
  

 

 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 
Aika: To 14.01.2016 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini, Rubiinikehä 2b 
 

 
1. Osallistujien esittely 

 
John Simon, MarjaVerkko ry (puheenjohtaja) 
Elina Olki, MarjaVerkko ry 
Emma Tuomi, MarjaVerkko ry 
 
Marjo Forder, KiVa 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski 
Eeva Järveläinen, Laurea-ammattikorkeakoulu 
Juha Koski, Kotouma Oy 
Lea Kärkkäinen, Lions Club Forte 
Sirpa Laine-Lehti, Husaaritien päiväkoti 
Markku Lappalainen, Lions Club Vantaankoski 
Eija Liinakoski, Seutulan kyläyhdistys 
Pekka Mäkelä, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut 
Seija Ojala, avoin päiväkoti Kanttarelli 
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys 
Tapani Pääskynen, Keimolan Kaiku 
Mirka Rautio, Kanniston nuoriso- ja asukastila 
Seija Salmi, asukas 
Harri Tuisku, Keimola Golf / Vantaan Laulu 
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys 
 
 

2. Palaute Kivistön joulutorista 
 
- Kivistön joulutori pidettiin Rubiinikehällä sunnuntaina 20.12.2015. Torin 

järjestivät MarjaVerkko ja Kivistön alueen vanhempainyhdistys (KiVa) 
Kivistön aluetoimikunnan tuella. Järjestäjät haluavat vielä kiittää kaikkia 
osallistujia onnistuneesta tapahtumasta! Erityiskiitokset kaikille järjestelyissä 
auttaneille. 



- Palaute on ollut valtaosin todella positiivista ja rakentavaa. Jatkokehitystä 
ajatellen mm. torin ajankohtaan ja aukioloaikaan on syytä kiinnittää 
huomiota. Monet ovat toivoneet, että tori järjestettäisiin myös tänä vuonna. 
Joulutori on alustavasti kirjattu MarjaVerkon vuoden 2016 
toimintasuunnitelmaan. 

- Myös muulle toritoiminnalle tuntuisi olevan kysyntää Kivistössä. 
  
3. Kivistön turvapaikanhakijoiden tukitoiminta  
 

- Kivistön alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikkö on avattu 
joulukuussa. Yksiköstä vastaa Kotouma Oy. Tähän mennessä kaikki on 
sujunut varsin rauhallisesti. 

- Ensimmäinen tukiasumisyksikön tukiryhmän vapaaehtoisten starttikoulutus 
pidettiin ma 11.1. Kivistön kirkolla. Halukkaita vapaaehtoisia on jo löytynyt 
alueelta runsaasti. Tukiryhmään voi edelleen ilmoittautua täällä. Uusia 
koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. 

- MarjaVerkko, seurakunta ja Kanniston asukas- ja nuorisotila ovat jo tehneet 
aktiivista yhteistyötä Kotouman kanssa (vaatekeräys, 
liikuntamahdollisuuksia, tietokoneita yksikköön). Kotouma on ollut 
yhteistyöstä todella iloinen ja kiitollinen. 

- Asukkaat opettelevat suomen kieltä parhaillaan. Nuoret ovat innokkaita 
aloittamaan koulunkäynnin. Järjestelyjä tehdään parhaillaan Vantaan 
kaupungin kanssa. 

- MarjaVerkon naapurikummitoimintaa laajennetaan myös Kivistön 
turvapaikanhakijoihin. Heille etsitään kummiperheitä alueelta. 
Naapurikummitoimintaan voi tutustua MarjaVerkon nettisivuilla. 
Kummiperheiden aikuisilta edellytetään osallistumista erilliseen 
vapaaehtoiskoulutukseen, eli prosessi on hieman erilainen kuin muussa 
naapurikummitoiminnassa. 

- Laurean projektitori mukaan? 
- Alueen toimijat toivovat, että turhaa vastakkainasettelua pyrittäisiin 

välttämään. Millään taholla ei ole tavoitteena ”puolen valitseminen”, vaan 
kuten ennenkin kaikki pyrkivät Kivistön suuralueen hyvinvoinnin ja 
yhteisöllisyyden ylläpitoon ja edistämiseen.  

- Keväälle olisi hyvä saada kehitettyä erilaista yhteistä toimintaa, jossa 
turvapaikanhakijat pääsisivät kohtaamaan asukkaita (esim. talkootoiminta, 
jalkapalloturnaus). 

- Edelleen korostetaan avoimen tiedonkulun tärkeyttä. 
 

4. KYTKE-festari 2016 
 

- Ensimmäinen lasten ja nuorten oma KYTKE-festari järjestettiin keväällä 2015 
Kenraalinpuistossa. Esiintymässä olivat mm. laulaja Yasmine Yamajako, 
tanssijat Haza Hajipoori ja Jeffrey, sekä useita vantaalaisten lasten ja nuorten 
omia bändejä. KYTKE-festarin nimi tulee Walter ry:n KYTKE-projektista. 
Walter ry ja Vantaan kulttuuripalvelut mahdollistivat festarin järjestämisen 
viime vuonna. 

https://www.vapaaehtoistyo.fi/vantaa/vapaaehtoistyo/6631
http://www.marjaverkko.fi/#!naapurikummi/c1sc7
http://www.walter.fi/kytke-projektin-kuvaus/


- KYTKE-festaria suunnitellaan myös keväälle 2016. Konseptia on tarkoitus 
muuttaa viime vuoden kokemusten perusteella. Viime vuonna festari oli 
jaettu kolmeen osaan eri ikäryhmille. Porrastetun aikataulun sijaan 
ajatuksena olisi tänä vuonna järjestää koko perheen tapahtuma. 

