
 

 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 
Aika: To 14.09.2017 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 
 
 

1. Osallistujien esittely 
John Simon, MarjaVerkko ry (puheenjohtaja) 
Elina Olki, MarjaVerkko ry 
Emma Tuomi, MarjaVerkko ry 
 
Minttu Haapalainen, Vantaankosken seurakunta  
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat ja Keimolan omakotiyhdistys 
Kati Juvonen, asukas  
Eeva Järveläinen, Laurea  
Niina Koski, Vantaan nuorisopalvelut (Nuorisotyö raiteilla) 
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys ja Olotila-kahvila 
Kati Metso, asukas 
Pekka Mäkelä, Vantaan nuorisopalvelut 
Mirka Rautio, Vantaan nuorisopalvelut (KanNu) 
Harri Tuisku, Keimola Golf ja Vantaan Laulu 
 

2. Kivistön kyläjuhlan palautekeskustelu  
- Perinteinen Kivistön kyläjuhla järjestettiin Aurinkokivessä la 2.9. klo 11–14. 
- Sisältö pähkinänkuoressa: lavaohjelmaa, esittelypisteitä, ruokapisteitä, toimintapisteitä. 
- MarjaVerkon näkökulmasta tapahtuma onnistui erinomaisesti, suuri kiitos vielä kaikille 

mukana olleille! Sää suosi ja kävijöitä riitti koko tapahtuman ajan. 
- Palaute on ollut pääosin todella positiivista. Kriittistä palautetta on tullut siitä, että 

Kanniston koulu olisi juhlalle esittelypisteiden kannalta parempi sijainti. Tästä keskusteltiin 
kokouksessa. Todettiin, että Kanniston koulu on avarampi ja kulku liikuntasaliin on 
helpompaa, mutta toisaalta Aurinkokiven sijainti on keskeisempi ja tila on monilta muilta 
osin (mm. lava) toimivampi. Moni osallistuja koki myös Aurinkokiven liikuntasalin ilmapiirin 
hyväksi, nähtiin kokonaisuuden kannalta toimivaksi että kävijöitä ei ollut tungokseksi asti ja 
ihmiset saivat kierrellä ja tutustua esittelypisteisiin rauhassa. 

- Myös Kivistön kirkon 50-vuotisjuhlatapahtuma onnistui hyvin. 
  

3. Historiaprojekti 
- Historiaprojektin tavoitteena on taltioida tarinoita ja muistoja Kivistön suuralueelta 

jälkipolville. 



- Suunnitteilla yhteisprojekti Laurean kanssa, ajatuksena on että opiskelijat tekisivät 
asukkaiden videohaastatteluja. Toiveena olisi saada projekti kunnolla käyntiin viimeistään 
lokakuussa. 

- Syksyn aikana avataan Facebook-ryhmä, jossa voi jakaa kuvia ja muistoja. 
- MarjaVerkko on jo saanut todella hyviä ideoita ja kontakteja projektiin liittyen, suuri kiitos 

niistä! Emmaan voi olla yhteydessä jos historiaprojektiin liittyen tulee mieleen uusia ideoita 
tai mahdollisia haastateltavia tms. (emma.tuomi@marjaverkko.fi). 

 
4. Naapurikummitoiminta 

- MarjaVerkon naapurikummitoiminnan ideana on, että pidempään alueella asunut asukas 
toimii kummina uudelle. Kummin kanssa voi esimerkiksi tutustua lähiympäristöön, 
kahvitella, lenkkeillä, osallistua paikallisen urheiluseuran harjoituksiin tai käydä 
aluetapahtumissa. 

- Kummisuhde kestää lähtökohtaisesti kolmen tapaamiskerran verran, sen jälkeen 
tapaamisia voi toki halutessaan vapaasti jatkaa.  

- MarjaVerkko perehdyttää kummit, käytännössä kyseessä on lyhyt perehdytyskeskustelu 
jossa tarkoituksena on tavata kummi kasvotusten ja käydä toiminnan pääasiat läpi. 

- Naapurikummitoiminta ollut viime aikoina enemmän esillä (mm. Yle Suomi, Vantaan 
Sanomat) ja toimintaan on saatu mahtavia tyyppejä mukaan. Naapurikummia hakevia tulee 
koko ajan pikku hiljaa lisää ja kummireserviä haluttaisiin kasvattaa. Toiveena on, että 
MarjaVerkon jäsentoimijat markkinoisivat toimintaa myös omissa verkostoissaan, jotta 
saataisiin rakennettua valmista ”kummipankkia”, jotta kummi löytyy nopeasti.  

