestelyjen pa-
rantumista sekä aktiivisia asukkaita. 
Kaikkien mielestä on kiva, että alue on 
rauhallinen ja turvallinen. Kanniston 
aluetta ei juuri kukaan edes tunne. Per-
he osallistuu innolla lähialueen tapah-
tumiin, kuten laskiaisriehaan ja kylä-
juhliin. Kivistön kehityksessä nähdään 
paljon hyvää. ”Uusia kavereita on kiva 
saada”, Saana ja Venla sanovat. Ehkäpä 
alueelle perustetaan myös Heidin kai-
paama kahvila.

Elina Olki

”
Yhdessä 

suunnittelemalla ja 
erilaisia vaihtoehtoja 
kokeilemalla palvelut 
saadaan parhaiten 

vastaamaan 
perheiden 
tarpeita.

Vasemmalta oikealle: Minttu Haapalainen, Pirkko Järvinen, Seija Ojala ja Sirpa Laine-Lehti keskustelevat 
varhaiskasvatuksesta Kivistön suuralueella.

 M
ira Strengell

I
dea keväisen festarin järjestämiseen lähti alun 
perin Kivistön alueen vanhempainyhdistyk-
seltä KiValta. KiVa kaipasi alueelle hauskaa 
lasten ja nuorten tapahtumaa koulujen lop-
pumisen aikoihin. Paikaksi ehdotettiin uu-

tuuttaan kiiltelevää Kenraalinpuiston asukaspuis-
toa. MarjaVerkko tarttui ajatukseen ja mukaan läh-
tivät innolla myös Vantaan kaupungin kulttuuripal-
velut sekä Walter ry, jonka toiminnan tarkoitukse-
na on kulttuurien välisen vuorovaikutuksen 
edistäminen erityisesti lasten ja nuorten parissa. Ta-
pahtumaa lähdettiin suunnittelemaan hyvässä hen-
gessä ja kevään edetessä mukaan tuli yhä enemmän 
kiinnostuneita yhteistyötahoja.

Kaikkien aikojen ensimmäistä lasten ja nuorten KYTKE-
Festaria vietettiin kauniissa kevätsäässä Kanniston 
Kenraalinpuistossa 28.5.2015. Lavan otti haltuun 
monipuolinen joukko nuoria superlahjakkuuksia.
Teksti: Emma Tuomi Kuva: Paula Artes

Yasmine Yamajako, Ville Heinonen ja innokkaat taustajoukot huipensivat festarin huikealla yhteisesityksellään.

Festaripäivä valkeni aurinkoisena ja lämpimänä. 
Tanner tömisi Kannistossa jo kello kymmenen ai-
kaan aamulla, kun päiväkoti- ja esikouluryhmät eri 
puolilta Kivistön suuraluetta saapuivat katsomaan 
Pikku Kakkosestakin tuttua musiikkiteatteriduoa 
Mimiä ja Kukua. Taikuri Momo toimi lämppärinä. 
Noin tunnin ajan puistossa nautittiin iloisista laulu-
leikeistä.

Lasten ja nuorten osiot käynnistyivät iltapäivällä 
mukaansatempaavalla Kanniston koulun oppilaiden 
rumpuesityksellä. Tämän jälkeen koulun oppilaiden 
bändiryhmä esitti itse säveltämänsä ja sanoittaman-
sa kappaleen. Dancesta tunnetuiksi tulleet Haza Ha-
jipoori ja Jeffrey Kam valloittivat vauhdikkaalla 

tanssiesityksellään ja Vaskivuoren lukion tyttöduo 
Underground Girls otti yleisönsä herkällä materiaa-
lillaan. Vantaan Ed Sheeraniksi kertaheitolla pon-
gahtaneen Ville Heinosen vahva akustinen tulkin-
ta ihastutti kaikkia paikallaolijoita. Lasten osion päät-
ti Cheekinkin kanssa levyttänyt Yasmine Yamaja-
ko Anna Laulumaan säestyksellä. Esitysten välis-
sä innokkaat nimikirjoitusten kerääjät parveilivat 
artistien ympärillä. 

