
 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 

Aika: Ma 7.10.2019 klo 17.30 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Brenda Kaarepere, MarjaVerkko 
Ismo Pohjantammi, Keimolan Omakotiyhdistys 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat  
Päivi Wickström, LC Vantaan Rubiini-Rubinen 
Oili Karinen, Vantaankosken seurakunta 

 
 

2. MarjaVerkon työntekijämuutos 
MarjaVerkolla on ilo esitellä uusi osa-aikainen työntekijä Brenda Kaarepere. Edellinen osa-
aikainen työntekijä Pia on irtisanoutunut syyskuussa. Onnittelut Pialle, joka on saanut uuden 
työpaikan omalta alaltaan ja kiitokset hänelle hänen työpanoksestaan MarjaVerkolle. Brenda on 
toiminut mm. harjoittelijana Why So Myrtsi? –tapahtumassa Myyrmäessä kolmen kuukauden 
ajan ja vapaaehtoisena MarjaVerkon Kivistön kyläjuhlassa. Brenda opiskelee Laureassa 
tapahtumatuottajaksi. Tervetuloa tiimiin Brenda! 
 

3. Palautetta Elävää historiaa –tilaisuudesta 
Keskiviikkona 25.9. Seutulan VPK:lla pidettiin Elävää historiaa –tilaisuus, joka järjestettiin 
yhteistyössä Katrinebergin kartanon ja Seutulan VPK:n kanssa. Kivistön Martat hoitivat 
ansiokkaasti tarjoilut pienistä haasteista huolimatta. Väkeä oli hyvin paikalla (n. 50 henkeä), 
vanhat valokuvat kiinnostivat ja uusia haastateltavia saatiin Kivistö kertomuksina -projektiin, 
mutta tarinoiden kertominen ja jakaminen tilaisuudessa oli aika vähäistä. Vanhoja 
valokuviakaan ei montaa saatu. Tilaisuus sai kuitenkin kiitosta ja tapahtumassa oli mukava 
tunnelma. Iso kiitos järjestelyissä mukana olleille tahoille (Katrinebergin kartano, Seutulan VPK, 
Keimolan omakotiyhdistys, Martat). Katrinebergin kartanolla on suunnitteilla 
pienimuotoisempia teemamuistelutilaisuuksia jatkossakin.  
Tilaisuus herätti jälleen keskustelua ja ajatuksia siitä, miten kuvia ja tarinoita voisi jakaa alueen 
asukkaille jatkossa Facebook –ryhmän ja suunnitteilla olevan nettisivun lisäksi. Suunnittelua 
tämän aiheen parissa jatketaan.   
 

4. Kivistön joulutori 15.12. 
Kivistön joulutori järjestetään Safiiriaukiolla sunnuntaina 15.12. klo 12-15. Myyntiä saa jatkaa 
klo 16 saakka, jos tuotteita ja asiakkaita riittää. Myyntipaikkahaku avattiin viime viikolla ja nyt 
on jo yli 10 vahvistettua myyntipaikkaa, lisäksi muutama alustavasti mukaan ilmoittautunut. 
Pientä oheisohjelmaa suunnitellaan myös torin yhteyteen edellisvuosien tapaan. 



Parkkipaikkojen puute aiheuttaa jälleen haasteita, joten tilapäispysäköintimahdollisuuksia 
selvitetään jälleen. Toistaalta tori on nyt aivan juna-aseman vieressä, jolloin torin 
saavutettavuus on hyvä ja näkyvyys myös. Uusista näkyvistä 
ennakkomarkkinointivaihtoehdoista keskusteltiin ja mahdollisuuksien mukaan niitä kokeillaan 
tänä vuonna. 
Torin toteuttamisessa tullaan jälleen tarvitsemaan vapaaehtoisia. Mitä enemmän vapaaehtoisia 
saadaan mukaan, sitä helpompia ja kevyempiä tehtävät ovat. Ilmoittautua voi suoraan Elinalle 
(elina.olki@marjaverkko.fi) tai täyttämällä Kivistön joulutorin 2019 Facebook –tapahtuman tai 
nettisivun kautta löytyvän lomakkeen täyttämällä. Kiitos kaikille vapaaehtoisiksi ilmoittautuville 
jo etukäteen!  
 
 

5. Muut asiat 
Pohdittiin aiemminkin ehdotettua kokouskäytäntömuutosta, jossa jatkossa kokouksissa voisi 
olla jokin teema tai aihe ja mahdollinen vieras. Tällöin painopiste siirtyisi luontevasti enemmän 
ilmoitusasioista osallistavampaan suuntaan. Kokeilun voisi aloittaa ensi vuoden alusta. 
 
22.10. klo 17 alkaen Keimolanmäessä Kivistön Martat tarjoavat kuumaa mehua ja keksejä 
Ombra –tornin (entinen kilpa-ajojen valvontatorni) avajaisissa. Tilaisuuden avaa 
kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Illassa nähdään Ombran kantasävellys paikallisten asukkaiden 
esittämänä. Aukiolle tuodaan myös vanhoja kilpa-autoja. 
 
