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1 Lyhyt alustus MarjaVerkon vuodesta 2021
Vuosi 2021 ei alkanut mukavissa merkeissä, sillä koronaepidemia jatkui edelleen ja pakotti MarjaVerkon
muun muassa pitämään asukastila Rubiinin kiinni koko kevään. Toisaalta vuosi 2020 oli jo opettanut
yhdistyksen sopeutumaan jatkuvasti muuttuviin ohjeistuksiin ja rajoituksiin. Eena Kero, joka oli aloittanut
MarjaVerkon työntekijänä kesäkuussa 2020, jäi perhevapaalle toukokuun 2021 alussa. Eenan sijaiseksi ja
Elina Oljen työpariksi palkattiin Milla Kreft. Milla aloitti osa-aikaisena työntekijänä toukokuussa. Milla ja
Elina lomailivat heinäkuussa ja elokuusta alkaen Milla työskenteli MarjaVerkolle täyspäiväisesti.
Koronatilanne vaikutti vahvasti yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Toisaalta kaikessa
toiminnassa oli otettava huomioon, että kyseessä oli toinen STEA-avusteisen hankkeen vuosi, joten
konkreettisia toiminnan tuloksia oli myös saatava aikaiseksi rajoitusten sallimissa raameissa. Rajoituksia ja
suosituksia seurattiin vähintään viikoittain, välillä jopa päivittäin. Yhdistyksen verkostoillat pidettiin etänä
verkossa ja toimintaa järjestettiin ulkona silloin, kun kokoontuminen ei ollut täysin kiellettyä. Tautitilanne
sai yhdistyksen myös kehittämään uusia toimintamuotoja, kun jo perinteeksi muodostuneita tapahtumia ja
toimintoja ei ollut mahdollista järjestää.

3

2 Toiminta vuonna 2021
2.1 Kivistön kohtaamispaikka
Vuonna 2020 käynnistetty Kivistön kohtaamispaikka asukastila Rubiinissa saatiin vuonna 2021 käytännössä
auki vasta elokuussa, jolloin päätettiin myös, että kohtaamispaikkatoiminta korvaisi keskiviikon
yhteisöllisen työtilakokeilun, Coworking Kivistön. Coworkingin osallistujamäärät olivat jääneet hyvin pieniksi
ja kohtaamisille tuntui olevan suurempi tarve, sillä monet ihmiset tekivät etätöitä kotoa käsin eikä
esimerkiksi etäkokouksiin osallistuminen yhteisöllisessä työtilassa ole kovin toimivaa. Keväällä, kun
asukastila Rubiini oli suljettuna, MarjaVerkko järjesti ulkokahvitteluja kohtaamispaikan sijaan rajoitusten
niin salliessa, yhteensä 10 kertaa. Tammi-, helmi- ja kesäkuussa järjestetyille ulkokahvitteluille
osallistumisia tilastoitiin yhteensä 215. Keväällä järjestetyille etäkahvitteluille (2 krt.) osallistui ainoastaan
pari ihmistä, joten niiden järjestämistä ei kokeilujen jälkeen enää jatkettu.
Kohtaamispaikka oli avoinna elokuusta alkaen keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–15 keskustelulle,
kahvittelulle, kohtaamisille ja toiminnalle. Kohtaamispaikassa noudatettiin viranomaisten
hygieniasuosituksia ja -ohjeistuksia, eikä tietoon tullut yhtään tartuntatapausta toiminnan seurauksena.
Hiukan hitaan uudelleenkäynnistymisen jälkeen kohtaamispaikkatoiminta osoittautui suosituksi ja erittäin
tärkeäksi usealle kävijälle. Kävijöiltä saatu palaute oli hyvin positiivista ja monet kävijöistä osallistuivat
toimintaan säännöllisesti. Kohtaamispaikassa luotiin uusia kontakteja asukkaiden välillä, neuvottiin ja
jaettiin tietoa alueen asioista sekä ohjattiin kävijöitä tarvitsemansa avun piiriin tarvittaessa.
Kohtaamispaikka oli avoinna elokuusta joulukuuhun yhteensä 39 kertaa ja käyntikertoja tilastoitiin
yhteensä 398. Kaiken kaikkiaan kohtaamispaikkatoiminnan yksittäisiä osallistumiskertoja tilastoitiin
yhteensä 615.