Nuorten osiossa astetta raskaampaa materiaalia 
tarjoili Carbine, jonka villi show ei jättänyt ketään 
kylmäksi. Lauteille astui myös Vaskivuoren lukion 
huippulupaus Volta, jonka eteeristä, pop-sävytteis-
tä tunnelmointia tullaan taatusti kuulemaan vielä 
isommillakin lavoilla. Nuorten osiossa esiintyivät 
lisäksi myös toistamiseen Haza ja Jeffrey, Under-
ground Girls, Ville Heinonen sekä Yasmine Yamaja-
ko. Ville Heinonen vakuutti myös Yasmine Yamaja-
kon siinä määrin, että hän kutsui Heinosen kanssaan 
lavalle päättämään festarin upeaan yhteisesitykseen. 
Myös yleisö pääsi mukaan lavalle fiilistelemään.

Ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma onnis-
tui mainiosti ja palautteen perusteella läsnäolijat 
nauttivat festaritunnelmasta suuresti. Kaiken kruu-
nasi festarin osuminen kevään kauneimmalle päi-
välle. Toivottavasti ensimmäinen KYTKE-Festari oli 
hienon perinteen alku ja ensi vuonna mennään taas 
uudestaan!

Opiskelijaryhmä Laurea-ammattikorkeakoulusta 
suunnitteli ja toteutti festarin viestinnän ja markki-
noinnin. Laurealla oli myös oma toimintapiste fes-
tarialueella. Mukana itse tapahtumassa olivat Mar-
jaVerkon ja Walter ry:n lisäksi Vantaan kaupungin 
nuorisopalvelut, Vantaankosken seurakunta, Timant-
tipartio, Kanniston koulun vanhempainyhdistys se-
kä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Seutulan pai-
kallisyhdistys. •

ME u KIVISTÖ

Jani Poikela
Kalle Laakso
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Kivistö maaseudusta 
kaupunki keskukseksi

Lankapuhelimesta 8,35snt/puhelu + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35snt/puhelu + 17,17snt/min

Asuntojen myyntiä hoitaa: AVAIN Asumisoikeus Oy
p. 020 7624 782 / tuija.lehtosaari@avainasumisoikeus.fi

Tarinatie 1, ILOLA
Viihtyisä, kaksitasoinen rivitaloasunto toimivalla pohjarat-
kaisulla rauhallisella asuinalueella Vantaan Ilolassa. Oma 
piha ja tilava parveke, laminaattilattiat, laatoitetut kosteat 
tilat sekä vesikiertoinen lattialämmitys. Päiväkoti ja koulu 
alueella.

m2 Asomaksu € Käyttövastike €/kk

4h+kt+s 91,0 36 034,97 1 094,73

Vakuus 1000€. Vesimaksu 18,50€/hlö/kk. Autopaikka 12,00/15,00 €/kk

Pesäpuunkuja 1, VALLINOJA
Viihtyisä kaksitasoinen paritaloasunto. Turvallinen 
pihaympäristö rauhallisella pientaloalueella, päättyvän tien 
varrella. Asunnossa parveke ja oma piha-alue. 

m2 Asomaksu € Käyttövastike €/kk

3h+k+s 79,0 26 112,47 930,63

Vakuus 1000€. Vesimaksu 17,00€/hlö/kk. Autopaikka 7,00/13,00€/kk

AVAIN Asumisoikeuskoteja Vantaalla!

avain  
asumisoikeus on 
fiksu valinta!

Turvallinen ja edullinen vaihtoehto, joka joustaa 
elämäntilanteidesi mukana! Kuulostaako hyvältä? 

Lue lisää uudistuneilta kotisivuiltamme:
www.avainasumisoikeus.fi

Tervetuloa kotimatkalle!

NCC ASUNTOMYYNTI
avoinna ma–to klo 9–17 ja pe klo 9–16  
puh. 0800 05558
Mannerheimintie 103a, Helsinki

Parhaalla paikalla on ilo asua.  
Tutustu nyt ihanan huolettomiin & viihtyisiin 
NCC Tähtikoteihin ja valitse oma suosikkisi. 
ncc.fi/asunnot

Kiinnostuitko? Lisätietoja asuntomyynnistämme 
puh. 0800 162 162 (maksuton),  
asuntomyynti.paakaupunkiseutu@skanska.fi

Cityelämää Kehäradan varrella

As. Oy Vantaan Stella, Safiirikuja 6
www.skanska.fi/stella
Ennakkomarkkinoinnissa! Tähdenmuotoisen Stellan 
sakaroihin valmistuu valoisia koteja. Energia luokka C. 
Arvioitu valmistuminen 9/2016. Valin-
nainen vuokratontti. Hinnat alkaen: 
2h+kt 39 m2 3krs., mh. 54.900 €, 
vh. 183.000 €, arvioitu 
lunastusosuus 18.447 €.

