
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 

 
Aika: Ke 9.3.2022 klo 18.00 
Paikka: Zoom -etäkokous + asukastila Rubiini 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Milla Kreft, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Maarit Hakala 
Paula Varpanen 
Anne Kokkonen 
Ismo Pohjantammi, Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistys 
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys 
Tapio Pousi, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Päivi Wickström, LC Vantaan Rubiini-Rubinen 
Maarit Kujala 
Merja Mäenpää 
Noora Malmikumpu 
Emilia Henttunen, Vantaan kaupunki 
 

 
2. Haitallisten vieraslajien torjunta 

Kaupunki on luvannut viime vuoden tapaan tukea talkootoimintaa (jäteastiat ja niiden tyhjennys, 
ämpärit, kumihansikkaat, ojan niitot Maitorpassa, komealupiinijätteen haku). WWF on hakenut 
vieraslajiavustusta ja Vantaan kaupunki on hakemuksessa kumppanina. Avustuspäätöstä ei ole 
vielä tullut. WWF:n edustaja ottaa MarjaVerkkoon yhteyttä, kun päätös tulee. Kaupungin 
metsänhoito on palkkaamassa kesäksi pari työntekijää vieraslajien torjuntaan. Alueena on koko 
kaupunki ja työ tehdään kaupungin työnä, eli se ei sisällä talkoiden järjestämistä. Maitorpan 
alueella metsänhoidolla ei ole vielä tiedossa metsäisiä puistoja, missä espanjansiruetanoita olisi 
erityisen paljon. He ottavat tietoa sellaisista metsäalueista mielellään vastaan. Tiedon voi 
lähettää joko suoraan kaupungille tai MarjaVerkolle. Kartta.vantaa.fi- sivustolla voi valita 
aineistoista kaupungin omistamat ja vuokraamat maat sekä metsäsuunnitelma-alueet. 
Keskustelussa esiin nousivat Maitorpanpuisto sekä Paasipuisto (Koivupäässä Kaskitien 
ympäristö). Lisäyksenä vielä ainakin Vuolukivenpuisto. Jos jollain puistoalueella etanoita on 
erityisen paljon, siellä voi torjuntaa tehdä sekä talkoolaiset että kesätyöntekijät. Jarkko Leino LC 
Vantaankoski-Vandaforsenista on luvannut tänäkin vuonna auttaa etanalautojen kuljettamisessa 
paikalle ja pois pakettiautollaan, jos tarvetta on. 

 



Talkoiden järjestämisestä ja talkooajankohdista keskusteltiin ja sovittiin, että etanatalkootiimin 
WhatsApp -ryhmässä keskustellaan vielä asiasta tarkemmin. Sää vaikuttaa talkoiden 
aloitusajankohtaan. WhatsApp -ryhmään voi liittyä torjuntatyöstä kiinnostuneet ottamalla 
yhteyttä MarjaVerkon Elinaan (elina.olki@marjaverkko.fi). Vapaaehtoisia kaivataan ottamaan 
koppia talkoiden ”emännöinnistä tai isännöinnistä”, sillä MarjaVerkon työntekijät eivät 
välttämättä ehdi tänä vuonna talkoisiin aina itse paikalle. Tehtävä on erittäin helppo ja siinä voisi 
olla mielellään muutama ihminen, jotka voisivat vuorotella tarvittaessa. Vedenkeitin ja muut 
tarvikkeet ovat edelleen Maitorpassa pyörävarastossa. MarjaVerkko yrittää järjestää talkoisiin 
vähän mehua ja pientä talkooherkkua, jota voisi tarjota osallistujille kiitokseksi. WhatsApp -
ryhmässä voi viime vuoden tapaan myös spontaanisti kysyä talkooseuraa, koska jäteastiat 
saadaan jälleen kevääksi, kesäksi ja alkusyksyksi paikalle. Paras talkooaika on sateisella säällä, 
jolloin etanat ovat liikkeellä. Ennakkoon sovittujen talkooajankohtien säästä ei voi koskaan tietää. 
Tiedotusta pyritään tekemään mahdollisimman laajasti ihmisten aktivoimiseksi keväällä. 
WhatsApp-talkooringistä laitetaan tietoa ainakin Maitorpan alueen tiedotukseen. Koivupäässä 
talkootoiminnasta tiedotetaan alueen omassa Facebook-ryhmässä. ”Vanhan” Kivistön puolelle 
kaivattiin omaa pientä talkoorinkiä. Kaikki talkoo- ja tiedotusapu otetaan suurella ilolla vastaan. 