- Kummin ei tarvitse olla ”alueasiantuntija”, tärkeintä on että haluaa olla mukana 
auttamassa uusia asukkaita sopeutumaan alueelle. 

- Naapurikummitoiminnasta löytyy lisätietoa sekä ilmoittautumislomake osoitteessa 
http://www.marjaverkko.fi/naapurikummi. MarjaVerkko toimittaa myös mielellään 
lisätietoa tai tulee kertomaan naapurikummitoiminnasta henkilökohtaisesti. 

- Kokouksessa oli mukana naapurikummipari, joka kertoi omista kokemuksistaan lyhyesti. 
Kokemus toiminnasta on ollut todella positiivinen. He ehdottivat kummitoiminnassa 
mukana oleville yhteistä tapaamista (esim. nyyttärit Rubiinissa), MarjaVerkko lähtee 
organisoimaan tätä. 

 
5. Asumistoimijoiden tapaaminen 18.9. 

- MarjaVerkko järjestää asumistoimijoiden yhteistyötapaamisen Aurinkokivessä ma 18.9. klo 
18–19.30. 

- Verkostoitumis- ja yhteistyötapaamisen ideana on tutustua ja keskustella Kivistön alueen 
yhteisöllisyydestä ja viihtyisyydestä erityisesti asumisnäkökulmasta. Tapaaminen on avoin 
kaikille kiinnostuneille, erikseen on kutsuttu mukaan mm. taloyhtiöiden hallituksia, 
Keimolan omakotiyhdistys, huoltoyhtiöiden ja isännöitsijöiden edustajia ja kaupungin 
edustajia. Pyydetään ilmoittautumaan Elinalle sähköpostitse (elina.olki@marjaverkko.fi). 

- Kimmokkeena tapaamiselle on somessa käyty keskustelu (koirankakka, ilkivalta, 
parkkipaikat jne.) – ajatuksena on koota ihmisiä yhteen keskustelemaan rakentavasti, mitä 
voisimme yhdessä tehdä ja minkälaisia ratkaisuja voisimme löytää. 

- Konkreettisia aiheita mm. siisteys, turvallisuus, tiedottaminen (mm. ilmoitustaulut, 
kerrostalojakelu), mahdollinen asukaslähettiläsverkosto. 

- Facebook-tapahtuma löytyy täältä. 
 

http://www.marjaverkko.fi/naapurikummi
mailto:elina.olki@marjaverkko.fi
https://www.facebook.com/events/117345065653402


6. Kivistön joulutori 
- Kivistön joulutori on jälleen suunnitteilla Rubiinikehälle. Tontin käytettävyys on jo 

selvitetty. 
- Päivämääräksi ehdotetaan sunnuntaita 17.12. Kellonaika joko 12–15 tai 11–14.  
- MarjaVerkon näkökulmasta joulutorin suurin haaste on valmiit telttakatospaikat, myyjiltä 

saadut paikkamaksut eivät kata kustannuksia jos joudutaan vuokraamaan pöytiä ja/tai 
telttoja. Kokouksessa ehdotettiin, että valmiita telttakatospaikkoja ei tarjottaisi lainkaan. 
MarjaVerkon näkemys on, että pyritään tarjoamaan paikkoja pieni määrä sen mukaan 
miten telttoja saadaan lainaan, mutta ei lähdetä erikseen vuokraamaan telttoja.  

- Selvitetään mahdollisuuksia lainata katoksia ja pöytiä muilta toimijoilta. Vantaan 
Järjestöringiltä voisi mahdollisesti saada lainaan pieniä torikatoksia, joita voisi laittaa 
Rubiinin seinustalle. Ei ole vielä varmaa saadaanko näitä. Emmalle 
(emma.tuomi@marjaverkko.fi) voi vinkata, jos tulee mieleen toimija jolta voisi lainata 
telttakatoksia ja/tai ulkokäyttöön sopivia pöytiä (n. 120 x 80 cm). 

- Torille on toivottu lisää lähiruokatuottajia. Näitä pyritään priorisoimaan tänä vuonna ja 
kartoitetaan parhaillaan. Tällä hetkellä mukana on neljä alustavasti ilmoittautunutta 
lähiruokatuottajaa. Yhteistyötä Kivistön REKO-renkaan kanssa selvitetään (on varsin uusi 
toimija).  

