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1 Lyhyt alustus MarjaVerkon vuodesta 2020
MarjaVerkon vuosi 2020 alkoi iloisissa merkeissä, sillä loppuvuodesta 2019 tuli tieto STEAn
hankeavustuksesta vuosille 2020-2022. Myönnetty avustussumma oli anottua selvästi pienempi, mutta
avustuksen avulla yhteisöllisyyttä edistävän alueellisen toiminnan jatko oli turvattu. Brenda Kaarepere, joka
aloitti osa-aikaisena työntekijänä lokakuussa 2019, jatkoi MarjaVerkon osa-aikaisena työntekijänä
toukokuun 2020 loppuun.
Vuosi 2020 tullaan kaikkialla muistamaan keväällä Suomeenkin rantautuneen koronaviruksen takia. Se sotki
koko maailman ja myös MarjaVerkon suunnitelmat ja toiminnan. Tilanne pakotti muokkaamaan niin
yhdistyksen toimintasuunnitelmaa kuin toimintatapojakin. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta on huomattavan
paljon hankalampaa edistää silloin, kun ihmiset eivät voi fyysisesti tavata toisiaan. Koronatilanne pakotti
MarjaVerkonkin tarkastelemaan toimintaansa ja kehittämään sitä uusiin muotoihin. Verkostokokouksia ja
muita tilaisuuksia ryhdyttiin järjestämään hybriditilaisuuksina (paikan päällä ja etänä) sekä etäyhteyden
välityksellä verkossa. Tämä valitettavasti rajoitti joidenkin osallistumishalukkuutta ja -mahdollisuuksia,
mutta toisaalta se saattoi tuoda mukaan uusia osallistujia. Myös muita tapahtumia, kuten turvallisuusillat,
järjestettiin syksyllä mahdollisuuksien mukaan hybridi- ja verkkotilaisuuksina. Vuoden 2020 aikana
MarjaVerkko myös avasi vihdoin oman Instagram tilin ja Meidän Kivistö -Instagram tilin tavoittaakseen
paremmin erityisesti nuorempia asukkaita.
MarjaVerkon toiminnan päätavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä voimakkaasti kasvavalla Kivistön
suuralueella. Vuonna 2020 pyrittiin koronaviruksen mukanaan tuomista rajoituksista huolimatta
järjestämään mahdollisimman monipuolista yhteisöllistä toimintaa sekä jatkaa paikallistiedon etsimistä ja
jakamista. Vuosikertomuksessa on kuvattu keskeinen MarjaVerkon vuosikelloa rytmittävä toiminta, joka
perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen asukkaiden ja alueellisten toimijoiden kanssa.
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2 Toiminta vuonna 2020
2.1 Lyhytkurssit asukastila Rubiinissa
MarjaVerkon toimintaan jo vakiintuneita lyhytkursseja järjestettiin asukastila Rubiinissa seitsemän
kappaletta vuonna 2020. Lyhytkurssien tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tuomalla
ihmisiä yhteen mukavan tekemisen merkeissä. Kurssien vetäjiksi etsitään aina ensisijaisesti paikallisia
asukkaita tai toimijoita. Muutama kurssi jouduttiin siirtämään keväältä syksylle ja muutamaa kurssia ei
voitu järjestää koronaviruksen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Fyysisten kurssien
osallistujamääriä piti rajoittaa syksyllä huomattavasti koronarajoituksien ja -suositusten noudattamiseksi.
Vuoden aikana kursseille osallistui yhteensä 84 ihmistä. Yksi kursseista järjestettiin ainoastaan etäkurssina
Zoomissa.

2.2 Naapurikummitoiminta
Edellisen STEA:n rahoittaman hankkeen aikana käynnistettyä naapurikummitoimintaa jatkettiin vuonna
2020. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, sekä helpottaa uuden
asukkaan sopeutumista alueelle. Hiljaisen vuoden 2019 jälkeen naapurikummitoimintaan ilmoittautui
mukaan 17 henkeä ja koronatilanteesta huolimatta uusia kummipareja syntyi.

