
 

 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 
Aika: To 11.5.2017 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 
  
 

1. Osallistujien esittely 
John Simon, MarjaVerkko ry 
Elina Olki, MarjaVerkko ry  
Emma Tuomi, MarjaVerkko ry 
Kaisa Huttunen, Timanttipartio  
Anne Kokkonen, MarjaVerkon hallituksen jäsen 
Anu Lyytikäinen, SOS-Lapsikylä  
Tatja Malaska, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut (KanNu) 
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys ja seurakunnan Olotila-kahvila 
Pekka Mäkelä, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut  
Kati Pyykkö, Vantaankosken seurakunta 
Mirka Rautio, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut (KanNu) 
Marja-Liisa Viljamaa, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
 

2. Kivistön markkinat  

- Keimolan omakotiyhdistys järjestää lauantaina 13.5. klo 10–13 perinteiset Kivistön 
markkinat Kanniston koululla. 

- Myyntipaikat maksuttomat myös yrityksille, oma pöytä mukaan. Ei 
ennakkoilmoittautumisia. 

- Klo 11 KanNun monitoimisalissa nukketeatteriesitys. 

- Lahjoituspiste, johon voi jättää puhtaita ja siistejä vaatteita, leluja, kodintekstiilejä yms. 
Omakotiyhdistys toimittaa tavarat SPR:n Konttiin. 

- MarjaVerkko paikalla auttamassa lahjoituspisteellä ja markkinoimassa mm. KYTKE-festaria, 
monilajikesäleiriä sekä naapurikummitoimintaa 
 

3. KYTKE-festari  

- Iloinen koko perheen puistokonserttitapahtuma ravintolapäivänä lauantaina 20.5. klo 11 
klo Kanniston Kenraalinpuistossa. Vapaa pääsy. 

- Musiikkiesityksiä (Kengurumeininki Duo, Elisabeth Ehrnrooth sekä lasten ja nuorten omia 
bändejä Seutulan ja Vantaankosken kouluilta ja Vaskivuoren lukiosta) ja toimintapisteitä 
(mm. KanNu, KiVa, Walter ry, SOS-Lapsikylä, MLL Kivistö, Vantaankosken seurakunta, 
Timanttipartio, VJS, avoin päiväkoti Auringonkukka ja Vantaan kaupungin 
kaupunkisuunnittelu). 

- Koska kyseessä on Ravintolapäivä, toivotaan että pop up -ravintoloita ja -kahviloita 
ilmestyisi festarialueen läheisyyteen. 

https://www.facebook.com/events/761340694024444/
https://www.facebook.com/events/761340694024444/


- Vapaaehtoisia tarvittaisiin edelleen, tiedustelut ja ilmoittautumiset Elinalle 
(elina.olki@marjaverkko.fi). 

- KYTKE-festarin Facebook-tapahtumasivua saa mielellään jakaa, festarin oma nettisivu 
löytyy täältä. 
 

4. Kivistön kyläjuhla  

- Perinteistä koko kylän juhlaa suunnitellaan lauantaille 2.9. Aurinkokiven sisä- ja ulkotilat on 
varattu. Aurinkokiven rehtori, päiväkodin johtaja ja Palmia ovat aktiivisesti mukana 
tapahtuman suunnittelussa. 

- Koordinoidaan yhdessä Kivistön kirkon kanssa, jolla 50-vuotisjuhlat samana viikonloppuna. 

- Keskusteltiin tapahtuman kellonajasta ja päädyttiin siihen, että klo 11–14 tuntuisi 
kokonaisuuden kannalta järkevimmältä vaihtoehdolta.  

- Kivistön kirkon brunssi on myös samaan aikaan. Kirkolla lisäksi videonäyttely alueella 
pitkään asuneista sekä juuri muuttaneista asukkaista, mahdollisesti pop up -
perheneuvontaa ja muskarihetki pihalla. Lastenkirkon Minecraft -palvelinta Fisucraftia 
tarkoitus hyödyntää. Myös Aurinkokivelle tulossa jotain toimintaa, ajatuksena rakentaa 
seikkailurata kirkon ja Aurinkokiven välille. 

