
  

 

 
MarjaVerkko ry:n kokous 
 
Aika: To 11.2.2016 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini, Rubiinikehä 2 B  
 
 
1. Osallistujien esittely  
 
 
John Simon, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko  
Emma Tuomi, MarjaVerkko 

 
Minttu Haapalainen, Vantaankosken seurakunta  
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat  
Riikka Hillebrand, Vantaankosken seurakunta  
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski 
Eeva Järveläinen, Laurea-ammattikorkeakoulu  
Pirkko Järvinen, Vantaankosken seurakunta  
Anne Kokkonen, MarjaVerkon hallituksen jäsen 
Rosen Kostov, asukas  
Lea Kärkkäinen, LC Vantaa/Forte 
Pekka Mäkelä, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut 
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys 
Kati Pyykkö, Vantaankosken seurakunta  
Mirka Rautio, Kanniston nuoriso- ja asukastila / Vantaan kaupungin nuorisopalvelut  
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys 
 

 
2. Toiminnansuunnittelutyöpajan satoa 
 
- MarjaVerkon tammikuun kokouksen jälkeen pidettiin vuoden 2016 

toiminnansuunnittelutyöpaja, jossa keskityttiin erityisesti asukastila Rubiinin toimintaan. 
 

- Työn alla ovat jo: 

 MarjaVerkon naapurikummitoiminnan esittelytilaisuus (todennäköisesti MarjaVerkon 
maaliskuun kokouksen jälkeen 10.3.) 

 Lions Club Vantaankoski Vandaforsin verkkoviestintäkoulutus yhdistyksille (7.4. tai 
11.4., yhdistyksille lähetetään Doodle-kysely sopivimman ajankohdan valitsemiseksi) 

 Joogaohjaajaopiskelijan joogatunnit perjantaisin klo 18-19.30 (3 euroa), asukkaiden 
verkostoitumisteehetki joogatunnin jälkeen kerran kuussa (MarjaVerkko järjestää) 

 Senioreiden ja lapsiperheiden yhteistoiminnan edistäminen 



 
 

Toimintaa jolle etsitään vetäjiä: 

 Kylätapaamiset esim. kerran kuussa; esitellään alueiden historiaa, toimintaa jne. sekä 
tutustutaan naapureihin (Seutulassa syksyllä isompi elojuhla, jonka yhteydessä voi 
pitää laajempaa esittelyä, Majtorpissa mahdollinen yhteyshenkilö, otetaan yhteyttä 
kyläyhdistyksiin) 

 Cultural Exchange Food Nights esim. kerran kuussa 

 Leffaillat 

 Musiikki-illat 

 Teema-askarteluillat, esim. pääsiäisen alla pajun punontaa tai virpomisvitsapaja, 
keväällä hyötykasvien parvekeviljely, verhoiluopetusta, himmeleiden tekoa joulun 
alla 

 Valokuvaus 

 Viinien/pienpanimoiden esittelyillat 
 

- Asukastilaa saa ja kannattaa hyödyntää, ideat toiminnasta erittäin tervetulleita! 
- Asukastila löytyy Facebookista ja MarjaVerkon nettisivuilta (nettisivuilla mm. tarkemmat 

varaus- ja käyttöohjeet). 
 

3. KYTKE-festari 2016  
 

- Ensimmäinen lasten ja nuorten KYTKE-festari järjestettiin Kanniston Kenraalinpuistossa 
keväällä 2015 ennen koulujen päättäjäisiä. Ikäryhmittäin porrastetussa tapahtumassa 
esiintyi runsaasti nuoria vantaalaisia muusikkoja sekä päiväkoti-ikäisten suosikit Mimi ja 
Kuku, tanssijat Haza Hajipoori ja Jeffrey ja laulaja Yasmine Yamajako. Taloudellisesti 
festarin järjestämisen mahdollistivat Walter ry ja Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut. 

- Festari halutaan järjestää jälleen tänä vuonna hieman eri konseptilla. Ajatuksena on 
järjestää tänä vuonna koko perheen konserttitapahtuma ravintolapäivänä la 21.5. Tällöin 
pop-up -ravintoloiden tarjonnasta voisi nauttia piknik-viltillä musiikki- ja tanssiesityksiä 
seuraten. 

