
 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 

Aika: To 9.11.2017 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 

 
 

1. Osallistujien esittely 
Ismo Pohjantammi, MarjaVerkon varapuheenjohtaja 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Emma Tuomi, MarjaVerkko 
Bisher Sawan, MarjaVerkko 
 
Katja Fokin, KiVa ry 
Minttu Haapalainen, Vantaankosken seurakunta 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat ja Keimolan omakotiyhdistys  
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski  
Auli Kekoni, Vantaankosken seurakunta 
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys ja KanNun Olotila-kahvila 
Mirka Rautio, Vantaan nuorisopalvelut 
 

2. Kivistön joulutori 17.12. 
- Joulutori järjestetään sunnuntaina 17.12. klo 12–15 Rubiinikehän tyhjällä tontilla asukastila 

Rubiinia vastapäätä. 
- Teemana lähiruoka ja käsityöt. 
- Myyntipaikkahaku on päättynyt, mutta mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella 

Emmalta (emma.tuomi@marjaverkko.fi). 
- Myyjiä tulossa suunnilleen saman verran kuin edellisinä vuosina (n. 25). Palautteen 

pohjalta lähiruokatuottajia on tänä vuonna enemmän kuin aiemmin. 
- Oheisohjelmaa: kauneimmat joululaulut (seurakunta), joulupukki ja leijona sekä tikkupullan 

paistoa (Lions Club), glögitarjoilu ja taidenäyttely asukastila Rubiinissa. Mahdollisesti 
ponitalutusta tai ponirekiajelua. 

- Telttakatosten kokoamiseen tarvitaan apua, porukan koosta riippuen n. klo 9.30 alkaen. 
Apua tarvitaan mahdollisesti myös katosten kuljettamiseen. Vapaaehtoiseksi voi 
ilmoittautua Emmalle. 
 

3. Loppuvuoden toiminta asukastila Rubiinissa 
- Normaalit käyttövuorot ja kokoukset jatkuvat kuten ennenkin. 
- Lions Clubin kaikille avoin someilta 28.11. klo 18–20. 
- Lions Club Vantaankoski suunnittelee perhekaraokea torstaille 30.11. klo 18–21 Suomi 100 

-teemalla. Lions Club Vantaa/Helsinge myy kahvia, teetä ja glögiä. 
- MarjaVerkon Usva-projektin (www.marjaverkko.fi/usva) yhteisölliset lyhytkurssit jatkuvat: 

la 2.12. klo 14–17 piparkakkutalojen koristelu- ja kokoamiskurssi ja su 10.12. himmelikurssi 

http://www.marjaverkko.fi/usva


klo 12–14. Molemmat kurssit ovat täynnä, mutta mahdollisia peruutuspaikkoja voi 
tiedustella Elinalta (elina.olki@marjaverkko.fi). 

- Kurssitoiminta on tähän mennessä onnistunut erinomaisesti ja kurssit ovat tavoittaneet 
ilahduttavan paljon ja monipuolisesti uusia ihmisiä. 

- Uudelle koodauskurssille olisi kysyntää. 
- Syksyllä kokeiltu yhteisöllinen työtilakonsepti Coworking Kivistö on herättänyt paljon 

kiinnostusta. Varsinaisia kävijöitä on ollut muutamia per kerta. Kokeilu jatkuu vielä to 
23.11. sekä ti 28.11. (klo 9– 15), katsotaan sen jälkeen jatkoa.  

- Suunnitteilla olevaan historiaprojektiin ei ole toistaiseksi saatu opiskelijoita toteuttamaan 
haastatteluita. Tarkoitus järjestää haastateltavien kanssa yhteistapaaminen Rubiinissa joko 
joulukuussa tai alkuvuodesta. Projektia markkinoidaan edelleen Laurean kautta 
opiskelijoille. Projektiin liittyen avataan loppuvuodesta Facebook-ryhmä, jossa Kivistön 
suuralueen asukkaat voivat jakaa omia muistojaan, tarinoitaan ja kuviaan alueelta. 

 
4. Naapurikummitoiminnan pikkujoulut 

- Osana Usva-projektia MarjaVerkko järjestää alueella naapurikummitoimintaa, jossa 
alueella pidempään asunut asukas toimii kummina uudelle asukkaalle.  

- Toiminnassa mukana olleelta kummiparilta on tullut ehdotus, että 
naapurikummitoiminnassa mukana oleville voisi järjestää yhteisen illanvieton. 

- Ehdotuksen pohjalta suunnitellaan pikkujouluja Rubiiniin perjantaille 1.12. klo 17–20 
(ajatuksena että voi tulla ja lähteä silloin kun haluaa). MarjaVerkko hoitaa tarjoilut. 
Pikkujoulut ovat avoimet myös muille jotka haluavat tutustua naapurikummitoimintaan. 
Kutsu julkaistaan MarjaVerkon kanavissa (nettisivut, Facebook, Twitter). 