2.2 Lyhytkurssit ja maksuton oikeudellinen neuvonta
MarjaVerkon toimintaan jo vakiintuneita lyhytkursseja järjestettiin koronaepidemiasta johtuen ainoastaan
viisi kappaletta vuonna 2021. Lyhytkurssien tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tuomalla
ihmisiä yhteen mukavan tekemisen merkeissä. Kurssien vetäjiksi etsitään aina ensisijaisesti paikallisia
asukkaita tai toimijoita. Kurssien osallistujamääriä piti rajoittaa koronarajoituksien ja -suositusten
noudattamiseksi, eikä esimerkiksi keväällä kurssien järjestäminen olisi ollut kovin järkevää, joten ne jätettiin
suosiolla pois toiminnasta keväällä. Viidelle syksyllä järjestetylle kurssille osallistui yhteensä 44 ihmistä.
Kurssitoiminnan lisäksi MarjaVerkko tarjosi yhdessä uuden yhteistyökumppaninsa asianajotoimisto Petri
Holopainen Oy:n kanssa maksutonta oikeudellista neuvontaa asukastila Rubiinissa. Henkilökohtaista
neuvontaa sai syksyllä 10 ihmistä.

2.3 Naapurikummitoiminta
MarjaVerkon naapurikummitoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, sekä
helpottaa uuden asukkaan sopeutumista alueelle. Koronaepidemia tuntui vaikuttavan ikävällä tavalla
naapurikummitoimintaan, sillä uusia naapurikummitoimintaan ilmoittautuneita oli hyvin vähän. Toisaalta se
on ymmärrettävää, sillä ihmisiä on ohjeistettu välttämään kontakteja oman kodin ulkopuolella. Toimintaan
ilmoittautui mukaan yhteensä 9 henkilöä, joista pari ei lopulta henkilökohtaisista syistä osallistunutkaan
toimintaan. Usea aiempina vuosina toimintaan mukaan ilmoittautunut halusi pysyä kuitenkin edelleen
vapaaehtoisreservissä ja osa itselleen naapurikummia aiemmin hakenut henkilö ilmoitti voivansa itse toimia
naapurikummina, jos sopivia hakijoita tulee.
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2.4 Kivistön koiratreffit
Koronatilanne ja myös sää vaikuttivat Punakiven koirapuistossa järjestettäviin Kivistön koiratreffeihin.
MarjaVerkon vapaaehtoisten järjestämät koiratreffit pidettiin vuoden aikana viisi kertaa. Koiratreffeille
osallistui yhteensä noin 46 ihmistä.

2.5 Haitallisten vieraslajien torjunta
MarjaVerkon ensimmäistä kertaa järjestämissä haitallisten vieraslajien torjuntatalkoissa saatiin todella
paljon aikaiseksi. Talkoot keskittyivät espanjansiruetanoiden sekä komealupiinien torjuntaan, sillä
molempia löytyy Kivistön suuralueelta useammasta kuin yhdestä paikasta ja ne levittäytyvät voimakkaasti
vuosittain. Aktiivinen ja sitoutunut talkoorinki oli keskeisessä asemassa talkoiden suunnittelussa ja
toteutuksessa. Espanjansiruetanatalkoisiin ilmoittautui mukaan 40 vapaaehtoista, joiden lisäksi talkoisiin
osallistui useita sellaisia henkilöitä, jotka eivät ilmoittautuneet erikseen mukaan vapaaehtoisiksi.
Etanatalkoita varten MarjaVerkko sai lahjoituksina jätelautoja, joita käytettiin etana-ansoina Keimolantien
varren pientareilla ja myös Koivupäässä. Vantaan kaupunki osallistui talkoisiin lahjoittamalla
vapaaehtoisten käyttöön etanoiden keräämiseen kumihansikkaita, ämpäreitä sekä etanajäteämpäreitä.
Kaupunki myös tyhjensi jäteämpärit säännöllisesti. Lisäksi kaupunki niitti Keimolantien varren ojan hiukan
useammin kuin normaalisti, tilasi niiton Keimolantien varren tyhjälle tontille Maitorpassa sekä keräsi
vapaaehtoisten haravoimat niittojätteet pois tien varrelta. Yhteisiä etanatalkoita MarjaVerkko järjesti 8
kertaa ja haravointitalkoita 3 kertaa. Etanaroskaämpärit ja etana-ansat olivat paikoillaan koko keväästä
syksyyn saakka. Etanoita saatiin kerättyä pois luonnosta useita tuhansia, arviolta karkeasti noin 10 000.
Komealupiinitalkoisiin ilmoittautui mukaan 12 vapaaehtoista. Talkoita järjestettiin yhteensä neljä ja
lupiinikukintoja kerättiin pois luonnosta kolmella tarkasti rajatulla alueella (Maitorpassa sekä Kivistön
keskustan läheisyydessä Tikkurilantien ja Keimolantien liikenneympyrän läheisyydessä) yhteensä 33
jätesäkillistä.
Vapaaehtoisille järjestettiin mukava pienimuotoinen kiitostilaisuus Maitorpassa kesäkuun alussa
yhteistyössä Lions Club Vantaankoski-Vandaforsenin kanssa. Talkooväelle tarjoiltiin lettuja, makkaraa ja
mehua. Lisäksi talkooväki kutsuttiin mukaan syksyn siivoustalkoiden yhteydessä järjestetyille
naapurustotreffeille nauttimaan tarjoiluista kiitoksena aktiivisesta vapaaehtoistoiminnasta. Haitallisten
vieraslajien torjuntaa on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin, sillä sekä vapaaehtoiset, että Vantaan
kaupungin ympäristökeskus kiittivät MarjaVerkkoa hyvin järjestetystä ja aktiivisesta talkootoiminnasta.

