
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 

 
Aika: Ke 8.2.2023 klo 18.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) + Zoom -etäkokous 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Eena Kero, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Ismo Pohjantammi, Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistys 
Anni Heimonen, Humak 
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski-Vandaforsen 
Päivi Wickström, Lions Club Vantaan Rubiini-Rubinen 
Jarkko Leino, Lions Club Vantaankoski-Vandaforsen 
Marja-Liisa Viljamaa, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys 
Noora Malmikumpu, iltatoiminnan vapaaehtoinen  
Seppo Salo, KeiKa 
Iiro Salminen, Vantaankosken seurakunta 
Emilia Henttunen, Vantaan kaupungin yhteisötyöntekijä 
Tiina Humaloja, KiVa ry 
 

  
2. KYTKE-festarin suunnittelun käynnistys 

Koko perheen puistokonserttitapahtuma KYTKE-festari järjestetään lauantaina 20.5.2023 n. klo 
13–17 Kanniston Kenraalinpuistossa. Viime vuoden tapaan Keimolan Kaiun jalkapallojaosto 
järjestää samana päivänä Kenraalinkentällä KeiKa-päivän, jossa on eri ikäryhmien 
ottelutapahtumia pitkin päivää. Lisäksi Lions Club Vantaankoski-Vandaforsen järjestää 
Nappulajuoksukisat lapsille. Festarin toteuttamisessa alusta asti mukana olleet Walter ry ja 
nuorisopalvelut ovat mukana tänäkin vuonna. KYTKE-festarilla lavalle nousee erityisesti 
vantaalaisia lapsia ja nuoria. Yhdistykset, seurat ja muut toimijat järjestävät hauskoja 
maksuttomia toimintapisteitä ja lisäksi tapahtumassa on ruoka- ja herkkumyyntiä sekä 
kirppiskatu. Eri tahojen kutsuminen mukaan tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen on 
käynnistetty ja ilmoittautumisiakin on jo tullut. Tapahtumaan voi ilmoittautua mukaan 
lähettämällä viestiä Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi). 
 
Alueen pohjakarttaa katsottiin ja Nappulajuoksukisojen sijaintia muutettiin viime vuodesta, jotta 
yhteistyö eri tapahtumien välillä sujuisi vielä viime vuottakin paremmin. Nappulajuoksukisojen 
siirtäminen lähemmäksi Lipputietä ja paikoitusaluetta tekee sen, että ihmiset voivat havaita 
toimintaa jo puistoa lähestyttäessä Kivistön suunnalta. 
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Kirppiskadulla saatiin viime vuonna mukaan sellaisiakin osallistujia, jotka eivät ehkä muuten olisi 
osallistuneet tapahtumaan. Lisäksi ruoka- ja herkkumyyjien suurempi määrä saattaisi vetää lisää 
väkeä paikalle. Toisaalta puiston erittäin rajallinen sähkön saatavuus rajoittaa monien 
ruokamyyjien halukkuutta osallistua tapahtumaan. Aluekarttoja olisi hyvä tehdä ja jakaa, jotta 
ihmiset löytäisivät kaikki toiminnot, nyt kun tapahtumia on useampi samanaikaisesti. Viime 
vuoden toimintapisteiden rastileimat, joita lapset ja nuoret keräsivät osallistumalla pisteiden 
toimintaan, olivat erittäin toimivia. Niitä voisi jatkojalostaa tänä vuonna. 
 
Todettiin, että festaria on hyvä ajatella koko yhteisön yhteisenä juhlana, vaikka tapahtuma saikin 
aikanaan alkunsa KiVa:n toiveesta järjestää alueen lapsille yhteinen juhla, jossa kasvavan alueen 
eri päiväkotien ja koulujen lapset perheineen voisivat tavata toisiaan ja juhlia yhdessä päiväkoti- 
ja kouluvuoden päättymistä iloisissa merkeissä. Ei riitä, että kaikilla kouluilla ja päiväkodeilla on 
omat vanhempainyhdistykset, vaan yhteistyötä, yhteisiä tapaamisia ja tapahtumia tarvitaan ihan 
kaikille asukkaille yhteisöllisyyden edistämiseksi.  
 
MarjaVerkossa on pohdittu Kivistö liikkuu -teemaa ja sen lanseeraamista voisi yrittää jo tässä 
tapahtumassa. Olisi hyvä saada urheiluseuroja vielä aiempaa monipuolisemmin mukaan 
festarille. Kivistön juoksu -tapahtuman järjestämistäkään ei ole unohdettu, mutta siihen pitäisi 
löytyä muutama seura tai yhdistys mukaan juoksutapahtumaa toteuttamaan syksylle. Kyseessä ei 
tarvitsisi olla mikään suuri massatapahtuma. 
  

3. Talvitempaus sunnuntaina 12.2. 
Tapahtuma järjestetään Lipunkantajankentällä sunnuntaina 12.2. klo 15–17. Säätilanteen 
mukaan luvassa on rusettiluistelua, luistelua, sählyä, mölkkyä ja muita pihapelejä sekä 
maksullista hevoskärryajelua ja ponitalutusta. Vantaankosken seurakunta ja Timanttipartio 
järjestävät myös toimintapisteet. Paikallinen pitopalvelu Ruokaräätäli myy kuumia juomia, 
makkaraa ja pientä makeaa. Vielä on toivoa, että luistelu Lipunkantajankentällä onnistuu. Tällä 
viikolla kentällä on luisteltu, yöpakkasia on ollut ja perjantai-illaksi sekä lauantaiksi on luvattu 
pakkasta. Kenraalinpuistossa ei valitettavasti voi pulkkailla, joten toiminta keskittyy 
Lipunkantajankentälle. 

 
4. Muut asiat 

- 6.5. lauantaina Kivistön Markkinat Kanniston koululla. Järjestäjänä Kivistön ja Keimolan 
omakotiyhdistys 

- Kanniston nuoriso- ja asukastilan kuntosali tulee säilymään ja yhdistykset voivat sitä 
jatkossakin varata käyttöön, vaikka tila siirtyykin koululle. Tilan hallinta siirtyy 
perusopetukselle 1.7.2023 alkaen 

- Kivistön kyläjuhlan päivämäärää ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta viime vuoden ajankohta, eli 
syyskuun puolen välin tienoilla oli valtaosan mielestä erittäin toimiva ja parempi kuin heti 
syyskuun alussa 

- Alueen vanhempainiltaa / turvallisuusiltaa (25.1.) kiiteltiin kovasti. Tilaisuus oli hyvä ja 
hyödyllinen ja osallistujia oli 95 + puhujat / asiantuntijat 
  

5. Seuraava verkostoilta 
- 8.3. klo 18 asukastila Rubiinissa 

 
 


