MarjaVerkko ry:n kokous
Aika: To 9.8.2018 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
Juhani Laitinen, Vantaan Atlas
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys
Pia Ranna, asukas
Harri Tuisku, Vantaan Laulu ja Keimola Golf
2. Kivistön kyläjuhla 2018
- Kivistön kyläjuhla järjestetään la 1.9. klo 14–17 Kanniston koululla (Kenraalintie 6, 01700
Vantaa). Tapahtumaan on vapaa pääsy.
- Kyläjuhlan yhteydessä vietetään Vantaan kaupungin Alueen päivää ja useat kaupungin
yksiköt jalkautuvat mukaan tapahtumaan kertomaan toiminnastaan.
- Avauspuheen pitää uusi kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.
- Lavaohjelmassa luvassa mm. Vaskivuori Big Band, Funky Team Vantaa ja Sporttia kaikille hankkeen osallistava esitys.
- Ruokala-aulassa paikallistoimijoiden esittely- ja myyntipisteitä, ulkona ruokamyyntiä, useita
urheiluseurojen toimintapisteitä, kaupungin esittelypisteitä, seurakunnan pomppulinna,
HSY:n sähköpyörät yms.
- Kivistössä järjestetään asuntoesittelyjä kyläjuhlan aikana.
- Maksuton hop on / hop off -bussikuljetus Kivistön asemalta Kanniston koululle. Bussilla on
pysäkit asuntoesittelykohteiden lähellä sekä Kivistön koonta-aseman läheisyydessä, jossa
avoimet ovet tapahtuman ajan.
- Apukäsiä kaivataan kipeästi edelleen mm. pystytys- ja purkutehtäviin sekä
kyläjuhlaosallistujien opastamiseen. Vapaaehtoisille on tarvetta myös perjantaina 31.8.
alkuillasta. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua suoraan Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi) tai
lomakkeen kautta täällä: goo.gl/forms/KHMUMgm0neTEtZiK2. Kiitos jo etukäteen!
- Kyläjuhlan nettisivu löytyy osoitteesta www.marjaverkko.fi/kivistonkylajuhla2018 ja
Facebook-tapahtumasivu osoitteesta www.facebook.com/events/196330574396353.
3. Syksyn toiminta Rubiinissa ja syksyn uudet tapahtumat
- Yhteisölliset Coworking Kivistö -työpäivät jatkuvat Rubiinissa ja toimivat jatkossa myös
MarjaVerkon avoimina ovina keskiviikkoisin klo 9–15 ainakin vielä syksyn ajan.

-

-

-

Yhdistysten ja muiden toimijoiden kokoukset ja tilaisuudet jatkuvat. Kalenteri Rubiinin
varaustilanteesta löytyy osoitteesta www.marjaverkko.fi/asukastilarubiini.
Lyhytkurssitoiminnassa syksyllä luvassa muun muassa:
* Kolmen kerran lapsi&vanhempi -taidekurssi Metsänhengen maja alkaen la 8.9. klo 10–12
(vetäjänä paikallinen taiteilija Paula Nordfors, järjestetään kaupungin kulttuuripalveluiden
tuella)
* To 13.9. klo 18–20 sienikurssi aloittelijoille
* Su 16.9. klo 14–18 leipäjuurikurssi
* To 20.9. klo 18–20 Hengitä ja rentoudu -lyhytkurssi
* Su 7.10. klo 10–12 dumplings- eli mykykurssi
* Suunnitelmissa myös mm. arjen ensiapukurssi (ei varsinainen ea-koulutus)
Muut tapahtumat yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa: Aurinkokivessä pe 9.11.
nuortentapahtuma Meanwhile in Kivistö (valmistelut vielä vaiheessa), la 17.11. klo 17
Katrinebergin kartanossa pienimuotinen kevyen musiikin ilta Amandan kanssa.
Marttojen kässäkahvilat, Leijonaemojen tapaamiset ja Kivistön Kynäilijöiden tapaamiset
jatkuvat.
MLL Kivistön osalta ikävä tilanne: eivät ole saaneet uusia vapaaehtoisia ja
perhekahvilatoiminta ei näillä näkymin jatku. Toiminta on tällä hetkellä tauolla.

