
 

 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 
Aika: To 12.1.2017 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2 B) 
  
 

1. Osallistujien esittely 
John Simon, MarjaVerkko ry 
Elina Olki, MarjaVerkko ry 
Emma Tuomi, MarjaVerkko ry 
 
Marja Auroma, Vantaan kaupungin liikuntapalvelut 
Minttu Haapalainen, Vantaankosken seurakunta  
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Riikka Hillebrand, Vantaankosken seurakunta  
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski  
Eeva Järveläinen, Laurea-ammattikorkeakoulu  
Mari Luukkonen, 4H Vantaa 
Anu Lyytikäinen, SOS-Lapsikylä 
Pekka Mäkelä, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut  
Kauko Niemelä, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys 
Amanda Purokuru, Kotouma Oy  
Kati Pyykkö, Vantaankosken seurakunta  
Mirka Rautio, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut 
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys  
Marja-Liisa Viljamaa, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
 
 

2. Nuorisopalveluiden onnittelut John Simonille Kulttuuriseppä-palkinnosta 2016 
- Hyvä yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa alkoi jo Pakkalan yhteistyöryhmästä joka 

toimi mallina MarjaVerkon alkuaskelille. 
- Kulttuuriseppä-palkinnon perusteena sekä MarjaVerkon toiminta yleisesti että aivan 

erityisesti John Simonin henkilökohtainen panos Kivistön tukiasumisyksikön 
turvapaikanhakijanuorten auttamisessa. 
 

3. Palautekeskustelu Kivistön joulutorista  
- Kivistön joulutori järjestettiin toista kertaa tyhjällä tontilla asukastila Rubiinia 

vastapäätä 18.12. 



- Myynnissä mm. lähiruokaa ja käsitöitä, lisäksi oheisohjelmana mm. Ali-Ollin 
Alpakkatilan alpakoihin tutustumista, kauneimpia joululauluja sekä glögitarjoilu 
asukastila Rubiinissa. 

- Kävijämäärä kasvoi selvästi edellisvuodesta. Tunnelma oli kiva ja palaute on ollut 
todella positiivista niin myyjiltä kuin asiakkailta. 

- Suurkiitos kaikille jotka olivat jollain tavalla mukana, aivan erityisesti vapaaehtoisille. 
Kiitokset myös Timanttipartiolle ja Vantaan nuorisopalveluille jotka ystävällisesti 
lainasivat telttakatoksia torin käyttöön, sekä Kivistön tukiasumisyksikön 
turvapaikanhakijanuorille jotka avustivat partion telttojen noudossa ja palautuksessa. 

- Kellonaika ja kesto 12–15 olivat todella sopivat. MarjaVerkolle tuli palautetta siitä 
että tapahtuma järjestettiin lasten päiväuniaikaan, mutta onneksi myös paljon 
lapsiperheitä pääsi paikalle.  

- Joulutori järjestetään varmasti resurssien salliessa myös jatkossa. 
- Ruokamyyntiä kaivattiin enemmän. MarjaVerkko kontaktoi torivalmistelujen 

yhteydessä todella monia lähi- ja luomuruuan tuottajia; on huomioitava että 
tuottajilla on omat rytmit ja tapahtumat joihin he ovat sitoutuneet. Kaikki uudet 
kontaktit ovat tervetulleita. 

- Voisiko ruokamyynnin kynnystä madaltaa keskitetyllä myynnillä? 
- 4H mukaan torille jotenkin jatkossa?   
- Kauppakeskuksen eteen Topaasiaukiolle on tulossa Kivistön ”virallinen” toripaikka, 

jota voidaan varmasti hyödyntää jatkossa. 
- SOS-Lapsikylä kiittää mahdollisuudesta esitellä toimintaansa asukastilassa torin 

aikana. 
 

