
  

 

 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 
Aika: To 10.03.2016 klo 17.00 
Paikka: Asukastila Rubiini, Rubiinikehä 2 B 
 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon (MarjaVerkko, puheenjohtaja) 
Elina Olki (MarjaVerkko) 
Emma Tuomi (MarjaVerkko) 
 
Minttu Haapalainen (Vantaankosken seurakunta) 
Seija Kiilunen (Vantaan kaupunki, työharjoittelija) 
Laura Kortetjärvi (Kivistön vastaanottokeskus) 
Lea Kärkkäinen (Lions Club Vantaa-Forte) 
Jussi Laasasenaho (asukas) 
Kirsti Laasasenaho (asukas) 
Sirpa Laine-Lehti (Vantaan kaupunki, varhaiskasvatus) 
Juhani Laitinen (Atlas) 
Iiris Lehtonen (Vantaan kaupunki, kuntalaispalvelut) 
Hannu Markus (Keimolan omakotiyhdistys) 
Jukka Vartiainen (Seutulan kyläyhdistys) 
Ismo Pohjantammi (Keimolan omakotiyhdistys) 
Mirka Rautio (Vantaan kaupunki, nuorisopalvelut) 
Marja-Liisa Viljamaa (Etelä-Vantaan  Eläkeläiset) 
 

 
2. Katrinebergin kartanon toiminta (Iiris Lehtonen ja Seija Kiilunen) 

 Katriinan sairaalan vieressä sijaitseva Katrinebergin kartano on rakennettu n. 
vuonna 1800. Vuosien varrella kartano on toiminut mm. lastenkotina, 
sairaalan työntekijöiden asuinrakennuksena sekä vanhusten hoitokotina.  
Viime vuodet se on kuitenkin ollut tyhjillään. 

 Kivistön aluetoimikunta on pitkään tehnyt esityksiä, että kartano pitäisi 
saada käyttöön. Nyt kartanosta ollaan avaamassa yhteistä tilaa asukas- ja 
yhdistyskäyttöön. 

 Tiloja kalustetaan parhaillaan. Tavoitteena on että kartano vihitään uuteen 
käyttöön touko-kesäkuun vaihteessa. 



 Kartanoon halutaan myös avoimuuden mahdollistavaa yleistoimintaa, esim. 
työllisyyspalveluita. 

 Näillä näkymin kartanolle on tulossa muun muassa: 
 Erilaista toimintaa mahdollistavia välineitä, mm. kangaspuut 
 Kotieläinpiha, Vantaan 4H:n kanssa keskustellaan (voisi tuoda arvokasta 

tukea kuntoutukseen myös sairaalan potilaille) 
 Viljelypalstoja kivistöläisten käyttöön 
 Kesäkahvila 

 Visio: vihreä hoiva- / yhteisöllisyyshanke kartanolla Suomen 
satavuotisjuhlavuotena 2017, myös sairaala mukaan. 

 Ideoita alueen toimijoilta otetaan mielellään vastaan, asukkaat halutaan 
tilan käyttäjiksi! 

 Kartanolla järjestetään talkoot su 15.5. Lisätietoa lähempänä. 

 Kartanoon liittyvät yhteydenotot Seija Kiiluselle (seija.kiilunen@gmail.com). 
 

3. Kivistön kirkon kehittämisprojekti (Minttu Haapalainen) 

 Seurakunta haluaa olla mukana tukemassa asukkaita ja yhteisöllisyyttä 
Kivistön suuralueella. Alueella on paljon sekä seurakuntaan kuuluvia että 
kuulumattomia ihmisiä, jotka eivät ole lainkaan mukana seurakunnan 
toiminnassa. Heidät halutaan tavoittaa. 

 MarjaKirkko -projektin avulla pyrittiin selvittämään, miten Kivistön 
suuralueen asukkaita voitaisiin kirkon strategian mukaisesti kohdata ja 
vahvistaa. Projektin loppuraportti julkaistiin alkuvuonna 2015. 

 Yksi projektin keskeisistä päätelmistä oli, että varsinkin alueen 
lapsiperheisiin tarvitaan panostusta.  

 Kivistön kirkon kehitysprojektia jatketaan työnimellä ”Kivistön 
toimintakeskus”.  

 Kehitysprojektissa lähdettiin palvelumuotoilun keinoin kartoittamaan 
kivistöläisten toiveita, haluja ja tarpeita alueella. 

 Kartoitusta tehtiin erilaisten haastattelujen avulla.  

 Havaittiin erilaisia elämän keskeisiä käännekohtia, joissa kirkon jäsenyyttä 
voidaan vahvistaa: mm. ensimmäisen lapsen syntymä, vanhempainvapaa, 
töihin paluu, lasten kasvaminen ja oman ajan lisääntyminen. Kivistö on 
monelle perheelle uusi koti ja elämänvaihe, ja tämä antaa tilaa uudenlaiselle 
toiminnalle muun muassa juuri kirkon piirissä. 

