
VAPAAEHTOISEKSI
ALUEELLISEEN  TOIMINTAAN?



MarjaVerkko on Kivistön
suuralueella toimiva yhteisöt ja

yksilöt yhdistävä verkosto.
 

MarjaVerkon tarkoituksena on
ylläpitää ja edistää vauhdilla

kasvavan ja kehittyvän Kivistön
suuralueen asukkaiden

osallisuutta, sekä yhteisöllisyyttä.
 

Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa
Kivistön suuralueesta

kiinnostunut yksilö, tai yhteisö
kaikilta yhteiskunnan sektoreilta.

Jäsenyys on maksuton.



MarjaVerkko tarjoaa monenlaisia 
mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan. 

 
MarjaVerkko jakaa myös tietoa muiden 
alueella toimivien tahojen toiminnasta.

 
Tuliko mieleesi joku sinulle sopiva

vapaaehtoisuuden muoto, vai haluaisitko kuulla
lisää alueellisesta toiminnasta ja tapahtumista?

Ota yhteyttä MarjaVerkkoon, niin mietitään
yhdessä juuri sinulle sopivin tapa osallistua!

MITÄ  MARJAVERKKO  TEKEE?

VAPAAEHTOISEKSI?

TAPAHTUMIA

LYHYTKURSSEJA

TEEMAILTOJA JA TYÖRYHMIÄ

KOHTAAMISPAIKKATOIMINTAA

COWORKING TYÖTILATOIMINTAA

NAAPURIKUMMITOIMINTAA 

TALKOOTOIMINTAA



 MarjaVerkko järjestää vuosittain 4 suurempaa
tapahtumaa. KYTKE-festarin, Kivistön kyläjuhlan,

joulutorin, sekä rusettiluistelun tai talvitempauksen.
Tapahtumiin etsitään aina vapaaehtoisia auttamaan

omien kiinnostusten kohteiden ja aikataulujen
puitteissa tunnista muutamaan tuntiin esimerkiksi

ihmisten ohjauksessa, valokuvauksessa tai ensiavussa. 
 

Tapahtumavapaaehtoisena saat aina perehdytyksen
tehtäviisi. Järjestämme myös vuosittain pienempiä

tapahtumia, kuten siivoustalkoita, joiden
järjestämiseen otamme mielellämme kiinnostuneita

mukaan. MarjaVerkon tapahtumat ovat  monelle
kätevä tapa tutustua vapaaehtoistoimintaan ja alueella

toimiviin aktiivisiin ihmisiin matalalla kynnyksellä.

TAPAHTUMIIN



Muuttaminen uudelle paikkakunnalle ei ole aina
helppoa, varsinkaan jos lähistöllä ei asu ketään tuttua,

jota tavata ja jolta kysyä neuvoja, jos alue on
entuudestaan tuntematon. Tähän tarpeeseen

MarjaVerkon naapurikummitoiminta on kehitetty. 
 

Naapurikummina Kivistön suuralueella asuva asukas
auttaa uuden asukkaan sopeutumista uudelle

kotiseudulleen. Naapurikummilta voi saada tietoa
alueesta tai tavata ihan muuten vaan. Mitään tarkkoja

raameja tapaamisille ei ole. 
 

Naapurikummiksi ilmoittautuessasi et vielä sitoudu
kummin tehtäviin, vaan otamme sinuun yhteyttä
mahdollisen kummiparin löydyttyä ja kysymme

halukkuuttasi lähteä toimimaan naapurikummina. 
Sitoudut tapaamaan kummipariasi yhteensä kolme
kertaa, eli sinun ei tarvitse sitoutua pitkäaikaiseen

toimintaan. MarjaVerkko tukee sinua naapurikummina
toimimisessa ja antaa esimerkiksi alueellista tietoa

tarvittaessa. Saatat jopa saada itsellesi uuden tuttavan
tai ystävän!

 

www.marjaverkko.fi/naapurikummi

TOIMINTAAN



Kiinnostaisiko vapaaehtoistyö työpajojen,
kohtaamispaikan tai kurssien parissa?  Etsimme
työpajoille ja kursseille vetäjiä pääsääntöisesti

paikallisten asukkaiden joukosta.  
 

Kiinnostaisiko sinua keskustella asuinalueeseesi
liittyvistä asioista? Painaako mieltäsi jokin asia, josta

haluaisit tulla juttelemaan? Haluaisitko järjestää
alueellisen tapahtuman tai osallistua tapahtumien

toteuttamiseen? 
 

MarjaVerkko järjestää noin kerran kuukaudessa
verkostokokouksia tai teemailtoja, joissa keskustellaan
alueen kehityksestä, tapahtumista, sekä muista aluetta

koskevista ajankohtaisista aiheista. Osallistumalla
tutustut alueella toimivien tahojen edustajiin. Osa
tilaisuuksista keskittyy johonkin tiettyyn teemaan.

Teemailtoihin ja kokouksiin ovat kaikki alueen asioista
sekä kokouksien teemoista kiinnostuneet tervetulleita.

TOIMINNAN  OHJAAMISEEN

TAI TEEMAILTOIHIN



MarjaVerkkoon on otettu yhteyttä asukkaiden toimesta
alueen roskaisuuteen sekä espanjansiruetana- ja

komealupiiniesiintymiin liittyen. MarjaVerkko kerää nyt
vapaaehtoisia, jotka ovat kiinnostuneet vieraslajien

hävittämistalkoista tai roskakävelytoiminnasta. 
 

Vieraslajien hävittäminen vaatii pitkäjänteistä ja
monivuotista toimintaa, jonka vuoksi etsimme

toimintaan sitoutuvia vapaaehtoisia ilmoittautumaan
mukaan. MarjaVerkko on myös perustamassa

vapaaehtoisten roskakävelyrinkiä, joka yhdistää
ulkoilusta, alueen siisteydestä, roskien keräämisestä ja
uusiin ihmisiin tutustumisesta kiinnostuneet ihmiset.

Rinki toimii osallistujien toivomalla tavalla.
 

www.marjaverkko.fi/siisti-kivisto

TALKOOTOIMINTAAN



KUINKA

ILMOITTAUTUA?

www.marjaverkko.fi/vapaaehtoiseksi

MarjaVerkko

marjaverkko

marjaverkko.fi