4. MarjaVerkon vuoden 2017 starttitapahtuma  
- MarjaVerkko järjestää vuoden 2017 starttitapahtuman pe 27.1. klo 18–21 Kanniston 

koulun ruokalassa (Kenraalintie 6). Luvassa pientä tarjoilua, Vaskivuoren lukion 
lauluyhtye Concordian esitys, MarjaVerkon esittelyä sekä avointa keskustelua ja 
verkostoitumista. 

- Pääajatuksena on koota paikalle mahdollisimman paljon eri toimijoita kertomaan 
itsestään ja keskustelemaan: mm. keskeisiä yhteistyötahoja, asukkaita sekä uusia 
toimijoita sekä sellaisia alueellisia toimijoita jotka eivät ole aiemmin olleet aktiivisia 
MarjaVerkon toiminnassa. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon ihmisiä 
mukaan pohtimaan ja suunnittelemaan, mitä alueella pitäisi tehdä, sekä laajentaa 
MarjaVerkon osallistujapohjaa. 

- Tilaisuus on kaikille avoin. Ilmoittautumisia toivotaan ma 23.1. klo 16 mennessä, 
ilmoittautumislomake löytyy täältä. 

- Starttitapahtumalla on oma Facebook-tapahtumasivu, lisätietoa myös MarjaVerkon 
nettisivuilta. Toivomme, että kaikki tapahtumasta kiinnostuneet jakavat kutsua myös 
omille sidosryhmilleen! 
 

5. KYTKE-festari  
- Lapsiperheille suunnattu kesänavausfestari on järjestetty nyt kaksi kertaa ja se on 

suunnitteilla myös tälle vuodelle. Musiikkipainotteisessa ohjelmassa on keskitytty 
erityisesti vantaalaisten lasten ja nuorten omiin yhtyeisiin. Tapahtuma on osa Kivistön 
yhteisöllisyysprojektia nimenomaan lasten ja nuorten näkökulmasta. Alueen lapset ja 
nuoret ovat jakaantuneet eri kouluihin ja päiväkoteihin eivätkä välttämättä tunne 

https://goo.gl/forms/jKNGVDVbw9xZ2TzO2
https://www.facebook.com/events/1425026727507856/
http://www.marjaverkko.fi/ajankohtaista
http://www.marjaverkko.fi/ajankohtaista


toisiaan; KYTKE-festari tarjoaa mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä alueellisella 
tasolla. 

- Paikkana on ollut Kenraalinpuisto Kannistossa ja ajankohta loppukeväästä. Alustava 
ajankohta tänä vuonna on lauantai 20.5., mutta tätä ei ole vielä lyöty lukkoon. 

- Tapahtuma hakee vielä muotoaan: ensimmäisenä vuonna KYTKE-festari järjestettiin 
keskellä viikkoa eri ikäryhmille porrastettuna tapahtumana, viime vuonna taas 
viikonloppuna ei-porrastettuna. 

- Nuorisopalvelut ja seurakunta ovat keskustelleet 6-luokkalaisten ryhmäyttämisestä 
ennen yläkouluun siirtymistä. Pohditaan, voisiko KYTKE-festaria yhdistää jotenkin 
tähän. Nuorisopalveluista kuitenkin todettiin, että KYTKE-festarin paketointi 
perhetapahtumaksi varsinaisen nuorisotapahtuman sijaan on hyvä ratkaisu, koska 
nuorten saaminen mukaan on tunnetusti todella vaikeaa. Luonnollisesti toiveena 
edelleen on saada nuoria mukaan tapahtumaan sekä kävijöinä että suunnittelijoina. 

- Keskusteltiin mahdollisista kevään lauantaikoulupäivistä, mutta todettiin että 
toukokuun loppupuolella näitä tuskin enää on. 

- Keskeisiä haasteita ja panostustarpeita KYTKE-festarin suhteen: 

 Vanhempainyhdistykset mukaan keskusteluun 

 Lasten ja nuorten osallistaminen mukaan keskusteluun 

 Miten tavoitetaan kohderyhmät mahdollisimman hyvin? 
- Festarin tiimoilta perustetaan erillinen KYTKE-työryhmä, joka on avoin kaikille KYTKE-

festarista kiinnostuneille. 
 

