
 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 
Aika: To 17.5.2018 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 
 
1. Osallistujien esittely 
John Simon, MarjaVerkon puheenjohtaja 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Bisher Sawan, MarjaVerkko 
 
Janne Heiskanen, Timanttipartio 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat ja Keimolan omakotiyhdistys 
Riikka Hillebrand, Vantaankosken seurakunta 
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski  
Anne Laari, Vantaan nuorisopalvelut 
Sanna Laurila, KiVa, MLL Kivistö 
Kauko Niemelä, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
Mirka Rautio, Vantaan nuorisopalvelut 
Jesse Vahtervuo, Vantaan kaupunki, Myyrinki 
Marja-Liisa Viljamaa, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
 
2. KYTKE-festari 

- Lauantaina 19.5. klo 14-17 järjestetyssä puistokonserttitapahtumassa esiintyivät mm. 
lastenmusiikkiduo Höpinätötterö, Sandhja sekä lähialueiden koululaisten omia bändejä. 
Tapahtumassa oli erilaisia toimintapisteitä ja festarialueen läheisyydessä pop-up -ravintoloita 
Ravintolapäivän hengessä. 

- Sää suosi festaria ja järjestelyt sujuivat jouhevasti. Tapahtumasta saatu palaute on ollut 
erinomaista. Palautetta voi mielellään edelleen antaa palautelomakkeen kautta (auki 21.6. 
saakka). Varsinainen palautekeskustelu käydään seuraavassa MarjaVerkon kokouksessa. 

 
3. Kivistön kyläjuhla 

- Perinteinen kyläjuhla järjestetään tänä vuonna lauantaina 1.9. klo 14-17 Kanniston koululla ja 
sen läheisyydessä. Alueen asukkailta kysyttiin Kivistön suuralue -Facebook-ryhmässä parhaasta 
kellonajasta ja iltapäivä oli selkeästi suosituin vaihtoehto 

- Vantaan kaupunki tuo uuden Alueen päivä -konseptinsa Kivistön kyläjuhlan yhteyteen tänä 
vuonna. Kaupunki on aina ollut osallisena Kivistön kyläjuhlassa, mutta tällä kertaa osallistuminen 
on entistä näkyvämpää. Uutta Alueen päivä -konseptia on käytetty jo Länsimäen kyläpäivässä 
tänä keväänä. Kaupunki pyrkii tuomaan kyläjuhlaan entistä enemmän asukkaita kiinnostavaa ja 
heitä koskettavaa tietoa sen sijaan, että se järjestäisi erillisen oman tapahtumansa. 

- Kaupunki pohti mm. seuraavien asioiden tuomista kyläjuhlaan: eri vapaaehtoistoimintojen 
esittelyä, kaupunginjohdon läsnäoloa tai avauspuhetta, eri palveluiden esittelypisteitä jne. 
Maankäyttö ja rakentaminen ovat tänäkin vuonna osallistumassa kyläjuhlaan. Lisäksi Kivistön 
koonta-asema järjestää avoimet ovet kyläjuhlan yhteydessä. 

- Seurakunnan uudella kappalaisella on ensimmäinen työpäivä 1.9., joten seurakunta on ajatellut 
että mahdollisesti hän voisi esittäytyä kyläjuhlassa. Lisäksi Kivistön kirkon tontin suunnitelmia 
olisi tarkoitus esitellä kyläjuhlassa. 

https://goo.gl/forms/LGWi0nWoVe5uI0Sl1


- Pohdinnassa on myös kaupunkikeskuksen tilannekatsaus, sillä aihe on erittäin relevantti Kivistön 
suuralueen asukkaiden näkökulmasta. 

- Toimijoiden ilmoittautumislomake on avattu täällä. Paikkoja on rajoitetusti ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Toimijoita pyydetään huomioimaan, että kyläjuhla ei ole 
markkinatapahtuma ja esittelypisteet eivät ole myyntipisteitä. Pienimuotoista myyntiä voi olla, 
mutta pisteiden tarkoitus on esitellä ja markkinoida omaa toimintaa. 

