
 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 

Aika: Ti 29.1.2019 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkon puheenjohtaja 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Emma Tuomi, MarjaVerkko 
 
Riikka Hatakka, Vantaan nuorisopalvelut 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat ja Keimolan Omakotiyhdistys 
Anu Hämäläinen, Myyrmäki-Kivistön alueellinen kehittämistoimikunta 
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski 
Anne Kokkonen, MarjaVerkon hallituksen jäsen 
Anne Laari, Vantaan nuorisopalvelut 
Sanna Laurila, Kivistön alueen vanhempainyhdistys 
Ismo Pohjantammi, Keimolan Omakotiyhdistys 
Paavo Ranta, Vantaankosken seurakunta 
Vesa Savela, Vantaan Laulu 
Harri Tuisku, Keimola Golf ja Vantaan Laulu 
Jukka Vartiainen, Seutulan Kyläyhdistys 
 

2. Palautekeskustelu Kivistön joulutorista 
- Perinteinen joulutoritapahtuma järjestettiin sunnuntaina 16.12. Rubiinikehällä. Suuri kiitos 

kaikille osallistuneille, aivan erityisesti mahtaville vapaaehtoisille, joita oli kivasti mukana 
tällä kertaa. Tapahtuma onnistui hyvin, kävijöitä oli hetkittäin ruuhkaksi asti. 

- Palaute (suullinen sekä verkkokyselyn kautta saatu) on ollut hyvin positiivista. Yleisin 
rakentava palaute on liittynyt myyjien määrään; myyjiä toivotaan lisää. Myyjiä tosiaan 
mahtuisi enemmänkin mukaan. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että ajankohta on hyvin 
kilpailtu ja myyjillä on tuolloin monia eri vaihtoehtoja. Kivistön joulutori alkaa kuitenkin 
selvästi saavuttaa jalansijaa joulutapahtumien joukossa.  

- Toiveena on järjestää joulutori tänäkin vuonna. Muun muassa tapahtumapaikka on 
kuitenkin vielä auki. Aletaan selvitellä asiaa vuoden edetessä. 
 

3. Joulukuun Usva-työpajan satoa 
- MarjaVerkon Usva-projekti päättyi viime vuonna. Maanantaina 10.12.2018 Rubiinissa 

järjestettiin työpaja, jossa arvioitiin projektin keskeisiä tavoitealueita, Kivistön alueen 
yhteisöllisyyttä ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta, sekä pohdittiin myös askelmerkkejä 
tulevaan. Mukana oli sekä alueen asukkaita että kaupungin, seurakunnan ja alueen 
yhdistysten edustajia. 

http://www.marjaverkko.fi/usva


- MarjaVerkko koettiin tärkeänä kokoavana toimijana alueella sekä asukkaiden ja yhteisöjen 
puolestapuhujana.  

- Paikallisyhteisöllisyyttä osallistuvat tarkastelivat konkretian kautta: keskeisiksi Kivistön 
alueen yhteisöllisyyden rakentajiksi koettiin muun muassa alueelliset tapahtumat, aktiivinen 
alueellinen some sekä eri toimijat päiväkodeista ja kouluista Beer&Café Solmuun 
tempauksineen. Keskustelusta erottuivat teemoina asukkaiden väliset kohtaamiset ja 
tiedonkulku. Yhteisen tapahtumien ja toiminnan koettiin synnyttävän lisää tapahtumia ja 
toimintaa. 

- Tulevaisuudessa tärkeimpinä MarjaVerkon tehtävinä nähtiin edelleen alueellisten 
tapahtumien järjestäminen, viestintä, sekä verkostona ja alustana toimiminen alueen 
asukkaille ja muille toimijoille.  

 
4. Kevään toiminta asukastila Rubiinissa 

- Kevät näyttää vilkkaalta.  
- Useat toimijat ovat eri tavalla aktivoituneet viimeisen vuoden aikana, hyvänä esimerkkinä 

Kivistön eläkeläiskerho, joka pisti toden teolla hösseliksi ja veti 25 henkeä ensimmäiseen 
tapaamiseensa. Eläkeläiskerho tapaa seuraavat kerrat ma 25.2. klo 12.30–14 (MarjaVerkon 
perustaja John Simon kertoo kirjastaan Mahdoton sota) sekä ma 4.3. klo 13–15. 
Eläkeläiskerhon lukupiiri tapaa Rubiinissa kerran kuukaudessa, seuraavat tapaamiset ovat 
torstaina 21.2., 21.3., 25.4. ja 23.5. klo 10–12. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita (ei 
tarvitse olla eläkeläinen).  

- Kivistön Marttojen kässäkahvilat jatkavat kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18–20. 
Kevään kokoontumispäivät ovat 20.2., 20.3., 24.4. ja 22.5. 

- Erityislapsiperheitä tukevien Leijonaemojen vertaistukiryhmän tapaamiset kerran kuussa 
lauantaisin klo 11–13: 9.2., 2.3., 13.4. ja 4.5. 

- Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut järjestää Rubiinissa perheiden taidelauantait 16.2., 
16.3. ja 13.4. klo 14–16. Taidelauantait ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Vetäjänä 
paikallinen käsityöopettajaopiskelija. 

- Lions Club on perustamassa uutta asukastila Rubiinia tukikohtanaan pitävää naisklubia 
Kivistöön, klubin nimi on LC Vantaa Rubiini/Rubinen. 

