
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 

 
Aika: Ke 8.3.2023 klo 18.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2B) + Zoom -etäkokous 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Eena Kero, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Heidi Tiirikainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski-Vandaforsen 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Päivi Wickström, Lions Club Rubiini-Rubinen 
Ismo Pohjantammi, Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistys 
Pekka Kurvinen, Vantaan Salamat 
Noora Malmikumpu, iltatoiminnan vapaaehtoinen 
Seppo Salo, Keimolan Kaiku 
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys 
Börje Olenius 
Tiina Humaloja, KiVa 
Laura Tuomi, Vantaan kaupunki   
 
 

 
2. Kivistön juoksun yhteistyöehdotus 

Pekka Kurvinen Vantaan Salamat -yleisurheiluseurasta tuli esittämään yhteistyöehdotusta 
MarjaVerkolle. Viime vuonna MarjaVerkko otti yhteyttä Vantaan Salamiin ja ehdotti yhteistyötä 
Kivistön juoksu -tapahtuman järjestämiseen liittyen. Kivistössä on aiemmin muutamana vuonna 
järjestetty pienimuotoinen juoksutapahtuma parin asukkaan ja sen jälkeen KiVa ry:n toimesta ja 
MarjaVerkolta on pyydetty tapahtuman järjestämistä muutamaan otteeseen. Pekka esitteli 
lyhyesti Youth Athletic Games -tapahtumaa (www.youthathleticsgames.fi), joka on Suomen 
suurin kesän nuorisoyleisurheilun tapahtuma. Kyseessä on nelipäiväinen tapahtuma, jossa on n. 
5000 kävijää. Tänä vuonna se järjestetään kesäkuussa Klaukkalassa, Nurmijärvellä. Tapahtumaa 
on järjestämässä neljä seuraa, joista Vantaan Salamat on yksi.  

Tapahtumaan tarvitaan lisää vapaaehtoisia toimitsijoita ja seura ehdottaa, että jos MarjaVerkon 
kautta löytyisi toimitsijoita tapahtumaan, voisi se mahdollisesti auttaa Kivistön juoksu -
tapahtuman toteuttamisessa. YAG-tapahtumaan tarvitaan n. 10–15 vapaaehtoista per päivä 
kentän ulkopuolella toimivien ryhmien tehtäviin. Tarjolla on monia erilaisia tehtäviä kuten 
ensiapua, pysäköinnin ohjausta, kioskin pitoa, majoitustehtäviä sekä siivousta ja puhtaanapitoa. 
Toimitsijoille tarjotaan toimitsijapaita Craftin mallistosta ja ruokailu sekä elämys olla mukana 

http://www.youthathleticsgames.fi/


Suomen suurimmassa kesän nuorisoyleisurheilun tapahtumassa. MarjaVerkko voi yrittää auttaa 
vapaaehtoisten saamisessa suoraan ja verkostonsa jäsenyhdistysten kautta. MarjaVerkko loi 
oman linkin (https://forms.gle/gWkcdDwcd9WSjqAQ7), jonka kautta halukkaat ja kiinnostuneet 
voivat alustavasti ilmoittautua, jotta saadaan näkemys siitä, minkä verran vapaaehtoisia voisi 
verkoston kautta lähteä mukaan. Kivistön juoksu -tapahtuman ei tarvitsisi olla kovin suuri, vaan 
siinä voisi olla muutama eri sarja ja reitti, jolla saada ihmiset juoksemaan ja kävelemään 
porukalla.  

3. Haitallisten vieraslajien torjunta ja siivoustalkoot 

Kaupunki on luvannut kahden edellisvuoden tapaan tukea MarjaVerkon talkootoimintaa 
(jäteastiat ja niiden tyhjennys, ämpärit, kumihansikkaat, ojan niitot Maitorpassa, 
komealupiinijätteen haku). Kaupungin metsänhoito palkkaa kesäksi kaksi työntekijää vieraslajien 
torjuntaan samaan tapaan kuin viime vuonnakin. Alueena on koko kaupunki ja työ tehdään 
kaupungin työnä, eli se ei sisällä talkoiden järjestämistä, eikä siten suoraan auta MarjaVerkon 
järjestämää talkootoiminta. 
 