- Kuka voisi olla juhlan pääesiintyjä? Mm. Duudsoneita ehdotettu.   

- Kiva nimi tai iskulause kyläjuhlalle? Suomi 100, kirkon viisikymppiset, MarjaVerkko 
”melkein 10”. Pyöreät vuodet -teema? 

- MarjaVerkko haluaisi järjestää kyläjuhlan aikana historiakiertoajeluja, joiden ajatuksena 
olisi kiertää Kivistön suuraluetta oppaan kertoessa alueen historiasta ja tarinoista. Oppaita 
olisi tiedossa, mutta kalustoa ei ole saatu järjestettyä. Asiaa kuitenkin vielä selvitetään. 

- Vapaaehtoisia tarvitaan.  
 

5. Syksyn toiminta asukastila Rubiinissa  

- MarjaVerkon suunnitelmissa on jatkaa suosittuja yhteisöllisiä lyhytkursseja eri aiheiden 
parissa. Myös luennot ovat mahdollisia. Asukkailta on kerätty ehdotuksia, kivoja ideoita on 
jo saatu ja moni on varmasti toteuttamiskelpoinen. Keskusteltu jo aiemmin yhteistyöstä 
paikallisen asukkaan kanssa, joka on halukas vetämään ryhmämuotoisen hyvinvointikurssin 
(5 x 1,5 h) syksyllä.  

- Kivistön Marttojen kässäkahvilalle varattu jo vuorot syksylle. 

- MLL:n perhekahvilat jatkuvat. 

- Säännölliset yhdistysten kokoukset jatkuvat. 
 

6. MarjaVerkon historiaprojekti  

- MarjaVerkko on saanut alueen asukkailta paljon toiveita siitä, että Kivistön suuralueen 
historiaa tehtäisiin näkyvämmäksi. Erityisesti elämänmakuinen historia tarinoineen 
kiinnostaa. 

- Laurean draamalinja olisi halukas ottamaan syksyn opintojaksolle Kivistön suuralueen 
historian näkyväksi tekemisen draaman keinoin (tarinateatteri, prosessidraama). 

- Hyödynnettävää materiaalia:  
a. Kaupungin asemakaavayksikön kyselyn tulokset?  
b. Erillinen FB-ryhmä, jonne voi käydä kertomassa omat muistonsa ja jakaa kuvia 

(MarjaVerkon luo ryhmän). 
c. Henkilöhaastattelut.  
d. Kaupungin ja Keimolan omakotiyhdistyksen valokuvat ja videomateriaali. 

https://www.facebook.com/events/204865650009548/
http://www.marjaverkko.fi/kytkefestari2017


- Kaupunkipolut.fi?  
 

7. MarjaVerkon kokousten kehittäminen ja potentiaaliset teemat 

- Pohdittiin, kannattaisiko MarjaVerkon kokouksia lähteä kehittämään teemakeskeisempään 
suuntaan. Ajatuksena siis, että kokousten alussa käytäisiin vain lyhyesti läpi ajankohtaiset 
asiat ja suunnitelmat tulevasta toiminnasta ja loppu ajasta käytettäisiin jonkin 
ajankohtaisen teeman parissa. 

- Hallituksen jäsenet voisivat valmistella ja vetää kokouksen vuorollaan itselleen läheisestä ja 
MarjaVerkon toimintaan sopivasta aiheesta (esim. alueen palvelut, syrjäseutujen 
tavoittaminen, senioritoiminta, harrastustoiminta tms.)? 

- On mietittävä kokousten tarkoitusta – mitä kokouksilla halutaan saavuttaa? 
Tilannekatsaustyyppinen kokousmalli on ollut toimiva. Kokousten muokkaaminen 
teemakeskeisempään suuntaan voi aiheuttaa mm. kokoustoiminnan hajaantumista. 

- Jatketaan pohdintaa, mahdollisesti tehdään kokeiluja. Ei kuitenkaan lähdetä kehittämään 
pelkän kehittämisen vuoksi. 
 

