
 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 

Aika: Ma 25.2.2019 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkon puheenjohtaja 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Emma Tuomi, MarjaVerkko 
 
Pete Jauhiainen, asukas 
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski  
Anne Kokkonen, MarjaVerkon hallituksen jäsen  
Anne Laari, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut  
Ismo Pohjantammi, Keimolan Omakotiyhdistys  
Pia Ranna, asukas 
Irja Sundberg, asukas 
Harri Tuisku, Keimola Golf ja Vantaan Laulu 
Jukka Vartiainen, Seutulan Kyläyhdistys 
Marja-Liisa Viljamaa, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
 
 

2. Ystävänpäivän rusettiluistelu Lipunkantajan kentällä 

• Perinteeksi muodostunut ystävänpäivän rusettiluistelu järjestettiin torstaina 14.2., tällä 
kertaa Lipunkantajan kentällä. 

• Sää suosi tapahtumaa ja käytännön järjestelyt Vantaan liikuntapalveluiden kanssa 
sujuivat hienosti. 

• Kiitokset kaikille järjestelyissä mukana olleille, erityisesti Jukka Vartiaiselle. 

• Tapahtuma ei vetänyt suuryleisöä, mutta onnistui kuitenkin oikein kivasti kaiken 
kaikkiaan ja saatu palaute on ollut positiivista. 

• Onko aloitusaika 17.30 arkena liian aikaisin? Aloitus klo 18 jatkossa?  

• Seurataan säätilaa tarkemmin jatkossa ja siirretään tapahtuma tarvittaessa esimerkiksi 
tammi-helmikuun vaihteeseen. 
  

3. KYTKE-festari 

• Koko perheen pääsymaksuton puistokonserttitapahtuma KYTKE-festari järjestetään 
lauantaina 18.5. klo 14–17 Kanniston Kenraalinpuistossa. 

• Esiintymään on toivottu tuttuun tapaan erityisesti vantaalaisten lasten ja nuorten omia 
yhtyeitä ja alueen kouluista onkin saatu kivasti esiintyjiä mukaan. Mukana myös Sandhja 
sekä lastenmusiikkiyhtye (nimi vahvistetaan pian). 

• Ohjeisohjelmassa on luvassa paikallisten yhdistysten ja seurojen maksuttomia 
toimintapisteitä lapsille ja nuorille. 



• Pop up -ravintoloita ja -kahviloita toivotaan festarialueen välittömään läheisyyteen 
Ravintolapäivän hengessä. 

• Vapaaehtoiset ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaa tekemään! 
Vapaaehtoistehtäviä löytyy laidasta laitaan ja osallistua voi vaikka vain tunninkin verran. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi), festaripäivän 
vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua myös lomakkeen kautta täällä. 

 
4. Kivistön kyläjuhla 

• Kivistön kyläjuhla järjestetään tänä vuonna lauantaina 7.9. klo 11–14 Aurinkokivessä. 

• Aurinkokivessä on samalla lauantaikoulupäivä sekä yhtenäiskoulun avoimet ovet. Uusiin 
tiloihin pääsee tutustumaan koko tapahtuman ajan.  

• Lavaohjelmaan on suunnitteilla vantaalaisten kuorojen kuorokavalkadi.  

• Luvassa on tuttuun tapaan myös paikallistoimijoiden esittelypisteitä, toimintapisteitä, ja 
ruokapisteitä. 

• Kyläjuhlan tarkempi suunnittelu on parhaillaan käynnissä, mukaan ehtii oikein hyvin. 
Uudet ideat ja apukädet ovat aina tervetulleita. 

• Ilmoittautuminen esittely- ja toimintapisteiden järjestäjille sekä vapaaehtoisten 
ilmoittautumislomake avataan kevään kuluessa. Kyläjuhlasta kiinnostuneet toimijat ja 
vapaaehtoiset voivat kuitenkin halutessaan ilmoittautua Elinalle mailitse jo nyt 
(elina.olki@marjaverkko.fi). 

 
5. MarjaVerkon työntekijämuutos 

• Emma Tuomi siirtyy maaliskuun alussa toisen työnantajan palvelukseen. 