Tähtitalojemme Stellan, Vespan, Kassiopeian ja Vegan suunnittelijoiden
lähtökohtana on ollut valoisuus ja tilallinen selkeys. Radanvarren 
reunaan asti ulottuva vehreä ja yhtenäinen pihapiiri kutsuu viihtymään.

visualisointi

visualisointi

K
eimolan ja Seutulan alue on vanhastaan ollut maaseutua, 
joka vielä 1940-luvulla eli omaa elämäänsä kaukana pää-
kaupungista.  Kun Linnan kartanon maista muodostet-
tiin asuntotontteja 1950-luvun alussa, Keimolan eli nykyi-
sen Kivistön alueelle muodostui parin vuoden kuluessa 

yli 200 omakotitalon kylä. 1960-luvulla asutusta tuli muun muassa Kan-
nistoon, Koivupäähän, Vestraan, Riipilään ja Männikköön.  

Yhdistystoiminta on ollut alueella vilkasta jo 1950-luvulta alkaen. Mo-
nen alueelle 1950-luvulla perustetun järjestön nimessä näkyy Vantaan 
luoteiskulman alueesta virallisesti käytetty nimi Keimola. Keimolan 
Omakotiyhdistys toimi uuden alueen asukasyhdistyksenä, joka halusi 
parannuksia moneen asiaan. Yhdistys vaati muun muassa teiden heik-
koon kuntoon puuttumista ja koulun rakentamista. Tärkeintä oli kui-
tenkin saada sähkö Kivistön länsiosaan. Sähköä sinne ei alun perin saa-
nut vetää, koska lähellä sijaitsi uusi kansainvälisen radioliikenteen vas-
taanottoasema ja sähköjohtojen ajateltiin häiritsevän radioliikennettä. 

Vesihuolto, päiväkoti ja Keimolan moottorirata olivat 1970- ja 1980-lu-
kujen asukkaiden arkiseen elämään liittyviä asioita, jotka saivat ihmi-
set aktivoitumaan yhdistystoimintaan entistä innokkaammin. Omako-
tiyhdistys järjesti myös harrastustoimintaa. Urheiluseura Keimolan 
Kaiku sekä Keimolan Martat olivat Omakotiyhdistyksen kanssa järjes-
tämässä ensimmäisiä Kivistön markkinoita ja lastentapahtumia 1970-lu-
vulla. Talkoovoimin rakennettiin lentopallokenttä Kanniston puistoon.

Vaikka asutusta oli vähän, oli Kivistön keskustassa 1960-luvulla kaksi 
sekatavarakauppaa, joista sai tilaamalla mitä hyvänsä. Toista kutsuttiin 
Kivistön ”Stockaksi” koska rakennuksessa oli monta myymälää; kaupan 
oli paperitavaraa, urheiluasuja ja sekatavaraa perämoottoreista televisi-
oon ja lamppuihin. Kylän keskustassa oli Elannon ruokakauppa.  Keimo-
lan Kaiku oli seuran perustamisvuonna 1954 avannut kioskin, joka sai 
1960-luvulla uuden jatkajan. 1970-luvulla tuli R-kioski. Posti saatiin 1960-lu-
vulla ja myöhemmin myös postipankki. 1980-luvun alussa avanneen 
Osuuspankin kanssa samassa talossa aloittivat K-kauppa ja ravintola. 

 1990-luvulta alkaen palvelut ovat selvästi vähentyneet. Kivistön 
asukkaat ovatkin suhtautuneet niin kehäratahankkeeseen, lisäasutuk-
seen kuin uuteen kerrostaloalueeseen myönteisesti, sillä on nähty et-
tä uudet asukkaat tekevät harvaan asutusta alueesta eloisamman ja 
tuovat mukanaan puuttuvia palveluita. Uuden kaupunginosan myötä 
vanhat asukkaat siirtyvät, mihinkään muuttamatta, maaseudulta kau-
punkikeskukseen. •

Ismo Pohjantammi

Asunto Oy Vantaan Kvartsikivi

Kivistö on suloinen yhdistelmä uutta ja vanhaa. Luonnon ympäröimä 
pientaloalue saa pian kylkeensä pientä kaupunkia vastaavan 
kerrostaloalueen lisäpalveluineen. Pohjola Rakennus Oy Uusimaa 
rakentaa Vantaan Kvartsikivi -nimistä taloyhtiötä ehkä alueen 
houkuttelevimpaan kohtaan. Uudelle Kivistön asemalle on kotiovelta 
matkaa vain muutama minuutti. Vantaan Kvartsikivessä on 
myytävänä 3-4h asuntoja sekä reilunkokoisia kaksioita. Näissä 
kaikissa on oma asuntosauna sekä lasitettu parveke.