- MarjaVerkon kokoukset jatkuvat kerran kuussa. 
- Maksuttomat joogaohjaajaksi valmistuvan vetämät näyttötunnit maaliskuussa (lisätietoa 

myöhemmin). 
- Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 3.–9.4. ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 15.–

21.5. 
- Vahva äiti -hyvinvointi- ja treeniryhmä tiistaiaamupäivisin (yritystoimintaa). 
- Torstaisin English Explorers -tunnit 2–11-vuotiaille lapsille (yritystoimintaa). 
- Joogatunnit tiistai-iltaisin helmi–toukokuussa (yritystoimintaa, täynnä). 
- Yhdistykset, seurat ja muut toimijat jatkavat omia kokouksiaan. Paljon myös 

yksityishenkilöiden varauksia. 
- Kesällä Vantaan kulttuuripalveluiden taideleiri 10.–14.6. 
- MarjaVerkko pohtii edelleen myös Coworking Kivistö -yhteisöllisen työtilan jatkamista 

Rubiinissa, kävijöitä on kuitenkin ollut hyvin vaihtelevasti. 
 

5. MarjaVerkon kevätkauden tapahtumat 
- Kevyesti klassista Katrinebergissä -konsertti järjestettiin 2.2. yhteistyössä Vantaan 

kulttuuripalveluiden kanssa. 

https://www.facebook.com/kivistonmartat1950/
https://leijonaemot.fi/


- Ystävänpäivän rusettiluistelu Lipunkantajan kentällä torstaina 14.2. klo 17–20.30 
säävarauksella, ei mailoja. Vapaata luistelua musiikin säestyksellä, lisäksi EVT:n pieniä 
luistelijoita tulossa esiintymään. Ruokaräätäli myy kuumaa mehua, kaakaota, hernekeittoa 
ja grillimakkaraa.  

- Kivistöstä kajahtaa -kuorokonsertti (Aurinkokiven musiikkiluokkien oppilaat ja Vantaan 
kamarikuoro) Aurinkokivessä to 28.3. klo 18.30. Tapahtuma on maksuton, vapaaehtoinen 
käsiohjelma 10 euroa (tuotot lyhentämättömänä esiintyjien toiminnan tukemiseen). 
Tapahtuma järjestetään Vantaan kulttuuripalveluiden tuella. 

- Keimolan Omakotiyhdistyksen perinteiset Kivistön markkinat lauantaina 11.5. Kanniston 
koululla klo 10–14. KanNun monitoimisalissa nukketeatteria. Myyntipaikat maksuttomat 
kaikille, omat pöydät mukaan. 

- Lapsiperheiden KYTKE-festari Kenraalinpuistossa la 18.5. klo 14–17. Festari on 
pääsymaksuton koko perheen puistokonserttitapahtuma, esiintymässä myös vantaalaisten 
lasten ja nuorten omia kokoonpanoja. Toiveena on saada jälleen festarialueelle kivoja 
toimintapisteitä alueen lasten ja nuorten parissa toimivilta toimijoilta, myös vapaaehtoisia 
kaivataan (elina.olki@marjaverkko.fi). 
 

 
6. MarjaVerkon taloustilanne 

- Toiminta jatkuu vuoden 2019. Ensi vuoden tilanne on auki. Käyttöraha on tiukemmalla kuin 
aiemmin, mm. tapahtumia on onnistuttava järjestämään entistä niukemmalla budjetilla. 

- Bisher on siirtynyt Vantaan nuorisopalveluiden palvelukseen. 
 

 
7. Oleskeluluvan saaneiden nuorten tukitoiminnan tilanne 

- Jalkapallojoukkue noussut vitosdivariin, treenit Myyrmäki-hallilla kaksi kertaa viikossa.  
- Jalkapallotoiminnan rahoitus kysymysmerkki, toiminta kuitenkin jatkuu. 
- Bisher jatkaa vapaaehtoispohjalta jalkapallojoukkueen kanssa. 
- MarjaVerkon tukitoiminta ei ole enää jokapäiväistä myös kummiperhetoiminnan siirryttyä 

Helsingin Diakonissalaitoksen alaisuuteen, apua kuitenkin tarjotaan edelleen tarvittaessa 
sekä nuorille että kivistöläisille kummiperheille. 
 

 
8. Muut asiat 

- Perinteiset Lions Club Vantaankoski-Vandaforsenin Nappulakisat järjestetään Seutulan 

koululla sunnuntaina 3.3. Sään salliessa hiihdetään, muuten juostaan. 

- Pyydetään verkostoa pitämään korvat ja silmät auki, jos eteen tulee 

rahoitusmahdollisuuksia MarjaVerkon tyyppiselle toiminnalle. 

- MarjaVerkko toivoo, että sille tiedotetaan silloin kun alueen toimijat järjestävät kaikille 

avointa toimintaa ja tapahtumia. Tietoa jaetaan mielellään eteenpäin MarjaVerkon 

kanavissa, lisäksi hyvä tiedonkulku ehkäisee päällekkäisen toiminnan järjestämistä ja 

mahdollistaa myös voimien yhdistämisen tarvittaessa. 

 

 
 

https://www.facebook.com/events/1198140490364372/
https://www.facebook.com/events/1783251061780067/
mailto:elina.olki@marjaverkko.f


9. Seuraava kokous 
Ma 25.2. klo 17 
 
 


