
  

 

 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 
Aika: To 14.04.2016 klo 17.00 
Paikka: Kanniston nuoriso- ja asukastila, Kenraalintie 6 
 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon (MarjaVerkko) 
Elina Olki (MarjaVerkko) 
Emma Tuomi (MarjaVerkko) 
 
Marjo Forder, KiVa 
Minttu Haapalainen, Vantaankosken seurakunta 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Kaisa Huttunen, Timanttipartio 
Eeva Järveläinen, Laurea 
Lea Kärkkäinen, Lions Club Vantaa/Forte 
Juhani Laitinen, Atlas 
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys 
Pekka Mäkelä, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut 
Kauko Niemelä, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
Kati Pyykkö, Vantaankosken seurakunta 
Mirka Rautio, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut / KanNu 
Jonne Sara-aho, Kivistön turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikkö 
Marja-Liisa Viljamaa, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
 
 

2. Uusien asukkaiden tervetulotilaisuus Keimolanmäellä to 28.4. 
- Keimolanmäellä valmistuu keväällä kerrostaloja, tarkoitus on ottaa uudet 

asukkaat vastaan järjestämällä pienimuotoinen tervetulotapahtuma 
- Musiikkia, simaa, vappumunkkeja, jaossa Meidän Kivistö -lehteä 
- Kaikki ovat tervetulleita mukaan! Ainakin Timanttipartio, KanNu ja 

Vantaankosken seurakunta ovat tulossa, voi ottaa omia esitteitä mukaan ja 
esitellä omaa toimintaa 

- Kellonaika 17–19 
- Jos tilaisuus on onnistunut, niin vastaavanlainen tilaisuus voitaisiin järjestää 

Majtorpissa ennen kesälomia? 
 



3. KYTKE-festari 21.5. 
- Koko perheen festaritapahtuma Ravintolapäivänä la 21.5. Kanniston 

Kenraalinpuistossa 
- Lavaohjelmaa klo 11–15 
- Järjestettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2015 
- Aleksi Halen juontaa 
- Esiintymässä mm. Pikku Kakkosesta tuttu Soiva Siili, Kanniston koulusta 

bändikerhon bändi ja 5-luokkalaisten bändi, kaksi bändiä Vantaankosken 
yläkoulusta, Ville Heinonen, Vaskivuoren lukiosta kaksi bändiä, Walterin 
kautta Tidjan Ba Kwan-yhtyeestä, Anna Laulumaa (Kotikatu, High School 
Musical), tanssija Jeffrey Kam, mahdollisesti seurakunnan kautta Kastehelmi 
-lastenkuoro 

- Paljon hauskoja toimintapisteitä: Walter, avoin päiväkoti Kanttarelli, Kivistön 
MLL, KanNu, Vantaankosken seurakunta (”pomppukirkko”), Laurean 
opiskelijatiimi, sosiaalinen sirkus Magenta 

- Ravintolapäivä: toivotaan että alueen toimijat ja asukkaat innostuisivat 
perustamaan pop-up -ravintoloita ja -kahviloita (Timanttipartio, seurakunta 
+ vok, alueen nuorilta pop-up -ravintola suunnitteilla) 

- Laurean opiskelijat mukana osallistamassa alueen nuoria mukaan festarin 
toteutukseen 

- Kevään viimeinen KYTKE-työryhmän tapaaminen pidetään pe 6.5. klo 16 
Rubiinissa, tapaaminen on kaikille avoin! 
 

4. Monilajikesäleirit 
- MarjaVerkko ja Kivistön alueen vanhempainyhdistys koordinoivat perinteiset 

monilajikesäleirit 7-10-vuotiaille, leiritoiminnasta vastaavat paikalliset seurat 
- Paikkana Kanniston koulu 
- Kolme viikkoa kesäkuussa: 23 (PuHu), 24 (Atlas), 25 (SB Vantaa, ma-to), 

elokuussa vko 32 (3 pv Timanttipartio, 2 pv Keimola Golf) 
- Ilmoittautuminen KiVan nettisivujen kautta 
- Kaikilla viikoilla on vielä hyvin tilaa, jäsenyhdistykset saavat myös mielellään 

mainostaa leirejä omille jäsenilleen! 
 
