
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 
 
Aika: Ti 9.11.2021 klo 18.00 
Paikka: Aurinkokiven koulun ruokala, Aurinkokivenkuja 1 
 

1. Osallistujien esittely 
John Simon, MarjaVerkko 
Milla Kreft, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Susanna Kaiju 
Otso Kivimäki 
Pirjo Luokkala 
Erika Veltheim (etäyhteydellä) 
+ 12 muuta osallistujaa 

 
2. Valtuutettujen esittäytyminen, keskustelua ja kysymyksiä 
 
John Simon, MarjaVerkon puheenjohtaja avasi keskustelun ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Sen 
jälkeen valtuutetut saivat lyhyesti esitellä itsensä ja kertoa, mihin lautakuntaan he kuuluvat. 
 

- Susanna Kaiju, Kok., kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 
- Otso Kivimäki, Kok., kaupunkitilalautakunta 
- Erika Veltheim, PS., kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 
- Pirjo Luokkala, Kesk., yleisjaosto 

Eniten keskustelua syntyi Kivistön parkkipaikoista ja niiden puutteesta sekä isompien asuntojen 
(2h+k - 4h+k) ja kohtuuhintaisten tonttien tarpeesta. Kaikki valtuutetut olivat yhtä mieltä siitä, että 
pysäköinti on ollut ja on edelleen ongelma Kivistössä ja siihen pitää löytyä lisää ratkaisuja. 
Pysäköinti on ongelma asukkaille, asukkaiden vieraille sekä yrittäjille. Hieman helpotusta on 
tuonut uudet ulkopysäköintipaikat, vaikka niiden hinta (50 €/kk) on myös herättänyt keskustelua. 
Lähipalvelukeskittymän yhteyteen tulevien pysäköintipaikkojen toivottiin myös tuovan 
tilanteeseen helpotusta, samoin kuin vanhan Kivistön koulun tontille rakennettavan 
pysäköintilaitoksen. 

Valtuutetut vastasivat sekä ennakkoon lähetettyihin, että paikan päällä esitettyihin kysymyksiin. 
Kun kysyttiin, mitkä asiat huolestuttavat Kivistön alueen kehityksessä tai mihin asioihin 
viranomaisten pitäisi puuttua, nousi esiin seuraavia asioita:  

 

- Nuorten ajelehtiminen 

- Palveluiden puute, tulevan lähipalvelukeskittymän ja apteekin riittävyys? 

- Eriytyminen - huolehditaanko tarpeeksi alueen monimuotoisuudesta ja yhteisöllisyydestä? 



- Ilmastonmuutoksen huomioimisen riittämättömyys 

- Yhteisöllisten tilojen tulevaisuus (asukastila Rubiini, KanNu), kun uusi liikekeskus aukeaa ja 

sinne tulee kaupunkikulttuurin uudet tilat? Poistuvat käytöstä, kun ei ole järkevää ylläpitää 

montaa tilaa. Toisaalta todettiin, ett tuttujen tilojen käytön säilyminen ennallaan voisi olla 

hyvä asia pysyvyyden ja tuttuuden kannalta 

 

Muita keskustelussa esiin nostettuja asioita: 

- Kysyttiin, mihin tulevaisuudessa sijoitetaan vanhusten palvelutalo. Asiasta ei ole vielä päätöstä. 

Tuleva Vantaa-Kerava sotealue päättää hoivapalveluista tulevaisuudessa. VAV:n 

vuokrahankkeessa vuodelle 2029 on suunnitelmissa mukana vanhusten palvelutalo. 

- Jätekeräyspisteiden roskikset täyttyvät nopeasti. Alue kasvaa vauhdikkaasti ja ihmisten 

ympäristötietoisuus kasvaa. Pisteitä tarvitaan lisää tai niiden laajentaminen olisi tarpeen. Myös 

rottien määrä alueella lisääntyy, jos asialle ei tehdä jotain. Pohdittiin, mikä olisi paras tapa 

selvittää keräyspisteiden lisäämis- tai laajentamismahdollisuuksia. Pirjo Luokkala lähetti 

tilaisuuden aikana viestin eteenpäin HSY:n työntekijälle selvittääkseen asiaa. 