8. Toiminta-aluekohtaiset verkostotapaamiset (mm. lapsiperhetoimijat)  

- MarjaVerkko järjesti huhtikuussa Kivistön suuralueen lapsiperhetoimijoiden 
verkostotapaamisen, joka veti hyvin osallistujia. Tapaamisen tarkoitus oli tutustua ja pohtia 
toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyötä halutaan kehittää ja Kivistö koetaan 
hyvänä paikkana kokeilla uusia toimintatapoja. Tapaamisen pohjalta MarjaVerkko on 
yhteistyössä KiVan kanssa perustanut Facebook-ryhmän alueen lapsiperhetoimijoille. 
Ryhmässä voi jakaa ajatuksia, kertoa omista suunnitelmista, esittää yhteistyöehdotuksia 
jne. 

- Seuraavana ajatuksena olisi kutsua syksyllä koolle alueen taloyhtiöiden hallituksien 
puheenjohtajia, isännöitsijöitä, omakotiyhdistys yms. toimijoita ja aiheina voisi olla 
esimerkiksi alueen siisteys (alueellisten siivoustalkoiden järjestäminen vapaaehtoisten 
voimin?), turvallisuus, asukkaiden huolenaiheet ja yhteistyömahdollisuudet. 
 

9. Kivistön vastaanottokeskuksen lopetus ja turvapaikanhakijanuorten tukitoiminnan jatko  

- Kivistön yksikön toiminta päättyy sunnuntaina 14.5. 

- Jalkapallojoukkue hajotetaan ympäri Espoota, Helsinkiä ja Vantaata.  

- Kummiperhetoiminta on jo hyvin vakiintunut, vapaaehtoistoiminnan koordinointi muuttuu 
kuitenkin entistä haastavammaksi nuorten hajaantuessa.  

- Nuorten kohtalo pidemmällä aikajänteellä? Päässeet hyvin kotoutumisen alkuun, mutta 
miten tästä eteenpäin? 

- Haettu opetus- ja kulttuuriministeriöltä projektitukea tukitoiminnan jatkamiseen. 
 

10. Muut asiat 

- La 13.5. Kivistön kirkon brunssi klo 11–14. 

- Vantaan kaupunki mukana Work Pilots -palvelussa (nuorten työllistymiseen tähtäävä 
sovellus, jonka kautta on mahdollista hakea ja tarjota keikkatöitä). Nuoria töihin myös 
kyläjuhlaan tätä kautta? Konseptia voisi jossain vaiheessa esitellä Rubiinissa, esimerkiksi 
MarjaVerkon kokouksen yhteydessä. 

http://www.kaupunkipolut.fi/
https://www.facebook.com/groups/lapsiperhetoimijatkivisto/
http://workpilots.fi/


- Maailman ympäristöpäivänä ma 5.6. lähimetsätapahtuma Kaiun majalla klo 18–21. Vantaan 
ympäristökeskus järjestää. Ohjelmassa mm. elämysluontopolku, suunnistusta ja 
sauvakävelyä sekä pientä purtavaa omakustannehintaan nuotion äärellä. 

- Aamiaistapaaminen Rubiinissa, johon kutsuttaisiin teollisuusalueen firmat ja Vehkalan 
Fashion Centerin yritykset keskustelemaan alueen kehityksestä? 

- Hyvinvointiviikko viikolla 41. Kaupunki toivoo, että yhdistykset ja muut toimijat 
järjestäisivät tapahtumia. Kaupunki markkinoi. 

- Lions Club Vantaankoski / Vandafors ehdottaa, että ensi vuodesta alkaen Vantaa-päivänä 
voisi järjestää lipunnostotilaisuuden Aurinkokiven koululla. MarjaVerkko, Timanttipartio, 
Aurinkokiven koulu mukaan? Koulu suhtautuu myönteisesti.  

- Asuntoesittelytapahtuma Keimolanmäessä 21.5. klo 11–13. Pullakahvit 500:lle 
ensimmäiselle. 
 

11. Seuraava kokous 

- Ei kokousta kesä- ja heinäkuussa (voidaan pitää, jos ilmenee tarvetta). Seuraava sovittu 
kokous to 10.8. klo 17 Rubiinissa. 

https://www.facebook.com/events/1650614798300394/
https://www.facebook.com/events/239335756545761/