2.6 Kivistön joulukalenteri
MarjaVerkko suunnitteli ja toteutti jo perinteeksi muodostuneen Facebook – joulukalenterin, joka ilahdutti
alueen asukkaita koko joulukuun ajan päivittäin avautuvilla luukuilla. Luukuista avautui erilaisia
paikallisyhdistysten, yritysten ja toimijoiden järjestämiä arvontoja, tarjouksia ja tempauksia Kivistön
alueella. Joulukalenteriin osallistui useampi uusi alueellinen toimija ja kalenteri sai myös uusia tykkääjiä
edellisvuosien tapaan.

2.7 Kivistö kertomuksina -historiaprojekti
Kivistö kertomuksina -historiaprojekti nytkähti jälleen pikkuisen eteenpäin. Yksi aiemmin haastattelun
antanut henkilö päättikin kirjoittaa oman tarinansa uuteen muotoon, uutta aineistoa saatiin jonkin verran
kirjojen ja lehtileikkeiden muodossa seulottavaksi ja muutamia vuoden aikana ilmestyneitä lehtiartikkeleita
saatiin linkitettyä rakenteilla olevalle sivulle. MarjaVerkko sai syksyllä tietoa henkilöistä, jotka osaisivat
kertoa niiden kylien historiasta, joista ei ollut aiemmin saatu tarinoita tai tietoa. MarjaVerkko myös auttoi
Helsingin Sanomien toimittajaa haastateltavien löytämisessä alueen historiasta kertovaan artikkeliin. Lisäksi
muistelukeskusteluja jatkettiin Facebook -ryhmässä.
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2.8 Yhteisölliset taideprojektit
MarjaVerkko toteutti yhdeksään puuhun neulegraffititeokset Kivistön keskusta-alueella. Neulegraffiti on
julkiselle paikalle kiinnitetty taideteos - pehmeä katutaiteen muoto. Neulegraffitien tekoon osallistui kesän
ja syksyn aikana yhteensä n. 50 ihmistä ja ripustustalkoissa oli mukana 8 vapaaehtoista. Neulegraffiteista on
saatu paljon positiivista palautetta alueen asukkailta.
Lisäksi syksyllä asukastila Rubiiniin saatiin yhteisöllinen taideteos, johon kuka tahansa asukastila Rubiinissa
vieraileva sai osallistua. Teos toteutettiin yhteistyössä paikallisen kädentaitajan ja käsityönopettaja Iina
Pärssisen kanssa. Iina rakensi teoksen pohjan ja teki osallistumisohjeet yhdessä MarjaVerkon kanssa.
Taideteoksen tekemiseen osallistui syksyn aikana reilut 50 henkeä ja se ilahduttaa asukastilan käyttäjiä
jatkossakin.
MarjaVerkko myös osallistui paikallisen taiteilija Rigulio Graakin Dinovember -tempaukseen marraskuussa
toteuttamalla hullunkurisen dinosaurusikkunan asukastila Rubiiniin yhdeksi päiväksi ja illaksi.