 Kartoituksen tuloksena kirkolla on parempaa ymmärrystä siitä minkälaisessa 
toiminnassa on potentiaalia (ihmisten tarpeet eri elämäntilanteissa), sekä 
myös valistuneita arvauksia siitä miten toiveita ja tarpeita voisi mahdollisesti 
lunastaa. 

 Palvelumuotoilu alkaa nyt. Kirkko järjestää erilaisia kokeiluja ja tuloksia on jo 
saatu. Ajatuksena on, että kokeilemaan lähdetään keskeneräisillä ideoilla ja 
opitaan ja kehitetään toimintaa tekemisen kautta.  

 Toimintakeskuksen suunnittelussa nousi esiin neljä ideaa, joista kolmea 
pystyttiin nopeasti kokeilemaan:  
  Facebook-sivun avaaminen 
 Joululahjakeräys 

https://www.facebook.com/kivistonkirkko/


 Avoimet ovet viikoilla 4-5 (perheiden vapaamuotoiset aamupäivät, joissa 
kävi lähes 300 ihmistä; iltapäiväklubi 3-6-luokkalaisille iltapäivisin – 
iltapäiväklubissa kävi 71 koululaista, nouseva kävijämäärä loppua kohti) 

 Myös kirkon brunsseja testattiin erittäin onnistuneesti syksyllä, keväällä 
brunsseja pidetään kuukausittain.  

 Neljäs esiin noussut idea on odottavien äitien vertaistukiryhmä, jota ei ole 
vielä ehditty kokeilemaan. 

 Kirkko kutsuu kaikki kivistöläiset mukaan kehitysprojektiin, jotta toiminnalle 
saadaan jatkuvuutta. Yhteistyötä suunnitellaan mielellään niin yhdistysten 
kuin yksityishenkilöiden kanssa. 

 Yhteydenotot: Minttu Haapalainen (minttu.haapalainen@evl.fi). 
 

4. KYTKE-festari 

 KYTKE-festari järjestettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2015 Kanniston 
Kenraalinpuistossa. Kohderyhmänä olivat Kivistön suuralueen lapset ja 
nuoret.  

 Tänä vuonna konseptia on hieman muutettu ja KYTKE-festarista halutaan 
tehdä koko perheen kaupunkifestari Ravintolapäivänä la 21.5.  

 Esiintyjiä haetaan jälleen erityisesti vantaalaisista lapsista ja nuorista. 

 Luvassa hyvää musiikkia, hauskaa toimintaa ja mukavaa yhdessäoloa piknik-
hengessä. 

 Järjestelyissä mukana ainakin Walter ry, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut 
ja kulttuuripalvelut, Vantaankosken seurakunta, Laurea-
ammattikorkeakoulu, avoin päiväkoti Kanttarelli, Timanttipartio ja 
Mannerheimin lastensuojeluliitto.  

 Erilaiset toimintapisteet ovat lämpimästi tervetulleita festareille, varsinaisia 
myynti- tai esittelypaikkoja ei kuitenkaan ruokamyynnin lisäksi ole. 

 Seuraava KYTKE-festarin suunnittelutyöryhmän tapaaminen on pe 18.3. klo 
16–17 asukastila Rubiinissa. Tapaamiset ovat kaikille avoimia. 

 
5. Kivistön kyläjuhla 

 Kokouksessa Kivistön kyläjuhlan ajankohdaksi ehdotettiin sunnuntaita 21.8. 
ja paikaksi Aurinkokiven monitoimitaloa. Aurinkokivestä kuitenkin 
toivottiin, että kyläjuhla pidettäisiin joko 27.8., jolloin myös Aurinkokiven 
avointen ovien päivä voitaisiin pitää samalla kertaa, tai syyskuun alussa. 

 Kevään muissa kokouksissa palataan tarkemmin kyläjuhlan sisältöön ja 
ohjelmaan.  
 

6. Usva-projekti 2016–2018 

 Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt MarjaVerkolle kolmevuotisen 
projektiavustuksen. 

 Projektin nimi on Usva 2016–2018 ja sen tavoitteena on Kivistön suuralueen 
uusien asukkaiden vastaanotto ja sopeuttaminen. 

 Projekti tulee näkymään toiminnassa jatkuvasti – kyseessä ei ole 
varsinaisesti MarjaVerkon ydintoiminnasta poikkeava projekti vaan 
luontainen jatkumo MarjaVerkon toiminnalle. Tarkoituksena ei ole korostaa 



uusien ja vanhojen asukkaiden eroja, vaan tuoda uudet asukkaat mukaan 
yhteisöön! 

