MarjaVerkko ry:n kokous
Aika: To 15.3.2018 klo 17.00
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b)

1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkon puheenjohtaja
Elina Olki, MarjaVerkko
Bisher Sawan, MarjaVerkko
Emma Tuomi, MarjaVerkko
Joona Niemi, Vantaan nuorisopalvelut
Mirka Rautio, Vantaan nuorisopalvelut
Jukka Vartiainen, Seutulan Kyläyhdistys
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat
Eila Kurtén, asukas
Marja Mikkonen, KiVa
Eeva Järveläinen, Laurea-ammattikorkeakoulu
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys
2. MarjaVerkon vuosikokous 19.4., talousarvio ja hallituksen kokoonpano
- MarjaVerkon sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 19.4. klo 17 asukastila
Rubiinissa (Rubiinikehä 2b).
- Tällä hetkellä hallituksessa mukana olevat jäsenet ovat valmiita jatkamaan. Hallitukseen
kaivattaisiin muutamaa MarjaVerkon toiminnasta ja Kivistön suuralueen
yhteisöllisyydestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista kiinnostunutta lisähenkilöä.
Kokoonpano on hyvin miespainotteinen, joten erityisesti naiset olisivat tervetulleita.
Hallituksen jäsenyys ei tuo merkittävää lisätyötä. Hallitus kokoontuu muutamia kertoja
vuodessa, yleensä MarjaVerkon kokousten yhteydessä.
- STEA:n avustaman Usva-projektin kolmas ja viimeinen vuosi on parhaillaan menossa.
Työn jatkamiselle Kivistön alueella on selkeä tarve ja avustushakemukset tulevia vuosia
varten ovat työn alla, mutta ensi vuoden tilanne rahoituksen osalta on tällä hetkellä
epäselvä.
- Vantaan kulttuuripalveluiden kanssa on sovittu taloudellisesta tuesta alueellisten
kulttuuritapahtumien järjestämiseksi Kivistön suuralueella ainakin toistaiseksi, kun
kulttuuripalvelut eivät itse järjestä tapahtumia alueella.

3. Kivistön nuorisoasioiden tilannekatsaus
- Edellisessä kokouksessa Kivistön alueen vanhempainyhdistys KiVa toivoi, että
MarjaVerkon seuraavassa kokouksessa keskusteltaisiin Kivistön nuorison tilanteesta.
- KiVan tuoreessa alueen vanhemmille suunnatussa kyselyssä kysyttiin, mitä alueelta
puuttuu ja mitä haluttaisiin lisää. KiVassa on keskusteltu lisäksi siitä, miten
Aurinkokiven yläkouluun siirtyminen tapahtuu.
- Vanhempainyhdistysten yhteistapaamisessa maaliskuun alussa esitettiin yläkouluun
liittyviä huolia muun muassa siitä, kokevatko uudet oppilaat itsensä tervetulleiksi.
Tämän jälkeen on saatu lisäinformaatiota ja mielenrauhaa tilanteesta. KiVa on hyvillä
mielin sen suhteen, että asia on koulujen puolesta hoidossa ja keskusteluyhteydet ovat
auki.
- Nuorten alueelliseen hyvinvointiin liittyen KiVaa kiinnostaa muun muassa se,
minkälaista toimintaa alueella on nuorille Kanniston nuoriso- ja asukastilan lisäksi ja
onko Kivistön puolelle tulossa nuorisotilaa.
- Aurinkokiveen ei ole tulossa varsinaista nuorisotilaa, mutta suunnitteilla on
kirjastotyyppinen avoin oppilastila. Kaupunkikeskukseen on suunnitteilla monitoimitila,
johon on tulossa myös nuorisotila. Laurea-ammattikorkeakoulu yhdessä KanNun
henkilöstön kanssa on järjestänyt ideapajoja tulevaan nuorisotilaan liittyen. 300 nuorta
on osallistettu mukaan suunnitteluun Kivistön alueelta.
- Nuorisotyöntekijöiden mukaan alueen nuorison tilanne on rauhallinen, eikä mitään
erityistä esiin nousevaa huolta ole. Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt.
- KiVa voisi laittaa jäsenistölleen koottua infoa siitä, mitä eri toimintaa nuorille
järjestetään alueella. MarjaVerkko kannustaa toimijoita yhteistyöhön. Olemassa olevia
toimintamuotoja voi myös laajentaa (esim. kummiperhetoiminta, Laureaammattikorkeakoulun suunnitteilla oleva kaverikummitoiminta).
- Vapaaehtoisia tarvitaan tilaisuuksien ideoimiseen ja järjestämiseen: tapahtumia ja
tilaisuuksia pystytään järjestämään, jos saadaan ihmisiä mukaan. Eri toimijoiden
kannattaa yhdistää voimansa.
- Nuoria kiinnostavan toiminnan järjestäminen on todella haastavaa. Innokkaat nuoret
ovat aina lämpimästi tervetulleita mukaan ideoimaan ja järjestämään toimintaa.
Nuorille on järjestettävä toimintaa nuorten ehdoilla ja nuorten toiveiden pohjalta.
- Yhdessä pystymme ratkaisemaan ongelmia, joita emme pysty ratkaisemaan yksin.
4. KYTKE-festari 2018
- Koko perheen iloinen, pääsymaksuton puistokonserttitapahtuma KYTKE-festari
järjestetään jälleen Kenraalinpuistossa, tänä vuonna lauantaina 19.5. klo 14– 17.
- Esiintymässä Emma-ehdokkaanakin ollut lastenmusiikkiduo Höpinätötterö,
toissavuotinen euroviisuedustaja Sandhja, sekä lahjakkaita lapsia ja nuoria mm.
Vantaankosken ja Seutulan kouluilta.
- Tapahtumapäivä on myös Ravintolapäivä, joten pop up -ravintolat ja -kahvilat ovat
tervetulleita festarialueen kylkeen.
- Tulossa monenlaisia hauskoja toimintapisteitä lapsille ja nuorille sekä pienimuotoista
ruokamyyntiä (ei muita myyntipaikkoja).
- Opiskelijatiimi Laureasta on mukana osallistamassa lapsia ja nuoria tapahtuman
toteutukseen (logokilpailu, kouluvierailuja).