2.9 Kivistön jouluvalot
Kivistön jouluvalot Safiiri- ja Topaasiaukiolle yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. MarjaVerkko
järjesti yhteensä 20 jouluvaloa, jotka tulevat pysymään valopylväissä tulevinakin vuosina. Valojen
ostamiseen osallistui Avara, Bonava, Cramo, K-Market Kivistö, Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistys, KiVa
ry, Kivistön Martat, Lakea, Lions Club Vantaa Rubiini-Rubinen, Lions Club Vantaankoski-Vandaforsen,
Lujatalo, Sansa Spa, SRV, T2H, Vantaankosken seurakunta, Johanna Mustonen LKV sekä Verhoomo Ulla
Lehto. Valot saivat paljon positiivista palautetta ja kiitosta sekä toimijoilta että asukkailta.

3 Tapahtumat vuonna 2021
Vuosi 2021 oli lähes yhtä toivoton kuin vuosi 2020 tapahtumien järjestämisen näkökulmasta. MarjaVerkko
pystyi järjestämään perinteisistä vuosittaisista tapahtumistaan ainoastaan Kivistön joulutorin.
Ystävänpäivän rusettiluistelu tai liikunnallinen talvitempaus, KYTKE-festari ja Kivistön kyläjuhla jouduttiin
kaikki perumaan koronarajoitusten vuoksi.

3.1 Talvihaaste
Joka vuotinen rusettiluistelutapahtuma tai liikunnallinen talvitempaus muuttui talvihaasteeksi
koronarajoitusten vuoksi. Haasteen ideana oli saada ihmiset liikkeelle tekemään talvisia asioita kuten
luistelemaan, hiihtämään, rakentamaan lumilinnoja tai tekemään lumilyhtyjä ja jakaa kuvia sosiaalisessa
mediassa osallistumisestaan innostaakseen muita tekemään samoin. Valitettavasti talvihaasteen
osallistujamäärä jäi hyvin pieneksi, joka saattoi johtua siitä, että samoihin aikoihin esimerkiksi Vantaan
kaupunki järjesti omia vastaavanlaisia talvisia haasteitaan sosiaalisessa mediassa.

3.2 Pääsiäismunajahti
Koronaepidemian estäessä kokoontumisia, päätti MarjaVerkko järjestää Kivistön suuralueella
pääsiäismunajahdin ilahduttamaan alueen asukkaita. Yhdistys piilotti ympäri Kivistön suuraluetta (Kivistö,
Keimolanmäki, Kannisto, Maitorppa, Lapinkylä, Seutula, Petas, Vantaanpuisto) virpomisviikonlopuksi (27.–
28.3.) 50 kpl pahvisia laminoituja pääsiäismunia. Pääsiäismunalla sai lunastaa oman pääsiäisyllätyksen
pahvimunasta löytyvien ohjeiden mukaisesti. Lähes kaikki munat löydettiin ja palkinnot lunastettiin.
Osallistujia oli kaiken ikäisiä yhteensä lähes 90 ja osa heistä etsi munia jopa parin tunnin ajan ulkona
reippaillen.
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3.3 Siivoustalkoot
Alueelliset siivoustalkoot järjestettiin sekä keväällä että syksyllä. Kevään talkoissa osallistujia oli n. 120
henkeä (joista n. 60 oli Aurinkokiven koulun oppilasryhmistä, jotka siivosivat roskia keskusta-alueelta
koulupäivän aikana) ja syksyllä n. 70 henkeä (joista 21 henkeä oli Kanniston päiväkodin ryhmä. He siivosivat
edeltävällä viikolla roskia luonnosta osana MarjaVerkon siivoustalkoita). Syksyn talkoiden jälkeen
MarjaVerkko järjesti naapurustotreffit tarjoiluineen Lipunkantajankentän päädyssä yhteistyössä Lions Club
Vantaankoski-Vandaforsenin sekä Kivistön Marttojen kanssa. Tarjolla oli lettuja, makkaraa, munkkeja ja
kahvia
MarjaVerkko perusti myös roskakävelyryhmän, johon ilmoittautui mukaan 15 ihmistä. Roskakävelyryhmien
tapaamisien järjestäminen osoittautui odotettua haastavammaksi (osittain jatkuvasti muuttuneiden
koronarajoitusten ja suositusten vuoksi) ja ryhmä ehti kokoontua ainoastaan kolme kertaa syksyn aikana.
Ryhmän toimintaan osallistuneet kokivat kuitenkin yhteistapaamiset erittäin mukaviksi ja hyödyllisiksi.