8.10. klo 12 Arkissa pidetään Vanhusten asema vantaalla –tilaisuus osana Vanhusten viikkoa. 
Etelä-Vantaan Eläkeläiset ovat järjestämässä tilaisuutta. 
  
HSL on aloittamassa Kivistön suuralueen linjastosuunnitelmaa tulevien viikkojen aikana. 
Linjastosuunnitelmaan liittyen HSL julkaisi tänään Kivistön suuralueen liikkumiskyselyn. 
Linjastosuunnitelmaa koskevat verkkosivut ja blogi on myös avattu ja niistä löytyy nyt 
ensimmäiset sisällöt. Linkki liikkumiskyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/6598/ 
Liikkumiskyselyn etusivulla on linkit myös suunnitelman 
verkkosivuille https://www.hsl.fi/kivisto ja blogiin https://hslkivisto.blogspot.com/ 

 
Jaspis Attendo etsii edelleen uusia vapaaehtoisia asukkaille kävelykavereiksi tai ohjelmaa 
järjestämään. Erityisesti he toivoisivat, että vapaaehtoisia löytyisi Kivistön joulutorille asukkaita 
tuomaan. Kaikki vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneet henkilöt, ryhmät tai yhdistykset voivat 
olla yhteydessä hoivakodin johtajaan Virve Huhtakankaaseen, puh. 044 494 4720 tai 
virikeohjaaja Merja Kaleniukseen, puh. 044 494 4418 (klo 11-12.15). 
 
Kanniston nuorisotila KanNun syyslomaohjelma: 
12.10 lauantai Talo auki klo 15-22. Food nights isoille eli 7.luokkalaisesta – 17 vuotiaat 
14.10 maanantai Talo auki normaaliin tapaan klo 14-20.30 
15.10 tiistai Retki megazoneen (4-6.luokkalaisille) 
16.10 keskiviikko Kokkis 4-6.lk klo 14-16.00, Lanit 16-23.30 (lanit 13-17-vuotiaille) 
17.10 torstai Talo auki klo 14-20.30, Lanit 14-23.30 (lanit 13-17-vuotiaille) 
18.10 perjantai Talo auki klo 15-22.00, Lanit klo 14-23.30 (lanit 13-17-vuotiaille) 
19.10 lauantai Talo auki normaalisti klo 15-22.00 

 

elina.olki@marjaverkko.fi
https://www.facebook.com/events/389786121704077/
https://forms.gle/tbGskoLpM6QSce8v5
https://app.maptionnaire.com/fi/6598/
https://www.hsl.fi/kivisto
https://hslkivisto.blogspot.com/


Kivistön sähköinen joulukalenteri on tulossa jälleen. Vaikka vapaaehtoista Kivistön 
joulukalenterin jatkajaa ei ole löytynyt, niin MarjaVerkko haluaa ylläpitää mukavaa ja suosittua 
perinnettä, joka tuo iloa Kivistön suuralueen asukkaille. Joulukalenteri on Facebookissa nimellä 
Kivistön joulukalenteri (https://www.facebook.com/kivistonjoulukalenteri/). Siellä aukeaa 
joulukuun ensimmäisestä päivästä aina jouluaattoon saakka uusi ”luukku”, joka voi olla 
esimerkiksi yrityksen tai yhdistyksen järjestämä tempaus, arvonta tai tarjous. MarjaVerkko etsii 
halukkaita joulukalenteriin osallistuvia tahoja. Mukaan voi ilmoittautua laittamalla tapahtuman, 
tempauksen tai arvonnan (tms.) tiedot osoitteeseen: kiviston.joulukalenteri@hotmail.com.  
 
Keimolan Kotkat –jalkapallojoukkueen kauden päättäjäiset olivat edellisviikonloppuna. Joukkue 
on pysynyt 5. divisioonassa. Toiminta on edelleen aika vaativaa, mutta jotain edistystä on 
kuitenkin tapahtunut ja toiminta jatkuu. 
 
30.9. oli kaavoitustilaisuus Tikkurilassa Arena 3.3 –hankkeen osalta, jossa MarjaVerkko oli 
mukana. Tilaisuudessa puhuttiin paljon mm. paikallisliikenteestä, parkkikapasiteetista sekä 
areenahankkeen mittakaavasta. 2.10. oli puolestaan Kivistön asemakaavoituksen yleisötilaisuus 
Aurinkokivessä, jossa esiteltiin ajankohtaisia kaavahankkeita. Tilaisuudessa esiteltiin 
Kivistöntähden asemakaavaehdotusta sekä suunnitteilla olevaa Arena 3.3. –hanketta sekä 
muita suunnitteluhankkeita.  
 

6. Seuraava kokous 
Ke 6.11. klo 17-18 Asukastila Rubiinissa (klo 18 alkaa Kivistön Marttojen kässäkahvila) 
 

https://www.facebook.com/kivistonjoulukalenteri/
mailto:kiviston.joulukalenteri@hotmail.com

