MarjaVerkko ry:n verkostokokous
Aika: Ke 19.8.2020 klo 18.00
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b)
1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkko
Eena Kero, MarjaVerkko
Elina Olki, MarjaVerkko
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys
Iiro Salminen, Vantaankosken srk
Annina Landström-Ittner
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys
Kalle Laakso, nuorisopalvelut
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat
Paula Varpanen
Päivi Wickström, LC Vantaa / Rubiini-Rubinen
Pihla Nikkarinen, Puhu Juniorit
Anne Kokkonen

2. Koronavirustilanne
Valitettavasti koronapandemian osalta tilanne on menossa jälleen huonompaan suuntaan.
Uusia rajoitustoimenpiteitä on jo otettu käyttöön mm. matkustuksen suhteen ja kasvomaskin
alueellinen käyttösuositus on nyt annettu. Koska tällä hetkellä heikoin tilanne on
Uudellamaalla, se vaikuttaa myös MarjaVerkon toimintaan.
Vantaan kaupunki tiedotti aloittavansa kasvomaskien jaot vähävaraisille ja heikoimmassa
asemassa oleville torstaina 20.8. Lähin jakopiste on Katriinan sairaalalla.
3. Musaleffayö Kenraalinpuistossa pe 21.8.
MarjaVerkon aloitteesta Pop Up Kino Helsinki toi ulkoilmaelokuvaillan Kenraalinpuistoon
perjantaina 21.8. Vantaan kaupungin kulttuuripalveluiden tuella. Tapahtuman virallinen
aloitusaika on klo 20. ja elokuvanäytös alkaa n. klo 21.30 auringon laskeuduttua. Kivistön
Martat myvät tilaisuudessa kahvia, teetä, mehua, limua, pieniä karkkipusseja ja leivonnaisia
(munkkeja, suolaisia leivonnaisia myös).
4. Kivistön kyläjuhla
Kyläjuhlan valmistelut olivat jo pitkällä. Esiintyjiä ja osallistuvia tahoja oli ilmoittautunut
mukaan runsaslukuisesti, terveysviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa oli käyty
keskusteluja ja tehty poikkeusjärjestelyjä ja suunnitelmia juhlan toteuttamiseksi
mahdollisimman turvallisesti. Tartuntalukujen noustessa ja joukkoaltistumisten lisääntyessä
tapahtuma päätettiin kuitenkin perua turvallisuussyistä. Päätös on linjassa myös Vantaan
kaupungin toimintatapojen ja voimassa olevien suositusten kanssa.

5. MarjaVerkon syksyn toimintasuunnitelma
Syksylle on suunniteltu jälleen paljon toimintaa. Toivottavasti suunnitelmien toteuttaminen on
mahdollista. Toimintaa on suunniteltu siten, että osa toiminnasta on mahdollista siirtää
verkkoon, jos fyysisten tapaamisten järjestäminen on mahdotonta. Keskiviikkoisin asukastila
Rubiinissa on yhteisöllinen työtila Coworking Kivistö klo 9-15, perjantaisin Kivistön
kohtaamispaikka on auki klo 9-15 (ohjattua toimintaa tai työpajoja klo 10-12). Lisäksi
MarjaVerkon syksyyn kuuluu esimerkiksi suosittuja lyhytkursseja, kuukausittaiset
verkostokokoukset, koiratreffejä sekä alueelliset siivoustalkoot.
Kokouksessa keskusteltiin turvallisuusaiheisen asukasillan järjestämisestä, sillä erityisesti
sosiaalisessa mediassa turvallisuuteen liittyvät aiheet ovat olleet viime aikoina paljon esillä.
Ehdotusta kannatettiin ja lisäksi ehdotettiin, että mahdollisuuksien mukaan iltoja voisi olla kaksi
(yksi Kivistössä ja toinen Keimolanmäessä).
Jos kirjasto ja nuorisotila avataan lokakuussa aseman viereen, MarjaVerkko olisi mielellään
mukana esittelemässä toimintaansa jollain tavalla.
Lisäksi ehdotettiin lumiukkokilpailun järjestämistä, jos talvella on lunta. Tempauksen voisi liittää
esimerkiksi MarjaVerkon rusettiluistelutapahtumaan / talvitempaukseen.
6. Muut asiat
- 31.8. maanantaina klo 17.30 Kivistön Marttojen sieniretki Keimolan Kaiun majalta. Oppaana
toimii kaupungin lähiluonto-opas Tuomas Lilleberg. Omat eväät mukaan. Ei
ennakkoilmoittautumista
- Mika Kulmala suorittaa yhteisöpedagogin opintoihin kuuluvaa harjoittelua MarjaVerkossa
tänä syksynä
- Kaupunki aloittaa kokeilun, jossa pysäköinti sallitaan valittujen koulujen ja päiväkotien
pihalla iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Kivistössä tämä koskee Aurinkokiven koulun,
päiväkodin ja neuvolan parkkipaikkoja

7. Seuraava kokous
16.9. klo 18 asukastila Rubiinissa & Zoomissa