2.3 Kivistön kohtaamispaikka ja Coworking Kivistö
STEA-avusteisen hankkeen uutena toimintana vuonna 2020 avattiin MarjaVerkon hallinnoimaan asukastila
Rubiiniin Kivistön kohtaamispaikka, joka toimi Rubiinissa yhteensä 29:nä perjantaina. Kohtaamispaikassa
järjestettiin toimintaa, kuten työpajoja ja ruuanlaittoa klo 10-12 ja se oli avoinna 9-15 avoimelle
keskustelulle, kahvittelulle, sekä kohtaamisille. Työpajojen teemat vaihtelivat kädentaidoista hyvinvointiin
sekä esimerkiksi CV-työpajaan. Perjantain kohtaamispaikan lisäksi asukastila Rubiini avasi ovensa
yhteisöllisenä työtilana Coworking Kivistönä keskiviikkoisin yhteensä 17 kertaa. Tilassa oli samalla
MarjaVerkon päivystys, johon oli mahdollista tulla kysymään ja keskustelemaan MarjaVerkon
työntekijöiden kanssa.
Sekä yhteisöllisen työtilatoiminnan, että kohtaamispaikan aikana oli mahdollista myös käyttää kirjojen
vaihtokaappia. Asukastila Rubiini oli kiinni koronatilanteesta johtuvien viranomaisten suositusten ja
määräysten vuoksi 16.3.-31.5. sekä 27.11.-31.12.2020. Kesäkuun ja marraskuun välisenä aikana
MarjaVerkko noudatti tarkasti viranomaisten hygieniasuosituksia ja -ohjeistuksia ja piti toimintansa
avoimena turvallisuus huomioiden. Yhdistyksessä koettiin, että tilanteesta riippumatta on tärkeää tarjota
ihmisille paikka, jossa voi tavata muita, osallistua toimintaan ja jutella. Koronaepidemia rajoitti kävijöiden
lukumäärää, mutta toiminnasta saatu palaute oli todella positiivista.

2.4 Kivistön koiratreffit
Kivistön alueella on runsaasti koiria, joten MarjaVerkko päätti uutena toimintana järjestää Punakiven
koirapuistossa Kivistön koiratreffejä, jossa koirat ja koirien omistajat pääsivät tutustumaan toisiinsa.
Koiratreffejä järjestettiin vuoden aikana kuusi kertaa. Koiratreffeille osallistui yhteensä noin 90 ihmistä.
Aloite koiratreffeille tuli asukkaalta, joka harmitteli, että koirapuistossa on usein hiljaista, vaikka alueella
paljon koiria onkin. Lokakuun koiratreffeille oli kutsuttu eläintenkouluttaja antamaan vinkkejä ja neuvoja
koiranomistajille koirien koulutukseen ja koiranhoitoon.

2.5 Alaikäisinä turvapaikanhakijoina yksin maahan tulleiden nuorten tukitoiminta
Vuonna 2020 MarjaVerkon alaikäisinä turvapaikanhakijoina yksin maahan tulleiden nuorten tukitoiminnan
muoto jalkapallojoukkueen toiminta.
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2.5.1 Jalkapallotoiminta
Keimolan Kaiun alaisuudessa pelaavan Keimolan Kotkat -jalkapallojoukkueen toiminta jatkui aktiivisena.
Viiden toimintavuoden aikana tukitoiminta kehittyi harrastelutoiminnasta Palloliiton Eteläisen alueen
viidennessä divisioonassa pelaamiseen. Joukkue onnistui säilyttämään paikkansa divisioonassaan vuonna
2020. Kaikkien pelaajien aikuistuttua ja joukkueen toiminnan vakiinnuttua, MarjaVerkon tuki päätettiin
lopettaa tarpeettomana kauden 2020 päätyttyä.

