MarjaVerkko ry:n verkostoilta
Aika: Ke 9.6.2021 klo 18.00
Paikka: Zoom -etäkokous
1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkko
Elina Olki, MarjaVerkko
Minttu Ruohola, MarjaVerkko
Katja Siljamäki, Kalliola
Maarit Hakkarainen, Kalliola
Päivi Wickström, LC Vantaa / Rubiini-Rubinen
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen
Tapio Pousi, LC Vantaankoski-Vandaforsen
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat
Kimmo Jääskeläinen
Pasi Hakala
”Vieras”

2. Kivistön kyläjuhlan suunnittelua
Kivistön kyläjuhlaa suunnitellaan lauantaille 4.9. klo 11-14. Suunnitteilla on pääsääntöisesti
ulkona toteutettava tapahtuma Aurinkokiven ja Lipunkantajankentän ympäristössä.
Aurinkokiven koulussa on lauantaikoulupäivä klo 9-12. Tämä tuo tapahtumaan suoraan 1000
lasta ja nuorta. Tällä hetkellä kyläjuhlaan on ilmoittautunut n. 30 osallistuvaa tahoa.
Edellisvuosina osallistujia on ollut noin 50 ja uskomme että tänäkin vuonna saamme vielä
useita ilmoittautujia lisää. Monet ilmoittautuvat vielä viimeisillä viikoilla ennen tapahtumaa.
Kyläjuhlapaikasta kiinnostuneet tahot voivat tehdä paikkahakemuksen täällä:
https://forms.gle/xH2h2GwuGLyxofTH7
Koska emme tiedä alkusyksyn koronatilanteesta ja rajoituksista, pyrimme välttämään
suunnittelussa Aurinkokiven sisätilojen käyttöä. Kyläjuhlan ohjelmasta käytiin vilkasta
keskustelua ja todettiin, että koronan vuoksi on turvallisinta keskittyä esittely-, markkinointi- ja
myyntipisteisiin, toimintapisteisiin sekä pienimuotoisempaan lavaohjelmaan ja pop-up
esityksiin. Kirppismyyntimahdollisuutta tiedusteltiin ja todettiin, että se ilman muuta onnistuu,
sillä olemme varanneet Lipunkantajanraitin kyläjuhlakäyttöön, joten tilaa riittää
kirppistoiminnalle hyvin. Vapaaehtoisia tarvitaan kenties entistäkin enemmän, jotta
tapahtuma voidaan toteuttaa mahdollisten rajoitusten edellyttämällä tavalla. Tehtäviä on
tarjolla monenlaisia ja osallistua voi vaikka vain tunniksi. Kaikki apu otetaan kiitollisena
vastaan. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua täällä: https://forms.gle/HpsDm2HbcqMN46NJ9

3. Haitallisten vieraslajien torjuntatalkoot jatkuvat
Komealupiinin torjuntatalkoot käynnistyvät Maitorpan suunnalla Kivipellontieltä Keimolantietä
kohti etelää. Talkooryhmän kanssa on nyt sovittu talkoista ma 14.6. klo 18 Keimolantiellä, la
19.6. klo 10 (paikka vahvistetaan myöhemmin), ma 21.6. klo 18 sekä ti 22.6. klo 18.
Lupiinitalkoilua on mahdollista myös tehdä omatoimisesti koska vain ulkoilun lomassa. Jos
jostain löytyy yksittäisiä kasvustoja, tehokkainta olisi kiskoa lupiini juurineen irti maasta, mutta
kukintojen katkaiseminen ennen siementämistä on myös erittäin tehokas tapa torjua
leviämistä. Lisäksi jos lehtiä katkoo, vapauttaa tilaa aluskasvistolle ja siten ehkäisee typen
kertymistä rehevöittämään maaperään, eli siitäkin on paljon apua. Myös ihan keräämällä
kukintoja pois auttaa lupiinin torjunnassa, ja sitä voi tehdä muuallakin kuin kaupungin mailla.
Jokamiehenoikeus sallii rauhoittamattomien kukkien poimimisen ulkoilualueilla. Lisätietoa saa
esim. vieraslajit.fi -sivustolta.
Espanjansiruetanatalkoita jatketaan omatoimisesti pitkin kesää, sillä etanajätesaavit saadaan
pitää koko kesän paikoillaan Maitorpassa ja Koivupäässä. Kun kaupunki niittää ojat kesän
aikana, pidetään niittojätteen haravointitalkoita.
4. Muut asiat
- Ulkokahvit perjantaisin ennen Juhannusta klo 12-14 asukastila Rubiinin edessä
kohtaamispaikan sijaan. Väkeä on ollut ilahduttavasti
- Maksutonta oikeudellista neuvontaa tiistaina 15.6. klo 18-19.30 asukastila Rubiinissa,
yhteistyössä asianajotoimisto Petri Holopainen Oy:n kanssa. Mahdollisuus varata oma 15
min. neuvonta-aika ennakkoon. Syksylle on suunnitteilla lyhytkursseja tai teemailtoja
esimerkiksi perintöasioista tai asuntoasioista. Voit myös ehdottaa kurssiaihetta. Ehdotuksia
otetaan vastaan osoitteessa elina.olki@marjaverkko.fi
- Torimyynti -aihe: MarjaVerkkoon otettiin yhteyttä toiveesta saada Topaasiaukiolle ja / tai
Safiiriaukiolle torimyyntiä tai markkina kerran tai pari kuussa. Aiheesta on keskusteltu
aiemminkin ja MarjaVerkossa ajatusta pidetään erittäin kannatettavana. Valitettavasti
yhdistyksen resurssit eivät tällä hetkellä riitä säännöllisen markkinatoiminnan
järjestämiseen. Yhdistys selvittää mahdollisia keinoja saada apua ja tukea toiminnan
järjestämiseen EMO ry:ltä ja katsoo, mitä asian eteen voisi tehdä. Mahdollisia myyjiä olisi
tiedossa ihan mukavasti kyläjuhlassa ja joulutorilla mukana olleista myyjistä sekä alueella jo
toimivista myyjistä ja lähituottajista
4. Seuraava verkostoilta
- 18.8. klo 18

