MarjaVerkko ry:n verkostokokous
Aika: Ke 21.10.2020 klo 18.00
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b)
1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkko
Eena Kero, MarjaVerkko
Elina Olki, MarjaVerkko
Lotta Toivonen, Sitra
Taneli Saari, Tunne ry
Outi Aaltonen, Tunne ry
Leena Salo, Vantaan Sydän
Eero Salo, Vantaan Sydän
Annina Landström-Ittner
Iiro Salminen, Vantaankosken srk
Maria Tengvall
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandafors
Päivi Wickström, LC Vantaa / Rubiini-Rubinen
Mika Kulmala

2. Ilmastoahdistuksesta eroon -keskustelu
Vierailevina asiantuntijoina keskustelemassa ilmaston- ja ympäristönmuutoksen herättämistä
tunteista olivat Tunne ry:n toiminnanjohtaja Taneli Saari sekä Sitran kiertotalousasiantuntija
Lotta Toivonen. Keskustelu käynnistyi Tanelin alustuksella, jonka jälkeen Lotta esitteli mm.
Sitran tekemän ilmastotunteet -tutkimuksen tuloksia sekä elämäntapatestiä, joka kannustaa
ihmisiä tekemään fiksuja arjen tekoja. Mediassa ilmastonmuutos on näyttäytynyt enemmän
nuorten huolenaiheena, vaikka tutkimusten mukaan esimerkiksi ikäihmisten parissa koetaan
ympäristösurua. Keskustelun aikana pohdittiin esimerkiksi sitä, kuinka paljon ihmisten toiminta
ja suhtautuminen ilmastoystävällisiin tekoihin on muuttunut reilussa vuosikymmenessä. Lisäksi
keskusteltiin siitä, miten erilaisia tunteita ilmastonmuutos voi ihmisissä herättää ja miten eri
tavoin tunteita voi käsitellä. Esiin nousi kysymys siitä, mitkä ovat yksilön toiminnan
näkökulmasta kaikkein vaikuttavimpia ilmastotekoja. Niitä ovat asumiseen, liikkumiseen ja
ruokaan liittyvät valinnat. Yksilöiden tekemät valinnat ja teot ovat todella tärkeitä, mutta
yhteiskunnan kannalta poliittinen päätöksenteko on keskiössä. Yksi konkreettinen
vaikutuskeino olisi, että poliittiseen päätöksentekoon tulisi aina mukaan ilmastovaikutusten
huomioiminen.
Aiheesta kiinnostuneille: Tunne ry järjestää etätyöpajan aiheesta Ympäristötunteiden äärellä
19.11. Lisätietoa pajasta löydät Tunne ry:n sivulta: www.tunne.org
3. Kivistön ja Keimolanmäen turvallisuusillat 2.11. & 3.11.

MarjaVerkko järjestää yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa turvallisuusillat, joissa
keskustellaan voimakkaasti kasvavan alueen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tilaisuudet
järjestetään hybriditilaisuuksina, eli osallistuminen on mahdollista etänä tai paikan päällä
(Kivistön tilaisuus on Aurinkokiven koulun ruokalassa 2.11. klo 19 ja Keimolanmäen tilaisuus on
Keimolanmäen päiväkodin ruokalassa 3.11. klo 19). Mukana osallistumassa keskusteluun on
poliisi, kaupungin turvallisuusasiantuntijat, nuorisopalveluiden edustaja, koulujen johtoa,
mielenterveys- ja päihdepalveluiden edustaja sekä alueella toimivien sosiaalipalveluja
tarjoavien toimijoiden edustajia. Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen rajallisten paikkojen
vuoksi. Mukaan voi ilmoittautua lähettämällä sähköposti otsikolla ”Ilmoittaudun Kivistön /
Keimolanmäen turvallisuusiltaan” osoitteeseen eena.kero@marjaverkko.fi. Voit lähettää
asiantuntijoille ennakkoon kysymyksiä Kivistön turvallisuusiltaan täällä ja Keimolanmäen
turvallisuusiltaan täällä.

4. Muut asiat
- Siivoustalkoot ja naapurustotreffit onnistuivat erittäin hyvin. Väkeä oli mukavasti paikalla ja
roskia kerättiin n. 20 jätesäkillistä. Kiitos kaikille osallistujille!
- Kivistön kirjasto ja nuorisotila avattiin 7.10.
- Kivistöön vuonna 2015 saapuneiden alaikäisenä yksin maahan tulleiden
turvapaikanhakijoiden (ja nyt muidenkin nuorten) jalkapallotoiminta Keimolan Kaiun Kotkat
-joukkue jatkaa pelaamista 5 divisioonassa. Kaikkien pelaajien aikuistuttua oli nyt
MarjaVerkon aika vetäytyä joukkueen toiminnan tukemisesta
- Kaupunginhallitus valitsi palvelukeskittymän rakentamisen jatkoneuvotteluihin Lehto Tilat
Oy:n, jonka ehdotuksessa on tilaa päivittäistavarakaupalle ja suurelle tavaratalolle. Yritys on
ottanut yhteyttä MarjaVerkkoon ja he ovat halukkaita tekemään yhteistyötä asukkaiden
tavoittamisen ja kuuntelemisen suhteen
- MarjaVerkko suunnittelee järjestävänsä paikalliset vapaaehtoistorit 30.11. illalla sekä
kohtaamispaikassa 4.12. Ajatuksena on, että paikalliset toimijat, jotka tarvitsevat
vapaaehtoisia, voisivat esitellä tarjolla olevia vapaaehtoistehtäviä. MarjaVerkon harjoittelija
Mika tekee opinnäytyötä, jonka tavoitteena on luoda tai ottaa käyttöön joku alusta tai
työkalu, jossa tuodaan yhteen paikalliset vapaaehtoisia tarvitsevat tahot ja
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet
- Kivistön joulutori järjestetään sunnuntaina 13.12. klo 12-15 Topaasiaukiolla. MarjaVerkko
etsii vapaaehtoisia auttamaan tapahtuman toteuttamisessa. Ilmoittautumiset:
elina.olki@marjaverkko.fi
- Vantaan kaupunginkirjasto on mukana valtakunnallisessa ilmastolukupiirikampanjassa.
Kampanjassa järjestetään vuoden 2021 alusta alkaen ympäri suomen lukupiirejä, joissa
luetaan ilmastonmuutokseen liittyvää kirjallisuutta ja keskustellaan aiheesta. Lukupiirien
ohjaajat voivat olla vapaaehtoisia ja kirjaston työntekijöitä, ja etsimme nyt syksyn aikana
vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Kampanja on vasta alkuvaiheessa, joten varsinaiset
ilmoittautumissivut vapaaehtoisille eivät ole vielä auki.
- Lions Club Vantaa Rubiini-Rubinen on tehnyt vuodelle 2021 Kivistö -aiheisen
seinäkalenterin, joka tulee nyt myyntiin mm. Alepalle, K-marketiin ja R-kioskille
- Ensi maanantaina 26.10. klo 18 Kivistön kirkolla järjestetään Mission and climate change keskusteluilta

5. Seuraava kokous
- Keskiviikkona 18.11. klo 18 asukastila Rubiinissa ja etänä Zoomin kautta. Tulossa on lyhyt ja
ytimekäs kokous, jonka perään heti järjestetään MarjaVerkon toiminnan kehittämistyöpaja

