
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 

 
Aika: Ke 19.1.2022 klo 18.00 
Paikka: Zoom -etäkokous 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Milla Kreft, MarjaVerkko 
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Ismo Pohjantammi, Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistys 
Anne Kokkonen 
Päivi Wickström, LC Vantaa Rubiini-Rubinen 
Tiina Humaloja, KiVa  
Iiro Salminen, Vantaankosken srk. 
Hanna Härkönen, Timanttipartio 
Erik Åstrand, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Tapio Pousi, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Seppo Salo, Keimolan Kaiku 
Anita Ovaska, Vantaan kaupunki 
Annina Landström-Ittner 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
 

 
2. Palautetta joulukuun tapahtumista 
Pienimuotoinen Kivistön jouluvalojen sytyttämistilaisuus järjestettiin keskiviikkona 1.12. 
Safiiriaukiolla klo 18.30–19.00. Tilaisuudessa esiintyi The Voice of Finlandista ja MarjaVerkon 
KYTKE-festarilta tuttu Vaskivuoren lukion kasvatti Alex Ikonen ja valot vihki käyttöön Vantaan 
kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand. MarjaVerkko jakoi 
tapahtumassa heijastimia. Ihmisiä tuli paikalle yllättävän paljon, toistasataa, vaikka tilaisuus oli 
hyvin lyhyt ja napakka. Sekä tilaisuudesta että valoista on saatu positiivista palautetta. Muutamia 
kysymyksiä on tullut siitä, miksi valot eivät ole Keimolantien varrella. MarjaVerkko alun perin 
suunnitteli, että valot olisivat tulleet juuri Keimolantien varteen, mutta kaupunki oli suunnitellut, 
että valot laitetaan Safiiri- ja Topaasiaukiolle. Syy on tekninen: Jos valot olisivat Keimolantien 
valotolpissa, ne palaisivat vain iltaisin ja öisin. Aukioilla ne palavat koko ajan ja koska valot ovat 
pysyviä, niin tulevaisuudessa kun lähipalvelukeskus ja Topaasiaukio ja sen ympäristö valmistuu, ne 
toivottavasti ilahduttavat alueella liikkuvia ihmisiä entistä enemmän.  
 
Kivistön joulutori järjestettiin ensimmäistä kertaa kaksipäiväisenä tapahtumana 11.12.–12.12. 
Molempina päivinä tori oli auki klo 12–15. Torilla oli Ali-Ollin alpakkatilan alpakat ja kanit ja 
ponitalutusta oli tarjolla pientä maksua vastaan perheen pienimmille. Lauantaina tori avattiin 
pienellä akustisella musiikkiesityksellä. Iiro Salminen vantaankosken seurakunnasta esitti jouluisia 



lauluja kitaran ja huuliharpun säestyksellä. Kävijöitä riitti molemmille päiville, mutta perinteinen 
joulutoripäivä sunnuntai oli selvästi lauantaita vilkkaampi. Lauantaina oli muita jouluisia 
tapahtumia lähistöllä, joten niillä oli luultavasti myös vaikutusta lauantain kävijämääriin. 
Palautekyselyyn saatiin kivasti vastauksia sekä torikävijöiltä, että erikseen torimyyjiltä. Valtaosa 
palautteesta oli todella positiivista. Toiveita ja parannusehdotuksia saatiin myös jatkoa ajatellen.  
Torimyyjät olivat tyytyväisiä erityisesti sunnuntain kaupankäyntiin ja lähes kaikki ovat halukkaita 
osallistumaan joulutorille 2022. 
 
Verkostoillassa saadun palautteen mukaan torilla oli kiva olla mukana. Tunnelma oli hyvä.  
Perheitä, lapsia ja nuoria oli mukana ja tapahtumasta välittyi kylätunnelma ja ilo. Todettiin, että 
tällaiset tapahtumat ovat tärkeitä alueen identiteetin kannalta. 