6. Kivistön kyläjuhla 
- Koko kylän iloinen juhla on suunnitteilla jälleen alkusyksylle. Kyläjuhla on asukkaat ja 

eri toimijat yhteen kokoava alueellinen tapahtuma, joka koostuu mm. 
musiikkiesityksistä, erilaisesta oheistoiminnasta sekä paikallistoimijoiden 
esittelypisteistä. 

- Kivistön kirkko viettää 50-vuotisjuhlavuottaan ja kirkolla on myös suunnitteilla iso 
kylätapahtuma samoihin aikoihin kyläjuhlan kanssa. Keskusteluja on jo käyty 
tapahtumien välisestä yhteistyöstä, sillä ei ole kannattavaa järjestää kahta suurta 
erillistapahtumaa niin lähekkäin. 

- Ajatuksena on järjestää tapahtumat erillään, mutta kuitenkin samaan aikaan ja 
yhdessä koordinoiden. Alustavana ehdotuksena on, että kyläjuhla järjestetään 
Aurinkokiven koululla ja kirkon juhla Kivistön kirkolla, jolloin Jaspiskuja toimii 
luontevana kulkuväylänä tapahtumapaikkojen välillä. Jaspiskujan varrelle voisi 
ajatella esim. katukirppistä, sillä kirppistoimintaa toivotaan säännöllisesti. Alustava 
ajankohtaehdotus on lauantai 2.9. klo 11–15. 

- MarjaVerkko korostaa jo tässä vaiheessa, että vapaaehtoisia tullaan tarvitsemaan 
huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi viime vuoden kyläjuhlassa oli, sillä 
ydinryhmän kädet eivät yksinkertaisesti riitä. Kriittisin kohta on kyläjuhlapäivän 
valmisteluvaihe aamulla ennen kyläjuhlan alkua, jossa apua tarvitaan erityisesti 
opastamisessa. Nuorisopalvelut pohtii mahdollisuutta palkata nuoria tähän 
tarkoitukseen. 

- MarjaVerkko keskustelee entistä tiiviimmin kaupungin kanssa viestinnän ja 
tapahtumien koordinoinnista. Kyläjuhlan osalta ei ole vielä tehty päätöksiä, mutta 
kaupungin osallistumista juhlaan on jo suunniteltu. 

- Myös kyläjuhlan tiimoilta perustetaan erillinen työryhmä. 



 
7. Toiminta asukastila Rubiinissa keväällä 2017   
- Asukastila Rubiinin toiminta jatkuu keväällä siten, että tilassa järjestetään avoimia 

kursseja ja luentoja pääsääntöisesti keskiviikkoiltaisin. Tulossa mm. aasialaisen ruuan 
valmistuskurssi 1.2. klo 18, Ikääntyminen ja ajaminen -luento 15.2. ja vloggauskurssi 
1.3. Lisäksi järjestetään mahdollisesti valokuvauskurssi ja raakakakkukurssi 
uudestaan, jos kysyntää on tarpeeksi.  Syksyn kokemusten perusteella todettiin, että 
avoin asukaskahvila ei houkuttele ihmisiä, mutta kurssit (joiden aiheet ovat pitkälti 
tulleet asukkailta impulsseina) vetivät todella hyvin porukkaa paikalle ja täyttivät 
tavoitteensa MarjaVerkon ja Usva-projektin näkökulmasta. 

- Keväällä asukastilassa jatkuvat myös mm. myös Marttojen kässäkahvila kerran 
kuussa, MLL:n perhekahvilatoiminta joka toinen perjantaiaamupäivä sekä kerran 
kuussa tiistai-iltaisin sekä Leijonaemojen vertaistukiryhmä kerran kuussa lauantaisin. 
Lisäksi tilassa järjestetään mm. useiden yhdistysten kokouksia ja yksityistilaisuuksia. 

