
  

 

 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 
Aika: To 9.6.2016 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2 B) 
  

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko (puheenjohtaja) 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Emma Tuomi, MarjaVerkko 
 
Pentti Ahlgren, Vantaan Laulu 
Adam Brockwell, Kotouma  
Minttu Haapalainen, Vantaankosken seurakunta  
Janne Heiskanen, Timanttipartio  
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Riikka Hillebrand, Vantaankosken seurakunta  
Eeva Järveläinen, Laurea-ammattikorkeakoulu  
Lea Kärkkäinen, Lions Club Vantaa/Forte  
Pekka Markkula, Vantaan Laulu  
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys 
Pekka Mäkelä, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut  
Seija Ojala, avoin päiväkoti Kanttarelli  
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys 
Kati Pyykkö, Vantaankosken seurakunta  
Harri Tuisku, Vantaan Laulu ja Keimola Golf 
 
 

2. Palautekeskustelu KYTKE-festarista  
- Koko perheen KYTKE-festari järjestettiin lauantaina 21.5. Kenraalinpuistossa, 

esiintymässä mm. Soiva Siili, Anna Laulumaa, Tidjân Ba ja Alex Ikonen Band. 
- MarjaVerkko kiittää lämpimästi kaikkia vapaaehtoisia ja festarivieraita! 
- Tapahtuma oli MarjaVerkon näkökulmasta hienosti onnistunut, kaunis ilma 

veti paljon väkeä. 
- Palaute on ollut pääosin todella positiivista. Tapahtuman hyväntuulinen 

tunnelma ja toimijoiden yhteistyö saivat kehuja.  
- Ravintolapäivä ei vetänyt pop-up -ravintoloita alueelle odotetunlaisesti.  



- Nuorison saaminen paikalle on edelleen haaste, festarivieraat olivat 
pääasiassa lapsiperheitä. 

 
3. Keimolanmäen avajaistapahtuma 11.6. 

- Vantaan kaupungin järjestää Keimolanmäen avajaistapahtuman lauantaina 
11.6. 10–14. 

- Maksuton ulkoilmatapahtuma koko perheelle. 
- Tapahtumassa juhlitaan uutta asuinaluetta sekä Keimolan 

moottoristadionia. 
- Asuntonäyttöjä, kilpa-autonäyttely, lapsille kivaa tekemistä (mm. kilpa-

autotyöpaja). 
- Ilari Hämäläinen Voice of Finlandista esiintyy klo 12. 
- Keimolan omakotiyhdistyksellä näyttelypiste (70-luvun ajoista 

filmimateriaalia), Timanttipartiolla vohvelinpaistopiste, Keimolan Kaiku 
paistaa makkaraa, Keimola Golfilla toimintapiste. 

- Katujuna Puksu kuljettaa vieraat Kivistön asemalta tapahtumapaikalle. 
 

4. Kivistön kyläjuhla 3.9. (Elina) 
- Kivistön kyläjuhla järjestetään lauantaina 3.9. uudessa Aurinkokiven 

palvelukeskuksessa. 
- Yhteydenottoja tullut jo runsaasti, kyläjuhla herättää kiinnostusta. 
- Pääesiintyjänä Voice of Finland 2016 -voittaja Suvi Åkerman bändeineen.   

Juhlaan saadaan varmasti jälleen monipuolinen kattaus hienoja esiintyjiä. 
- Kirjastoauto tulee esittäytymään. 
- Paikkavaraustietoa tulee vielä tämän kuun aikana, mutta Elinalle voi jo 

nytkin laittaa sähköpostia jos haluaa oman esittely- tai myyntipisteen 
(elina.olki@marjaverkko.fi). 

- Tänä vuonna enemmän sisäpaikkoja, esittely- ja myyntipisteet ovat 
pääasiassa sisätiloissa (isossa liikuntasalissa), myös musiikkiesitykset 
tapahtuvat sisätiloissa. Koulun piha on kooltaan rajallinen. 

- Aurinkokiven koululla on kyläjuhlapäivänä lauantaikoulupäivä ja avoimet 
ovet klo 9-12.  Kyläjuhla voi alkaa kun koulupäivä päättyy, todennäköisesti n. 
klo 12.30. 

- Ulkokenttä tuskin on valmis kyläjuhlaan mennessä, kevyen liikenteen väylän 
pitäisi valmistua. 

- Parkkipaikkoja ei käytännössä ole. Selvitetään mahdollisuutta käyttää 
Kivistön koulun kenttää parkkipaikkana tapahtuman aikana. 

- Vantaan kaupungilla on suunnitteilla pyöräilytapahtuma samalle päivälle. 
Ajatuksena on järjestää taitoajorata Aurinkokiven läheisyyteen sekä 
pyöräilykierroksia Kivistön taidekohteisiin. 
 

5. Loppuvuoden ohjelma ja kokousaikataulu  
- Keskusteltiin syksyn ohjelmasta asukastila Rubiinissa. Tarkoitus on 

käynnistää säännöllinen asukaskahvilatoiminta, johon kaivataan innostavia 
teemoja ja toimijoita. Ajatuksena on, että kukin asukaskahvilaa järjestävä 
toimija ottaa järjestettäväksi esimerkiksi yhden tai kaksi iltaa, eli ei ole pakko 



sitoutua säännölliseen toimintaan. Asukaskahvilatoiminta kirvoitti hyvää 
keskustelua.  

