
 

 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 

 
Aika: Ke 13.1.2021 klo 18.00 
Paikka: Zoom -etäkokous 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Eena Kero, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Ismo Pohjantammi, Keimolan Omakotiyhdistys 
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Riikka Hatakka, nuorisopalvelut 
Iiro Salminen, Vantaankosken seurakunta 
Tiina Humaloja, KiVa  
Susanna Kaiju 
 

2. Koronavirusepidemian vaikutukset kevään 2021 toimintaan 
- Asukastila Rubiini pysyy kiinni ainakin 31.1. saakka koronarajoitusten vuoksi, joten Kivistön 

kohtaamispaikkaa tai yhteisöllistä työtilaa Coworking Kivistöä ei voida järjestää. 
MarjaVerkko suunnittelee ja toteuttaa vaihtoehtoisia pienimuotoisia kohtaamisia, kuten 
ulkokahvittelua (ensimmäinen 15.1. klo 12–13 Lipunkantajankentän parkkipaikalla) 

- Helmikuun rusettiluistelun (tai talvitempauksen) kohtalosta keskusteltiin ja koska näyttää 
hyvin todennäköiseltä, että kokoontumisrajoitukset jatkuvat, keskusteltiin vaihtoehtoisista 
talvitempauksista. Eniten kannatusta keräsi talvihaaste, jossa haastetaan ihmisiä 
osallistumaan talvisiin tempauksiin ja jakamaan kuvia tempauksista sosiaalisessa mediassa. 
Samassa yhteydessä ehdotettiin valokuvaushaastetta Kivistön kivoimmista paikoista. Sen 
järjestämistä harkitaan myös 

- KYTKE-festari on koko perheen puistokonserttitapahtuma, jossa pääesiintyjinä ovat olleet 
vantaalaiset ja erityisesti Kivistön suuralueen lapset ja nuoret. Festarilla on ollut 
maksuttomia toimintapisteitä lapsille ja nuorille ja ravintolapäivätoimintaa. Koska 
toukokuun (festariajankohta) tilannetta on erittäin vaikea ennustaa, keskusteltiin jo 
aiemmin ehdotetuista vaihtoehtoisista toimintatavoista sekä ehdotettiin uusia. 
Suunnittelutyötä jatketaan  

- Lyhytkurssien suunnittelussa on otettu huomioon rajoitusten jatkuminen siten, että osa 
kursseista on ulkona järjestettäviä ja osa on mahdollista tarvittaessa järjestää etänä. 
Tarvittaessa kurssien ajankohtia muutetaan. Luvassa on mm. ulkokuvauskursseja ja 
lähiluontoretkiä sekä helmikorukurssi ja karjalanpiirakkakurssi 

 
3. Kevään verkostoiltojen teemat 

- Keväälle on aikataulutettu neljä verkostoiltaa sekä vuosikokous, joka järjestetään 
huhtikuussa. Verkostoillassa keskusteltiin vaihtoehtoisista teemoista, joita olivat Kivistön 
palvelukeskittymän suunnitelmat, KYTKE-festari ja Kivistön kyläjuhla vuonna 2021, 



haitallisten vieraslajien torjuminen ja alueellinen vapaaehtoistyö, kunnallisvaalit 2021, taide 
ja kädentaidot Kivistössä, alueen historia ja kertomukset, liikuntamahdollisuudet ja 
urheilutiloihin liittyvät suunnitelmat sekä alueen retkeily-yhteydet  

- Palvelukeskittymä tulee olemaan yksi teemoista tänä keväänä, sillä Lehto Oy:n edustaja on 
lupautunut osallistumaan verkostoiltaan kertomaan yrityksen suunnitelmista ja asukkaiden 
osallistamisesta. Aikataulusta sopiminen on vielä työn alla. Kunnallisvaaliteemasta todettiin, 
että aikataulu on turhan kireä ja koska tilaisuus jouduttaisiin järjestämään kokonaan etänä, 
vaatisi se yhdistykseltä liian paljon resursseja. Verkostoillassa keskusteltiin sen sijaan 
mahdollisuudesta tarjota Kivistön suuralueen kunnallisvaaliehdokkaille tilaa esittäytyä 
MarjaVerkon nettisivuilla. KYTKE-festari ja Kivistön kyläjuhlat voisivat olla yhtenä teemana, 
sillä niiden järjestämistä täytyy miettiä tässä poikkeuksellisessa koronatilanteessa todella 
tarkkaan. Haitallisten vieraslajien torjumista ja alueellista vapaaehtoistyötä yhtenä teemana 
kannatettiin. MarjaVerkko on perustanut vapaaehtoisten ringin haitallisten vieraslajien 
torjumiseen ja Lions Clubeilla tämä teema on keskeisessä roolissa tänä vuonna, joten 
keskustelut alueellisesta yhteistyöstä tämän toiminnan suhteen ovat käynnissä. Kädentaidot 
ja taide -teeman ajatuksena on kutsua alueella asuvia kädentaitajia ja taiteilijoita 
keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista ja taiteen sekä kädentaitojen entistä 
näkyvämmäksi tekemisestä. Verkostoillassa todettiin, että kaikki esillä olleet teemat ovat 
varteenotettavia, joten sopivimmat poimitaan kevään teemoiksi ja muita voidaan 
hyödyntää syksyllä.  

 
4. Muut asiat 

- Muita asioita ei tällä kertaa ollut 
 

5. Seuraava verkostoilta 
- 10.2. klo 18 
 


