
 

 

MarjaVerkko ry:n kokouksen pöytäkirja 
 

Aika: Ma 9.9.2019 klo 17.30 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Pia Ranna, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Gilbert Koskela, Vantaan kaupunki 
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys 
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Merja Kalenius, Attendo / Jaspis 
Vesa Savela, Vantaan Mieskuoro Vantasia 
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys 

 
 

2. Keskustelua Kivistön kehityksen näkymistä ja suunnasta Vantaan kaupungin projektijohtajan 
Gilbert Koskelan kanssa 
Arena 3.3- hankkeella on tonttivaraus elokuulle 2021 asti. Tontti sijaitsee Vantaankosken tien ja 
Hämeenlinnan väylän välissä, tulevan kauppakeskuksen kohdalla. Suunnitelmissa on 
tapahtumakeskus, jossa on urheiluareena (13000 paikkaa) joka on muutettavissa 
konserttikäyttöön (jolloin 27 000 paikkaa). Tiloissa olisi lisäksi hotelli ja liikuntapalveluita sekä 
autopaikkoja. Areenan suunnitelmissa on kenttä, jonka yhdellä sivulla olisi lasiseinää (itäsuunta) 
ja kolmella muulla sivulla olisi katsomoa.  Jos suunnitelmat etenevät, niin areena olisi valmis 
aikaisintaan vuonna 2024. Areena olisi mahdollista yhdistää kaupunkikeskukseen sillalla. 

  
Kaupunkikeskuksen osalta ei ole edelleenkään mitään varmuutta rakentamisen 
käynnistymisestä, koska investoreilta ei ole saatu päätöksiä. Neuvotteluja käydään jatkuvasti. 
Jos rakentaminen alkaa ensi keväänä, niin keskus olisi valmis aikaisintaan vuonna 2022. 
Kaupungin intresseissä on saada mahdollisimman pian tilat tarvittaville peruspalveluille, eli mm. 
terveysasemalle, kirjastolle, nuorisopalveluille sekä isommille ruokakaupoille. 
  
Lisäksi keskusteltiin alueen kaavoitustilanteesta ja suunnitteluun tulevista kortteleista (Kivistön 
tähti ja Puu-Kivistön aloituskorttelit). Kivistöön suunniteltavissa uusissa taloissa pitää 30% 
asunnoista olla muita kuin yksiöitä ja kaksioita. Keimolanmäkeen on valmistumassa nyt syksyllä 
tilat päiväkodille ja koululle ja suunnitteilla on oma pieni lähikauppa. Liikennejärjestelyiden 
osalta keskusteltiin työn alla olevien tieosuuksien valmistumisaikatauluista sekä siitä, miksi 
kaupungille ehdotetuista tilapäisratkaisuista useimmat eivät ole mahdollisia tai järkeviä 
toteuttaa. 
  



3. Palautetta Kivistön kyläjuhlasta 
Lämmin kiitos MarjaVerkon puolesta kaikille osallistujille ja erityisesti kaikille vapaaehtoisille, 
joita ilman tapahtuman toteuttaminen ei olisi mahdollista. Paikalla oli paljon väkeä, sää suosi ja 
lauantaikoulupäivään oltiin erittäin tyytyväisiä. Kuoroilta saatiin palautetta, että kuorokavalkadi 
sujui heidän näkökulmastaan hyvin, jonka ansioista kuoroille syttyi kipinä lähteä 
suunnittelemaan ensi kesälle yhteistapahtumaa Tikkurilaan, jossa on hyvä esiintymispaikka 
valmiina puistossa. Lauantaikoulupäivän yhdistäminen kyläjuhlaan toimi sekä MarjaVerkon että 
koulun näkökulmasta loistavasti. Tähän mennessä saatu palaute on ollut todella hyvää. 
Kyläjuhla on kasvanut sen verran suureksi tapahtumaksi, että onnistunut toteutus vaatii 
jatkossa enemmän sekä suunnittelijoita ja toteuttajia, eli tarvitaan työryhmä, jos tapahtumaa 
halutaan edelleen järjestää. 
 