 
4. Toiminta asukastila Rubiinissa 

- Rubiinin toiminta jatkuu syksyllä pitkälti samanlaisena kuin tähänkin saakka. 
- MLL Kivistön kevätkokoukseen ei tullut ollenkaan ihmisiä, joten valitettavasti pohdinnassa on, 

keskeytetäänkö toiminta ainakin joksikin aikaa. KYTKE-festarilla ja mahdollisesti Kivistön 
kyläjuhlassa yritetään vielä saada vapaaehtoisia mukaan toimintaan. 

- MarjaVerkon lyhytkursseja on jälleen suunnitteilla syksyksi. Vinkkejä kurssiaiheista ja erityisesti 
mahdollisista paikallisista vetäjistä otetaan vastaan edelleen. Vinkkejä voi lähettää Elinalle 
(elina.olki@marjaverkko.fi). 

- Coworking Kivistön jatko on vielä pohdinnassa. Yhtään vapaaehtoista ei ole ilmoittautunut 
mukaan mahdolliseksi ovien avaajaksi satunnaiseen tarpeeseen. Jonkinlainen viikkopäivystys tai 
avoimet ovet -tyyppinen toiminta on kuitenkin suunnitteilla syksyksi. 

 
5. Uudet kulttuuritapahtumat yhteistyössä kaupungin kanssa 

- Yhteistyössä Vantaan kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa MarjaVerkko järjestää syksyllä 
seuraavat tapahtumat: 

o Metsänhengen maja -kurssi syyskuussa 4–7-vuotiaille aikuisen seurassa (klo 10–12 la 
8.9., su 16.9. sekä la 29.9. ulkona ja asukastila Rubiinissa). Tarvikemaksu 10 € (lapsi + 
aikuinen yht.).  

o Meanwhile in Kivistö -nuortentapahtuma pe 9.11. Aurinkokivessä yhteistyössä 
nuorisopalveluiden ja KiVa ry:n kanssa. Tähän tapahtumaan tullaan tarvitsemaan 
mukaan runsaasti vapaaehtoisia. Mahdollisen oheistoiminnan järjestämisestä 
kiinnostuneita tahoja etsitään myös.  

o Kevyen musiikin ilta Amandan kanssa la 17.11. Katrinebergin kartanossa. 
Pienimuotoinen ja tunnelmallinen konserttitapahtuma. 

o Paikkoja rajoitetusti. Lisätietoa Elinalta (elina.olki@marjaverkko.fi). 
 

6. Oleskeluluvan saaneiden nuorten tukitoiminta 
- Nuorille järjestetään työinfo, jonka jälkeen luultavasti osa heistä saa kesätöitä.  
- Jalkapallotreenit jatkuvat nyt kesäkaudella Kanniston koulun kentällä. 
 

7. Kivistön alueen siisteysasiat 
- Pääkaupunkiseudun yhteiset kevätsiivoustalkoot jatkuvat aina 1.6. saakka. Kaupunki kutsuu 

ihmisiä mukaan siivoamaan omia lähialueitaan kesäkuntoon tarjoamalla talkoolaisille jätesäkit 
sekä tarvittaessa siivousvälineitä ja roskien ja romujen poiskuljetuksen sovitusta paikasta. 
Talkoisiin ilmoittaudutaan arkisin klo 9–13 Länsi-Vantaan yhteyshenkilölle Marjo Huhtalalle p. 
040 827 6562. Lisätietoa erillisessä liitteessä, joka löytyy sähköpostista/pöytäkirjalinkin vierestä 
MarjaVerkon nettisivuilta.  

- MarjaVerkko on vienyt eteenpäin ehdotusta mahdollisista pop-up -infotapahtumista aluetta 
puhuttaviin siisteys- ja roska-asioihin liittyen muutamalle yhteistyötaholle. 