2.6 Kivistön ja Keimolanmäen turvallisuusillat
MarjaVerkossa seurataan aktiivisesti alueellista keskustelua, jota käydään muun muassa mediassa,
sosiaalisessa mediassa ja verkoston toimijoiden kanssa, sekä verkostokokouksissa käytyjen keskustelujen
kautta. Vuoden 2020 aikana sosiaalisessa mediassa nousi toistuvasti esiin Kivistöläisten huolia alueen
turvallisuuteen liittyen. MarjaVerkko päätti vastata näihin huoliin järjestämällä kaksi turvallisuusiltaa:
Kivistön ja Keimolanmäen turvallisuusillat marraskuun alussa. Turvallisuusiltojen ajatuksena oli lisätä
tietoisuutta alueen turvallisuudesta ja tuoda alusta turvallisuudesta keskustelulle. Turvallisuusiltoihin
tuotiin asiantuntijoita kertomaan alueen nykytilanteesta, keskustelemaan sekä vastaamaan asukkaiden
kysymyksiin ja huoliin. Asukkaille tarjottiin mahdollisuutta esittää kysymyksiä ennakkoon anonyymisti ja
osallistua tilaisuuksiin joko paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä. Asiantuntijoina iltoihin osallistui ItäUudenmaan poliisilaitoksen komisario, Vantaan kaupungin turvallisuusasiantuntijat, Myyrmäen alueen
nuorisotyön esimies ja Aviapolis-Kivistön alueen nuorisotyöntekijä, alueen koulujen rehtorit sekä kaupungin
päihde- ja mielenterveyspalveluiden palvelupäällikkö ja asumispalveluiden sosiaalityön esimies. Lisäksi
tilaisuudessa esittäytyi alueella sosiaalipalveluja tarjoavien toimijoiden edustajia.

2.7 Kivistö kertomuksina -historiaprojekti
Kivistö kertomuksina -historiaprojektia jatkettiin vuonna 2020. Sen osana MarjaVerkko kerää alueella
asuneiden tarinoita ja kuvia nykyisten ja tulevien sukupolvien iloksi, jatkui muutaman muistohaastattelun
toteuttamisella. Kivistö kertomuksina -nettisivua valmisteltiin julkaisukuntoon ja työ saatiin lähes valmiiksi
loppuvuodesta. Kivistö kertomuksina Facebook -ryhmään on tullut myös uusia jäseniä vuoden 2020 aikana
(jäseniä yhteensä yli 500) ja muisteluita on jatkettu.

2.8 Kivistön joulukalenteri
MarjaVerkko suunnitteli ja toteutti jo viidettä kertaa Facebook – joulukalenterin, joka ilahdutti alueen
asukkaita koko joulukuun ajan päivittäin avautuvilla luukuilla. Luukuista avautui erilaisia
paikallisyhdistysten, yritysten ja toimijoiden järjestämiä arvontoja, tarjouksia ja tempauksia Kivistön
alueella. Joulukalenteri keräsi jälleen mukavasti uusia seuraajia ja tykkääjiä ja nyt joulukalenteria seuraa
lähes tuhat ihmistä.

2.9 Muu toiminta
MarjaVerkko järjesti vuonna 2020 myös
●
●
●
●
●

Kirjojen vaihtoillan asukastila Rubiinin kirjojen vaihtokaapin lanseerauksen jälkeen tammikuussa
Kirjailijavierailun asukastilassa vieraana Virpi Hämeen-Anttila yhteistyössä Kivistön eläkeläisten ja
Kivistön Marttojen kanssa helmikuussa
Kaksi pop-up toiminnanesittelytilaisuutta syyskuussa, sekä pop-up glögitarjoilun ja heijastimien
jakotilaisuuden joulukuussa ulkona
Vapaaehtoistyön torin, jossa kerättiin Kivistön suuralueen vapaaehtoistyötä tarjoavat, sekä etsivät
henkilöt yhteen
Kivistön Facebook -joulukalenterin yhteydessä MarjaVerkko järjesti Kivistöön jouluvaloaidan
Keimolantien varteen asukkaiden iloksi koko joulukuuksi yhteistyössä alueen yritysten ja
yhdistysten tuella. Valoaita keräsi valtavasti kiitosta
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●