- Vapaita aikoja on vielä siellä täällä tarjolla. Rubiinin ajantasainen varaustilanne löytyy 
MarjaVerkon nettisivuilta.  
 

8. Kivistön vastaanottokeskuksen tilanne ja tukitoiminta  
- Maahanmuuttovirasto julkaisi joulukuun lopulla listan lakkautettavista 

vastaanottokeskuksista, Kivistön yksikkö on lakkautettavien listalla. 
Vastaanottokeskustoiminta Kivistössä on näillä näkymin päättymässä 8.6. Yksikössä 
on kuitenkin vielä paljon nuoria, joilla ei ole kuntapaikkaa tai oleskelulupaa. Kotouma 
haluaisi hoitaa prosessin loppuun omien asukkaiden kanssa. Kevät yritetään pyörittää 
mahdollisimman normaalia arkea. 

- Vantaalle on myös jäämässä jokin tuetun asumisen yksikkö, parhaillaan kilpailutetaan 
palveluntarjoajia. Kotouma on mukana kilpailussa. Päätös tulee todennäköisesti 
huhtikuussa. 

- Muutamia Kivistön yksikön asukkaita on muuttanut omiin soluasuntoihin ja he 
tarvitsevat paljon tukea asumisessa ja arjessa. Tukitoiminnan järjestäjillä on huoli 
nimenomaan siitä, miten nuoret pärjäävät kun muuttavat omiin asuntoihin. 
Toiminnan tehokas koordinointi on vaitiolovelvollisuuden takia usein lähes 
mahdotonta. 

- Urheilutoiminta on yksikön asukkaille tärkeää. Jalkapallotoimintaa on organisoitu 
viime vuoden alusta lähtien. Se on onnistunut upeasti ja toiminut hienona 
esimerkkinä verkostomaisen yhteistyön voimasta. Vantaan liikuntapalveluiden Marja 
Auroma löysi toimintaan valmentajan ja rahoitusta. Seurakunta sponsoroi 
ensimmäiset peliasut, joka oli nuorille todella iso juttu. Keimolan Kaiku on ottanut 
joukkueen omakseen ja joukkue on nyt virallisesti osa KeiKaa. Nuoret, seura ja 
valmentajat ovat olleet hyvin sitoutuneita. Toiveena on, että jalkapallotoimintaan 
saadaan mukaan myös Kivistön alueen muita nuoria.  

 Sporttia kaikille on vuodesta 2011 toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittama hanke, jonka tavoitteena on tukea ja edistää monikulttuurista liikunnan 
harrastamista, edistää urheiluseurojen ja monikulttuuristen yhdistysten välistä 
yhteistyötä sekä vahvistaa ja ylläpitää verkostomaista toimintamallia. Vantaa on 
saanut valtakunnallisesti merkittävimmän rahoituksen nimenomaan liikunnan avulla 
kotouttamiseen. Tämän tiimoilta lähdettiin miettimään, miten voitaisiin saattaa eri 
toimijat yhteen niin että saataisiin organisoitua kaikille avointa, mutta erityisesti 

http://www.marjaverkko.fi/asukastilarubiini


turvapaikanhakijanuorille suunnattua liikuntatoimintaa. Tulokset ovat olleet niin 
hyviä, että toimintaa jatketaan ja myös vuodelle 2017 on tullut avustusta. 

 Kumppaneilta tullut ehdotus että seurojen kanssa käynnistettäisiin matalan 
kynnyksen harrastesarja. Tammikuussa pidetään tapaaminen jossa mukana mm. 
Palloliiton piirin edustaja. Pohditaan, miten voitaisiin lähteä rakentamaan 
monistettavaa pilottia. Tavoitteena on, että ensin kerätään kokemuksia 
jalkapallotoiminnan kautta ja sen jälkeen voidaan rakentaa toimintaa myös muiden 
lajien pariin. 

