MarjaVerkko ry:n kokous
Aika:
Paikka:

To 10.11.2016 klo 17.00
Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2 B)

1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkon hallituksen puheenjohtaja
Elina Olki, MarjaVerkko
Minttu Haapalainen, Vantaankosken seurakunta
Janne Heiskanen, Timanttipartio
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat
Riikka Hillebrand, Vantaankosken seurakunta
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski
Lea Kärkkäinen, Lions Club Vantaa / Forte
Juhani Laitinen, Vantaan Atlas
Sanna Laurila, KiVa ry
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys
Kati Pyykkö, Vantaankosken seurakunta
2. Kivistön joulutori
- Joulutori järjestetään sunnuntaina 18.12. klo 12–15 Rubiinikehällä.
Myynnissä tulee olemaan mm. lähi- ja luomuruokaa sekä käsitöitä. Torin
oheisohjelmaan on luvassa mm. joulupukin vierailu (LC
Vantaankoski/Vandafors), seurakunnan kuoron joululauluja, lahjojen
paketointipiste (Timanttipartio) sekä tikkupullan paistoa (LC Vantaa/Forte).
Asukastila Rubiinissa on torin aikana maksuton glögitarjoilu (MarjaVerkko) ja
askartelupaja (KiVa).
- Kokouksessa saatiin yksi vapaaehtoinen ja mahdollisesti toinenkin
ensiaputehtäviin. Toripäivälle tarvittaisiin vielä apua mm. telttakatosten
pystytykseen ja järjestyksenvalvontaan. Kaikki halukkaat vapaaehtoiset
voivat ilmoittautua Emmalle (emma.tuomi@marjaverkko.fi).

-

Enenevässä määrin on tullut palautetta, että MarjaVerkon isommat
tapahtumat järjestetään lasten päiväuniaikaan, mikä sulkee monia
lapsiperheitä tapahtumien ulkopuolelle. Tämä on syytä huomioida
tapahtumasuunnittelussa jatkossa.

3. Lasten monilajikesäleirit
- Monilajikesäleirit ovat 7-10-vuotiaille suunnattuja liikunnallisia leirejä, joita
MarjaVerkko on yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen ja KiVan kanssa
järjestänyt jo usean vuoden ajan.
- Monilajikesäleiritoimijat tapasivat 1.11. Tapaamisessa keskusteltiin tämän
vuoden leirien onnistumisista ja kehityskohteista sekä ensi vuoden
leirikesästä. Näillä näkymin leirit järjestetään myös vuonna 2017. Mukana
ensi kesänä ovat ainakin Atlas, Keimola Golf sekä Timanttipartio.
- Markkinoinnin aloittaminen ja ilmoittautumisten avaaminen aiemmin kuin
edellisvuosina koettiin hyväksi ja tarpeelliseksi uudistukseksi. Timanttipartio
esitti kysymyksen mahdollisuudesta hakea leirin järjestämiseen
leiriavustusta. Asiaa selvitetään heidän toimestaan. Toiveena on, että
leirivetäjät on vahvistettu tämän vuoden loppuun mennessä, myös uudet
toimijat ovat tervetulleita mukaan leiritoimintaan! Lisätietoa saa Emmalta
(emma.tuomi@marjaverkko.fi)

4. Kutsu Usva-projektin arviointi- ja suunnittelutyöpajaan
- Osana MarjaVerkon Usva-projektia järjestetään uusien asukkaiden sekä eri
sektoreiden yhteistyökumppaneiden kanssa työpajasarja, jossa käydään läpi
MarjaVerkon toimintahistoria, pohditaan toiminnan vaikutuksia ja toiminnan
kehittämismahdollisuuksia. Työpaja-aineiston pohjalta kehitetään
monistettava toimintamalli.
- Projektin aikana tullaan järjestämään yhteensä kolme työpajaa (kevät 2017,
syksy 2017, kevät 2018).
- Ensimmäinen Usva-projektin arviointi- ja suunnittelutyöpaja järjestetään ke
11.1. klo 18–20.30 asukastila Rubiinissa. Työpajassa työskennellään
pienryhmissä. Kaikki MarjaVerkon yhteistyötahot ovat tervetulleita, toiveena
on saada mahdollisimman kattava edustus kasaan. Osallistujille tarjotaan
kevyt illallinen ja osallistujien kesken arvotaan pieni palkinto.
- Työpajaan tullaan lähettämään erillinen kutsu, mutta ajankohta kannattaa
merkitä kalenteriin jo nyt.