- Julkinen ilmoittautuminen avataan todennäköisesti lokakuussa. Valmiita 
telttakatospaikkoja on tulossa hyvin rajallisesti, oman teltan kanssa huomattavasti parempi 
mahdollisuus saada paikka. Joulutorille paikkoja ei kuitenkaan myönnetä puhtaasti 
ilmoittautumisjärjestyksessä vaan myyjät valitaan teemaan sopivuuden ja aiemmista 
toreista saadun palautteen pohjalta. Lisätietoa ilmoittautumisesta on tulossa syksyn 
aikana. 

- Oheisohjelma? Ponitalutus/rekiajelu todennäköisesti tulossa. Seurakunnan kuoro on myös 
luultavasti tulossa laulamaan kauneimpia joululauluja. Joulupukki? Joulukuusi? Tikkupullan 
paisto? 

- Järjestetäänkö jälleen glögitarjoilu Rubiinissa?  
- Vapaaehtoisia tarvittaisiin jälleen mm. telttojen kuljetukseen ja pystytykseen sekä myyjien 

ohjaukseen, lisäksi tarvitaan apukäsiä mahdolliseen glögitarjoiluun Rubiinissa.  
- Alueella asuva taiteilija olisi kiinnostunut pitämään taidenäyttelyä joulutorin aikana. 

 
 

7. Yhteistyö uuden tukiasumisyksikön kanssa 
- Yhteistyö kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijanuorten uuden Vantaan 

tukiasumisyksikön kanssa on lähtenyt vähitellen rakentumaan. 
- Kummiperhetoiminta jatkuu, saatu myös uusia perheitä mukaan. 
- Yksikkö on halukas jatkamaan yhteistyötä MarjaVerkon kanssa. 
- Toimintaa pitäisi saatua levitettyä myös yksikön lähialueille. 
- OKM ei myöntänyt projektirahoitusta MarjaVerkon kotouttamisprojektille, jossa 

ajatuksena oli palkata erillinen henkilö työskentelemään nuorten kanssa. 
 

8. Muut asiat 
- Nuorisotyö raiteilla:  

 Jalkautuvaa nuorisotyötä – ”mennään sinne missä nuoret ovat” 

 Nuorisotyöntekijäparit liikkuvat pääkaupunkiseudun junissa ja radanvarren 
kohtauspaikoissa, myös Kivistössä 

http://www.vantaa.fi/vapaa-aika/nuoret/tukea_neuvoa_ja_apua/nuorisotyo_raiteilla


 Yhteistyössä poliisin kanssa 

 Jos asemanseudulla tapahtuu mitään huolestuttavaa nuoriin liittyvää, voi työntekijöihin 
ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä (Niina Koski 043 826 6922, Sauli Taipale 043 825 
0840) 

 Jos havaitsee mitään rikollisuuteen viittaavaa, yhteys poliisiin! 

 Työntekijät tunnistaa mustista työasuista 
- Kivistön Martat järjestää ma 23.10. Vantaan Energian jätteenpolttolaitokseen retken. Lähtö 

Kivistön kirkolta klo 17.15. Retken hinta 5 euroa. Ilmoittautumiset Sirpalle 
(sirpa.henriksson@hotmail.fi) 16.10. mennessä. 

- Kirkolle on tullut yhteydenotto Aurinkokiven musiikkiluokan oppilaan vanhemmalta. 
Oppilaat haluaisivat kiertää 3-4 hengen ryhmissä lokakuun alussa vanhusten viikolla 
laulamassa yksinäisten vanhusten kotona. Minttuun (minttu.haapalainen@evl.fi) voi olla 
yhteydessä jos tietää jonkun yksinäisen vanhuksen, jota nuoret laulajat voisivat ilahduttaa. 
Ilmeisesti tarkoitus ei ole tehdä kierroksia kouluaikaan vaan omaehtoisesti ja vanhemmat 
järjestäisivät kuljetusrinkiä. Palataan tähän heti kun on lisätietoa. 

- Presidentinvaalin ennakkoäänestystä on ehdotettu Rubiiniin (tammikuun lopulla ja 
mahdollisesti tammi-helmikuun vaihteessa). 

- Vantaan kaupunki vanhusten avopalvelut on mahdollisesti tuomassa keväällä Ystäväpiiri-
toimintaa Rubiiniin (Vanhustyön keskusliiton kehittämä ikäihmisten ryhmätoiminnan 
konsepti). 

- Alueen asukas oli MarjaVerkkoon yhteydessä, että Rubiiniin voisi mahdollisesti perustaa 
darts-porukan. Ajatus on kannatettava, selvitetään asiaa. 

- Vantaan Akateemiset Naiset pitää Rubiinissa runo- ja trubaduuri-illan torstaina 12.10. klo 
18.30–20.30. 
  

9. Seuraava kokous 
To 12.10. klo 17 


