
 

 
MarjaVerkko ry:n verkostokokous 

 
Aika: Ke 8.1.2020 klo 18.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 

 
1. Osallistujat 

John Simon, MarjaVerkko 
Brenda Kaarepere, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Päivi Wickström, LC Vantaan Rubiini 
Merja Hakala, Credo kirkko 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Arja Ryhänen, Kivistön eläkeläiset 
Timo Uusitalo, Kivistön eläkeläiset 
Eero Leivo, yrittäjä 
Anne Laari, Vantaan nuorisopalvelut 
Janne Heiskanen, Timanttipartio 
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys 
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys 
Marja-Liisa Viljamaa, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
Anne Kokkonen, Musaiikki 
Paavo Ranta, Vantaankosken seurakunta 
 
 

2. Kokousteemaideointia vuodelle 2020 
Kokouksen aluksi kysyttiin kokousteemaehdotuksia ja käytiin keskustelua esillä olleista 
teemaehdotuksista. Eniten keskustelua ja kiinnostusta herättivät tapahtumien Kivistö, Kivistön 
suuralueen luontoalueet, kaupunkikeskuksen tulevaisuus sekä yrittäjäilta. Todettiin, että näiden 
teemojen kanssa lähdetään liikkeelle. Yksi listalta puuttunut ehdotus, josta on keskusteltu 
aiemmin, on verkostotoiminta. Muutkin esillä olleet ehdotukset koettiin kiinnostaviksi.  
Tapahtumien Kivistö –teema tulee olemaan helmikuun kokousteema. Ajatuksena on käsitellä 
alueella järjestettäviä tapahtumia sekä kysyä millaisia tapahtumia ihmiset kaipaavat ja 
haluaisivat järjestää tulevaisuudessa.  
 
Luontoalueet teemaan liittyen keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää kaksi erillistä tilaisuutta, 
josta toinen käsittelisi ilmastoahdistusta ja ilmastonmuutosta rakentavasti. Se voisi olla luento- 
ja keskustelutilaisuus, johon kutsuttaisiin asiantuntija tai asiantuntijoita keskustelemaan 
aiheesta. Ehdotettuja puhujia olivat Esko Valtaoja ja Panu Pihkala. Verkostokokous puolestaan 
käsittelisi Kivistön suuralueen laajoja luontoalueita ja lähiulkoilualueita, joita monet asukkaat 
eivät tunne kovin hyvin. 
 

3. STEA:n hankeavustusehdotus ja sen vaikutukset 
MarjaVerkko haki STEAlta hankeavustusta vuosille 2020-2022. Avustusehdotus on pienempi 
kuin haettu avustussumma ja selvästi pienempi kuin edellisen STEA-avusteisen hankkeen 



summa, mutta mahdollisen myönteisen avustuspäätöksen avulla MarjaVerkon 
toimintaedellytykset ovat selvästi paremmat kuin miltä näytti vielä viime syksynä. 
Avustuspäätös tulee tammi-helmikuun vaihteessa. Myönteinen päätös tarkoittaa työmäärän 
lisääntymistä ja lisätyövoiman tarvetta tulevaisuudessa.  
 

4. Verkostoyhteistyön tiivistäminen ja uusien ihmisten mukaan saaminen 
Verkostoyhteistyö on vuosien saatossa hiukan muuttanut muotoaan ja joiltain osin hiipunutkin. 
Keskusteltiin siitä, että kaikille osapuolille olisi hyödyllistä tiivistää yhteistyötä viestinnän ja 
toiminnan suhteen. Se voisi edistää myös uusien ihmisten mukaantuloa.  
 

5. Rusettiluistelutapahtuma 13.2. 
Rusettiluistelutapahtuma pidetään helmikuun 13. torstaina klo 18-21 sään salliessa. 
Tapahtumapaikkana on viime vuoden tapaan Lipunkantajan kenttä.  Vantaan kaupungin 
liikuntapalveluiden väki on suureksi avuksi järjestelyissä ja jään kunnostuksessa. Pientä 
oheisohjelmaa on luvassa tänäkin vuonna.  
 

6. Muut asiat 
- MarjaVerkon Brendan koordinoima Kivistön joulukalenteri 2019 Facebookissa oli entistäkin 

suositumpi ja se sai paljon uusia tykkääjiä. Kalenterissa oli lähes jokaisena päivänä asukkaita 
ilahduttava luukku, eli tapahtuma, tarjous tai kilpailu. Ensi vuoden joulukalenterille etsitään 
vapaaehtoista koordinaattoria. Tehtävä on hauska ja helppo, siihen on tarjolla apua ja tukea 
ja se tuo myös tekijälle hyvää joulumieltä! Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Elinaan 
(elina.olki@marjaverkko.fi)  

- Kivistön joulutori oli onnistunut kurjasta kelistä huolimatta. Myyjiltä saadun palautteen 
mukaan valtaosa oli erittäin tyytyväisiä ja saivat tuotteitaan hyvin kaupaksi. Myyntipisteiden 
sijoittelu ei onnistunut parhaalla tavalla muutaman myyjän peruttua viime tinkaan. Pisteet 
olivat turhan kaukana toisistaan. Tästä otettiin opiksi 

- Kivistön kohtaamispaikka aukesi perjantaina 10.1. asukastila Rubiinissa. Kohtaamispaikka on 
auki perjantaisin klo 9-15 (lukuunottamatta pyhäpäiviä). Tilaan voi tulla tapaamaan 
MarjaVerkkoa, kysellä ja keskustella Kivistön suuralueen asioista, verkostoitua, työskennellä 
tai vaikkapa opiskella. Jatkossa on tarkoituksena, että kohtaamispaikassa olisi myös 
satunnaista ohjelmaa 

- Vaskivuoren lukion Annie musikaalin ensi-ilta pe 10.1. 
- MarjaVerkko järjestää koiratreffit Punakiven koirapuistossa su 19.1. klo 14 
- Asukastila Rubiinissa on kirjojen vaihtoilta ke 29.1. klo 17.30-19.00. Tuo mukanasi 3-5 

sinulle turhaksi jäänyttä kirjaa ja ota enintään 5 kirjaa lähtiessäsi 
- MarjaVerkon vuosikokous pidetään 8.4.  
- Siivoustalkoot järjestetään la 18.4. 
- KYTKE-festari järjestetään ravintolapäivänä lauantaina 16.5.  
- Kivistön kyläjuhla ja Aurinkokiven lauantaikoulupäivä on 5.9. 
- Isojen tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen etsitään jälleen vapaaehtoisia. Mukaan 

voi ilmoittautua koska vain laittamalla viestiä osoitteeseen elina.olki@marjaverkko.fi 
 

7. Seuraava kokous 
- Keskiviikkona 12.2. klo 18-20, teemana Tapahtumien Kivistö 

mailto:melina.olki@marjaverkko.fi
https://www.facebook.com/events/818407675264708/
https://www.facebook.com/events/2635308159888389/
https://www.facebook.com/events/1333691663500200/
mailto:melina.olki@marjaverkko.fi
https://www.facebook.com/events/2396590870655381/