Lisätietoa osoitteesta www.pohjolarakennus.fi.

”
Vaikka asutusta oli 
vähän, oli Kivistön 

keskustassa 
1960-luvulla kaksi 

sekatavarakauppaa, 
joista sai tilaamalla 

mitä hyvänsä.

Kivistön ”Stockmann” 1960-luvulla.

ASUNTO OY KIVISTÖN 
KVARTSI JA SPEKTRI
Jaspiskuja 2 ja 4, 01700 VANTAA
Rakennamme Kivistön aseman läheisyyteen kerros- ja paritaloasuntoja. Kvart-
sin jo ulkonäöltään persoonallinen rakennus erottuu hyvin edukseen uudella 
asuinalueella. Spektrin asunnot on rakennettu pienkerrostaloon ja kahteen 
paritaloon. Tontit ovat yhtiöiden omia ja rajoittuu luoteessa Lipunkantajanpuis-
toon. Tulevilla asukkailla on käytössään harrastustiloja, saunaosasto, katto-
terassi ja pihamaalta löytyy myös hyötyviljelyalue viherpeukaloille. Useasta 
eri pohjaratkaisusta löytyy varmasti monelle omiin tarpeisiin sopiva uusi koti. 
Asuntoja on yksiöistä aina upeisiin reilu sadan neliön perheasuntoihin. Osassa 
Kvartsin asunnoista löytyy kaksi parveketta ja Spektrin ensimmäisen kerroksen 
asunnoilla upeat omat terassit. Energia luokka C (50/2013). Kvartsin arvioitu 
valmistuminen on vuodenvaihde 2015–2016 ja Spektrin talvi 2016.

Huoneistoesimerkkejä:
  m2 mh./€ vh./€
1h+kt 3. krs  31,5 56.350 154.000
2h+kt 1. krs 46,0 61.400 204.000
2h+kt 3. krs 47,0 74.300 220.000
2h+kt 4. krs  49,5 67.550 221.000
3h+kt(+s)  2. krs  79,0 73.100 318.000
3h+kt+s 1. krs 82,5 79.250 335.000
4h+kt+s 5. krs  85,5 118.950 384.000
4-5h+kt+s   5. krs 113,5 125.150 477.000
3-4h+kt+s 1 – 2 krs 107,5 107.750 441.000

Tutustu kohteeseen kotisivuillamme www.lujakoti.fi

Tarjoamme uusia 
Lujakoteja joustavin 
maksuehdoin, maksat 
kaupanteossa ainoastaan 
20 % myyntihinnasta 
ja loppuosan vasta kun 
asunnot valmistuvat.

Minna Kauppinen  Puh 044 5852 733
lujakotimyynti.espoo@luja.fi



Asuminen
Eläkeliiton Seutulan Yhdistys
Eläkeliitto on sitoutumaton ikäihmisten yhdessäolo-, palvelu- 
ja edunvalvontajärjestö.
uusimaa.elakeliitto.fi/yhdistykset/seutula/etusivu

Keimolan  
Omakotiyhdistys
Yhdistys seuraa ja kommentoi asumisympäristöä koskevia 
asioita ja etenkin kaavatilanteita ja paikallisia palveluja sekä 
järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia.
www.keimola.net
www.facebook.com/keimolaoky

Kivistön Martat
Elämä on parasta itse tehtynä! Kivistön 
Martoissa pidetään marttailtoja jäsenten 
toivomista aiheista sekä järjestetään ret-
kiä ja osallistutaan monenlaisiin tapah-
tumiin.
kiviston.martat@gmail.com
www.facebook.com/pages/Kivistön- 
Martat/612988525423678

Königstedtin koulun talotoimikunta
www.seutulansuuralue.net/kumppani.asp?ID=182

Seutula-Riipilän Marttayhdistys
www.martat.fi/piirit/uusimaa/yhdistykset/seutula-riipi-
lan-marttayhdistys-ry