- Tällä hetkellä asukaskahvilatoimintaan vapaana ovat keskiviikko-illat 21.9., 
28.9., 19.10., 26.10., 16.11. ja 30.11. Lisäksi mahdollisia ovat myös 24.8., 
31.8. sekä joulukuun kaksi ensimmäistä keskiviikkoa, mikäli kiinnostusta 
löytyy. Kiinnostuneet voivat olla Elinaan yhteydessä 
(elina.olki@marjaverkko.fi). 

- Vantaan Laulu ehdotti musiikki-iltaa yhtenä asukaskahvilateemana. Myös 
muista mahdollisista musiikkitapahtumista keskusteltiin. 

- Kun avoin päiväkoti siirtyy Aurinkokiveen, Rubiinin aamupäiviin avautuu 
runsaasti vapaita aikoja, joita voi myös hyödyntää. 

- Asukkaiden toiveesta kartoitetaan myös mahdollisuuksia järjestää erilaisia 
kursseja ja/tai työpajoja Rubiinissa. Kurssin vetämisestä kiinnostuneita 
tahoja voi ilmiantaa MarjaVerkolle! Aihe voi olla melkein mikä vaan minkä 
toteuttaminen onnistuu tilojen puitteissa. 

- Kuun ensimmäiset maanantai-illat ovat Rubiinissa vapaita. MarjaVerkolla on 
ajatuksena testata näinä iltoina nyyttäri-illallisia, joihin kuka vain voi 
ilmoittautua mukaan. 

- Walter ry ja Kanniston nuoriso- ja asukastila ovat järjestäneet usean vuoden 
ajan Food Nights -iltoja, joissa kokataan yhdessä eri kulttuurien ruokia. 
Konsepti on mahdollista tuoda myös asukastilaan. 

- Pop-up -tervetulotilaisuuksia on tarkoitus järjestää uusien talojen 
valmistuessa. MarjaVerkko haluaa jalkautua myös muille alueille Kivistön 
suuralueella, joten pop-up -tilaisuuksia on mahdollista järjestää myös 
”vanhoilla” alueilla. 

- Kivistön joulutori pyritään järjestämään myös tänä vuonna. Alustava 
päiväehdotus on sunnuntai 11.12. Viime vuodesta on otettu opiksi – tori 
järjestetään valoisaan aikaan ja se tulee olemaan kestoltaan hieman 
tiiviimpi. Paikkaa ei ole vielä päätetty.  

- MarjaVerkon kokousaikataulu pysyy ennallaan: kokoukset pidetään joka 
kuun toinen torstai klo 17 asukastila Rubiinissa. 

 
6. Yhteistyömahdollisuus Etelä-Suomen Median kanssa 

- Vantaan Sanomista oltiin MarjaVerkkoon yhteydessä projektista, johon on 
valittu mukaan Kivistö, Tikkurila ja Aviapolis. Tarkoituksena on selvittää, 
miten ihmisiä voidaan tavoittaa nykyjournalismin keinoin eri alueilla. 

- Kivistöön nimetään oma toimittaja/yhteyshenkilö. 
- Toimitus haluaa tietää, mitkä ovat Kivistön puheenaiheet ja mitä alueella 

tapahtuu.  
- Emma toimii MarjaVerkon yhteyshenkilönä tämän yhteistyön osalta 

(emma.tuomi@marjaverkko.fi). 
- Yhteistyöstä tiedotetaan lisää kun tilanne kehittyy. 

  
7. Kivistön vastaanottokeskuksen tukitoiminta 

- Kotouma kiittää yhteistyöstä. 



- Jalkapallojoukkueelle on nyt saatu kaksi valmentajaa ja varattu kaksi 
harjoitteluvuoroa viikossa. Hyvää yhteistyötä on tehty mm. kaupungin, 
Walter:ryn ja seurakunnan kanssa. 

- Pari uutta naapurikummiperhettä on saatu ja pari lisää on ehkä tulossa, 
kummiperheitä kaivataan kuitenkin edelleen. Kummiperheiltä tähän 
mennessä saatu palaute on ollut hyvin positiivista, perheet ovat olleet 
tyytyväisiä että ovat lähteneet toimintaan mukaan. Halukkaat voivat 
ilmoittautua Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi) tai MarjaVerkon nettisivujen 
kautta. 

 
8. Muut asiat 

- MarjaVerkon ja KiVan perinteiset 7-10-vuotiaiden kesäleirit ovat käynnissä. 
Elokuun viikolle 32 (2 pv Keimola Golf, 3 pv Timanttipartio) ehtii vielä 
juhannukseen asti ilmoittautua KiVan nettisivuilla. Kesäleirikonseptista ja 
mahdollisista vuoden 2017 leireistä aletaan keskustella kyläjuhlan jälkeen 
syksyllä.  

- Tulevista yläkouluista oli lyhyesti puhetta. Aurinkokiven yläkoulun on 
edelleen tarkoitus valmistua 2019, tämän jälkeen yläkoulun avaamista on 
suunniteltu Kannistoon. 

 
9. Seuraava kokous 

- To 11.8. klo 17 Rubiinissa. 

http://www.marjaverkko.fi/naapurikummi
http://kivanetti.fi/tapahtumia/monilajikesaleirit

