
  

 

 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 
Aika: To 13.10.2016 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2 B) 
  

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon (MarjaVerkon puheenjohtaja) 
Elina Olki (MarjaVerkko) 
Emma Tuomi (MarjaVerkko) 
 
Minttu Haapalainen, Vantaankosken seurakunta 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Riikka Hillebrand, Vantaankosken seurakunta 
Kaisa Huttunen, Timanttipartio 
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski 
Sanna Laurila, KiVa ry ja MLL:n Kivistön yhdistys 
Hannu Markus, Keimolan Omakotiyhdistys 
Kati Pyykkö, Vantaankosken seurakunta 
Tapani Pääskynen, Keimolan Kaiku 
Mirka Rautio, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut 
Harri Tuisku, Keimola Golf ja Vantaan Laulu 
 

2. Kivistön joulutori 
- Joulutori järjestetään su 18.12. klo 12–15 Rubiinikehällä. Jos kauppa käy ja 

asiakkaita riittää niin tori voi olla auki 16 asti, purku aloitetaan viimeistään 
klo 16. Virallinen aukioloaika siis kuitenkin 12–15 ja purkamisen voi aloittaa 
aikaisintaan klo 15 (olettaen että myytävät eivät ole loppuneet). Tämä 
suunnitelma siksi että viime vuonna tuli palautetta siitä, että kojujen purku 
oli aloitettu ennen ilmoitettua sulkemisaikaa, ja tämä oli aiheuttanut 
pettymystä. 

- Tontin käyttölupaa on haettu ja asiaan ollaan palaamassa viikolla 42. 
Virallinen tapahtumamarkkinointi ja paikkavarausten vastaanotto aloitetaan, 
kun tontin käyttölupa on vahvistettu. 

- Oheisohjelmaa:  

 Glögitarjoilu asukastila Rubiinissa (mahd. KiVan kanssa yhdessä, lapsille 
askartelutyöpaja tms.?) 

 Todennäköisesti joulupukki 



 Kauneimmat joululaulut? 

 Ala-Ollin Alpakkatilalta tulossa alpakoita 

 Tikkupullan paistoa? 

 Joulukuusimyyntiä? Joulukuusien myynti on tiukasti säädeltyä. 

 Oheisojelmaideat ja -ilmoittautumiset Emmalle mahdollisimman pian 
(emma.tuomi@marjaverkko.fi). 

- Telttakatosten hakuun ja palauttamiseen tarvittaisiin apua ma 19.12. (mahd. 
myös pe 16.12.). Järjestyksenvalvojia tarvittaneen pari kappaletta. Lisäksi 
tarvitaan pystytys- ja purkuapua joulutoripäivänä. Ilmoittautumisia otetaan 
vastaan (emma.tuomi@marjaverkko.fi), kiitos jo etukäteen kaikille 
vapaaehtoisille. 
 

3. Kivistön suuralue -ryhmän joulukalenteri Facebookissa 
- Kivistön suuralue -Facebook-ryhmän ylläpitäjä Niina Rauha ehdotti, että 

joulukuussa järjestettäisiin ”koko kylän yhteinen joulukalenteri”. Ajatuksena 
on, että Kivistön suuralueen asukkaat sekä alueella toimivat yritykset ja 
yhdistykset voivat varata tietyn päivän jonkinlaisen joulukalenteriaktiviteetin 
järjestämiseen. 

- Kivistön suuralue -ryhmään voi liittyä osoitteessa 
https://www.facebook.com/groups/kivistonsuuralue/. Tiedosto, johon 
joulukalenteripäivä varataan löytyy osoitteesta 
https://www.facebook.com/notes/1515441945401148/Kivist%C3%B6n%20j
oulukalenteri/1797506880527985/ (vain ryhmän jäsenille). 
 

4. Syksyn ja kevään asukastoiminta 
- Syyskuusta lähtien asukastila Rubiinissa on järjestetty keskiviikkoiltaisin 

kaikille avointa ohjelmaa. 
- Syksyn keskiviikkoilloissa luvassa vielä: 19.10. ilmainen valokuvauskurssi, 

26.10. Timanttipartion asukaskahvila, 2.11. Kivistön aluetoimikunnan 
kokous, 9.11. Marttojen kässäkahvila, 16.11. Vantaan Laulu, 23.11. 
Marttojen kässäkahvila, 30.11. raakakakkukurssi (jos saadaan tarpeeksi 
osallistujia). 