-

Vapaaehtoisia tarvitaan järjestelyihin (liikenteenohjaus, telttakatosten pystytys jne.).
Halukkaat voivat ilmoittautua Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi), suurkiitos jo
etukäteen!

5. Kevään toiminta asukastila Rubiinissa
- Yhdistysten ja toimijoiden omat kokoukset jatkuvat, MLL-perhekahvilatoiminta jatkuu
edelleen kaksi kertaa kuukaudessa, Marttojen kässäkahvilat jatkuvat, MarjaVerkon
Coworking Kivistö -yhteisölliset työpäivät jatkuvat ainakin huhtikuun loppuun asti
keskiviikkoisin klo 9–15. Tilassa järjestetään edelleen myös yksityistilaisuuksia (mm.
lasten syntymäpäiväjuhlia).
- MarjaVerkon lyhytkurssitoimintaa: lauantaina 7.4. paikallisen taiteilijan ”Värioppia
maalaten” -värioppilyhytkurssi klo 12–16, hyötykasvi-/parvekeviljelykurssi ke 2.5. klo
17–20 (lisätietoa tulossa huhtikuun alussa).
- MarjaVerkon naapurikummitoiminnassa mukana olevat asukkaat järjestivät
maaliskuussa kaikille avoimen hävikkiruuan kokkailuillan, joka olisi tarkoitus järjestää
uudestaan huhti- ja toukokuussa.
- Rubiinin varauskalenteri ja -ohjeet löytyvät MarjaVerkon nettisivuilta.
6. MarjaVerkon historiaprojekti
- Historiaprojektin tavoitteena on kerätä Kivistön alueella pitkään asuneiden asukkaiden
muistoja ja tarinoita nykyisten ja tulevien sukupolvien iloksi.
- Projektin tiimoilta avattu yhteinen Facebook-ryhmä (liittyminen vaatii Facebooktunnukset), lisäksi helmikuussa pidettiin yhteinen muistelutapaaminen asukastila
Rubiinissa. Seuraava tapaaminen on suunnitteilla tiistaille 17.4. klo 17.
- MarjaVerkko toteuttaa asukkaiden haastatteluja parhaillaan. Alueen tarinankertojat saa
ilmiantaa Emmalle (emma.tuomi@marjaverkko.fi). Tarinoita tullaan julkaisemaan
ainakin MarjaVerkon nettisivuilla.
- Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden draamakurssi tuottaa projektin
pohjalta tarinateatteriesityksen Kivistön markkinoille 12.5.
- Kyläjuhlaan kuvista koostettu interaktiivinen muistojen puu?
7. Arrival Cities -hankkeen selvitys ja oleskeluluvan saaneiden nuorten tukitoiminta
- Vantaan kaupunki on tilannut MarjaVerkolta Arrival Cities -hankkeen tiimoilta
selvityksen ”Kivistön tapauksesta”. Selvityksessä käydään läpi alaikäisenä yksin maahan
tulleiden, Kivistön tukiasumisyksikössä asuneiden nuorten turvapaikanhakijoiden
tilannetta: miten koko alueen asukkaiden, yhdistysten ja yhteisön yhteistyö on
onnistunut ja miten se on vaikuttanut nuorten kotoutumiseen, sekä mikä MarjaVerkon
rooli toiminnassa on ollut. Selvitystä varten on haastateltu eri tahoja, joita aihe on
jollain lailla koskettanut. Kivistön tapaus on poikkeuksellinen ja kiinnostava esimerkki
sekä Suomen mittakaavassa että kansainvälisesti.
- Toiminnassa mukana n. 20–30 nuorta tällä hetkellä, kontakti kaikkiin nuoriin olemassa.
- Jalkapallotoiminta jatkuu kaksi kertaa viikossa (ke ja pe), siirtyy maaliskuun lopussa
Kenraalinpuiston kentälle.
- Parhaillaan katsotaan kesätyöasioita ja valmistellaan ansioluetteloita. Suunta tuntuu
olevan edelleen oikea.
- Negatiiviset oleskelulupapäätökset ja niihin liittyvä epätietoisuus aiheuttavat huolta.

8. Muut asiat
- Kivistön markkinat la 12.5. Kanniston koululla.
9. Seuraava kokous
Seuraava kokous on yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous torstaina 19.4.2018 klo 17
alkaen asukastila Rubiinissa (Rubiinikehä 2b).