Lisäksi MarjaVerkko järjesti 19.12. päivän Facebook joulukalenteriluukuksi heijastinpuut
Punakivenpuistoon ja Kenraalinpuistoon, josta sai hakea itselleen heijastimen. Kaikki ripustetut 300
heijastinta haettiin, eli tempaus tavoitti asukkaat hienosti

3 Tapahtumat vuonna 2020
Vuosi 2020 oli suorastaan katastrofaalinen tapahtumien järjestämisen näkökulmasta. MarjaVerkko pystyi
järjestämään perinteisistä vuosittaisista tapahtumistaan ainoastaan talvitempauksen, joka korvasi
ystävänpäivän rusettiluistelun, sillä jäätä ei ystävänpäivän tienoilla saatu lämpimän ja kostean sään vuoksi.
KYTKE-festari, Kivistön kyläjuhla sekä Kivistön joulutori jouduttiin kaikki perumaan koronarajoitusten
vuoksi.

3.1 Talvitempaus / Ystävänpäivän rusettiluistelu
Joka vuotinen rusettiluistelutapahtuma muuttui liikunnalliseksi talvitempukseksi, sillä jäätä ja pakkasta ei
ollut 13.2., jolloin tapahtuma oli päätetty järjestää. Tempaus järjestettiin yhteistyössä Seutulan
kyläyhdistyksen ja Keimolan omakotiyhdistyksen kanssa Lipunkantajan kentällä. Erilaisia pelejä,
urheiluvälineitä ja esimerkiksi kolmipyöriä saatiin tapahtumaan lainaan Aurinkokiven koululta ja
päiväkodista. Musiikki soi ja pitopalvelu Ruokaräätäli oli myymässä muun muassa hernekeittoa, makkaraa
ja kuumia juomia. Heikoista sääolosuhteista huolimatta paikalla oli parisen sataa ihmistä ja erittäin hyvä
tunnelma.

3.2 Siivoustalkoot
Alueelliset siivoustalkoot oli tarkoitus järjestää 18.4., mutta sen hetkisten kokoontumisrajoitusten vuoksi ne
siirrettiin ja järjestettiin vasta 3.10.2020. Osallistujia talkoissa oli n. 60 henkeä ja jätteitä kerättiin peräti n.
20 jätesäkin verran. Tilaisuuden jälkeen MarjaVerkko järjesti naapurustotreffit tarjoiluineen asukastila
Rubiinissa. Keväällä 23.5. järjestettiin myös etäroskakävelytapahtuma, jonka tarkoituksena oli kannustaa
ihmisiä omatoimiseen roskien keräilyyn. Siisteysteemaa pidettiin esillä sosiaalisessa mediassa useampaan
otteeseen.

3.3 KYTKE-festari
Koko perheen puistokonserttitapahtuma KYTKE-festari oli suunniteltu ja kaikki oli valmiina esiintyjiä,
toimintapisteitä, markkinointia ja vapaaehtoisia myöten. KYTKE-festarin yhteyteen oli suunniteltu
yhteistyössä Keimolan Kaiku -urheiluseuran jalkapallojaoston kanssa KeiKa-päivä turnauksen järjestämistä
festarialueen vieressä sijaitsevalla tekonurmikentällä. Festarin esiintyjiksi oli lupautunut yhdeksän eri
bändiä, joista seitsemän oli vantaalaisten koulujen oppilaiden bändejä. Maksuttomia toimintapisteitä
lapsille ja nuorille oli suunnitteilla kahdeksalta eri toimijalta. Maaliskuun puolessa välissä viranomaiset
päättivät, että kaikki yli 500 hengen tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka, joten festari
jouduttiin perumaan.