3.4 KYTKE-festari
Koko perheen puistokonserttitapahtuma KYTKE-festari oli suunniteltu koronan vuoksi järjestettäväksi
hajautetusti useaan eri paikkaan Taiteiden yön tapaan. Festarille oli lupautunut alustavasti kahdeksan eri
tahoa järjestämään pop-up henkisiä pienellä porukalla toteutettuja esityksiä eri puolille Kivistön
suuraluetta. Maaliskuun alkupuolella kuitenkin todettiin, että koronatilanteesta johtuen tapahtuman
järjestäminen olisi turhan riskialtista. Päätös osoittautui oikeaksi, sillä kaikki yleisötilaisuudet olivat edelleen
kiellettyjä toukokuussa.

3.5 Musaleffayö
MarjaVerkko houkutteli Pop-Up Kino Helsingin ja Vantaan kaupungin järjestämään jälleen yhteistyössä
MarjaVerkon kanssa ulkoilmaelokuvaillan Kenraalinpuistoon perjantaina 20.8. Elokuvana näytettiin Thelma
ja Louise. Viime vuoden tapaan koronatilanteen vuoksi oli erityisen tärkeää saada järjestää yhteisöllinen ja
mukava tapahtuma, kun keväällä ei voinut järjestää mitään tapahtumia rajoitustoimenpiteiden takia.
Tapahtumassa otettiin voimassa olevat viranomaisohjeistukset ja suositukset tarkasti huomioon. Puiston
nurmikolle merkittiin istumapaikkoja turvaetäisyyksin ja ihmisiä muistutettiin noudattamaan turvavälejä.
Tapahtuma onnistui hyvin ja osallistujia oli järjestyksenvalvojien ja järjestäjien arvion mukaan n. 280.
Asukkaat toivoivat lisää vastaavanlaisia tapahtumia Kivistön alueelle.

3.6 Kivistön kyläjuhla
Kun kesän 2021 alussa koronavirustilanne näytti hiukan valoisammalta, päätettiin MarjaVerkossa
suunnitella Kivistön kyläjuhlan järjestämistä monenlaisin poikkeusjärjestelyin. Kyläjuhla suunniteltiin
järjestettäväksi Aurinkokiven koulun lauantaikoulupäivän yhteyteen vuoden 2019 tapaan kummankin
osapuolen toiveesta. Kaikki toiminta suunniteltiin ulos erittäin laajalle alueelle, jotta väkeä ei olisi liikaa
paikalla samanaikaisesti. Ohjelmasta jätettiin pois esimerkiksi lavaohjelma, joka olisi saattanut houkutella
paljon ihmisiä yhteen paikkaan samanaikaisesti ja suunnitelmissa huomioitiin terveysturvallisuus monella
tavalla. Kaikki tarvittavat luvat tapahtumaan oli saatu viranomaisilta, tartuntatautiehkäisysuunnitelma oli
tehty ja hyväksytty ja kyläjuhlaan ilmoittautuneita osallistuvia tahoja oli yhteensä 54. Jälleen kerran noin
kolme viikkoa ennen tapahtumaa kyläjuhla oli pakko perua uusien voimaan tulleiden
kokoontumisrajoitusten vuoksi.

3.7 Kivistön jouluvalot syttyvät
Joulukuun ensimmäisenä päivänä MarjaVerkko järjesti pienimuotoisen Kivistön jouluvalojen käyttöön
vihkimistilaisuuden Safiiriaukiolla. Lyhyessä, puolen tunnin iltatilaisuudessa esiintyi vantaalainen The Voice
of Finlandista ja KYTKE-festarista tuttu laulaja Alex Ikonen. Valot vihki käyttöön Vantaan kaupungin
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apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand. Suhteellisen vähäisestä markkinoinnista huolimatta paikalle saapui
satoja ihmisiä ja tunnelma tilaisuudessa oli lämmin ja iloinen.