 
5. KYTKE-festari 2018 

- Lasten ja nuorten keväinen puistokonserttitapahtuma KYTKE-festari on järjestetty Kanniston 
Kenraalinpuistossa vuodesta 2015 lähtien. 

- Kahtena edellisenä vuonna tapahtuma on järjestetty lauantaina toukokuun Ravintolapäivän 
yhteydessä ennen koulujen päättymistä. 

- Tavoitteena järjestää festari myös ensi vuonna. 
- Alustavana ajatuksena on järjestää KYTKE-festari ensi vuonna iltapäivätapahtumana (mm. 

pienten lasten päiväuniajoista johtuen). 
- Vuodenvaihteen jälkeen perustetaan jälleen kaikille tapahtumasta kiinnostuneille avoin 

suunnittelutyöryhmä. Työryhmämuotoinen suunnittelu on toiminut erityisen hyvin juuri 
KYTKE-festarin yhteydessä. 

- Tarjotaan alueen lapsille ja nuorille mahdollisuus päästä itse esiintymään. 
- Alueen lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät toimijat pääsevät järjestämään 

aktiviteetteja ja esittelemään toimintaansa. 
- Varsinaiseen tapahtumakonseptiin ei ole suunnitteilla suurempia muutoksia. 
- Mahdollinen ajankohta Ravintolapäivä lauantaina 19.5.2018.  

 
6. Monilajikesäleiritoiminnan jatko 

- MarjaVerkko on järjestänyt vuodesta 2011 alkaen Kanniston koululla 
monilajikesäleiritoimintaa 7– 10-vuotiaille.  

- Pääsääntöisesti yksi seura järjestänyt aina yhden viikon ohjelman. 
- Leirikonseptin uudistus on parhaillaan työn alla. Kiinnostuneita seuroja löytyy edelleen, 

mutta käytyjen keskustelujen pohjalta näyttää siltä, että jatkossa kannattaisi pyrkiä siihen, 

http://www.marjaverkko.fi/naapurikummi
http://www.marjaverkko.fi/
http://www.facebook.com/marjaverkko
http://www.twitter.com/marjaverkko


että kukin viikko olisi monilajinen. On myös pohdittu, että MarjaVerkon ei kannata enää 
toimia välikätenä käytännön järjestelyissä, vaan olisi järkevämpää, että yksi mukana olevista 
seuroista huolehtisi ilmoittautumisista, laskutuksesta yms. keskitetysti. 

- MarjaVerkko kartoittaa alueella toimivien seurojen kiinnostusta osallistua leiritoimintaan 
ensi vuonna uudella konseptilla. Mikäli kiinnostuneita seuroja löytyy, järjestetään vuoden 
alussa yhteistilaisuus, jossa sovitaan vastuunjako ja pelisäännöt. 
 

7. Muut asiat 
- Bisher Sawan esittäytyy: 

• Aloitti 1,5 v sitten työt Kivistön vastaanottokeskuksessa. 

• Jatkaa loppuvuoden MarjaVerkon työntekijänä tukien samoja nuoria, jotka ovat 
muuttaneet omiin asuntoihin. Nuoret tarvitsevat edelleen apua ja tukea arjessa, 
harrastusasioissa yms. 

• MarjaVerkko on hakenut hankerahoitusta vuodelle 2018, jotta nuorten tukemista 
voitaisiin jatkaa, sillä tarve ja toisaalta myös yhteydet ja luottamus ovat olemassa. 

- Leijonien Punainen Sulka -keräys sai kasaan 2,9 miljoonaa euroa. Vantaankosken Lions Club 
sai ahkeruudesta pienen palkinnon, joka sijoitetaan Kivistön suuralueella toimivien 
urheiluseurojen lasten ja nuorten valmentajien Lions Quest -valmentajakoulutukseen. 

- Vantaan Laulu täyttää 50 vuotta, 18.11. juhlakonsertti Martinuksessa  
- KiValla suunnitteilla ”Kivistö laulaa” tapahtuma la 13.12. Kanniston koululla lapsiperheille. 

Paljon yhteislaulua, paikallisia kuoroja, joululauluja yms. 
- Kirkolla perheiden joulutapahtuma la 13.12. 
- Aurinkokiven koululta tiedusteltiin jo ensi vuoden kyläjuhlasuunnitelmista, sillä yläkoulun 

rakentaminen käynnistyy ja tulee vaikuttamaan piha-alueeseen paljonkin. Lisätietoa on 
toivottavasti saatavilla pian. Palautteen pohjalta Aurinkokivi olisi erityisesti sijainnin 
puolesta edelleen ykkösvaihtoehto, toisena vaihtoehtona Kanniston koulu. Punnittava 
asiaa eri kanteilta, kunhan tilanne hieman selkeytyy. 

- Kivistön joulukalenteriin on jälleen koottu jouluisia tapahtumia alueella. 
 

8. Seuraava kokous 
Joulukuussa ei kokousta. Seuraava kokous 11.1. klo 17. 

http://www.lionsquest.fi/
https://www.facebook.com/kivistonjoulukalenteri/