3.4 Musaleffayö
MarjaVerkko houkutteli Pop-Up Kino Helsingin ja Vantaan kaupungin järjestämään yhteistyössä
MarjaVerkon kanssa ulkoilmaelokuvaillan Kenraalinpuistoon perjantaina 21.8. Elokuvana näytettiin
“Saturday night fever”. Pop-up elokuvatapahtuman järjestämisestä oli käyty keskustelua jo edellisvuonna,
mutta MarjaVerkossa nähtiin, että nyt korona-aikaan oli erityisen tärkeää saada järjestää joku yhteisöllinen
ja mukava tapahtuma, kun lähes kaikki alueellinen toiminta oli jouduttu perumaan rajoitustoimenpiteiden
takia. Tapahtumassa otettiin voimassa olevat viranomaisohjeistukset ja suositukset tarkasti huomioon.
Puiston nurmikolle merkittiin istumapaikkoja turvaetäisyyksin ja ihmisiä muistutettiin noudattamaan
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turvavälejä. Tapahtuma onnistui hyvin, väkeä oli mukavasti paikalla (noin 250-300), osallistujat kiittivät
järjestäjiä ja toivoivat jatkossakin vastaavanlaisia tapahtumia Kivistön alueelle.

3.5 Kivistön kyläjuhla
Kun kesän 2020 alussa koronavirustilanne näytti hiukan valoisammalta, päätettiin MarjaVerkossa
suunnitella Kivistön kyläjuhlan järjestämistä monenlaisin poikkeusjärjestelyin. Alun perin kyläjuhla oli
suunniteltu järjestettäväksi Aurinkokiven koulun lauantaikoulupäivän yhteyteen vuoden 2019 tapaan
kummankin osapuolen toiveesta. Alkusyksyllä todettiin kuitenkin, että kaikki kyläjuhlatoiminta siirretään
ulos ja ulkoalueet jaetaan kolmeen eri osaan, jotta väkeä ei olisi liikaa paikalla samanaikaisesti. Samalla
päätettiin, että kyläjuhla ja lauantaikoulupäivä on parempi eriyttää poikkeusolosuhteiden vuoksi.
Yhteistyötä Vantaan kaupungin aluemarkkinoinnin kanssa tapahtumajärjestelyjen osalta sen sijaan
tiivistettiin. Kaikki tarvittavat luvat tapahtumaan oli saatu viranomaisilta, tartuntatautiehkäisysuunnitelma
oli tehty ja hyväksytty, kyläjuhlaan ilmoittautuneita osallistuvia tahoja oli yhteensä 44, lavaohjelmaan oli
saatu mahdutettua mukaan viisi esityskokoonpanoa ja vapaaehtoisia oli saatu mukaan yli 30, kun viruksen
leviämisen osalta tilanne paheni jälleen. Mediassa oli lukuisia kohujuttuja tapahtumista, joissa ihmiset eivät
toimineet koronasuositusten ja -ohjeistusten mukaisesti. Kolme viikkoa ennen tapahtumaa MarjaVerkko
keskusteli mm. Vantaan kaupungin virkamiesten kanssa ja yhdessä päätettiin, että ainoa vastuullinen tapa
toimia on perua kyläjuhla.

3.6 Kivistön joulutori
Loppusyksystä toivo eli vielä Kivistön joulutorin järjestämisestä, sillä torit ja kaupat olivat kuitenkin syksyllä
normaalisti auki. Joulutoria lähdettiin suunnittelemaan sillä ajatuksella, että oheisohjelmaa ei järjestetä ja
turvaetäisyyksistä ja muista suosituksesta pidetään tiukasti kiinni. Tapahtumavapaaehtoiset ja työntekijät
olisivat muistuttaneet ihmisiä turvaetäisyyksien noudattamisesta ja kasvomaskien käyttöä olisi suositeltu
vahvasti, jonka lisäksi maskeja olisi jaettu halukkaille. Myyntipaikat oli suunniteltu etäälle toisistaan. Myyjiä
oli ilmoittautunut mukaan 36 (perinteisesti tapahtumaviikolla tulee vielä muutamia viime hetken
ilmoittautumisia) ja myös osa torialueen lähistöllä sijaitsevista yrityksistä suunnitteli osallistuvansa
joulutorille pitämällä liikkeensä auki joulutorin aikana. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös kuitenkin
pakotti MarjaVerkon perumaan joulutorin vain reilu kaksi viikkoa ennen tapahtumaa pahentuneen
epidemiatilanteen vuoksi.