 On upeaa että kaikki mukanaolijat heittäytyneet ennakkoluulottomasti mukaan: 
tekemiselle on löytynyt sydän. 

 Vastaavaa toimintaa tarvittaisiin myös aikuisille. 

 Nuorisopalvelut jatkaa mielellään kaikkien kanssa yhteistyötä. Erityisesti matalan 
kynnyksen ”höntsäfutis” nähdään loistavana juttuna johon saataisiin ehkä paremmin 
myös kantasuomalaisia mukaan. Nuorisopalveluiden piirissä on paljon nuoria joiden 
kohdalla ennaltaehkäisevä työ perustuu nimenomaan harrastuksiin (ei 
kilpailutoimintaan) ja liikunnallisuuteen. Harrastustoiminnan suojaava vaikutus 
nuorilla on merkittävän suuri ja se onkin nuorisopalveluiden toiminnan ydintä. 

- Lionsjärjestön Lions Quest on toimintamalli, jossa koulutetaan opettajia elämisen 
taitoihin. Toiminta laajentuu myös jalkapalloon, johon varattu 500 euroa yhden 
vapaaehtoisvalmentajan kouluttamiseksi (kahden päivän koulutus). 

- Kun tukiasumisyksikön nuoret täyttävät 18, he voisivat tehdä paljon asioita alueen 
hyväksi jos saisivat vähän palkkaa. 

- Esimerkiksi Katrinebergin puutarhatyöt, hevostallityöt, yms. kiinnostaisivat nuoria. 
Keimolan omakotiyhdistyksellä olisi tiedossa kysyntää ja vakioasiakkaita 
”kylätalkkarille”. Ikäihmisten palvelut? 4H:lla myös ikäihmisten palvelut -konsepti 
jossa nuori käy koulutuksen ja voi käydä auttamassa ikäihmisiä (kauppareissut, 
kävelyretket, siivous). Nuori on tällöin 4H:n palkkalistoilla. Tarkoitus on järjestää 
ikäihmisten palvelukurssi nuorille maaliskuun lopussa kokeiluluontoisesti 
Katrinebergissä, mutta ensin täytyy saada nuoret innostettua mukaan. Etelä-Vantaan 
Eläkeläiset tarjoavat mahdollisuutta esitellä toimintaa heidän jäsenilleen. Kivistöä 
voisi hyödyntää kokeiluluontoisena alueena, jossa tieto kulkee MarjaVerkon kautta.  
 

9. Muut asiat 
- SOS-Lapsikylä on tulossa Kivistöön. Tapiolassa on ollut 50 vuotta perinteinen 
lapsikylä, mutta nyt SOS-Lapsikylä on muuttamassa Niittykumpuun sekä Kivistöön 
hieman erilaisena yhteisönä. Lapsikylät on integroitu normaaliasutuksen joukkoon, 
tämän lisäksi yhteisöön kuuluu tukityöntekijöitä sekä ”sostari”, yhteinen olohuone 
josta käsin tukihenkilöt työskentelevät. Näillä näkymin helmikuussa on valmistumassa 
kaksi asuntoa ja myöhemmin kesällä vielä kaksi asuntoa. Asuntoihin on tulossa 
sijaisperheitä sekä myös perhekuntoutustoimintaa, mutta ei vielä tietoa minkä 
muotoisena. Nyt perhekuntoutusta on tehty sekä menemällä perheiden omiin 
koteihin sekä niin että koko perhe muuttaa lapsikylän tiloihin ja ongelmia yritetään 
ratkoa yhdessä. SOS-Lapsikylä toimii myös säätiönä ja tekee yleishyödyllistä 
toimintaa, tarkoituksena on siis tukea lapsia ja perheitä alueella myös muuten. 

 SOS-Lapsikylän kanssa jo ollut puhetta, että pidetään yhteistapaaminen johon 
kutsutaan kaikki alueella lapsiperheiden, lasten ja nuorten kanssa tekemisissä olevat 
toimijat. Ajatuksena on käynnistää keskustelua nykytilanteen ja olemassa olevan 



tarjonnan kartoittamiseksi sekä mahdollisten puutteiden ja yhteistyön paikkojen 
paikantamiseksi.  