Sää vaikuttaa talkoiden aloitusajankohtaan. Koivupäässä talkootoiminnasta tiedotetaan alueen 
omassa Facebook-ryhmässä. Maitorpassa ja ”Vanhan” Kivistön puolella on talkooryhmille omat 
WhatsApp -ryhmät. Etanatalkootiimin WhatsApp -ryhmiin voi liittyä torjuntatyöstä kiinnostuneet 
ottamalla yhteyttä MarjaVerkon Elinaan (elina.olki@marjaverkko.fi). WhatsApp -ryhmässä voi 
spontaanisti kysyä talkooseuraa, sillä jäteastiat saadaan jälleen kevääksi, kesäksi ja alkusyksyksi 
paikalle. MarjaVerkon työntekijät eivät välttämättä pysty tänä vuonna osallistumaan talkoisiin. 
Vedenkeitin ja muut tarvikkeet ovat edelleen Maitorpassa pyörävarastossa. Paras talkooaika on 
sateisella säällä ja myöhään illalla tai aikaisin aamulla, jolloin etanat ovat liikkeellä. Kaikki talkoo- ja 
tiedotusapu otetaan suurella ilolla vastaan. Esimerkiksi Maitorpassa taloyhtiöiden ja asukkaiden 
omissa tiedotusryhmissä olisi tärkeää saada tietoa jaettua edellisvuosien tapaan tai enemmänkin. 
Tiedotustoiminnasta kiinnostuneet voivat mielellään ottaa MarjaVerkon Elinaan 
(elina.olki@marjaverkko.fi) yhteyttä. 
 
Tammikuun verkostoillassa sovittiin alustavasti, että alueellisten siivoustalkoiden ajankohta on 
lauantaina 22.4. klo 13–15. Tämä ehdotus hyväksyttiin. Jos riittävästi vapaaehtoisia löytyy, 
järjestetään roskapihtien ja jätesäkkien/roskapussien jakopisteet Lipunkantajankentän lisäksi 
Koivupäähän, Keimolanmäkeen ja myös Kivistön aseman seudulle.   

 
4. Kivistön alueen yrittäjäaamiainen 

Tiistaina 2.5. klo 8.30–10.00 asukastila Rubiinissa järjestetään aamiaistilaisuus Kivistön alueen 
yrittäjille yhteistyössä Vantaan Yrittäjien kanssa. Ajatuksena on käynnistää foorumi, jossa alueen 
yrittäjät voivat verkostoitua keskenään. Tilaisuuteen pyydetään ennakkoilmoittautumista 
keskiviikkoon 15.3. mennessä osoitteeseen: john.simon@kone.com.    
 

5. Kivistön asemakortteleihin väliaikaistoimintaa? 

Kivistön asemakortteleihin, eli Topaasiaukion ja Tikkurilantien väliselle alueelle ei ole 
rakennussuunnitelmia seuraavan n. 20–30 vuoden aikana. Kaupunki suunnittelee alueelle 
väliaikaistoimintaa, joka olisi asukkaille mieleistä. MarjaVerkon huhtikuun verkostoillassa 
keskiviikkona 12.4. klo 18 asukastila Rubiinissa on paikalla kaavoitustiimin edustajat kertomassa 
aiheesta lisää.  
 

https://forms.gle/gWkcdDwcd9WSjqAQ7
mailto:elina.olki@marjaverkko.fi
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6. KYTKE-festari 20.5. 

Kanniston Kenraalinpuistossa järjestettävään pääsymaksuttomaan ja kaikille avoimeen 
puistokonserttitapahtumaan on tähän mennessä ilmoittautunut n. 15 eri toimintapisteen pitäjää 
tai esiintyjää. Tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen otetaan edelleen erittäin mielellään 
vapaaehtoisia mukaan. Tapahtumavapaaehtoiseksi voi ilmoittautua täällä. Lasten ja nuorten 
ääntä olisi hyvä saada entistä enemmän kuuluville tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Aurinkokiven koulussa asiaa pohditaan ja ainakin luokkatoimikuntiin on mahdollista laittaa 
viestiä, että lasten ja nuorten ideoita otetaan mielellään vastaan.  

 
7. Muut asiat 

- Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistyksen vuosikokous järjestetään asukastila Rubiinissa 28.3. 
klo 18. Raksystems tulee kertomaan kuntotarkastuksista vuosikokouksen yhteydessä 

- MarjaVerkko järjestää jälleen Walter ry:n tukemana nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä 
Food Nights -toimintaa nuorisotilalla. Ajatuksena on esitellä ja keskustella erilaisista 
kulttuureista sekä valmistaa ja maistella erilaisia ruokia. Järjestämisessä on mukana sekä 
nuorisovaltuutettuja sekä nuorisotilalla kävijöitä. Yksi tilaisuus järjestettiin alkuvuonna. 
Seuraavien tilaisuuksien suunnittelu jatkuu 

- MarjaVerkon sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 25.4. asukastila Rubiinissa klo 18 
 

 
8. Seuraava verkostoilta 

- 12.4. keskiviikkona klo 18 asukastila Rubiinissa 
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