 
8.  Muut asiat 

- Keskusteltiin Kivistön markkinoista, jotka Keimolan omakotiyhdistys järjesti 12.5. Markkinat 
sujuivat hyvin. Omakotiyhdistyksen mukaan paikalla oli ehkä vähän vähemmän väkeä kuin 
edellisenä vuonna. Ajankohdan haastavuudesta keskusteltiin. Helatorstaina on pyhäpäivä, joten 
monet ottavat perjantain vapaaksi ja suuntaavat mökille jos sää on suotuisa, niin kuin se nyt oli.  

https://goo.gl/forms/NNaKtQuxkmLXOKGS2


- Lions Club Vantaankoski järjesti ensimmäistä kertaa lipunnoston Vantaa-päivänä 15.5. 
Aurinkokivessä. Paikalla oli Aurinkokiven koulun 4-luokkalaisia oppilaita. Tapahtuma ei 
tavoittanut lähialueen asukkaita, sillä se järjestettiin keskellä työpäivää (aamulla), mutta oli kiva, 
että koululaisille oli jotain erityistä ohjelmaa Vantaa-päivän kunniaksi. Lipun nostivat 
Kartanopartion, Timanttipartion sekä Lions Club Vantaankoski-Vandaforsenin edustajat. Samaan 
aikaan Vantaan Laulun laulajat lauloivat Fredrik Paciuksen Suomen laulun, johon koko yleisö sai 
osallistua. Tapahtumassa MarjaVerkon puheenjohtaja piti lyhyen puheen ja Vantaan Laulu lauloi 
Suvivirren. Lions Clubin ajatuksena on tehdä tästä uusi perinne alueelle.  

- Timanttipartion partiotoiminnan kehitys on ollut ylöspäin. Heillä on nyt reilusti yli 100 henkilöä 
toiminnassa mukana. Jatkossa on varmaankin tarvetta toisellekin lippukunnalle. Haasteena on 
se, että toiminnalla on suuri pula aikuisista vapaaehtoisista. 7–9-vuotiaat partiolaiset ovat tällä 
hetkellä suurin joukko. Vapaaehtoisten aikuisten tarve koskee tällä hetkellä laajasti alueen 
järjestöjen, yhdistysten ja seurojen toimintaa. 

- Seurakunnan koululaisten kesäpäiväleireillä on vielä muutamia paikkoja vapaana (Kivistössä, 
Myyrmäessä ja Vantaanlaaksossa). Paikkoja voi tiedustella varhaiskasvatuksesta. Lisätietoa 
täältä. 

- Keimolanmäessä vietetään karnevaaleja 10.6. klo 11–15 ja tapahtumaan toivotaan 
paikallistoimijoita mukaan. Tapahtumassa on luvassa muun muassa sambaesityksiä ja 
aarteenetsintää, sisustusteemaista ohjelmaa ja rakentajien kohde-esittelyjä. Kaupunkijuna 
Puksu kuljettaa tapahtumapaikalle Kivistön asemalta. Karnevaaleilla voivat yhdistykset esitellä 
toimintaansa tai paikalliset yritykset myydä tuotteitaan. Järjestöille ja pienille paikallisyrittäjille 
tapahtumaan osallistuminen on maksutonta. Isompien yritysten kanssa sovitaan erikseen 
pienestä telttapaikkamaksusta. Mikäli kiinnostuneita tulee enemmän kuin 10 teltan verran, 
lisäpaikkoja voidaan harkita. Tapahtumapaikkana toimii Keimolankaarre -nimisen asuntokadun 
Lincolninaukion puoleinen pää. Tapahtuman järjestää Keimolanmäen rakentajien ja kaupungin 
muodostama aluemarkkinointiryhmä ja sen tuottaa markkinointitoimisto Kitchen Oy. 
Paikkavaraukset ja tiedustelut: tom.wilen@thekitchen.fi. Paikkavaraukset ma 28.5.2018 
mennessä. 

 
9. Seuraava kokous 

- To 9.8.2018 klo 17. Iloista ja aurinkoista kesää kaikille! 

http://www.vantaanseurakunnat.fi/vantaankosken-seurakunta/lapset-ja-perheet/kesatoiminta-koululaisille-ja-perheille