 Alueella on todella loistavat nuorisotyöntekijät ja paljon eri tahoja, joilla olisi vähän 
eri tulokulmista mahdollisuuksia auttaa lapsia ja nuoria. Olisiko tämä alue jossa 
voitaisiin rakentaa MarjaVerkon kautta ongelmia ehkäisevää tukiverkostoa 
yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa? 

- On esitetty toivomus, että alueella olisi leikkimielinen urheilupainotteinen kerho, joka 
ei edellyttäisi seuraan liittymistä tai kilpaurheiluun osallistumista, vaan tarjoaisi 
mahdollisuuden liikkua leikkimielisesti ja hyvässä hengessä. 

- Urheiluseurat voivat hakea kaupungilta kohdeavustusta matalan kynnyksen 
toimintaan. Perusteena on, että toiminta saa maksaa korkeintaan 100 euroa per 
vuosi per lapsi. Liikuntapalveluita tarjoavan tahon on ensin haettava avustettavuutta, 
jonka myöntämisen jälkeen voi hakea avustusta toimintaan. Verkostomaisella 
työmallilla voitaisiin saada jo ensi kaudeksi käyntiin pilotti esim. Sporttia kaikille -
hankkeen alle. Lisää ohjeita löytyy kaupungin liikuntapalveluiden sivuilta. Marja 
Auromaan (marja.auroma@vantaa.fi) voi olla yhteydessä jos tarvitaan apua 
hakuasioissa. 

- MarjaVerkon 7-10-vuotiaille suunnatut monilajikesäleirit ovat suunnitteilla jälleen 
tälle vuodelle (kolme viikkoa kesäkuussa ja yksi viikko elokuussa). Yksi viikko 
kesäkuussa vielä auki, kiinnostusta on ollut mutta jos löytyy kiinnostuneita tahoja niin 
MarjaVerkkoon voi olla yhteydessä. Toiminnan ei ole pakko olla liikuntaa. 

- 4H tarjoaa yli 13-vuotiaille nuorille mahdollisuuden toimia yrittäjänä. Nuori käy 
viikonloppukurssin, jonka jälkeen hän voi perustaa oman toiminimen 4H:n 
huolehtiessa laskutusasioista. Töitä voi tehdä niin paljon kuin itse haluaa. Alustavasti 
on pohdittu yrittäjäkurssin pitämistä Rubiinissa.  Kesäaikana kiinnostuneilla nuorilla 
voisi olla mahdollisuus pitää Rubiinissa esimerkiksi kesäkahvilaa. 

- Leijonaorganisaatio on kokeillut Heinolasta onnistuneesti toimintamallia, jossa 
leijonaklubit maksoivat 300 euroa kesätyöpalkkaa sadalle nuorelle. Kaupunki ja 
seurakunta olivat mukana kokeilussa. Tämä mahdollisti monille nuorille elämän 
ensimmäisen kesätyöpaikan, työkokemuksen sekä työtodistuksen. 

- Viime vuonna suunnitelmissa oli järjestää rusettiluistelu Kanniston koululla 
ystävänpäivän tienoilla, mutta leudon sään vuoksi tapahtuma jouduttiin perumaan. 
Rusettiluistelua suunnitellaan säävarauksella jälleen tälle vuodelle ja Kanniston 
kenttä on varattu 14.2. klo 17 eteenpäin. Ajatuksena on järjestää kiva talvinen 
tapahtuma, jossa luistelun ohessa voisi olla mm. pulkkailua Kenraalinpuistossa. Jukka 
Vartiainen toimii linkkinä, keskustellaan asiasta pääasiassa sähköpostitse. 

