
 

 
MarjaVerkko ry:n kokous 
 
Aika: To 15.2.2018 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2 B) 
  
 

1. Osallistujien esittely 
John Simon, MarjaVerkko, hallituksen puheenjohtaja 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Bisher Sawan, MarjaVerkko 
 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat ja Keimolan omakotiyhdistys 
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski 
Anne-Maria Kokkonen, MarjaVerkon hallituksen jäsen 
Piia Kunnas, KiVa ry 
Anne Laari, Vantaan nuorisopalvelut 
Maija, Attendo Kivistön asukas 
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys 
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys 
Mirka Rautio, Vantaan nuorisopalvelut, KanNu 
Cisu Salo, Attendo Kivistön palvelukodin johtaja, kehitysvammaisten yksikkö 
Harri Tuisku, Vantaan Laulu ja Keimola Golf 
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys 
 
2. Palautekeskustelu ystävänpäivän rusettiluistelutapahtumasta 

- Tilaisuus oli onnistunut haastavasta jäätilanteesta huolimatta, kiitos 
järjestäjille ja vapaaehtoisille. 

- Ehdotettiin, että jatkossa luistelutapahtuma järjestettäisiin Lipunkantajan 
liikuntapuistossa, sillä kentän pohja ja jään kunto on paljon parempi kuin 
Kenraalinpuiston kentän. Äänentoistolaitteiden toimivuus kelissä kuin kelissä 
on varmistettava ennakkoon. Valtaosa kävijöistä oli pikkulapsia 
vanhempineen. Kohdennetusta markkinoinnista huolimatta nuorisoa ei 
tullut paikalle. Ensi vuotta ajatellen pohditaan, olisiko perinteistä 
rusettiluisteluperinnettä mahdollista herätellä henkiin siten, että se 
houkuttelisi kaikenikäisiä osallistujia 

 
3. Tuleva vuosikokous ja hallituksen valinta 

- MarjaVerkko ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään to 19.4. klo 17 
asukastila Rubiinissa. Vuosikokoukseen tarvittavat materiaalit valmistellaan 
hyvissä ajoin ennen kokousta ja jaetaan kaikille halukkaille. Hallitukseen 
kaivataan uusia jäseniä, sillä hallituksesta on lähtenyt edellisen vuoden 



aikana pari jäsentä. Varsinaisia hallituksen kokouksia on ollut vain muutama 
vuodessa, eli tehtävä ei ole kovin aikaa vievää. Yhdistyksen talousasiat ja 
muut viralliset asiat ovat kunnossa. 

 
4. KYTKE-festari 2018 

- Koko perheen puistokonserttitapahtuma on suunnitteilla Kenraalinpuistoon 
lauantaille 19.5. klo 14-17. Tapahtumaan on osallistumassa useita alueellisia 
toimijoita, kuten KanNu, MLL Kivistö, avoin päiväkoti Auringonkukka, 
Vantaankosken seurakunta sekä SOS-Lapsikylä. Esiintyjiä saadaan jälleen 
ainakin lähialueen koulujen oppilaista 

- Kyseessä on Ravintolapäivä, joten toivomme, että festarialueen välittömään 
läheisyyteen saataisiin tänäkin vuonna pop-up -ravintoloita ja -kahviloita. 

- Vapaaehtoisia tullaan tarvitsemaan mm. järjestyksenvalvontaan, ensiapuun, 
liikenteenohjaukseen ja kanto-, pystytys- ja kuljetustehtäviin. MarjaVerkon 
Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi) voi ilmoittautua sähköpostitse vaikka 
heti, mutta virallinen ilmoittautumislomake laitetaan myös jakoon 
MarjaVerkon kanavissa lähiaikoina. 

 
5. Historiaprojekti 

- Historiaprojektin tavoitteena on kerätä Kivistön suuralueella pitkään 
asuneiden asukkaiden tarinoita nykyisten ja tulevien sukupolvien iloksi.  

- Facebookiin on avattu kaikille aiheesta kiinnostuneille ryhmä, jossa voi 
vapaasti jakaa omia muistoja ja valokuvia tai esimerkiksi esittää kysymyksiä 
entisaikojen Kivistöstä (www.facebook.com/groups/Kivistokertomuksina).  

- Projektin tiimoilta toteutetaan haastatteluja, joiden kautta saadut tarinat 
kootaan ainakin MarjaVerkon nettisivun alle. 

- Kivistön Martoista on tehty historiikki, jonka saa käyttöön tätä projektia 
varten. 