5. Kivistön kyläjuhla 

- Perinteinen koko kylän yhteinen juhla  
- Kiinnostusta ja kysyntää kyläjuhlaa kohtaan on jo  
- Kyläjuhla järjestetään tänä vuonna Aurinkokiven monitoimitalolla 

todennäköisesti la 3.9., tuolloin on myös avoimien ovien päivä 
monitoimitalolla 

- Järjestetään suunnittelutyöryhmä 
 

6. Yhteistyö Kivistön tukiasumisyksikön kanssa 
- Tukiasumisyksikkö kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä, erityiskiitokset 

KanNulle 
- Tähän mennessä ei ole ollut häiriöitä mihinkään suuntaan 
- Vapaaehtoisten aloittaman keräyksen kautta saatu muutamia polkupyöriä 

asukkaille, osa ajokuntoisia ja osaa pojat kunnostavat itse (yksikkö kiittää 

http://www.kivanetti.fi/tapahtumia/monilajikesaleirit/


pyöristä ja toivoo ettei pariin viikkoon tuoda enempää jotta nykyiset pyörät 
ehditään tarkastaa kunnolla, kypärät otetaan ilolla vastaan) 

- Kummiperhetoiminta toiminut erittäin hyvin, lisää perheitä tarvittaisiin vielä. 
Ilmoittautua voi MarjaVerkon nettisivujen kautta 

- Pojille hankittu sisätossut ja 24 jalkapalloasua (shortsit ja pelipaita) 
keräyksen kautta 

- Etsitään valmentajaa ja sopivaa kenttää jalkapallojoukkueen harjoitteluun 
(Seutulassa olevaa nurmikenttää ehdotettu) 

- Pekka Mäkelä voi tiedustella valmentajaa Kivistön joukkueelle 
- Erityisesti heinäkuulle tarvittaisiin tekemistä kun KanNulla ei ole toimintaa  
- Loisteleiri elokuun alussa (vapaita leiripaikkoja muutamalle pojalle, 

musiikkipainotteinen leiri, edellyttänee ohjaajan mukanaoloa) 
 

7. Siivoustalkoot  

 Metsäalue 
- Muutamaan paikkaan on kerääntynyt paljon suurta romua 
- Talkoot joihin myös tukiasumisyksikön pojat mukaan?  
- Täytyy miettiä mitä voisi tehdä 

 Katrinebergin kartano 
- Katrinebergin kartano avataan asukkaiden ja yhdistysten käyttöön 

kesäkuussa 
- Katrinebergillä järjestetään talkoot jossa laitetaan paikkoja kuntoon 

sunnuntaina 15.5. klo 9-16, tarjolla kahvia ja evästä, omat työkalut mukaan 
- Kannattaa myös alkaa miettiä miten kartanoa voisi hyödyntää jatkossa 

 
8. Muut asiat 

 Kivistön kyläsauna 
- Hyvä palaveri kaupungin kanssa, kaupunki mahdollisesti merkitsemässä tilaa 

melko läheltä Rubiinia (loppupäähän kevytliikenneväylää joka laskee Kivistön 
koululta alas asuntomessualueelle, kaupungin omistamaa puistotilaa), 
tontille saunan lisäksi laavu koululaisten käyttöön? 

- Täytyy löytää rahoitus itse saunalle 
- Kymmenkunta kiinnostunutta ihmistä mukana tiimissä, ryhmään voi liittyä 

(Kivistön kyläsauna Facebookissa) 

 Kivistön markkinat 
- La 7.5. Kanniston koululla klo 10–13 
- Nukketeatteri lapsille 
- Ilmaiset myyntipaikat, jaetaan saapumisjärjestyksessä, omat pöydät mukaan 

 Ti 10.5. klo 17.30-20.00 keskustelutilaisuus tukiasumisyksikköön ja 
turvapaikanhakijatilanteeseen liittyen Kanniston koulun ruokalassa 

 
9. Seuraava kokous 

To 12.5. klo 17 poikkeuksellisesti jälleen Kanniston nuoriso- ja asukastilassa  
 

 
 

http://www.marjaverkko.fi/naapurikummi
https://www.facebook.com/groups/1547855635431348/