3.8 Kivistön joulutori
Kivistön joulutori päätettiin järjestää ensimmäistä kertaa Topaasiaukiolla kaksipäiväisenä tapahtumana
(11.12.–12.12.), sillä koko alkuvuonna ei ollut mahdollista järjestää tapahtumia lainkaan ja syksyllä kyläjuhla
oli jouduttu perumaan. Joulutorille ilmoittautui mukaan 54 myyjää (uusi ennätys) ja ilahduttavan moni oli
halukas osallistumaan tapahtumaan molempina päivinä, vaikka torin aukioloaika pidettiin edelleen lyhyenä
(3 tuntia per päivä). Joulutorille saatiin mukaan torikävijöitä ilahduttamaan kaksi alpakkaa ja kania ja myös
ponitalutusta oli perheen pienimmille pientä maksua vastaan tarjolla. Torilla oli myynnissä lähinnä
paikallisia käsitöitä, leivonnaisia, lahjatuotteita ja lähiruokaa. Joulutorilla oli enemmän kävijöitä kuin
koskaan aiemmin (arviolta yhteensä reilut 2000 kokonaisuudessaan) ja joulutorista saatu palaute on ollut
lähes pelkästään positiivista sekä torikävijöiltä että myyjiltä.

3.9 Muiden toimijoiden tapahtumat
MarjaVerkko ei osallistunut vuonna 2021 muiden toimijoiden tapahtumiin, koska sellaisia tapahtumia, joita
aiemmin oli järjestetty ei ollut.

4 Hallinto ja viestintä
4.1 Asukastila Rubiinin hallinnointi
MarjaVerkko jatkoi Vantaan kaupungin pyynnöstä kaupungin asukastila Rubiinin hallinnointia.

4.2 Verkosto- ja teemaillat
Vuonna 2021 MarjaVerkko järjesti yhteensä 11 kaikille avointa verkostoiltaa sekä yhdistyksen
vuosikokouksen. Verkostoilloissa keskusteltiin tulevista tapahtumista ja toiminnasta sekä muista Kivistön
alueen ajankohtaisista asioista. Suurimmassa osassa verkostoilloista oli erillinen teema, kuten pysäköinti,
haitallisten vieraslajien torjunta, Kivistön palvelukeskittymä, taideyhteisö, kyläjuhla, ulkoilureitit,
kulttuuritoiminta ja Kivistön alueella asuvat uudet valtuutetut. Verkostoillat järjestettiin joko etä- tai
hybridikokouksina.

4.3 Viestintä ja yhteistyö
Viestinnän pääpainopiste vuonna 2021 oli koronaepidemian aiheuttamat muutoksen yhdistyksen
toimintaan ja tapahtumien järjestämiseen liittyvän tiedon välittäminen sekä alueen kehitykseen liittyvistä
asioista tiedottaminen. Lisäksi yhdistys jakoi tietoa mm. alueella erilaisia harrastusmahdollisuuksia
tarjoavista seuroista ja yhdistyksistä. Keskeiset viestintäkanavat olivat Facebook-sivut ja -ryhmät, nettisivut,
sähköiset ja painetut tapahtumakalenterit, printtimainokset sekä lentolehtisten kotijakelut.
MarjaVerkko teki yhteistyötä ja piti yhteyttä alueella toimivien kaupungin yksiköiden kanssa,
rakennusyritysten, paikallisten yritysten sekä yhdistysten, seurojen ja sosiaalipalveluja toimivien tahojen
kanssa. Yhdistys jatkoi edellisvuosien tapaan aktiivista yhteydenpitoa kaupungin virkamiesten kanssa
asukkaiden huolista ja alueen kehityssuunnasta.
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5 Tukijat
Vuonna 2021 MarjaVerkon toiminnan päärahoittaja oli STEA. Toimintaa tuki myös Cramo, Luja, SRV ja T2H.

6 Työntekijät ja hallitus
Vuonna 2021 MarjaVerkossa työskenteli Elina Olki, joka nimitettiin yhdistyksen hallituksen toimesta
yhdistyksen toiminnanjohtajaksi lokakuussa, sekä Eena Kero, joka jäi perhevapaalle toukokuun alussa.
Eenan sijaisena aloitti toukokuussa Milla Kreft. Milla työskenteli touko- ja kesäkuussa osa-aikaisena (päivän
viikossa) ja elokuun alusta alkaen kokoaikaisena työntekijänä. Kivistön kyläjuhlan ja joulutorin järjestelyissä
apuna oli hänen opintojensa ohessa tapahtumatuotannon harjoittelija Minttu Ruohola Laurea
ammattikorkeakoulusta.
Vuonna 2021 MarjaVerkon hallitukseen kuuluivat John Simon (puheenjohtaja), Ismo Pohjantammi
(varapuheenjohtaja), Thorleif Johansson, Anne Kokkonen, Jukka Vartiainen, Päivi Wickström ja uusina
jäseninä Tiina Humaloja sekä Iiro Salminen. Sihteerinä toimi Elina Olki.
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