- Ajankohta olisi mahdollisesti lauantai 21.5. (Ravintolapäivä).  
- Lapset ja nuoret halutaan entistä paremmin mukaan festarin suunnitteluun 

ja toteutukseen.  
- KYKTE-festarin tiimoilta perustetaan jälleen alkuvuodesta työryhmä, johon 

kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Työryhmästä tiedotetaan lisää piakkoin. 
 

5. Lasten monilajikesäleirit 2016? 
 
- MarjaVerkko ja KiVa yhdessä paikallisten urheiluseurojen kanssa ovat jo 

useana vuonna järjestäneet 7-9-vuotiaille lapsille kolmen viikon 
monilajikesäleirin kesäkuussa. Viime vuonna järjestettiin myös ennen 
koulujen alkua elokuussa yksi leiriviikko. Leiritoimintaa lähdettiin alun perin 
järjestämään, koska päiväkotiin liian vanhoille ja nuorisotilatoimintaan liian 
nuorille 7-9-vuotiaille ei ollut kesäkuussa tekemistä vanhempien ollessa 
kuitenkin vielä töissä. Leireillä on tarjottu tälle ikäryhmälle mielekästä 
valvottua tekemistä lähellä kotia. Samalla leirit ovat antaneet lapsille 
mahdollisuuden kokeilla erilaisia liikuntamuotoja ja paikalliset seurat ovat 
voineet rekrytoida uusia harrastajia. 

- KiVan mukaan leireille on edelleen kysyntää ja leiriviikot kannattaa järjestää 
jälleen tänä vuonna (myös elokuun viikko).  

- Käytännön asioita (ilmoittautumiset, ohjeistukset, vastuut jne.) on 
katsottava uudestaan. 

- Kiinnostuneet seurat voivat olla yhteydessä MarjaVerkkoon 
(emma.tuomi(at)marjaverkko.fi). 

- Perustetaan erillinen leirityöryhmä, josta tiedotetaan pian lisää. 
 

6. Vuoden 2016 muun toiminnan suunnittelu 
 
- Yhteinen toiminnansuunnittelutyöpaja pidettiin kokouksen jälkeen. 

Työpajassa suunniteltiin erityisesti asukastila Rubiinin toimintaa vuodelle 
2016. Työpajassa tulleisiin ideoihin palataan viimeistään MarjaVerkon 
seuraavassa kokouksessa 11.2. 

- Vuoden isommat MarjaVerkon järjestämät tapahtumat ovat KYTKE-festari, 
Kivistön kyläjuhla ja mahdollinen joulutori. Lisäksi MarjaVerkko on mukana 
Kivistön markkinoilla 7.5. sekä Keimolan moottoriradan 50-vuotisjuhlilla 
11.6.  

- Kaikki MarjaVerkon toiminta on avointa ja mukaan voi tulla missä vaiheessa 
tahansa! Yksittäisiä ideoita otetaan myös ilomielin vastaan milloin vain. 

 
7. Vuoden 2016 kokousaikataulu 

 
- Kokoukset pidetään aina kuun toinen torstai klo 17 asukastila Rubiinissa 

(Rubiinikehä 2b), ellei toisin ilmoiteta. Heinäkuussa ei ole kokousta, 



kesäkuun osalta katsotaan asiaa lähempänä tarpeen mukaan. 
Kokousaikataulu löytyy MarjaVerkon sivuilta. 
 

8. Muut asiat 
 
- KiVa järjestää maksuttoman ja kaikille avoimen luennon ”Tunteet peliin – 

ymmärrä puolisoa ja tule ymmärretyksi” ke 27.1. klo 18–19 Kanniston 
koulun ruokasalissa (Kenraalintie 6). Puhujana psykoterapeutti Juha 
Petterson. 

- Seuraava aluetoimikunnan kokous pidetään keskiviikkona 3.2., 
erityisaiheena Kivistön tukiasumisyksikkö. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta 
tarkentuvat pian ja ne tullaan julkaisemaan mm. MarjaVerkon Facebook-
sivulla. 

- Keimolanmäen moottoriradan 50-vuotisjuhla pidetään la 11.6. Tapahtuman 
järjestävät Vantaan kaupunki ja alueen rakentajat. MarjaVerkko on mukana 
järjestöpuolen edustajana. Aiheeseen palataan helmikuun kokouksessa. 

- Seutulan kyläyhdistys ja KiVa suunnittelevat rusettiluistelutapahtumaa 
Kanniston koululle ystävänpäivänä su 14.2.  

- Lionsin hiihtokilpailut su 6.3. Seutulan koululla. 
- Kivistön markkinat la 7.5. Kanniston koululla. 

 
9. Seuraava kokous 

 
- To 11.2. klo 17 Rubiinissa. 

http://www.marjaverkko.fi/#!kokousaikataulu/c13xd
http://www.facebook.com/marjaverkko
http://www.facebook.com/marjaverkko