4. Kivistö kertomuksina -historiaprojekti
- Kerätään tarinoita alueella pitkään asuneilta nykyisten ja tulevien sukupolvien iloksi.
- Pidetty kolme vapaamuotoista muistelutapaamista Rubiinissa.
- Tehty myös asukkaiden haastatteluja Laurean opiskelijoiden kanssa, haastatteluja jatketaan
syksyllä.
- Historiaprojektin Facebook-ryhmä löytyy täältä: (liittyminen vaatii Facebook-tunnukset).
- Historiaprojektille on suunnitteilla oma piste kyläjuhlaan, alueella pitkään ja vähemmän
pitkään asuneet asukkaat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan ”kokemusasiantuntijoiksi”!
Myös vanhat valokuvat ja esineet (esim. öljylamput, vanhat sähkö- ja vesisopimukset,
bussiaikataulut yms.) otetaan mielellään vastaan. Emmaan voi olla yhteydessä, mikäli on
kiinnostunut osallistumaan pisteelle tai kotoa löytyy valokuvia ja/tai esineitä, joita voisi
laittaa näytteille (emma.tuomi@marjaverkko.fi).
- Tarinoista avataan oma nettisivu syksyn aikana MarjaVerkon nettisivun alle.
- Tavoitteena on myös tuottaa historiaprojektin tiimoilta pienimuotoinen julkaisu, joka
toivottavasti ehtisi jakoon joulutorille.
5. Kivistön joulutori 2018
- Perinteeksi muodostunut joulutori suunnitteilla jälleen joulun alle 2018.
- Ajankohdaksi sovittu alustavasti sunnuntai 16.12. klo 12–15 (huomioitava jälleen
luonnonvalon tarve.
- Paikka on toistaiseksi auki. Vanha toritontti asukastila Rubiinia vastapäätä on tuolloin jo
rakennustyömaana. Yksi vaihtoehto olisi käyttää asukastilan edustaa väliaikaisena paikkana,
mutta tämän onnistuminen riippuu paljon siitä mikä rakennustyömaan tilanne on joulun
alla. Keskustelut rakentajan kanssa ovat käynnissä.
- Muita ehdotuksia ovat olleet mm. Aurinkokiven edusta (koululla kuitenkin
täydennysrakentaminen edelleen käynnissä), Kanniston koulu, alueen päiväkotien pihat,
Kivistön kirkko ja asemanseutu (asemanseutu vaikea, koska ei ole esimerkiksi vesipistettä ja
vessoja lähellä).

-

Selvitetään asiaa ja pohditaan vaihtoehtoja.

6. Oleskeluluvan saaneiden nuorten tukitoiminta
- Jalkapallojoukkue Keimolan Kotkat taistelee lohkonsa kakkospaikasta.
- Monella pojalla on ollut parempi vuosi viime vuoteen verrattuna, osa on saanut myös
kesätöitä. Kotoutuminen etenee yleisesti ottaen melko hyvin ja monenlaisia
onnistumistarinoita on jo syntynyt. Pinnan alla nuoret tarvitsevat kuitenkin vielä paljon
apua ja tukea ja monet muun muassa kantavat edelleen suurta huolta perheistään.
- Yksi pitkään odottanut nuori on saanut vihdoin oleskeluluvan. Hänelle katsotaan asuntoa ja
koulupaikkaa sekä osa-aikaista työtä. Nuorella on tarvetta kodintavaroille.
- Kummiperheillä on edelleen merkittävä rooli kotoutumistyössä. Kummiperheelliset nuoret
ovat kotoutuneet parhaiten.
- Tähtäimessä ELY-keskuksen järjestöjen kotoutumistyöhön kohdennettu avustushaku
syksyllä.
7. MarjaVerkon taloustilanne vuodesta 2019 eteenpäin
- Usva-projekti päättyy vuonna 2018 ja sen myötä MarjaVerkon rahoitustilanne on ensi
vuodesta eteenpäin varsin auki.
- STEA:lta haettu Ak-avustusta vuodesta 2019 eteenpäin, päätös tulee joulukuussa.
- Mikäli STEA:n avustusta ei saada, toiminta tulee hyvin todennäköisesti supistumaan
merkittävästi.
- Muita rahoitusmahdollisuuksia haetaan jatkuvasti.
8. Muut asiat
- Vantaan kaupungin ympäristökeskus ja Vantaan kaupunginmuseo keräävät metsämuistoja.
9. Seuraava kokous
To 6.9. klo 17.