  
3. Kevään verkostoiltojen teemaehdotuksia 

- Kivistön keskustan kehittämissuunnitelmat ja kaupunkikulttuurikeskus 
- Kivistön suuralueen kaavoitussuunnitelmat ja rakentamisen tulevaisuus  
- Haitallisten vieraslajien torjuntatalkoot 
- Urheiluteemailta, jossa voisi tuoda toimijoita yhteen ja keskustella seurojen välisen 

yhteistyön kehittämisestä sekä esimerkiksi liikuntapaikoista ja suunnitteilla olevista tiloista 
- Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointi-ilta 
 

4. Ystävänpäivän rusettiluistelu / Talvitempaus 
Tapahtuma on tarkoitus järjestää ystävänpäivänä 14.2. maanantaina n. klo 17–20. 
Suunnitelmissa on hajautettu alue, jotta osallistujien on mahdollista pitää etäisyyttä muihin. 
Järjestetään muutamia erilaisia toimintapisteitä, kuten sään salliessa luistelua ja jonkinlaisia 
pelejä (Lipunkantajankenttä), pulkkailua (Kenraalinpuisto) sekä jotain muuta hauskaa. 
Odotetaan vielä aluehallintoviraston päätöksiä koronarajoitusten mahdollisesta jatkumisesta 
ennen kuin lyödään suunnitelmia lukkoon. Ruokaräätäli ja Kivistön Martat ovat molemmat 
halukkaita osallistumaan tapahtumaan myymällä kuumia juomia ja herkkuja. 
 

5. KYTKE-festari  
Kyselyjä KYTKE-festarin järjestämisestä on jo tullut. Koko perheen puistokonserttitapahtuman 
ajankohdasta käytiin keskustelua. Sekä lauantaille 14.5. että 21.5. on suunnitteilla muita 
tapahtumia. Esimerkiksi Vantaan Energia-turnaus (koripallo) järjestetään 13–15.5., samoin kuin 
Karuselli-turnaus (jalkapallo). Näihin tapahtumiin osallistuu paljon lapsia ja nuoria. Vantaa 
päivää vietetään 15.5. Street SM-kisat ovat Helsingissä 20.5.–22.5. ja Mahdollisuuksien tori on 
suunniteltu järjestettäväksi 21.5.  
 
Päätettiin, että KYTKE-festari pidetään 21.5. n. klo 13–17, sillä KeiKa-päivä (Keimolan Kaiun 
järjestämä pelitapahtuma, jossa pelaa monta eri ikäluokkaa) oli tarkoitus yhdistää KYTKE-
festariin jo pari vuotta sitten ja nyt se on mahdollista tehdä, jos ulkotapahtumia on mahdollista 
järjestää toukokuussa. Lions Club Vantaankoski-Vandaforsen olisi mahdollisesti kiinnostunut 
järjestämään Nappulajuoksukisat festarin yhteydessä. 
 

6. Muut asiat  
- MarjaVerkolta tiedusteltiin mahdollisuutta järjestää juoksutapahtuma Kivistöön tänä 

vuonna. KiVa ry järjesti muutamia vuosia sitten Kivistö juoksee -tapahtuman, mutta tällä 
hetkellä heillä ei ole suunnitelmissa sitä järjestää. Juoksutapahtuman järjestämisehdotus 



sai kannatusta. Vantaan Salamista ja Keimolan Kaiulta kysytään kiinnostusta lähteä mukaan 
juoksutapahtuman toteuttamiseen. Tapahtumaa voisi ajatella syksylle, joko kyläjuhlan 
yhteyteen tai erikseen, jos järjestäjiä saadaan mukaan. 

. 
7. Seuraava verkostoilta 

Keskiviikkona 9.2. klo 18 
- Keskustellaan Kivistön keskustan kehittämisestä. Mm. Mari Ruusuvuori ja Anita Ovaska 

Vantaan kaupungilta esittelevät kaupunkikulttuurikeskuksen asukaskyselyn tuloksia ja 
kertovat mitä keväälle on suunnitteilla. Kivistön ja Keimolanmäen projektijohtaja Gilbert 
Koskela tulee myös kertomaan viimeisimpiä kuulumisia. 

 
 


