
 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 

Aika: To 11.1.2018 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 

 
 

1. Osallistujien esittely 
Ismo Pohjantammi, MarjaVerkon varapuheenjohtaja, Keimolan omakotiyhdistys 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Emma Tuomi, MarjaVerkko 
 
Minttu Haapalainen, Vantaankosken seurakunta  
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat  
Ahti Hiironen, Vantaan Laulu 
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski 
Eeva Järveläinen, Laurea-ammattikorkeakoulu 
Auli Kekoni, Vantaankosken seurakunta  
Anne Laari, Vantaan nuorisopalvelut  
Jorma Luoma, Vantaan kirjoittajat 
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys 
Pekka Mäkelä, Vantaan nuorisopalvelut  
Seija Ojala, Vantaan kaupunki, avoin päiväkoti Auringonkukka 
Mirka Rautio, Vantaan nuorisopalvelut (KanNu) 
Eero Salo  
Harri Tuisku, Vantaan Laulu, Keimola Golf 
Elisa Tuomi, asukas 
Jukka Vartiainen, Seutulan Kyläyhdistys 
 

 
2. Palautekeskustelu joulutorista 

- Kolmas Kivistön joulutori järjestettiin 17.12. Rubiinikehällä. 
- MarjaVerkko kiittää sydämellisesti kaikkia mukanaolijoita, aivan erityisesti vapaaehtoisia 

joita ilman tapahtuma ei olisi onnistunut. Sää oli poikkeuksellisen oikukas tänä vuonna ja 
varautuminen oli haastavaa. 

- Erityiskiitokset myös Pääkaupunkiseudun partiolaisille ja Timanttipartiolle, Vantaan 
kaupungin nuorisopalveluille sekä Ruokaräätäleille. 

- Kävijöitä oli runsaasti ja palaute tapahtumasta on ollut pääosin positiivista. Toiveena on 
ollut, että joulutori järjestettäisiin myös jatkossa.  

- Todennäköisesti torin järjestäminen vanhalla paikalla ei onnistu enää tänä vuonna, sillä 
rakennustöiden on määrä alkaa tontilla tämän vuoden puolella. 

- Kartoitetaan eri vaihtoehtoja, vaihtoehdoiksi ehdotettu mm. katualuetta asukastila Rubiinin 
edustalla, asemanseutua, Aurinkokiven pihaa, Kanniston koulua ja Rubiiniparkkia. 



 
3. Kevään toiminta asukastila Rubiinissa 

- Rubiinissa järjestetään presidentinvaalin ennakkoäänestys 17.–23.1. (sekä mahdollinen 
toinen kierros 30.1.–6.2).  

- MLL Kivistön perhekahvilatoiminta jatkuu kaksi kertaa kuussa perjantaiaamupäivisin ja 
kerran kuussa tiistai-iltaisin. 

- Leijonaemot kokoontuvat lauantaisin kerran kuussa. 
- Kivistön Marttojen kässäkahvila kerran kuussa keskiviikkoisin. 
- Yhteisöllinen, kaikille avoin työtila Coworking Kivistö jatkaa Rubiinissa keskiviikkoisin 7.2. 

alkaen (klo 9-15). 
- Lions Club Vantaankoski järjestää Verkkoviestin -illan ti 30.1. klo 18–20 ja 10.3. viestinnän 

koulutuslauantain. Myös mahdollinen uusi someilta tulossa. 
- Yhdistysten, seurojen ja asukastoimikuntien yms. kokouksia ja tilaisuuksia. 
- MarjaVerkon Usva-projektin yhteisöllistä kurssitoimintaa jatketaan myös keväällä 

Rubiinissa. Suunnitteilla mm. uusi koodauksen alkeiskurssi, taidetyöpaja ja/tai -kurssit, 
käsityökurssit, letityskurssi, parvekeviljely- / hyötykasvikurssi (pääsääntöisesti parin tunnin 
lyhytkursseja). Kursseista tiedotetaan mm. MarjaVerkon Facebook-sivulla. 

- Kirjoittajapiiritoimintaa suunnitteilla, lisätietoa kohdassa 7. 
- Rubiinia on edelleen mahdollista varata myös yksityiskäyttöön pientä korvausta vastaan 

(Vantaan kaupungin säännöt), tilassa on järjestetty mm. lasten syntymäpäiväjuhlia. Mikäli 
tilassa järjestetään kaikille avointa, yhteisöllistä toimintaa, on tilan käyttö maksutonta. 
Tarkempaa tietoa tilasta ja varausohjeista MarjaVerkon nettisivuilla. 

- Esiin tulleita ehdotuksia: kisastudio olympialaisten aikaan, monikulttuurinen 
ruuanvalmistuskurssi (hävikkiruoka), Vantaan Sydämen luennot, teemakohtaiset lauluillat. 

- Ideoita ja ajatuksia Rubiinin toimintaan liittyen voi lähettää Elinalle 
(elina.olki@marjaverkko.fi). 