 Pääpainopistealueet: 
- Naapurikummitoiminta 
 Naapurikummitoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa Kivistön 

suuralueella jo pitempään asunut asukas tai perhe toimii kummina 
uudelle. Toiminnan taustalla on ajatus siitä, että monilla uusilla 
asukkailla ei ole minkäänlaista turvaverkkoa alueella. MarjaVerkko 
perehdyttää kummit. MarjaVerkon nettisivujen kautta voi 
ilmoittautua mukaan toimintaan 
(www.marjaverkko.fi/naapurikummi). 

- Asukaskahvilatoiminta asukastila Rubiinissa  
 Toimintaan saatiin hyviä ideoita tammikuun 

toiminnansuunnittelutyöpajassa, asukaskahvilatoimintaa kehitetään 
kuitenkin jatkuvasti ja uudet ideat ovat aina tervetulleita. 
Tavoitteena on tuoda vanhoja ja uusia asukkaita yhteen mielekkäillä 
tavoilla. Asukaskahvilatoiminnan ideoinnissa kannattaa hyödyntää 
verkoston jäsenten osaamisalueita – esimerkiksi MLL:n perhekahvilat 
ovat vetäneet hienosti mukaan myös uusia asukkaita.  

 Asukaskahvilatoimintaan etsitään yhteistyötahoja, ilmoittautumiset 
ja tiedustelut Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi). 

- Keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen  
 Keskustelu- ja koulutustilaisuuksia on suunnitteilla. Tarkoitus 

järjestää myös liikkuvia tutustumistilaisuuksia kun uusia asukkaita 
muuttaa alueelle, esim. vapun tienoilla Keimolanmäessä.  

- Paikallistiedon etsiminen ja jakaminen 
 MarjaVerkko toimii edelleen paikallistiedon etsijänä ja välittäjänä 

sekä linkkinä eri tahojen välillä. 
- Kaikki ideat, kehitysehdotukset ja palaute otetaan erittäin mielellään 

vastaan!   
 

7. Yhteistyö Kivistön nuorten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikön kanssa 
- Toiminta tukiasumisyksikössä on lähtenyt hyvin käyntiin. 
- Suurin osa nuorista käy koulua. 
- Kanniston nuoriso- ja asukastilan kanssa on tehty paljon yhteistyötä, 

yhteistyö on toiminut todella hyvin. 
- Kummiperhetoiminta on saatu käynnistettyä ja se vaikuttaa lupaavalta. 

Lisää perheitä otetaan mielellään mukaan toimintaan, sillä 
kummiperhettä toivovia nuoria on enemmän kuin tällä hetkellä 
ilmoittautuneita perheitä. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Elinalle 
(elina.olki@marjaverkko.fi). Ilmoittautua voi myös MarjaVerkon 
nettisivujen kautta (http://www.marjaverkko.fi/naapurikummi), 
mainitsethan erikseen lisätietokohdassa että olet kiinnostunut 
turvapaikanhakijoille suunnatusta kummiperhetoiminnasta. 

- Yhteistyössä Vantaan seurakuntien kanssa ollaan perustamassa 
jalkapallojoukkuetta. Joukkueelle etsitään valmentajaa, Johnille voi 
vinkata mahdollisista ehdokkaista (john.simon@kone.com). 



- Nuoret ovat halukkaita toimimaan alueen asukkaiden hyväksi yhdessä 
paikallisten kanssa (esim. talkoot: metsäalueiden siivous, Katrinebergin 
kevät ja kesä…). 

 
8. Kyläsaunahanke 

- Kivistön kyläsauna on asukaslähtöinen hanke, jonka tavoitteena on saada 
yhteinen kyläsauna Kivistöön. 

- Kaupunki on suositellut saunalle tonttia läheltä asuntomessualuetta. 
- Kyläsaunaporukka suunnittelee parhaillaan joukkorahoitusta. 
- Kyläsaunaporukan seuraava kokous on maanantaina 21.3. 

Kiinnostuneiden kannattaa liittyä hankkeen Facebook-ryhmään. 
 

9. Muut asiat 
- Nearhood (entinen Sanom.at) ei ottanut tuulta alleen niin kuin kehittäjät 

toivoivat ja sitä ollaan ajamassa alas mahdollisimman pian. MarjaVerkko 
kiittää kaikkia aktiivisia asukkaita ja toimijoita, jotka olivat mukana 
pilotoimassa palvelua.  
 

10. Seuraava kokous 
- To 14.4. klo 17 (paikkana poikkeuksellisesti Kanniston nuoriso- ja 

asukastia, Kenraalintie 6).  
- Kokouksen jälkeen klo 18.30 alkaen MarjaVerkon sääntömääräinen 

vuosikokous. 

https://www.facebook.com/groups/1547855635431348/