- Keväälle kaivataan asukaskahviloiden pitäjiä ja ideoita. 
- Jo tulleita ideoita: kokkauskurssi, luento ”ikääntyminen ja ajaminen” -

teemalla. 
- Kevään asukaskahviloihin liittyvistä toiveista järjestetään myös kysely 

Kivistön suuralue -Facebook-ryhmässä. 
- Yritetään vielä asukkaiden yhteistä nyyttäri-iltaa ma 14.11., syyskuun 

nyyttäri-ilta herätti kiinnostusta mutta siihen ei saatu sitovia 
ilmoittautumisia.  

- Naapurikummitoimintaa markkinoidaan syksystä eteenpäin näkyvämmin ja 
järjestetään ensimmäinen perehdytys tähän mennessä ilmoittautuneille 
naapurikummeille. Naapurikummiperheitä Kivistön alaikäisten 
turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikön asukkaille kaivataan edelleen lisää. 
Yksi kummiperheenä toiminut on myös tarjoutunut vastaamaan 
kysymyksiin. Elinalta saa lisätietoa (elina.olki@marjaverkko.fi). 

https://www.facebook.com/groups/kivistonsuuralue/
https://www.facebook.com/notes/1515441945401148/Kivist%C3%B6n%20joulukalenteri/1797506880527985/
https://www.facebook.com/notes/1515441945401148/Kivist%C3%B6n%20joulukalenteri/1797506880527985/


- Asukkaita kannustetaan myös omaehtoiseen asukastoimintaan Rubiinissa. 
Asukkaat voivat mielellään hyödyntää asukastilaa oma-aloitteisesti (ei 
edellytä mihinkään seuraan tai yhdistykseen kuulumista). Pari juttua on jo 
vireillä (mm. to 3.11. Language Cafe -kokeilu, jossa ajatuksena on että 
ihmiset jotka haluavat ylläpitää kielitaitoaan voivat keskustella eri kielillä). 

- Alustavasti on keskusteltu kesäkahvilasta, jota paikalliset nuoret voisivat 
pyörittää. 4H-yhdistyksen kanssa on ollut puhetta nuorten 
perehdyttämisestä yritystoimintaan. Kahvilatoimintaa ohjaamaan tarvitaan 
vähintään yksi aikuinen. 

- Kunnallisvaalien ennakkoäänestys järjestetään Rubiinissa keväällä (29.3.–
4.4.2017). 

- Olisiko mahdollista järjestää esim. urheilutapahtumien yhteydessä (vaikkapa 
Lahden hiihdon MM-kisat) kisakatsomoa Rubiiniin?  

- Ystävänpäivän tienoille suunnitellaan jälleen rusettiluistelutapahtumaa 
(viikko 6, todennäköisesti sunnuntai 12.2.). Ajatuksena on yhdistää 
rusettiluistelu KiVan talviriehaan. Viime vuonna rusettiluistelu ei onnistunut 
sääolosuhteiden takia, mutta toivotaan parempaa onnea tällä kertaa. 
Rusettiluisteluun palataan tulevissa kokouksissa. 
 

5. Usva-projektin arviointityöpajat 
- Usva-projektiin (Kivistön suuralueen uusien asukkaiden vastaanotto ja 

sopeuttaminen, 2016–2018) liittyen järjestetään työpajasarja, jossa 
arvioidaan ja suunnitellaan projektia sen edetessä. Työpajoihin toivotaan 
mukaan erityisesti uusia ja vanhoja asukkaita, mutta myös yhdistysten ja 
muiden sosiaalisten toimijoiden edustajia. 

- Ensimmäisen työpajan ajankohdasta ja muista lisätiedoista tiedotetaan pian. 
 

6. Kutsu kesäleiritapaamiseen 
- Monilajikesäleiritoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita 

kesäleiritapaamiseen, joka järjestetään tiistaina 1.11. klo 14 asukastila 
Rubiinissa.  Tapaamisessa käydään läpi leiritoiminnan perusasioita ja 
suunnitellaan leirikesää 2017. Mikäli löytyy sellaisia leiritoiminnasta 
kiinnostuneita, jotka eivät pääse tapaamiseen, niin MarjaVerkkoon voi olla 
yhteydessä ja lähetämme tapaamisen asialistan ja muistion 
(emma.tuomi@marjaverkko.fi). Kesäleiritoiminnasta voi lukea lisää 
osoitteessa http://www.marjaverkko.fi/kesaleirit. 