Seutulan Kyläyhdistys
Seutulan Kyläyhdistyksen tarkoitus on puoluepoliittisesti si-
toutumattomana osallistua alueen suunnitteluun, tehdä aloit-
teita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja poliit-
tisille päättäjille.
www.seutulansuuralue.net/kumppani.asp?ID=177

Seutulan VPK
Vapaaehtoinen palokunta toimii palokuntasopimuksen mu-
kaisesti osana Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta. Tämänhet-
kinen sopimus määrittää palokunnan reservipalokunnaksi. 
Tehtävien hoitoa varten palokunnalla on käytössään sammu-
tusauto.
www.seutulanvpk.fi

Lapsiperheet ja nuoret

Kanniston koulun vanhemmat
Vanhempainyhdistys toimii koulun oppilaiden hyväksi mm. 
tukemalla luokkaretkiä,
ostamalla xylitol-pastilleja sekä välituntipelivälineitä.
Yhdistys tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasva-
tusta koskevissa kysymyksissä.
kannistonkoulunvanhemmatry@gmail.com
www.kannistonkoulunvanhemmatry.weebly.com

Kivistön koulun vanhemmat
www.kivistonkoulu.fi/29
kivistonkoulunvanhemmat@gmail.com

Kartanopartio
Kartanopartio toimii Seutulassa, Katrinebergin kartanon pi-
hapiirissä.
kartanopartio.blogspot.fi
www.facebook.com/katriina.karpaasi

KiVa  
(Kivistön alueen 
vanhempainyhdistys)
Kivistön lasten asialla vuodesta 2006. 
KiVa muun muassa järjestää harrastusmahdollisuuksia alueel-
la ja ottaa kantaa lapsiperheitä koskeviin asioihin. Jäseninä 
satoja perheitä. 
www.kivanetti.fi
www.facebook.com/kivanetti

Mannerheimin Lastensuojeluliiton  
Seutulan paikallisyhdistys
www.mll.fi/paikallisyhdistykset/seutula
www.facebook.com/pages/MLL-Seutulan-paikallisyhdis-
tys/557142837760247

Tule rohkeasti mukaan toimintaan Kivistön suuralueella! 
Seutulan koulun vanhempainyhdistys
seutulanvanhempainyhdistys@gmail.com
seutulankoulunvanhempainyhdistys.yhdistysavain.fi 

Timanttipartio
Timanttipartio on moderni partion pai-
kallisyhdistys, joka haluaa tarjota partio-
elämyksen kaikille vantaalaisille. Terve-
tulleita ovat 0-130-vuotiaat lapset, nuo-
ret ja aikuiset. Twitter ja Instagram @ti-
manttipartio.
www.timanttipartio.com
www.facebook.com/Timanttipartio

Urheilu

If Helsinge Atlas
Käsipalloon erikoistunut urheiluseura, joka 
järjestää runsaasti toimintaa kaikenikäisille. 
www.atlashandball.com
www.facebook.com/atlasvantaa

Keimola Golf
Golf-elämyksiä koko perheelle.
keimolagolf@keimolagolf.com
http://golfpiste.com/keimolagolf/

Keimolan Kaiku
Perinteikäs vuonna 1954 perustettu urhei-
luseura. Lajeina jalkapallo, lentopallo, hiih-
to, suunnistus sekä salibandy. Lapsille jär-
jestetään myös erikseen kerhotoimintaa.
www.keimolankaiku.fi

Kuntokipinä
Jumppatunteja Ylästössä ja Kivistössä.
kuntokipina@kolumbus.fi
kuntokipina.omasivu.fi

PuHu juniorit
Koripalloa kilpa- ja harrastusmielessä 
tytöille ja pojille.
www.puhujuniorit.fi
www.facebook.com/puhu.juniorit

Riipilän raketti
Jalkapallotoimintaan keskittynyt urheiluseura.
www.rira.fi
www.facebook.com/pages/Riipilän-Raketti/142884035768836

SB Vantaa
Salibandyseura, jonka joukkueita on edus-
tettuna miehissä, naisissa, tytöissä ja po-
jissa. SB Vantaa järjestää myös salibandy-
kerhotoimintaa Länsi-Vantaan alueella.
www.sbvantaa.fi
www.facebook.com/sb.vantaa.58

