
  

 

 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 
Aika: To 10.08.2017 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 
  

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko (puheenjohtaja) 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Emma Tuomi, MarjaVerkko 
 
Minttu Haapalainen, Vantaankosken seurakunta  
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski  
Kalle Laakso, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut (KanNu) 
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys  
Kati Metso, alueen asukas  
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys  
Tapani Pääskynen, Keimolan Kaiku  
Harri Tuisku, Keimola Golf 
Niina Rauha, alueen asukas 
Kari Ristivehmas, Lions Club Vantaankoski  
Satumari Tinell, Keimolanmäen asukkaat 

 
2. Kivistön kyläjuhla 2017 

- Perinteinen kyläjuhla järjestetään la 2.9. klo 11–14 Aurinkokiven 
monitoimitalolla ja sen ympäristössä (Aurinkokivenkuja 1) 

- Tapahtumaan on vapaa pääsy 
- N. 45 toimijaa ilmoittautunut mukaan 
- Tapahtuman juontaa Sami Halen 
- Pääesiintyjänä Pepe Willberg 
- Lavalla myös: Kimata, Helsingin pitäjän tanhuujat ja spelarit, Aurinkokiven 

koulun musiikkiluokkalaiset, Vantaan musiikkiopisto, Vantaan 
kaupunkisuunnittelu, MinjArt 

- Paikallistoimijoiden esittelypisteitä, toimintapisteitä, ruokamyyntiä 
- Vapaaehtoiseksi voi vielä ilmoittautua täällä 

(https://goo.gl/forms/Ubp60pvKCUWKTY2k2), perehdytys ti 28.9. klo 18 

https://goo.gl/forms/Ubp60pvKCUWKTY2k2


Rubiinissa, vapaaehtoisia tarvitaan erityisesti lauantaina alueoppaiksi mutta 
myös perjantaina voi mielellään tulla järjestelyavuksi 

- Esittelypisteitä voi varata niin kauan kuin paikkoja riittää, muutamia vielä 
jäljellä. Ilmoittautumiset täällä 
(https://goo.gl/forms/ToXBCmWkoSTGxVfA3), myös Elinaan voi olla 
yhteydessä (elina.olki@marjaverkko.fi). 

- Kivistön kirkon 50-vuotisjuhla samana viikonloppuna, kirkolla mm. 
synttäribrunssi ja Minecraft-/Fisucraft-huone 
 

3. Syksyn toiminta asukastila Rubiinissa 
- MarjaVerkon Usva-projektin yhteisöllistä kurssitoimintaa: 

 Hyvinvointiryhmä (5 krt) 

 Kaksi eri käsityökurssia 

 Koodauskurssi  

 Muutamia muita vaihtoehtoja vielä selvitetään 
- Marttojen kässäkahvila, MLL:n perhekahvila, Leijonaemojen 

vertaistukitapaamiset sekä eri yhdistysten säännölliset kokoukset jatkuvat 
- Pohdittu alueen kotoa käsin työskenteleviä (ja opiskelijoita yms.) 

silmälläpitäen avointen ovien coworking-työtilapäiviä Rubiiniin. Ajatuksena 
että Rubiinissa olisi esim. kerran viikossa työpäivän ajan avoimet ovet ja 
tilaan voisi tulla työskentelemään, kahvittelemaan ja verkostoitumaan.  

- Eri kohderyhmille suunnattuja workshoppeja kurssitoiminnan lisäksi?  
 

4. Taloyhtiöiden ja muiden asumistoimijoiden yhteistyötapaaminen 
- Todella positiivinen kokemus lapsiperhetoimijoiden tapaamisesta keväällä, 

ajatuksena jatkaa samantyyppisten teemakohtaisten 
verkostoitumistapaamisten järjestämistä 

- MarjaVerkko järjestää Kivistön alueen asumistoimijoille (mm. taloyhtiöiden 
hallitukset, asukastoimikunnat, Keimolan omakotiyhdistys, huoltoyhtiöt, 
isännöitsijät, Vantaan kaupungit jne.) yhteistyötapaamisen ma 18.9. klo 18–
19.30 Aurinkokiven ruokala-aulassa 

- Tarkoitus tutustua, verkostoitua ja keskustella aihepiiriin liittyvistä 
ajankohtaisista asioista 

- Tapaamisesta saa vinkata eteenpäin, ilmoittautumiset Elinalle 
(elina.olki@marjaverkko.fi) 

- Tulevaisuudessa vastaava tapaaminen alueen yrityksille? 
 

