
 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 

Aika: To 11.10.2018 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkon puheenjohtaja 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Emma Tuomi, MarjaVerkko 
 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat ja Keimolan omakotiyhdsitys 
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski 
Kalle Laakso, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut 
Markku Lappalainen, Lions Club Vantaankoski 
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys  
Paavo Ranta, Vantaankosken seurakunta  
Anne Reijonen, asukas  
Jorma Sillanpää, Lions Club Vantaankoski 
Harri Tuisku, Vantaan Laulu ja Keimola Golf 
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys 
 

2. Nuortentapahtuma Meanwhile in Kivistö 
- MarjaVerkko yhteistyössä Vantaan kulttuuri- ja nuorisopalveluiden kanssa järjestää pe 

9.11. klo 18–20 nuortentapahtuman Meanwhile in Kivistö Aurinkokivessä. 
- Kimmoke järjestämiselle lähti keskustelusta, jossa pohdittiin, onko alueella tarpeeksi 

nuorille suunnattuja tapahtumia. 
- Tapahtuma on yli 12-vuotiaille suunnattu, pääsymaksuton ja päihteetön. Ei pääsylippuja: 

sisään otetaan niin monta kuin tilaan mahtuu. 
- Ohjelmassa tubettajatähti Miklun Meet&Greet, Mc Musaope, Fortnite dance -tanssityöpaja 

sekä sumopainia. 
- Juontajana Sporttia kaikille -hankkeen Jasmiina Gharieb.  
- Järjestelyt hyvällä mallilla, vapaaehtoiset aikuiset ovat kuitenkin edelleen tervetulleita: 

Aurinkokivi on vielä rakennustyömaa, joten on tärkeää varmistaa alueen turvallisuus ja 
siisteys myös ennen ja jälkeen tapahtuman. Ilmoittautua voi Elinalle 
(elina.olki@marjaverkko.fi). Vapaaehtoisten tarve on klo 17–22, osallistua voi kuitenkin sen 
aikaa kuin itselle sopii, tunnistakin on iso apu. 
 

3. Kivistön joulutori 2018 
- Jo perinteeksi muodostunut Kivistön joulutori suunnitteilla neljättä kertaa, tänä vuonna su 

16.12. klo 12–15 Rubiinikehälle. Joulutori on pienimuotoinen, erityisesti lähi- ja 
luomuruokaan sekä käsitöihin keskittyvä toritapahtuma. 

mailto:elina.olki@marjaverkko.fi


- Entinen torialue (tyhjä tontti Rubiinia vastapäätä) on nyt rakennustyömaata. Katualueen 
käyttölupaa haettu Rubiinin edustalle ja Lipunkantajan kentälle vievälle hiekkatielle, päätös 
ei ole vielä tullut. 

- Useampi lähiruokatuottaja on ilmoittanut kiinnostuksestaan, tiedusteluja tulee tasaisesti. 
- Tavoitteena julkaista lisätietoa ja avata ilmoittautuminen myyjille vielä lokakuun aikana, 

tieto katualueen käyttöluvasta on kuitenkin saatava ensin. 
- Oheisohjelmassa suunnitteilla jälleen ainakin joulupukin vierailu (Lions Club), joululauluja 

(Vantaankosken seurakunta) sekä MarjaVerkon glögitarjoilu asukastila Rubiinissa. 
- Vapaaehtoisia kaivataan erityisesti ennen ja jälkeen tapahtuman telttakatosten 

pystytykseen ja purkuun, myös myyjien opastajia tarvitaan. Järjestyksenvalvoja- ja 
ensiapukortilliset vapaaehtoiset ovat myös lämpimästi tervetulleita. Kiinnostuneet 
vapaaehtoiset voivat erittäin mielellään ilmoittautua jo nyt Emmalle 
(emma.tuomi@marjaverkko.fi). 

 
4. Loppusyksyn toiminta asukastila Rubiinissa 

- Toiminta asukastilassa jatkuu entisellään: tilassa pidetään mm. eri toimijoiden kokouksia ja 
muita toimintoja, Coworking Kivistö ja MarjaVerkon avoimet ovet keskiviikkoisin, 
Marttojen kässäkahvilat ja Leijonaemojen tapaamisia. 

- Kivistön kynäilijät kaipaavat uusia jäseniä. Kirjoittajapiiriä on nyt kokeiltu vuoden verran, 
jäsenmäärä ollut aika pieni. Jos oman hengentuotteen jakaminen jännittää, mukaan voi 
hyvin ottaa myös toisten tekemiä tekstejä analysoitavaksi. Tavoitteena on kannustaa 
ihmisiä kirjoitusharrastuksen pariin. 

