MarjaVerkko ry:n verkostokokous
Aika: Ke 18.11.2020 klo 18.00
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b)
1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkko
Eena Kero, MarjaVerkko
Elina Olki, MarjaVerkko
Annina Landström-Ittner
Päivi Wickström, LC Vantaa / Rubiini-Rubinen
Paula Rautoja, Kalliola (etänä)
Katja Siljamäki, Kalliola
Stefan Immilä, Kivistön nuorisotila (etänä)
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat
Ismo Pohjantammi, Keimolan Omakotiyhdistys
Tapio Pousi, LC Vantaankoski-Vandaforsen
Kristiina Ali-Simola
Meeri Holopainen, Kivistön kirjasto (etänä)

2. Palaute Kivistön ja Keimolanmäen turvallisuusilloista
MarjaVerkon yksi keskeisistä ajatuksista toiminnan alusta alkaen on ollut toimia
”keskustelualustana”. Lisääntynyt keskustelu turvallisuusasioista erityisesti sosiaalisessa
mediassa ja ajoittain hyvin kärjistynyt kommentointi teeman ympärillä oli suurin syy järjestää
nämä tilaisuudet, joissa asiantuntijat vastasivat asukkaiden kysymyksiin ja huolenaiheisiin ja
antoivat ajankohtaista tietoa alueen turvallisuustilanteesta. Asiantuntijoiden mukaan asukkailla
ei ole mitään syytä huoleen, sillä alue on edelleen yksi Vantaan turvallisimmista ja
rauhallisimmista väestön määrään suhteutettuna. Tilaisuuksista keskusteltaessa todettiin, että
on hienoa nähdä, miten paljon tällä voimakkaasti kasvavalla alueella on nyt jo paljon aktiivisia
toimijoita, jotka tekevät yhteistyötä keskenään ja edistävät yhteisöllisyyttä omalla
toiminnallaan. Turvallisuusiltojen palautekyselyyn vastanneet ja ne henkilöt, joiden kanssa on
keskusteltu aiheesta, olivat erittäin tyytyväisiä tilaisuuksiin. He kokivat saaneensa vastauksia
mieltään askarruttaneisiin kysymyksiin ja uutta tietoa. Myös nettisivulle kerätyt linkit siitä,
mistä saa apua ja tukea tarvittaessa, keräsi kiitosta. Palautekyselyyn otetaan edelleen erittäin
mielellään vastauksia. Kaikki saatu palaute on erittäin arvokasta.
3. Kivistön joulukalenteri
Kivistön oma Facebook -joulukalenteri ilahduttaa jälleen Kivistön suuralueen asukkaita
joulukuun ajan päivittäin avautuvilla luukuilla, joista paljastuu esimerkiksi tietoa alueellisista
tapahtumista ja joissa paikallisyritykset tarjoavat alennuksia tai jotain muita mukavia jouluisia
yllätyksiä.

4. Kivistön joulutori 13.12.
Joulutori järjestetään tänä vuonna Topaasiaukiolla, Kivistön juna-aseman ympäristössä
sunnuntaina 13.12. klo 12-15. Vapaaehtoisia etsitään edelleen mukaan auttamaan torin
järjestämisessä. Myyjiä on ilmoittautunut mukaan tällä hetkellä n. 35 kpl. MarjaVerkko tarjoaa
joulutorikävijöille perinteiseen tapaan glögiä. Pipareita ei tänä vuonna koronan vuoksi ole
tarjolla.
5. Muut asiat
- MarjaVerkon vapaaehtoistori järjestetään hybriditilaisuutena maanantaina 30.11. klo 18
asukastila Rubiinissa. Sama teema on esillä myös Kivistön kohtaamispaikassa perjantaina
4.12. siten, että kohtaamispaikassa esitellään aineistoa ja materiaaleja maaanantai-illan
tapahtumasta. Ajatuksena on, että paikalliset toimijat, jotka tarvitsevat vapaaehtoisia, voisivat
esitellä tarjolla olevia vapaaehtoistehtäviä ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet löytäisivät
lähistöltä mielekästä toimintaa, johon osallistua.
- MarjaVerkon harjoittelija Mika selvitti jouluvalokadun toteuttamista Kivistöön. Tänä vuonna
jouluvalokadun järjestämistä ei saatu toteutettua vielä, mutta sen sijaan toteutamme
jouluvaloaidan Keimolantien ja Syväkiventien kulman työmaa-aitaan yhdistysten ja yritysten
kanssa yhteistyössä. Ajatuksena on tuoda valoa ja iloa asukkaille pimeyden ja koronaviruksen
aiheuttaman poikkeustilan keskelle.
- MarjaVerkon toiminnan kehittämispaja käynnistyy heti verkostokokouksen päätyttyä
6. Seuraava kokous
- Pikkujoulut (mahdollisesti kokonaan etänä) ke 16.12. klo 18