• Kivistössä asuva, yhteiskunta-alan tutkijana työskennellyt ja tapahtuma- ja viestintäalan 
kokemusta omaava Pia Ranna aloittaa MarjaVerkossa puolipäiväisenä maaliskuussa. 

• Miehityksen supistuminen tulee näkymään toiminnassa, perustoiminta pysynee 
kuitenkin hyvin kasassa. 

 
6. Yhteistyökumppanit 

• Useat pitkäaikaisista yritysyhteistyökumppaneista ovat ilmoittaneet jatkavansa 
MarjaVerkon tukemista myös vuonna 2019. Osa neuvotteluista on vielä kesken. 

• Vantaan kaupunki on mukana tukemassa toimintaa kuten aiemmin. 
 

7. Vuosikokouksen valmistelu 

• Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 25.3.2019 klo 17 
alkaen asukastila Rubiinissa. 

• Hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita jatkamaan. Myös uudet 
hallituksen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita. 

 
8. Muut asiat 

• Ke 6.3. Aurinkokivessä klo 18–20 yleisötilaisuus alueen kaavoitukseen liittyen, ennen 
tilaisuutta kaavakävely klo 17 lähtien Ruusukvartsinkadun ja Lumikvartsinkadun 
kulmasta. 

• Kanniston koululla yleiskaavatilaisuus ke 13.3. klo 18–20.  

• Etelä-Vantaan Eläkeläisten laskiaisrieha ti 5.3. klo 13.30 Myyrmäen Arkissa. Luvassa mm. 
kansantanssiesityksiä ja karaokea. 

mailto:elina.olki@marjaverkko.fi
https://goo.gl/forms/cCJpgmMrl2t7uHgf2
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• MarjaVerkon Kivistöstä kajahtaa -kuorokonsertti torstaina 28.3. klo 18.30 alkaen 
Aurinkokivessä. Esiintymässä Vantaan Kamarikuoro sekä Aurinkokiven musiikkiluokkien 
oppilaat. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen käsiohjelma 10 euro (tuotto esiintyjien toiminnan 
tukemiseen). Musiikkiluokkalaisten vanhemmat pitävät buffettia. 

• Keimolan Omakotiyhdistyksen vuosikokous ke 27.3. klo 18 Rubiinissa. Puhutaan 
remonttirakentamisesta. 

• Asukastila Rubiinissa tulossa kevään aikana muun muassa Kivistön eläkeläiskerhon 
ohjelmaa, Leijonaemojen vertaistukitapaamisia, Kivistön Marttojen kässäkahvilat, 
erilaisia kursseja ja ryhmiä (maksullisia ja maksuttomia), yksityistilaisuuksia, 
paikallistoimijoiden kokouksia ja koulutuksia (mm. Lions Club Vantaankosken 
viestintäkoulutus yhdistystiedottajille la 2.3.). Asukastilassa lisäksi eduskuntavaalien ja 
eurovaalien ennakkoäänestykset. Myös MarjaVerkon lyhytkurssien jatkamista 
suunnitellaan parhaillaan, asukkailta tullut kivoja ideoita. 

• Lions Clubin kivistöläinen naisklubi LC Vantaa Rubiini-Rubinen on juuri perustettu. 

• LC Vantaankosken perinteiset Nappulakisat järjestetään Seutulan koululla sunnuntaina 
3.3. 

• Ke 15.5. Aurinkokivessä järjestetään LC Vantaankosken Vantaa-päivän lipunnosto klo 9. 

• Koirien jätökset ja tupakantumpit puhuttavat jälleen. Mitä voisimme tehdä? 
Siivoustalkoita keväälle? Jatketaan keskustelua. 

 
9. Seuraava kokous 

Ma 25.3. klo 17 asukastila Rubiinissa (Rubiinikehä 2b). Kokous on yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous. 

https://www.facebook.com/events/1783251061780067/
http://www.marjaverkko.fi/asukastilarubiini
http://www.verkkoviestin.fi/n-piiri/ajankohtaista/vantaan_kivistoon_ensimmainen_naisklubi/
http://nappulakisat.fi/