Sport Corner
Monipuolista ryhmäliikuntaa sekä yksilöllis-
tä Personal Training -palvelua kotikulmilla.
http://zumbakivisto.nimenhuuto.com/
040-7456 453 (Satu Partti)

Seutulan Urheilijat -37
Seuran lajivalikoimaan sisältyy hiihto, yleisurheilu, maasto-
juoksu sekä erilaiset retket ja muut liikunnalliset tapahtumat.
www.seutulansuuralue.net/kumppani.asp?ID=172

Vantaan Jalkapalloseura VJS
Vantaan Jalkapalloseura VJS on yksi Suo-
men suurimpia junioriseuroja – seuralla 
on lähes 1700 lisenssipelaajaa Länsi- ja 
Keski-Vantaan alueilla. VJS tarjoaa jalka-
palloa jokaiselle.
www.vjs.fi
www.facebook.com/pages/VJS-Vantaan- 
Jalkapalloseura-ry/257101737651893

Vantaan Lapsibaletti
Vantaan Lapsibaletti toimii Louhelassa ja Seutulassa.
vantaanlapsibaletti@luukku.com
www.seutulansuuralue.net/kumppani.asp?ID=178

Vantaan Lentopallo VanLe
Lentopallon erikoisseura.
www.vanle.fi

Vantaan Moottorikerho VMK
VMK:ssa toimivat seuraavat lajijaostot: enduro, motocross, su-
permoto, VMK Juniorit (alle 16-vuotiaat: 50cc, 65cc, 85cc), trial, 
ATV, mini MX sekä stunt.
vantaanmoottorikerho.fi
www.facebook.com/vantaanmoottorikerho

Vantaan Salamat
Länsi-Vantaalla toimiva yleisurheilun erikoisseura.
vantaansalamat.fi
www.facebook.com/pages/Vantaan-Salamat/178298035518812

Vantaan Shoto Budo
Shoto Budo on kamppailulaji, jonka tavoitteena on tarjota mo-
nipuolinen tapa liikkua ja ylläpitää kuntoa sekä kehittää itse-
puolustustaitoja. 
www.vantaanshotobudo.net 

Vantaan Voimisteluseura VVS
Voimistelun ja tanssin suurseura. Seuran toiminta on jakautu-
nut kolmeen toimintasiipeen: voimisteluun, tanssiin sekä har-
rasteliikuntaan.
www.vantaanvoimisteluseura.fi
www.facebook.com/pages/Vantaan-Voimisteluseu-
ra-ry/128991600461877

Musiikki

Musaiikki
Taiteen perusopetusta Länsi-Vantaalla. Toiminnassa pyritään 
vaalimaan ja sytyttämään rakkautta musiikkiin moniarvoises-
ti sekä tarjoamaan kasvua ja kannustusta omien musiikkitai-
tojen kehittämisessä. 
musaiikki@musaiikki.fi
www.musaiikki.fi

Muut

Lions Club Vantaankoski-Vandaforsen
Lionit tekevät vapaaehtoistyötä erityises-
ti lähialueen lasten ja nuorten hyväksi tu-
keakseen heitä turvalliseen ja itsenäiseen 
elämään.
www.lions.fi/vantaankoski

MarjaVerkko
Kivistön suuralueen sosiaalisten toimijoiden yhteistyöverkos-
to, jonka tavoitteena on yhteisöllisyyden edistäminen alueella.
www.marjaverkko.fi
www.facebook.com/marjaverkko

Vantaankosken  
seurakunta
Uudistuva seurakunta, joka on olemassa kaikkia alueen ihmisiä 
varten.
www.vantaanseurakunnat.fi/vantaankosken-seurakunta
www.facebook.com/vantaankoskenseurakunta

Kivistö Facebookissa

www.facebook.com/groups/kivistonsuuralue  
(Kivistön suuralue)
www.facebook.com/groups/kivistonkirppis/  
(Kivistön alueen FB-kirpputori)
www.facebook.com/groups/1547855635431348  
(Kivistön kyläsauna)
www.facebook.com/groups/kivistonruokapiiri/  
(Kivistön ruokapiiri)

Vantaan kaupungin palveluista löytyy lisätietoa 
osoitteesta www.vantaa.fi. Vantaa-neuvonta antaa 
yleisneuvontaa (puh. 09 839 22133, sähköposti 
vantaa-info@vantaa.fi).