 
4. Historiaprojekti 

- MarjaVerkon historiaprojektin tavoitteena on taltioida tarinoita Kivistön suuralueelta 
nykyisille ja tuleville sukupolville. 

- Projektin tiimoilta on avattu Facebook-ryhmä, jossa kuka tahansa voi jakaa tarinoita, kuvia 
ja muita muistoja alueelta. Kaikki alueen historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita 
mukaan. 

- Tarkoituksena tehdä myös haastatteluja ja kutsua Kivistön ”alkuasukkaita” yhteiseen 
tapaamiseen Rubiiniin pohtimaan projektia pidemmälle helmikuussa. 

- Yritetään vielä saada myös opiskelijoita mukaan projektiin Laurean seuraavalla 
ProjektiTorilla helmikuussa. 

- Lauran draamalinjalta tarinateemainen improryhmän esitys Kivistön markkinoille?  
 

5. KYTKE-festari 2018 
- Lasten ja nuorten puistokonserttitapahtuma KYTKE-festari suunnitteilla neljättä kertaa. 
- Yhtenä tapahtuman keskeisenä tavoitteena on tarjota esiintymismahdollisuus vantaalaisille 

lapsille ja nuorille. 
- Tapahtuma suunnitteilla alustavasti la 19.5. iltapäivätapahtumana (pienten lasten 

päiväuniaika huomioiden) n. klo 14–17 Kenraalinpuistossa. 
- Ensimmäinen avoimen suunnittelutyöryhmän tapaaminen järjestetään tammikuun lopulla / 

helmikuun alussa. 

http://www.facebook.com/marjaverkko
http://www.marjaverkko.fi/asukastilarubiini
http://www.facebook.com/groups/Kivistokertomuksina


- Laurean ProjektiTorille mukaan? 
- Walter ry on jälleen mukana. 
- Vapaaehtoisia tullaan jälleen tarvitsemaan mm. järjestyksenvalvontaan, ensiapuun sekä 

kuljetus-, pystytys- ja liikenteenohjaustehtäviin. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua Elinalle 
(elina.olki@marjaverkko.fi). Elinaan voi muutenkin olla yhteydessä koska vain KYTKE-
festariin liittyen (ideoita, halukkaita esiintyjiä, yms.) 

 
6. Kuntapaikan saaneiden nuorten tukitoiminta 

- TEM-rahoitusta ei saatu. 
- Bisher Sawan jatkaa ainakin tammikuun loppuun. 
- Muita rahoitusmahdollisuuksia pohditaan. 
- Bisher on jo onnistuneesti kääntänyt muutaman nuoren elämän suunnan. Hän on päässyt 

hyvin takertumaan ongelmakohtiin ja auttamaan nuoria eteenpäin. 
- Jalkapallotoiminta jatkuu, Bisherin avustuksella kilpajoukkueen ohella on aloittanut myös 

harrastejoukkue. Harrastejoukkueeseen saatu mukaan kivasti myös muita nuoria mm. R3:n 
kautta. 

- Muutamia uusia kummiperheitä saatiin loppuvuodesta. 
- Martinlaakson-Myyrmäki alueella on yksi täysi-ikäistynyt nuori, joka kaipaisi 

kummiperhettä. Perhettä etsitään parhaillaan. 
 

7. Muut asiat 
- Itä-Vantaalla toiminut pitemmän aikaa kynäilijöiden harrastepiiri, olisi kiva saada vastaava 

myös Kivistöön. 

 Omien tekstien iltapäivät noin kerran kuussa. 

 Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta toimintaa. Pääasiana tekstin tuottaminen 
ja tekstin puhuttelevuus. Ei saivartelua oikeinkirjoituksesta.  

 Tekstin pituusrajana kaksi A4-arkkia. Jokainen saa palautetta vuorollaan, kukaan ei jää 
marginaaliin. 

 Sovittiin, että kirjoittajapiiristä kiinnostuneet tapaavat Rubiinissa ensimmäisen kerran 
torstaina 8.2. klo 18. Tapaaminen on avoin kaikille. Tarkoituksena on pohtia Kivistön 
kirjoittajapiirin pelisääntöjä ja suuntaviivoja. 

- Koko perheen rusettiluistelu (yhteisluistelua ilman mailoja) järjestetään jälleen tänä 
vuonna, jos vain jäätilanne sallii. Palaute viime vuoden tapahtumasta oli todella positiivista. 
Kanniston koulun kenttä ja musiikkilaitteet on varattu, päivänä ystävänpäivä keskiviikko 
14.2. (n. klo 17 alkaen).  

- Vantaan Laululla la 27.1. Martinus-salissa Lauantain toivotut -konsertti. Esitykset klo 15 ja 
18.30  

- Järjestöjen turvallisuusilta klo 17.30 Tikkurilassa. 
 

8. Loppukevään kokousaikataulu 
- Alustavat ehdotukset: torstait 15.2., 15.3., 19.4., 17.5. 

 
9. Seuraava kokous 

- To 15.12. klo 17 

mailto:elina.olki@marjaverkko.fi