- Laureasta on yritetty saada opiskelijoita mukaan toteuttamaan asukkaiden 
haastatteluja, mutta toistaiseksi kiinnostuneita opiskelijoita ei ole löytynyt. 
Haaga-Helian toimittajaopiskelijat voisivat olla yksi taho, josta voisi 
tiedustella apua toteuttamiseen, jos Laureasta ei löydy opiskelijoita 
projektiin. Täytyy kuitenkin muistaa, että opiskelijaprojektien suunnittelu ja 
markkinointi vaativat myös resursseja, eikä opiskelijoita välttämättä silti 
saada mukaan 

- Laurean sosionomiopiskelijoiden draamakurssin kanssa toteutetaan 
mahdollisesti tarinateatteriesitys historiaprojektissa kerätyn materiaalin 
pohjalta Kivistön markkinoiden yhteydessä toukokuussa. 

 
6. Oleskeluluvan saaneiden nuorten tukitoiminta 

- Iso osa nuorista on saanut kummiperheen MarjaVerkon välityksellä. 
- Jalkapallotoimintaan on saatu uusia nuoria mukaan R3-yhdistyksen kautta. 

Nuoret ovat tulleet hyvin toimeen keskenään ja valtaväestön nuoria 
toivotaan myös edelleen mukaan. Se olisi tärkeää uusien ystävyyssuhteiden 
luomisen kannalta.  
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- Nuoret tarvitsevat apua monissa arkisissa asioissa, kuten kalusteiden ja 
kodin tarvikkeiden hankkimisessa sekä laskujen maksamisessa. Oleskelulupa-
asiat aiheuttavat nuorissa paljon ahdistusta, sillä osalla on umpeutumassa 
vuodeksi myönnetty lupa. Nuoria tuetaan arjessa niin paljon kuin 
mahdollista nykyisten resurssien puitteissa. 

- Ehdotettiin, että nuorten tilannetta voisi seurata ja asiasta voisi tehdä 
lausunnon viranomaisille jaettavaksi. Asiaa harkitaan. 

 
7. Raportti tämän vuoden sekä tulevien vuosien alustavista taloussuunnitelmista  

- Tulevaisuudensuunnitelmat ovat työpöydällä parhaillaan, sillä käynnissä 
olevan Usva-projektin kolmas ja viimeinen vuosi on alkanut. Usva-projektin 
tulokset ovat olleet hyviä ja tavoitteena on jatkaa yhteisöllisyyden 
edistämistyötä projektissa saatujen kokemusten pohjalta. Keskusteluissa 
on noussut vahvasti esiin se, että jatkossa toiminnan painopisteen olisi 
hyvä siirtyä kohti syrjäytymisen ennaltaehkäisyä alueella. Työ 
yhteisöllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi on 
selvästi symbioottista ja MarjaVerkolla on jo pitkä ja monipuolinen 
kokemus ja näkemys toimivista keinoista. Pohditaan edelleen erilaisia 
mahdollisuuksia hyödyntää verkostomaista toimintaa syrjäytymisen 
ennaltaehkäisemiseen. Mahdollisten rahoituskanavien kartoittamista 
tehdään parhaillaan. 

 
8. Muut asiat 

- Attendo Kivistön Savikiventiellä sijaitseva palvelukoti kehitysvammaisille 
toivoisi vierailijoita ilahduttamaan ja kohtaamaan asukkaitaan. Esimerkiksi 
musiikkiluokat, kuorot ja eläinvierailut olisivat toivottuja. Kodissa asuu 15 
kehitysvammaista, joten vierailut voivat olla hyvin pienimuotoisiakin. 
Asukkailla on liikunta-, aisti- ja muita vammoja, eli erityisesti toivotaan 
sellaista toimintaa, jossa kaikkia aistit olisivat käytössä. Vierailuja voi 
järjestää päivisin tai alkuillasta sovitusti. Yhteydenotot yksikön johtajalle, 
Cisu Salolle (cisu.salo@attendo.fi) 

- KiVa haluaa herättää keskustelua siitä, miten voidaan ennaltaehkäistä 
Kivistön alueen nuorten syrjäytymistä. Tämä on tärkeä teema koko alueen 
hyvinvoinnin kannalta. Erityisesti kysymyksiä aiheuttavat yläkoulun 
tuleminen Aurinkokiveen ja suunnitteilla oleva kauppakeskus. Aihe otetaan 
seuraavan MarjaVerkon kokouksen asialistalle.  

 
9.    Seuraava kokous 

- Torstaina 15.3. klo 17.  
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