- Rahoituskuviot ovat vielä osittain auki. Walter ry on jälleen mukana rahoittamassa 
tapahtumaa, mutta ei pysty kattamaan kaikkia kustannuksia. Vantaan kaupungin 
kulttuuripalveluiden osallistumisesta ei ole vielä varmuutta. MarjaVerkko kartoittaa 
myös muita rahoitusvaihtoehtoja. 

- Miten saadaan lapset ja nuoret paremmin osallistettua tapahtuman suunnitteluun ja 
toteuttamiseen? 

- Järjestävinä tahoina MarjaVerkon lisäksi ainakin Kanniston asukas- ja nuorisotila KanNu, 
Walter ry, Timanttipartio, Vantaankosken seurakunta, avoin päiväkoti Kanttarelli / 
Vantaan kaupungin sivistystoimen toimiala. 

- Vuoden 2016 KYTKE-festarin työryhmä tapaa ensimmäistä kertaa pe 19.2. klo 16–17 
Rubiinissa. Työryhmä on avoin kaikille festarin suunnittelusta kiinnostuneille asukkaille ja 
organisaatioille. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. 

 
4. Kivistön tukiasumisyksikön vapaaehtoistoiminnan kuulumisia 

  
- Vuoden lopulla avatussa nuorten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikössä tunnelma 

on hyvä. Yleinen ilmapiiri Kivistössä on alkujärkytyksen jälkeen ollut rauhallinen ja 
rakentava, mikä kävi ilmi muun muassa 3.2. järjestetyssä asukastilaisuudessa. 

- Asukkaiden ja yksikön johdon toiveiden mukaan on kerätty ja toimitettu erilaisia 
tarvikkeita (koululaukut ja -reput, läppärit, vaatteet). 

https://www.facebook.com/Asukastila-Rubiini-1552038031783350/
http://www.marjaverkko.fi/#!asukastilarubiini/c10sd


 
 
 
- Erityisen suuret kiitokset kuuluvat Kanniston nuoriso- ja asukastilan henkilökunnalle 

tilanteen haltuunotosta. 
- Kummiperhetoiminta on tarkoitus käynnistää piakkoin. Tämän mennessä 

ilmoittautuneisiin perheisiin on oltu yhteydessä. Lisää perheitä kaivataan edelleen, 
kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Elinaan (elina.olki@marjaverkko.fi). Sanaa 
kummiperhetoiminnasta saa mielellään myös levittää naapureille. Kummiperhetoiminta 
kuuluu MarjaVerkon osalta naapurikummitoiminnan piiriin, josta löytyy lisätietoa 
MarjaVerkon nettisivuilta. 
 

5. Keimolan moottoriradan 50-vuotisjuhla 11.6.  
 

- Vantaan kaupunki yhdessä Keimolanmäen rakentajien kanssa järjestää Keimolan 
moottoriradan 50-vuotisjuhlan Keimolankaarteessa lauantaina 11.6. (kellonaika 
todennäköisesti n. 10–14). 

- Tapahtumassa juhlitaan sekä moottoriradan historiaa että alueen uutta elämää – 
asuntoja, puistoja ja palveluita.  

- Juhlassa on tarkoitus olla tekemistä kaiken ikäisille, tulossa näillä näkymin ainakin kilpa-
autonäyttely, myyntikojuja ja lapsille polku- tai mikroautoja. 

- MarjaVerkko on luvannut selvittää alueen yhdistysten kiinnostusta osallistua 
tapahtumaan. Yhdistyksiltä toivotaan toiminnallista osallistumista, ei siis pelkästään 
esittelypisteitä. Omaa toimintaa saa toki markkinoida. 

- Sopivaa toimintaa voisivat olla esim. arvonnat, kahvitus, makkaranpaisto tai erilaiset 
työpajat.  Kiinnostuneet toimijat voivat olla yhteydessä Emmaan 
(emma.tuomi@marjaverkko.fi), alustavia ilmoittautumisia toivotaan mahdollisimman 
pian. 
 

6. Ystävänpäivän rusettiluistelu 14.2. 
 
- Ikävä kyllä sääolosuhteiden takia rusettiluistelutapahtuma jouduttiin perumaan. Jos 

talvisäitä vielä saadaan, niin voidaan harkita tapahtuman järjestämistä myöhemmin. 
- Voisiko rusettiluistelun mahdollisesti yhdistää Kanniston koulun 

vanhempainyhdistyksen talviriehaan, joka jouduttiin tammikuussa perumaan? 
 