5. Vuoden 2017 starttitapahtuma
- Pikkujoulujen sijaan MarjaVerkolla on suunnitteilla yhteinen avoin
tapahtuma, jossa vuosi 2017 polkaistaan käyntiin. Suunnitteilla on

vapaamuotoista yhdessäoloa, pientä tarjoilua ja ohjelmaa sekä MarjaVerkon
esittelyä. Tähän ajatukseen on päädytty siitä syystä, että joulunalusaika on
kovin ruuhkainen ja ihmisillä on kalenterit täynnä eri tapahtumia. Ehdotusta
kannatettiin.
6. Yhteistyö Kivistön vastaanottokeskuksen kanssa
- Keimolan Kaiun jalkapallojaoston kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta
siirtää tukiasumisyksikön nuorista perustettu joukkue osaksi Keimolan
Kaikua. Heillä ei ole tällä hetkellä toiminnassa miesten joukkuetta, joten
tämä joukkue voisi toimia sellaisena. Mukana on tällä hetkellä 19 nuorta,
jotka harjoittelevat säännöllisesti kahden valmentajan voimin. Joukkueen
nykyinen toiminta on saatu aikaan Vantaankosken seurakunnan,
vantaalaisten jalkapallojoukkueiden, MarjaVerkon sekä kaupungin
liikuntapalveluiden hyvällä yhteistyöllä.
- MarjaVerkko ehdotti yhteistyötapaamista Kivistön tukiasumisyksikössä
asuvien oleskeluluvan saaneiden nuorten tukemiseen liittyen siinä
vaiheessa, kun he muuttavat pois yksiköstä. Pelkona on ollut, että nämä
nuoret jäisivät ilman tarvitsemaansa apua ja tukea hankalassa
elämäntilanteessa, kun kielitaito ja ymmärrys ympäröivän yhteiskunnan
tavoista ja sen tarjoamista palveluista ovat vielä erittäin rajalliset.
Tapaaminen järjestetään kaupungin toimesta 7.12. ja siihen osallistuu
MarjaVerkon lisäksi useita eri tahoja, joilla on, tai voi olla, merkittävä
virallinen tai epävirallinen rooli nuorten tukemisessa.
- Vapaaehtoisten, kummiperheiden, Kotouman tukiasumisyksikön nuorten ja
työntekijöiden yhteiset pikkujoulut tullaan järjestämään ennen joulua
vapaaehtoisten ehdotuksesta.
7. Hallitustoiminta
- Kivistön suuralue kasvaa nopeasti ja uusia toimijoita tulee alueelle
jatkuvasti. MarjaVerkon tavoitteena on ollut toimia yhdistävänä voimana, ei
erillisenä toimijana. MarjaVerkko toimi pitkään epävirallisena verkostona ja
nyt on hyvä aika tarkastella yhdistyksen hallitustoimintaa ja sen
kehittämismahdollisuuksia. Hallituksella on suunnitteilla ensi vuoden
puolelle tapaaminen, johon on ajatuksena kutsua eri yhteisöjen edustajat
paikalle mahdollisimman laajasti ja kattavasti keskustelemaan MarjaVerkon
toiminnasta ja yhteistyön edellytyksistä. Viikolla 46 järjestettävässä
hallituksen aivoriihessä käsitellään tätä aihetta myös. Tavoitteena on saada
mukaan myös sellaisia edustajia, jotka eivät osallistu normaalisti
MarjaVerkon kokouksiin.
- Toinen hallitustoimintaan liittyvä aihe on ensi vuoden suuriin tapahtumiin,
Kivistön kyläjuhlaan ja Kivistön kirkon juhlaan liittyvä keskustelu.