 
7. Muut asiat 

- Aurinkokiven koulun kanssa keskusteltu ja sovittu että MarjaVerkko ja 
Aurinkokiven koulun musiikkiryhmä vierailevat Jaspiskujan 
kuntoutusyksikössä ja hoivatalossa joko marras- tai joulukuussa. Ajatuksena 
on järjestää pienimuotoinen, iloinen tempaus jossa musiikkiryhmä esittää 2-
3 laulua ja MarjaVerkko järjestää pientä tarjoilua ja tuo Meidän Kivistö -
lehtiä. Myös jotain viriketoimintatarvikkeita voisi viedä. Hyvin alustavasti on 
puhuttu myös mahdollisesta joulukorttiaskartelutyöpajasta, jonka tuotokset 
toimitettaisiin ilahduttamaan Jaspiskujan yksikön asukkaita.  

http://www.marjaverkko.fi/kesaleirit


- Jossain vaiheessa voitaisiin järjestää jäteputkijärjestelmäkiistaan liittyvä 
avoin keskustelu Rubiinissa. On asukkaita jotka haluavat paremmin 
ymmärtää mitä on tapahtumassa ja tällä hetkellä tietoa on vaikea saada. 
Pitäisi saada paikalle joku joka haluaisi puhua asiasta ihmisten kanssa. John 
voi tunnustella. 

- Vantaan kaupunginhallituksen yleisjaosto on myöntänyt MarjaVerkolle 900 
euron lisäavustuksen. 

- Kivistön nuorten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikön asukkaiden 
kanssa on järjestetty jalkapallotoimintaa. Toiminta on sujunut hyvin, mutta 
myös haasteita on ollut mm. asukkaiden vaihtuvuuden takia. 

- Vok-vapaaehtoisten työnohjaajana toiminut Anita Salonen on luvannut 
järjestää työnohjausta jatkossakin tarvittaessa, mahdollisuus on myös 
vapaaehtoisten ja kummiperheiden kokemusten reflektointiin. 

- Tilintarkastaja tarvitaan – Johnille voi vinkata hyvistä tilintarkastajista 
(john.simon@kone.com).  

- Seurakunta on ehdottanut, että Kivistön kirkon 50-vuotisjuhla ja Kivistön 
kyläjuhlan yhdistettäisiin ensi vuonna. Kirkon juhlassa ajatuksena on 
”karnevaalityyppinen koko kylän juhla”, joka levittäytyisi Kivistön kirkon 
ympäristöön. Messupainotteinen juhla pidetään erikseen. Tähän liittyy kaksi 
isompaa kysymysmerkkiä MarjaVerkon ja kyläjuhlan näkökulmasta:  
1) Onko riskinä kyläjuhlan ”katoaminen” kirkon 50-vuotisjuhlaan, kun 
kyseessä on niin suuri erillistapahtuma? 
2) MarjaVerkko on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. 
Kivistön kyläjuhlan yhdistäminen kirkon 50-vuotisjuhlaan saattaisi kuitenkin 
sitoa kyläjuhlan vahvasti kirkkoon. On huomioitava että alueella asuu 
ihmisiä, jotka eivät halua osallistua kirkon järjestämään toimintaan, vaikka 
kyseessä olisikin kuvatunlainen koko kylän tapahtuma. Onko siis riskinä, että 
tapahtumat yhdistämällä luodaan poissulkeva elementti osalle 
kyläjuhlakävijöistä? 
Kyseessä on kuitenkin kaksi suurta alueellista tapahtumaa, joita 
suunnitellaan loppukesälle/alkusyksylle. Jo tästäkin syystä yhteistyö on 
ehdottomasti tarpeen ja on kannatettava ajatus, että juhlat suunnitellaan ja 
toteutetaan yhteistyössä. Yritetään ratkaista asia positiivisella tavalla, 
hallitus pohtii vielä asiaa.  

- Edellisessä hallituksen kokouksessa keskusteltiin siitä, miten MarjaVerkko 
voisi laajentaa toimintansa piiriä niin että muutkin seurat ja yhdistykset 
tulisivat mukaan. On otettava huomioon osallistumisen ja yhteisöllisyyden 
muutokset ja keksittävä myös uusia tapoja osallistua ja osallistaa. Teemaan 
pohtimista jatketaan. 

- Keimolan Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään 
asukastila Rubiinissa ti 15.11. 18–21. Paikalla myös poliisin, palolaitoksen 
sekä VeriSuren edustajia. 

 
8. Seuraava kokous 

To 10.11. klo 17 asukastila Rubiinissa. 