7. Muut asiat  
 
- Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt MarjaVerkon Usva-projektille avustuksen 

vuosille 2016–2018 

 Projektin tarkoitus on Kivistön suuralueen uusien asukkaiden vastaanotto ja 
sopeuttaminen. 

 Usva-projekti on luonnollinen jatkumo MarjaVerkon toiminnalle – tätä 
silmälläpitäen on tehty töitä verkoston perustamisesta lähtien. Projektin 
pääpainopisteet ovat naapurikummitoiminta, asukaskahvilatoiminta, 
paikallistiedon etsiminen ja jakaminen sekä keskustelu- ja kokoustilaisuuksien 
järjestäminen. Pähkinänkuoressa siis jatketaan ja kehitetään edelleen hyviksi 
todettuja käytäntöjä ja huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden tarpeet ja 
toiveet. 

- Kaupunki on pyytänyt MarjaVerkkoa etsimään yhdistystä, joka olisi halukas 
vastaamaan Kvartsijuonenpuiston palstaviljelyalueen toiminnan pyörittämisestä. 

mailto:elina.olki@marjaverkko.fi
http://www.marjaverkko.fi/#!naapurikummi/c1sc7
mailto:emma.tuomi@marjaverkko.fi


Löytyykö halukkaita? Kaupunki toivoo saavansa tietoa maaliskuun alkuun mennessä. 
Jos ei löydy yhdistystä, niin kiinnostuneet ihmiset voisivat helposti myös perustaa 
yhdistyksen tätä toimintaa varten. Lisätietoa Jenni Marsiolta 
(jenni.marsio@vantaa.fi). 
 
 

 Yhdistys jakaa palstat niiden käyttäjille (huom. käyttäjien ei tarvitse olla yhdistyksen 
jäseniä) ja yhdistyksen on myös huolehdittava, että niissä noudatetaan kaupungilta 
tulevia järjestyssääntöjä. 

 Tiedot palstaviljelyalueesta: 
- Kokonaispinta 729 m2. Palstoja on 23 kpl (kooltaan siis n. 30m2/kpl). 
- Alueen vuokraava yhdistys maksaa kaupungille minimivuosivuokraa, joka on 100 

€ / vuosi. 
- Vuokrasopimukseen otetaan myös ehto, jonka mukaan palstaviljelyalueen 
ylläpitäjän (yhdistyksen) viljelijältä vuosittain perimä enimmäiskorvaus saa olla 
35 € / aari / vuosi. 

- Alueen vieressä on vesipiste ja manuaalinen käsipumppu viljelijöiden käyttöön. 
- Lähin pysäköintipaikka on Kvartsijuonenkujan päässä (4 paikkaa) 

pysäköintipaikka (katusuunnitelman mukaan). 
- Vuokralaisen tulee huolehtia myös palstan jätehuolto. Vuokralainen velvoitetaan 

pitämään alue siistinä, ja syntyvästä kasvillisuus- ja muusta jätteestä ja roskasta 
tulee huolehtia asiallisesti, tästä lisää myös säännöissä. 

 

- Kivistön kirkolla on ollut avoimien ovien kokeilu viikoilla 4 ja 5 (kirkon ovet avoinna 
perheille arkisin klo 9-12, koululaisille iltapäivätoimintaa). Kokeilu ollut todella 
suosittu ja nyt kaivataankin yhteistyötahoja jatkamaan toimintaa. Aiheeseen palataan 
MarjaVerkon maaliskuun kokouksessa. 
 

- Lemminkäinen on käynnistämässä kivilouhoshanketta Seutulaan. Lausunnot, 
mielipiteet ja muistutukset on toimitettava Vantaan kaupungin kirjaamoon 4.3. klo 
16 mennessä. Lisäinfoa aiheesta sivulta 
http://www.konigstedt.info/konigstedtinvuori.htm. Ti 23.2. Seutulan koululla 
pidetään louhoshanketta käsittelevä asukastilaisuus, jossa on mukana myös 
poliittista johtoa ja virkamiesjohtoa.  

 
- MarjaVerkon huhtikuun kokouksen yhteydessä 14.4. pidetään yhdistyksen 

sääntömääräinen vuosikokous klo 18 alkaen. 
 
 

8. Seuraava kokous 
 
To 10.3. klo 17 asukastila Rubiinissa 

mailto:jenni.marsio@vantaa.fi
http://www.konigstedt.info/laheta_mielipide/
http://www.konigstedt.info/konigstedtinvuori.htm