Kokouksessa ehdotettiin, että perustetaan erillinen työryhmä pohtimaan,
miten tämä asia ratkaistaan parhaimmalla mahdollisella tavalla.
8. Muut asiat
 Tiistaina 8.11. Kivistön kirkolla oli Keimolanmäki-ilta Keimolanmäen
asukkaille. Tapaamisen tuloksena sovittiin naisten saunailloista, jotka tullaan
järjestämään joka toinen torstai. Keväällä on tulossa myös jonkinlainen
sinkkuilta.
 Timanttipartiolla on osittain monilajikesäleirien innoittamana idea
monilajikerhosta. Ajatuksena olisi, että vuoroviikoin puolen vuoden ajan saisi
kokeilla eri lajeja. Lajeina voisi olla melkeinpä mitä vain. Ajatusta pidettiin
hyvänä, mutta suhteellisen haastavana toteuttaa. Timanttipartio mielellään
keskustelisi kiinnostuneiden seurojen kanssa aiheesta enemmän.
Yhteydenotot Jannelle (janne.heiskanen@papa.partio.fi).
 Tiistaina 15.11. asukastila Rubiinissa Keimolan omakotiyhdistyksen
syyskokouksen yhteydessä järjestetään klo 18–19 turvallisuusilta. Paikalla on
palolaitoksen, poliisin ja VeriSuren edustajia. Tämän jälkeen on
omakotiyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous.
 Keskiviikkona 16.11. on Mieskuoroilta asukastila Rubiinissa klo 18.
Tilaisuudessa esitellään mieskuorotoimintaa ja lauletaan monipuolisesti
mieskuorolauluja. Myynnissä kahvia, teetä ja pientä purtavaa
omakustannehintaan.
 Joulupuu-keräys toteutetaan jälleen Kivistön kirkolla. Toiveita voi hakea
puun oksalta 27.11.
 1.12. Katrinebergin kartanolla on klo 9.30–20.00 Tonttujen paja, jossa on
luvassa paljon erilaista ohjelmaa.
 3.12. järjestetään Keimolan omakotiyhdistyksen pikkujoulut Keimolan Kaiun
majalla. Kaikki ovat tervetulleita mukaan.
 6.12. Kivistön kirkolla järjestetään kansainvälinen itsenäisyyspäivän juhla klo
14–17.
 7.12. on joululahjailtapäivä Kivistön kirkolla. Luvassa mm. joulupuuroa,
tonttujen temppurata, joulukorttiaskartelua, piparien leivontaa ja
yhdessäoloa.
 Kanniston koulun joulumyyjäiset järjestetään 8.12. klo 17.30–20.00.
Oppilaiden ja paikallisten tekemiä jouluisia askarteluja, käsitöitä ja
leivonnaisia. Ohjelmassa on myyjäisten lisäksi Puhallinorkesteri Louhi,
joulupukki ja vanhempainyhdistyksen kahvila.
 Kauneimmat joululaulut Kivistön kirkossa 11.12. (Lasten kauneimmat
joululaulut) ja 18.12. klo 18–19
 Vantaan Laulun Joulukonsertti Kivistön kirkolla 19.12. klo 20. Solistina tenori
Jasper Leppänen. Ohjelmamaksu 10 euroa.

9. Seuraava kokous
- Joulukuun kokous päätettiin jättää poikkeuksellisesti väliin ihmisten
kiireisten aikataulujen vuoksi, joten seuraava kokous pidetään 12.1.2017 klo
17 asukastila Rubiinissa.