- Lions Clubilta tulossa kaikille avoin sosiaalisen median kurssi 29.11. 
- MarjaVerkon maksuttomat lyhytkurssit (Usva-projekti): 28.10. sunnuntaina 10–12 

kiinalaisten dumplingsien eli mykyjenvalmistuskurssi (pari paikkaa jäljellä), ma 29.10. klo 
18–20 Arjen ensiaputaidot -lyhytkurssi (hyvin tilaa, toiveena alle 13-v. aikuisen kanssa, ei 
EA1 tai EA2: ei todistusta), to 15.11. klo 18 toinen Hengitä ja rentoudu -lyhytkurssi 
(ensimmäinen tuli saman tien täyteen ja kaikki ei mahtuneet mukaan joten päätettiin 
järjestää toinen, tämä kurssi täyttyi myös heti), lisäksi mahdollisina kurssiaiheina pohdittu 
mm. kännykkäkuvauksen ABC:tä sekä jouluaiheista kädentaito- tai leivontakurssia. 
Kierrätyskeskuksen kautta suunnitteilla kurssi laadukkaan vaatteen valinnasta 
joululahjasesongin alla. Kurssitoiminta on ollut konseptina erittäin toimiva. Asukkaiden 
ideoita otetaan edelleen jatkuvasti vastaan! Mitkä aiheet kiinnostavat? Löytyisikö itseltä tai 
kavereilta osaamista, jonka pohjalta voisi pitää lyhyen kurssin jostain aiheesta? 

- Usva-projektin arviointi- ja kehitystyöpaja pidetään Rubiinissa 22.11., lisätietoa viimeistään 
MarjaVerkon seuraavassa kokouksessa. 

 
 

5. Kivistön kyläjuhlan 2019 ajankohdasta päättäminen 
- Kivistön kyläjuhla 2019 on suunnitteilla Aurinkokiveen. 
- Aurinkokivestä toivottiin, että ajankohta päätettäisiin mahdollisimman pian, jotta tilat 

voidaan varata kyläjuhlan käyttöön eikä tule päällekkäisyyksiä. Toiveena on pitää uuden 
yläkoulun avoimet ovet samalla. 

- Alustavina ehdotuksina joko la 31.8. tai la 7.9. Kokouksessa esitettiin myös sunnuntaita 
päiväksi. 

- Mietitään asiaa ja keskustellaan Aurinkokiven kanssa vielä. Kokouksessa ei vahvaa 
mielipidettä päivästä suuntaan tai toiseen. 



 
6. MarjaVerkon rahoitustilanne vuodesta 2019 eteenpäin 

- STEA:n Ak-avustuksesta (kohdennettu toiminta-avustus) saadaan avustusehdotus 
joulukuussa. 

- Haettu Koneen Säätiöltä apurahaa tutkimusprojektiin (Suomen muuttuvat naapuruudet -
ohjelma). 

- Haettu TEM:ltä avustusta järjestövetoiseen alaikäisinä turvapaikanhakijoina yksin maahan 
tulleiden nuorten aikuisten kotouttamistyöhön vuodelle 2019. 

- Täytyy edelleen valmistautua myös siihen, että toimintaa voidaan joutua supistamaan 
merkittävästi ensi vuonna. 

 
7. Muut asiat 

- Edellisessä kokouksessa sovittiin että hallitus jalkautuu ja markkinoi MarjaVerkon toimintaa 
erityisesti uusiin kerrostalokohteisiin. Puheenjohtaja kävi Jaspiskuja 7:n asukastoimikunnan 
kokouksessa, jossa käytiin erittäin hyvä keskustelu. Jalkautumistyötä kannattaa jatkaa.  

- MarjaVerkko järjestää kevyen musiikin ilta Amandan kanssa Katrinebergin kartanossa la 
17.11. yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa. Kyseessä on pienimuotoinen akustinen 
konsertti (Elinalle voi ilmoittautua, elina.olki@marjaverkko.fi). 

- Keimolan omakotiyhdistyksen syyskokous ti 30.10. klo 18 alkaen Rubiinissa. Kokouksessa 
puhutaan energiaratkaisuista, mm. aurinkoenergiasta ja -paneeleista sekä maalämmöstä. 
Tilaisuus on kaikille avoin. 
  

8. Seuraava kokous 
To 8.11. klo 17 Rubiinissa 
 