3.7 Muiden toimijoiden tapahtumat
MarjaVerkko ei osallistunut vuonna 2020 muiden toimijoiden tapahtumiin, koska sellaisia tapahtumia, joita
aiemmin oli järjestetty ei ollut.
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4 Hallinto ja viestintä
4.1 Asukastila Rubiinin hallinnointi
MarjaVerkko jatkoi Vantaan kaupungin pyynnöstä kaupungin asukastila Rubiinin hallinnointia. Uusia
tilankäyttäjiä saatiin jälleen hankalista olosuhteista huolimatta.

4.2 Kokoukset ja teemaillat
Vuonna 2020 MarjaVerkko järjesti yhteensä yhdeksän kaikille avointa verkostokokousta. Huhtikuun ja
toukokuun kokoukset jouduttiin perumaan koronaviruksesta johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Kokouksissa keskusteltiin tulevista tapahtumista ja toiminnasta sekä muista Kivistön alueen ajankohtaisista
asioista. Osa verkostokokouksista järjestettiin teemailtoina kuten Tapahtumien Kivistö, Siisti Kivistö ja
Ilmastoahdistuksesta eroon -ilta. Syksyn verkostokokoukset järjestettiin joko hybridi- tai etäkokouksina
koronaviruksen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi.

4.3 Viestintä ja yhteistyö
Viestintä on tuttuun tapaan ollut keskeinen osa kaikkia MarjaVerkon toimintoja vuonna 2020. Viestinnän
pääpainopiste on ollut toiminnan markkinoinnissa sekä hyvin poikkeuksellisena vuonna koronaan liittyvän
tiedon välittämisessä. Keskeiset viestintäkanavat vuonna 2020 olivat Facebook-sivut ja -ryhmät, nettisivut,
sähköiset ja painetut tapahtumakalenterit, printtimainokset sekä lentolehtisten kotijakelut.
MarjaVerkko jatkoi yhteistyötä ja yhteydenpitoa alueella toimivien kaupungin yksiköiden kanssa,
rakennusyritysten, paikallisten yritysten sekä yhdistysten, seurojen ja sosiaalipalveluja toimivien tahojen
kanssa. MarjaVerkko jatkoi perinteiseen tapaan aktiivista yhteydenpitoa kaupungin virkamiesten kanssa
asukkaiden huolista ja alueen kehityssuunnasta.

5 Tukijat
Vuonna 2020 MarjaVerkon toiminnan päärahoittajia olivat STEA sekä Vantaan kaupunki. Toimintaa tukivat
myös Cramo, Luja ja T2H.

6 Työntekijät ja hallitus
Vuonna 2020 MarjaVerkossa työskentelivät toiminnan kehityspäällikkö Elina Olki sekä osa-aikaisena
työntekijänä Brenda Kaarepere toukukuun loppuun saakka. Kesäkuussa Elina Oljen uutena kokoaikaisena
työparina aloitti Eena Kero.
Vuonna 2020 MarjaVerkon hallitukseen kuuluivat John Simon (puheenjohtaja), Ismo Pohjantammi
(varapuheenjohtaja), Thorleif Johansson, Anne Kokkonen, Sanna Vesterbacka (ent. Laurila), Paavo Ranta,
Jukka Vartiainen sekä uusina jäseninä Brenda Kaarepere ja Päivi Wickström. Sihteerinä toimi Elina Olki.
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