4. Elävää historiaa –tapahtuma 25.9. 
MarjaVerkko, Katrinebergin kartano ja Seutulan VPK järjestävät keskiviikkona 25.9. klo 14-18 
Elävää historiaa –tapahtuman Seutulan VPK:lla. Tilaisuus on kaikille avoin, mutta paikkoja on 
rajoitetusti, joten ennakkoilmoittautumisia pyydetään osoitteeseen pia.ranna@marjaverkko.fi. 
Ajatuksena on kerätä ja jakaa tarinoita sekä kuvia eletystä elämästä alueella. Kivistön 
suuralueella toimivat seniori- ja eläkeläisyhdistykset ja kerhot saavat esittäytyä lyhyesti. 
Tilaisuuden alustaa Jukka Hako, joka on kirjoittanut kirjoja Kivistön suuralueen historiasta. 
Seutula-Riipilän Marttayhdistys ja Kivistön Martat hoitavat kahvitarjoilun, jonka tarjottavat 
saadaan Yhteisestä pöydästä. 

 
5. Muut asiat 

Kanniston nuorisotila KanNun syksyn toiminta ja aikataulu on:  
Maanantaisin 4.lk – 6.lk   klo 14-17; 7.lk – 17 -vuotiaat klo 15-20.30 
Keskiviikkoisin avointa kokkausta ja pelailua 4.lk – 6.lk klo 14-16 
Torstaisin 4.lk – 6.lk klo 14-17, 7.lk – 17 -vuotiaat   klo  15-20.30 
Perjantaisin 4.lk – 6.lk klo 15-17, 7.lk – 17 -vuotiaat   klo  15-22  
Lauantaisin 4.lk – 6.lk klo 15-17, 7.lk – 17 -vuotiaat   klo  15-22  
 
Lisäksi nuorisopalvelut päivystää Aurinkokiven koululla yläasteikäisille joka keskiviikko klo 9.45- 
10.15, jolloin yläasteikäisillä on mahdollisuus tavata Kannun työntekijöitä ja pelailla lautapelejä 
oppilaiden tilassa H2 aulassa. Kannun kuntosali on käytössä niille, jotka ovat suorittaneen 
nuorisopalveluiden järjestämän kuntosalialoituskurssin. Tällä hetkellä Kannussa ei vielä löydy 
vetäjää kurssille, mutta aloituskurssin voi suorittaa esim. Martinlaakson tai Arkin nuorisotilassa. 
Kurssin suoritettuaan nuori voi käydä Kannun kuntosalilla aukioloaikojen puitteissa. 
Kuntosalitoiminnan alaikäraja on 14 v. 
 
Attendo hoivakoti Jaspis kaipaa kovasti vapaaehtoisia esimerkiksi viemään asukkaita paikallisiin 
tapahtumiin (kuten Kivistön kyläjuhlaan), viemään asukkaita ulos tai järjestämään jonkinlaista 
viriketoimintaa. Varsinkin viikonloppuisin olisi tarvetta. Tällä hetkellä Jaspiksessa on n. 30 
asukasta, mutta kohta asukkaita on jo 60, kun kaupungin aiemmin käytössä olevat tilat tulevat 
Attendo Jaspiksen käyttöön. Kokouksessa keskusteltiin siitä, että vapaaehtoisten löytäminen on 
todella haastavaa ja kaikilla tuntuu olevan sama tarve. Pohdittiin erilaisia tapoja saada uusia 
vapaaehtoisia mukaan. MarjaVerkko voi välittää tietoa tarpeista eteenpäin omissa kanavissaan 
ja pyrkiä olemaan avuksi mahdollisuuksien mukaan. 
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Keimolanmäessä on valmistumassa ideakilpailun ja suunnittelutyön tuloksena Lincolninaukio ja 
OMBRA -taideteos. Taideteos on entisen Keimolan moottoriradan valvontatorni, joka on 
kansainvälisestikin ennennäkemätön vuorovaikutteinen ääniteos ja julkisen tilan taideteos, joka 
valmistuu lokakuun alussa. Teoksen avajaisia vietetään aukiolla tiistaina 22.10. klo 17. 
Kaupunginjohtaja avaa teoksen ja kuulemme ”kantasävellyksen” kuuden ihmisen ”soittamana”. 
Kulttuuripalvelut suunnittelee ja toteuttaa avajaiset yhteistyössä taiteilijoiden ja kuntatekniikan 
kanssa.  
 

6. Seuraava kokous 
Ma 7.10. klo 17.30 asukastila Rubiinissa 
 
 