- Murron kaavoituksesta kysyttiin, sillä se vaikuttaa myös muihin alueisiin. Se on tällä hetkellä 

jumissa eikä etene mihinkään. Kaupungilla tarvitaan lisää asemakaava-arkkitehteja. Uusi tuleva 

apulaiskaupunginjohtaja voi vaikuttaa asiaan paljon. 

- Miksi Länsi-Vantaan ja Kivistön ratikasta ei puhuta avoimesti? Suunnittelut ovat vasta menossa 

eikä päätöstä ole tehty. Olisi hyvä tiedottaa laajemmin siitä, miten asiaa on linjattu. 

- Miten Kivistön alueen valtuutetut aikovat yhdessä toimia asukkaiden parhaaksi? Valtuutetut 

lupasivat tehdä hyvää yhteistyötä parhaan kykynsä mukaan. Lisäksi heille vietyjä aloitteita, 

kysymyksiä ja valituksia he sanoivat vievänsä eteenpäin, niin kauan kuin näkevät esiin nostetut 

asiat tärkeinä.  

- Kun kysyttiin, näkevätkö valtuutetut, että Kivistöllä on tulevaisuudessa oma identiteetti vai 

onko se vain lähiö muiden joukossa, todettiin, että Kivistö ei ole vain lähiö muiden joukossa 

eikä sitä saa päästää muuttumaan sellaiseksi. Koettiin, että Kivistöllä on jo vahva identiteetti. 

Taide ja luonto on lähellä, sijainti on erinomainen. Todettiin myös, että muualta tulleet / 

muuttaneet voivat yhdistyä ja rakentaa yhteisöllisesti alueelle omaa identiteettiä yhdessä. 

 
3. Jouluvalot 1.12. & joulutori la 11.12. & su 12.12. 

MarjaVerkko on järjestänyt yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa jouluvalot Kivistön 
Safiiri- ja Topaasiaukiolle tuomaan iloa ja valoa ihan jokaiselle. Parasta on, että valot jäävät 
paikoilleen myös tuleviksi vuosiksi. Valot vihitään käyttöön keskiviikkona 1.12.2021 klo 18.30 - 
19.00 kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrandin avustuksella. 
Pienimuotoisessa avajaisseremoniassa Safiiriaukiolla esiintyy The Voice Of Finlandista ja 
MarjaVerkon KYTKE-festarilta tuttu laulaja Alex Ikonen. Tule nauttimaan musiikista ja valosta 
kanssamme! MarjaVerkko kiittää lämpimästi kaikkia mukana olevia yhteistyötahoja. 
 
Kivistön joulutori järjestetään tänä vuonna Kivistön juna-aseman läheisyydessä Topaasiaukiolla 
sekä lauantaina 11.12. että sunnuntaina 12.12. Torilta löytyy pukinkonttiin ja joulupöytään 
muun muassa käsitöitä, leivonnaisia ja lahjatuotteita ja ruokaa sekä kotiin vietäväksi että 



paikan päällä nautittavaksi. Lisäksi luvassa on pientä mukavaa ohjeisohjelmaa. Torilla voi 
tavata myös Ali-Ollin alpakkatilan alpakat ja kanit! 
MarjaVerkon tapahtumiin etsitään aina myös vapaaehtoisia auttamaan tapahtuman 
toteutuksessa ja suunnittelussa. Olisiko sinulla kiinnostusta ja muutama tunti aikaa toimia 
joulutorin vapaaehtoisena? Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi täällä:  
https://forms.gle/YpuhtVGTZzUjTzaHA 

  
4. Muut asiat 

Ei muita asioita 

5. Seuraava verkostoilta 
Keskiviikkona 8.12. klo 18 asukastila Rubiinissa. Vuorossa on MarjaVerkon toiminnan 
kehittämispaja ja pikkujoulun viettoa yhdessä. Tervetuloa mukaan! 

 
 

https://forms.gle/YpuhtVGTZzUjTzaHA