5. Historiaprojekti 
- MarjaVerkon tavoitteena on kerätä elämänmakuisia tarinoita Kivistön 

suuralueelta nyt kun alueella asuu vielä ihmisiä joilla on kokemuksia alueesta 
monen vuosikymmenen ajalta (ja kenties perhehistoriaa sitäkin 
kauemmaksi) 

- Syksyllä tarkoitus toteuttaa historiaprojektia yhteistyönä Laurea-
ammattikorkeakoulun kanssa, toteutustapana videohaastattelut asukkaista 
(vinkkejä sopivista asukkaista voi laittaa Emmalle, 
emma.tuomi@marjaverkko.fi) 

https://goo.gl/forms/ToXBCmWkoSTGxVfA3
https://goo.gl/forms/ToXBCmWkoSTGxVfA3


- Lisäksi avataan erillinen Facebook-ryhmä, jossa voi julkaista omia muistoja, 
kuvia ja tarinoita 

- Projektin tavoitteena on tuottaa kooste, jonka muodosta sovitaan yhdessä 
opiskelijoiden kanssa (esim. nettisivu, painotuote, monimediaratkaisu) 

- Mahdollisesti tuotetaan Laurean draamapuolen kanssa myös näytelmä 
Kivistön historiasta tarinateatterin keinoin kevätpuolella 

- Kutsutaan haastateltavia Rubiiniin tutustumaan yhdessä projektin 
suunnitelmiin ja tavoitteisiin? 

 
6. Monilajikesäleiritoiminnan jatko 

- 7-10-vuotiaiden monilajikesäleirit järjestettiin tänä kesänä seitsemättä 
kertaa Kanniston koululta 

- Kiitos jälleen kaikille seuroille jotka olivat mukana (Atlas, Vantaan Salamat, 
SB Vantaa, Timanttipartio, Keimola Golf) 

- MarjaVerkko kokee, että leiritoiminnan jatkoa on syytä pohtia:  

 Onko leireille enää samanlaista tarvetta kuin toiminnan alkuvaiheessa? 

 Onko enää kannattavaa, että MarjaVerkko toimii välikätenä 
ilmoittautumisten yms. suhteen, vai olisiko parempi että seurat 
halutessaan järjestäisivät itsenäisesti leiritoimintaa, jota MarjaVerkko 
voisi markkinoida? Tilanne mm. tilavarausten suhteen on muuttunut 
haastavammaksi 

- Keskustellaan aiheesta seurojen kanssa 
 

7. Yhteistyö uuden tukiasumisyksikön kanssa 
- Paasitien alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikkö on lakkautettu 

kesällä 
- Osa kuntapaikan saaneista nuorista sijoitettu kaupungin uuteen yksikköön, 

muut sijoitettu ympäri pääkaupunkiseutua 
- KeiKan alla pelaava jalkapallojoukkue KeiKan Kotkat on edelleen toiminnassa 
- Hankerahaa anottu OKM:ltä kotouttamisprojektiin, päätöstä ei ole vielä 

saatu. Hankesuunnitelmassa painopistealueina jalkapallotoiminta, 
monikulttuurinen kerhotoiminta, työharjoittelu (WorkPilots) sekä nuorten 
toiveiden ja tilanteen seuraaminen 

- On kulunut n. 20 kk siitä kun nuoret saapuivat Kivistöön yllättäen. Tässä 
vaiheessa voi sanoa, että alkujärkytyksen jälkeen kaikki sujui Kivistön 
alueella todella rauhallisesti ja hyvässä hengessä. Erityisen suuri kiitos 
KanNulle, seurakunnalle, KeiKalle ja kaikille vapaaehtoisille yhteistyöstä! 

 
8. Muut asiat 

- Ei muita asioita 
 
9. Seuraava kokous 

- To 14.9. klo 17 Rubiinissa 