  
3. KYTKE-festari 

Koko perheen puistokonserttitapahtumaa suunnitellaan lauantaille 21.5. Kenraalinpuistoon n. klo 
13–17. Tänä vuonna suunnitelmissa on, että tapahtuma yhdistyisi Keimolan Kaiun 
jalkapallojaoston KeiKa-päivään ja Lions Club Vantaankoski-Vandaforsenin nappulajuoksukisaan. 
Toisin sanoen Kenraalinpuistossa ja Kenraalinkentällä olisi paljon menoa ja meininkiä koko päivän 
ajan. KYTKE-festari koostuu lavaohjelmasta, jossa pääesiintyjinä ovat vantaalaiset lapset ja 
nuoret. Lisäksi tapahtumassa on yhdistysten ja seurojen järjestämiä maksuttomia 
toimintapisteitä lapsille ja nuorille. Ravintolapäivän hengessä festarialueen ympäristöön voi 
perustaa pienen pop-up ravintolan tai kahvilan ja puistoon voi tulla piknikille. Kasvavan 
tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen kaivataan vapaaehtoisia mukaan sankoin joukoin. 
Tehtäviä on tarjolla laidasta laitaan ja osallistua voi omien mahdollisuuksien mukaan. 
Ilmoittautua voi täällä: https://forms.gle/EtHw9fC1whnL8d176 
 

4. Kivistön juoksutapahtuma 
Aikoinaan yksityishenkilöt järjestivät Kivistön alueella juoksutapahtumaa. Heidän muuttaessa 
pois alueelta, järjesti KiVa ry vuonna 2017 ja 2019 tapahtuman, mutta tällä hetkellä yhdistyksellä 
ei ole resursseja toteuttaa sitä itse. Pari asukasta on viime vuosina tiedustellut 
juoksutapahtuman järjestämismahdollisuutta MarjaVerkolta, joten nyt lähdettiin etsimään 
mahdollisuutta järjestää tapahtumaa yhteistyössä loppukesälle. Kyseessä olisi paikallinen 
matalan kynnyksen tapahtuma, jossa matkoina voisi olla esimerkiksi 12 km, puolimaraton ja 
lasten tai nuorten ja aikuisten omat sarjat. Jotain palkintoja olisi hyvä saada osallistujille. 
Juoksutapahtumaan otetaan erittäin mielellään mukaan porukkaa suunnitteluun ja erityisesti 
toteutukseen, jos tapahtuma saadaan järjestymään. Alustavasti oli puhetta, että tapahtuma voisi 
olla koulun aloitusta edeltävänä viikonloppuna sunnuntaina 7.8., jolloin se ei osuisi päällekkäin 
lähistöllä järjestettävien juoksutapahtumien tai muiden tapahtumien kanssa. 
 

5. Toiveita tulevasta toiminnasta 
- Puistotanssit kesällä ulkona 
- 25–35-vuotiaille (sinkuille) jotakin tekemistä. Myös nuoremmille aikuisille. 
- Iltakaraoke, levyraati, sinkkukahvila, leffailta 

https://forms.gle/EtHw9fC1whnL8d176


 
6. Muut asiat  

- Sydänilta 30.3. Kanniston koululla klo 17–19. Tilaisuudessa pika-EKGn mittausta, sydänliiton 
toiminnan esittelyä sekä lääkäriluento: Rinnasta puristaa- onko aihetta huoleen. 
Luennoitsijana kardiologi Juha Heikkilä/Sydänsairaala. Vantaan Sydän ry järjestää 
yhteistyössä Sydänsairaalan, Etelä-Suomen Sydänpiirin ja MarjaVerkon kanssa 

- Alueellisten siivoustalkoiden ajankohdaksi sovittiin alustavasti sunnuntai 24.4. 
- Varautumissuunnitelmailta / turvallisuusilta – yhteistyössä eläkeläisten kanssa mahdollisesti 

MarjaVerkon huhtikuun verkostoillan teemana 13.4. 
- Syksyllä MarjaVerkko järjesti teemaillan ulkoilureiteistä ja lähiluontoalueista. Siellä oli 

puhetta kaupungin ulkoilureittien tavoitesuunnitelmasta. Se saatiin kaupungilta viime kuussa, 
joten se liitetään verkostoillan muistioviestiin ja MarjaVerkon nettisivulle 

- MarjaVerkko etsii vapaaehtoisia Rubiinin kohtaamispaikan iltatoimintaa isännöimään ja 
ideoimaan perjantai-iltaisin kerran kuukaudessa. Vapaaehtoisia etsitään myös KYTKE-
festarille, Kivistön juoksutapahtumaan ja kaikkeen muuhun toimintaamme ympäri vuoden. 
Nämä ovat hyviä tilaisuuksia myös opiskelijoille, sillä MarjaVerkolta saa todistuksen 
vapaaehtoisuudesta 

- MarjaVerkon toimintaa saa mainostaa ja tietoa meistä saa mielellään jakaa eteenpäin 
- Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistyksen vuosikokous on 29.3. asukastila Rubiinissa. Ennen 

vuosikokousta pidetään kierrätysilta 
 
 

7. Seuraava verkostoilta 
- Keskiviikkona 13.4.  

 
 