- Katrinebergin kartanon toimintaa aletaan vihdoin kunnolla käynnistää ja yhteistyötä 
sairaalan, koulun ja päiväkodin kanssa on tarkoitus tiivistää. Toiveena on, että 
MarjaVerkko voidaan myös kytkeä mukaan toimintaan. Seuraava Katrinebergin 
verkostoitumistapaaminen järjestetään ti 28.2. klo 14 ja se on avoin kaikille kartanon 
toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. 

- Katrinebergin kartanolla järjestetään syyskuun loppupuolella hävikinkorjuujuhla, 
jossa on yhteinen pöytä Vantaan hävikkiruokapisteestä ja huippukokki tulee 
kertomaan, miten hävikkiruuasta voidaan tehdä arkiruokaa tai vähän 
juhlavampaakin. Juhla on osa Suomi 100-ohjelmaa, Laurea myös mukana. 

- Laurea-ammattikorkeakoulun ajankohtaisia hankkeita: 

http://www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/palvelut_seuroille/avustukset


 Laureassa alkoi vuoden 2017 alusta 2-vuotinen Erasmus-hanke (Erasmus + Key 
Action-ohjelma 2017–2018), joka keskittyy nuorten syrjäytymistä ehkäisevien hyvien 
käytäntöjen kehittämiseen. Mukana on viisi eurooppalaista korkeakoulua. Hankkeen 
tavoitteena on tuottaa yhteisöllisiä työkaluja ja jakaa hyviä käytäntöjä nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi kansallisella ja eurooppalaisella tasolla, lisäten samalla 
yhteiskunnan turvallisuutta. Hankkeen tärkeinä partnereina toimivat kussakin maassa 
nuorten parissa työskentelevät asiantuntijat. Laurean työelämäpartnereina ovat 
Vantaan kaupungin nuorisopalvelut ja MarjaVerkko ry. Mukana Laureasta ovat 
yliopettaja Piia Silvennoinen (projektipäällikkö), lehtorit Eeva Järveläinen ja Anu 
Nordlund-Knuutila. 

 ”Kivistön kauppakeskuksen ja kaupunkikeskuksen nuorisotyö” -hanke (KiKe) on 
Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden sekä Laurea-ammattikorkeakoulun 
yhteistyöhanke, jossa tavoitteena on osallistaa nuoret mukaan ideoimaan, 
suunnittelemaan ja valmistelemaan Kivistön kauppakeskusta ja kaupunkikeskusta 
nuorten näkökulmasta koko kehittämisprosessin ajan, kauppakeskukseen 
rakennettavan monitoimitilan käyttöä sekä Kivistön alueella tehtävän 
kaupunkikeskuksen nuorisotyön toimintamalleja. Syksyllä 2016 pidettiin ideapajat, 
joissa 104 nuorta Martinlaakson ja Kanniston nuorisotiloilta sekä Kanniston koulusta 
ideoi tulevan Colosseum-kaaren tilapäisen ulkotilan käyttöä (pop-up -tapahtumat ja 
toiminta) sekä ulkotilan seinän hyödyntämistä taiteeseen. Ideapajoissa hyödynnettiin 
aikaisemmissa ideapajoissa (2014–2015) 159 nuoren jo esittämiä ideoita. 
Lähtökohtana syksyn ideoinnissa olivat eri toimialojen ja toimijoiden esittämät 
tarpeet (nuorisopalvelut, kaupunkisuunnittelu, Vantaan kaupungin 
osallisuusohjelma/ vuorovaikutusasiantuntija, rakennuttajat Skanska ja 
NCC, Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy). Seuraavaksi mukana olevien toimijoiden 
kanssa suunnitellaan kevään 2017 ideapajojen sisältöjä tarvelähtöisesti eteenpäin. 

- Ke 15.2. Kivistön kirkolla (Laavatie 2) klo 17 alkaen järjestetään koulutus aiheesta 
”miten tukea kasvavaa turvapaikanhakijanuorta”. Koulutus on kaikille avoin. 
 
 

10. Seuraava kokous 
To 16.2. klo 17 

 
 
 
 
 
 

 

  


