MarjaVerkko ry:n kokous
Aika: Ma 10.12.2018 klo 17.00
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b)
1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkon puheenjohtaja
Elina Olki, MarjaVerkko
Bisher Sawan, MarjaVerkko
Emma Tuomi, MarjaVerkko
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski
Juhani Laitinen, Atlas
Sanna Laurila, KiVa
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys
Paavo Ranta, Vantaankosken seurakunta
Katriina Risku-Vartiainen, asukas
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys
2. Palautekeskustelu nuortentapahtuma Meanwhile in Kivistöstä
- Pääsymaksuton nuortentapahtuma Meanwhile in Kivistö järjestettiin Aurinkokivessä
Vantaan kulttuuri- ja nuorisopalveluien tuella pe 9.11.
- Ohjelmassa oli tubettajatähti Miklun haastattelu ja Meet&Greet, Mc Musaopen
riimityöpaja, sumopainia ja Fortnite -tanssia.
- Tapahtuma sujui kaikin puolin esimerkillisessä hengessä, suuri kiitos mukana olleille
aikuisille ja tietenkin nuorille itselleen!
- Saatu palaute ollut positiivista, oli iloinen yllätys että nuoria saatiin niin runsaasti paikalle.
- Enemmän olisi voinut mainostaa, että alle 12-vuotiaat voivat tulla aikuisen kanssa.
3. Kivistön joulutori 2018
- Järjestyksessään neljäs Kivistön joulutori pidetään katualueella Rubiinikehällä (asukastila
Rubiinin edustalla) su 16.12. klo 12–15.
- Myynnissä on tuttuun tapaan lähiruokaa ja käsitöitä, myös joulukuusimyyntiä.
- Asukastila Rubiinissa on tapahtuman aikana MarjaVerkon maksuton glögitarjoilu ja
paikallisen valokuvaajan Heli Kolhon näyttely.
- Joulupukki ja Lions Clubin leijona ovat paikalla koko tapahtuman ajan.
- Tapahtuma löytyy Facebookista ja MarjaVerkon nettisivuilta.
4. MarjaVerkon taloustilanne ja orientoituminen tulevaan vuoteen

-

-

MarjaVerkko haki STEAlta kohdennettua toiminta-avustusta Usva-projektin päättymisen
jälkeen projektin aikana kokeillun, jalostetun ja juurrutetun toiminnan jatkamiseksi.
Avustusta ei ehdotettu. STM:n päätös asiasta tulee helmikuussa.
Koneen Säätiö ei myöntänyt tukea Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan liittyvään
tutkimushankkeeseen, jossa MarjaVerkko olisi ollut mukana.
TEM-päätöstä oleskeluluvan saaneiden tukihankkeesta ei ole pöytäkirjaa laadittaessa vielä
saatu.
Taloustilanne vuodelle 2019 näyttää epävarmalta ja toiminta tulee ensi vuonna
supistumaan.

5. Oleskeluluvan saaneiden nuorten tilanne
- Muutamalla nuorella on asunnonetsintä käynnissä päättyvien vuokrasopimusten myötä.
Bisher tukee heitä tässä.
- Jalkapallotoiminta on sujunut todella hyvin ja yhteistyö uuden valmentajan kanssa on
lähtenyt sujuvasti käyntiin. Keskiviikkoisin treenataan ja perjantaina pidetään lisäksi vapaat
treenit. Treeneissä on ollut paikalla 20–30 nuorta joka kerta.
- Helsingin Diakonissalaitos koordinoi tästä edespäin uusien kummiperheiden rekrytointia ja
perehdytystä. Tukiasumisyksikön lopetettua Kivistössä ja Kivistön nuorten täysi-ikäistyessä
on luontevaa, että yhteistyö uusien kummiperheiden kanssa siirtyy toisen toimijan
vastuulle. MarjaVerkko kuitenkin jatkaa edelleen yhteydenpitoa kivistöläisten
kummiperheiden kanssa ja myös tukee heitä tarvittaessa.
6. Muut asiat
- Lions Clubin Lions Quest -koulutus tarjoaa työkaluja lasten ja nuorten elämäntaitoohjauksessa. Liikuntaseuroissa lasten ja nuorten parissa toimiville vastuuhenkilöille (esim.
valmentajat) järjestetään oma Lions Quest -koulutus Rubiinissa maanantaina 7. ja 14.1.
Koulutus on maksuton. Lisätietoa koulutuksesta ja linkki ilmoittautumiseen löytyy täältä.
- Ystävänpäivän rusettiluistelu 14.2. on jälleen suunnitteilla.
- Kivistön kirkko suunnittelee teemakohtaisten ryhmien perustamista toteuttamaan kerran
kuussa järjestettäviä jumalanpalveluksia yhteistyössä. Ajatuksena on, että esimerkiksi Kivan
kanssa voitaisiin järjestää lapsiperheiden messu, liikuntaseuran tai seurojen kanssa
liikuttava jumalanpalvelus jne. Samalla yhdistyksillä ja seuroilla olisi mahdollisuus esitellä
omaa toimintaansa. Tämä ennakkotietona alueen toimijoille.
- Ehdotettiin Kivistö laulaa ja soi -tyyppistä musiikkitapahtumaa esimerkiksi Vantaan päivän
yhteyteen. Ajatuksena on tuoda yhteen muun muassa alueen kuoroja. Idea sai kannatusta.
Myös Vantaan Laulun edustajat ovat pohtineet vastaavaa; Vantaa on suuri laulukaupunki.
Sovittiin, että mietitään asiaa tarkemmin keväällä.
- Musiikkiteemaan liittyen MarjaVerkko järjestää Vantaan kulttuuripalvelujen tuella klassisen
musiikin konsertin la 2.2. Katrinebergin kartanolla ja to 28.3. Aurinkokivessä kuorojen
yhteiskonsertin, jossa mukana ovat Vantaan kamarikuoro ja Aurinkokiven musiikkiluokkien
oppilaat. Molemmat tapahtumat ovat pääsymaksuttomia, lisätietoa tulossa pian
MarjaVerkon kanavissa.
7. Seuraava kokous
Ti 29.1. klo 17 asukastila Rubiinissa.

