MarjaVerkko ry:n kokous
Aika:
Paikka:

To 12.5.2016 klo 17.00
Kanniston nuoriso- ja asukastila, Kenraalintie 6

1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkko ry:n puheenjohtaja
Elina Olki, MarjaVerkko ry
Emma Tuomi, MarjaVekko ry
Minttu Haapalainen, Vantaankosken seurakunta
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys
Jenni Marsio, Vantaan kaupunki
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys
Kati Pyykkö, Vantaankosken seurakunta Teemu Rantala, Vantaan kaupungin
nuorisopalvelut (harjoittelija)
Mirka Rautio, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut Golf
Harri Tuisku, Vantaan Laulu / Keimola
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys

2. Keimolanmäen avajaiset
- Vantaan kaupunki järjestää Keimolankaarteessa ”Kurvaa Keimolanmäkeen” tapahtuman la 11.6. klo 10–14. Vapaa pääsy.
- Tapahtuma toimii paitsi Keimolanmäen alueen tervetulo- ja esittelytilaisuutena,
myös Keimolan moottoriradan 50-vuotisjuhlana; 12.6. tulee 50 vuotta
moottoriradan avaamisesta.
- Ohjelmassa muun muassa asuntonäyttöjä, kilpa-autonäyttely sekä lapsille kivaa
tekemistä (esim. kilpa-autotyöpaja, leikkejä, lakaisukone ja pesuauto
tutkittavina). Kaupunki ja rakennuttajat kertovat omasta toiminnastaan.
Ympäristökeskus esittelee myös Petikkoa.
- Tapahtuman juontaa kilpa-ajaja Emma Kimiläinen.
- Ilari Hämäläinen Voice of Finlandista esiintyy klo 12.
- Myynnissä Jädelinon jäätelöitä, Keimolan Kaiku paistaa makkaraa,
Timanttipartiolla vohvelinpaistopiste, Alibaballa ruokapiste.
- Katujuna Puksu kuljettaa kävijät Kivistön asemalta tapahtumapaikalle
(maksuton). Puksu ottaa kävijöitä kyytiin myös Radioasemantien parkkipaikalta.
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Keimolan omakotiyhdistyksen filmimateriaalia mukaan?
Mahdolliset tiedustelut oman yhdistyksen tai seuran osallistumisesta Jenni
Marsiolle (jenni.marsio@vantaa.fi). Tilaa ei ole enää paljon. Osallistujilta
toivotaan toiminnallisuutta, ei siis pelkästään esittelypistettä.
Facebook-tapahtuma löytyy osoitteesta
https://www.facebook.com/events/1068306323234702/.

3. KYTKE-festari
- Koko perheen iloinen festaritapahtuma järjestetään Kanniston
Kenraalinpuistossa Ravintolapäivänä la 21.5. Vapaa pääsy.
- Lavaohjelmaa klo 11–15, esiintymässä mm. Soiva Siili, Alex Ikonen Band, Tidjân
Ba, Anna Laulumaa ja vantaalaisten lasten ja nuorten omia yhtyeitä.
- Luvassa paljon hauskaa tekemistä, muun muassa sirkustyöpaja,
graffititussityöpaja, kynsistudio, pöytäjalkapalloturnaus ja pomppukirkko.
- Ensiapukortillisia ja liikenteenohjaajavapaaehtoisia tarvitaan vielä, Elinalle voi
ilmoittautua (elina.olki@marjaverkko.fi).
- KYTKE-festarin Facebook-tapahtumasivua saa erittäin mielellään jakaa
eteenpäin (https://www.facebook.com/events/777283882371151/)! KYTKEfestarin muut kanavat: Facebook, Instagram, nettisivu.
4. Kivistön kyläjuhla
- Perinteikäs koko kylän yhteinen juhla järjestetään tänä vuonna uudella
Aurinkokiven monitoimikeskuksella la 3.9. n. klo 12–15.
- Aurinkokiven koululla on kyläjuhlapäivänä lauantaikoulupäivä ja avoimet ovet.
- Pääesiintyjäksi on kiinnitetty Voice of Finland 2016 -voittaja Suvi Åkerman.
- Kyläjuhlaan on jo kohdistunut paljon kyselyjä ja kiinnostusta niin asukkailta,
yhdistyksiltä kuin yrityksiltäkin.
- Kyläjuhlatyöryhmän perustaminen on mahdollista, selvitetään onko
kiinnostuneita osallistujia.
- Kaupunki on järjestämässä pyöräilytapahtumaa samalle päivälle, toimintaa on
todennäköisesti myös Aurinkokivellä.
5. Talkoot Katrinebergin kartanolla
- Katrinebergin kartano avataan pian asukkaiden ja yhdistysten käyttöön.
Kartanon piha- ja puistoalueita kunnostetaan yhdessä kevättalkoissa
sunnuntaina 15.5. klo 9-16.
- Talkoolaisia pyydetään ottamaan puutarhakäsineet ja harava ja/tai hyvät
oksasakset mukaan.
- Kartano tarjoaa kahvia ja evästä.
- Mutkunmäen kiltit alpakat vierailevat kartanolla klo 12–14.
- Talkoiden Facebook-tapahtumasivu löytyy osoitteesta
https://www.facebook.com/events/834920853280939/.
6. Tyytyväisyys- ja sopeutumiskysely Kivistön suuralueen asukkaille
- Osana MarjaVerkon Usva-projektia (Kivistön suuralueen uusien asukkaiden
vastaanotto ja toteuttaminen 2016–2018) on luotu tyytyväisyys- ja
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sopeutumiskysely Kivistön uusille asukkaille. Palautteen pohjalta on luotu myös
toinen kysely Kivistön suuralueella jo pidempään asuneille.
Kyselyn avulla pyritään selvittämään, miten ihmiset ovat viihtyneet Kivistön
suuralueella ja minkälaista toimintaa he kaipaavat.
Kysely on toistaiseksi jaettu Kivistön suuralue -Facebook-ryhmässä, vastauksia
saatu toista sataa.
Kyselystä on jo saatu hyviä vinkkejä ja kehitysehdotuksia tulevan toiminnan
suhteen.
Kyselyn tuloksia käydään tarkemmin läpi MarjaVerkon kokouksissa syksyllä.
MarjaVerkon jäseniä pyydetään jakamaan kyselyjä eteenpäin. Uusien
asukkaiden (alle 2 vuotta alueella asuneiden) kysely löytyy osoitteesta
https://goo.gl/loZt4n, yli 2 vuotta asuneiden kysely osoitteesta
https://goo.gl/SZMLdc.

7. Muut asiat
- Kaupungilla on menossa jokien ja purojen vuosi. Voisiko jossain kohtaa Kivistön
suuralueella siistiä yhdessä ojanpieliä? Entä voisiko jossain vaiheessa järjestää
talkoot jättibalsamin hävittämiseksi? Siivous- ja siisteysasiat ovat olleet
muutenkin tapetilla, aihetta tullaan käsittelemään MarjaVerkossa jatkossa.
- Herättäjäjuhlat järjestetään Myyrmäessä heinäkuun alussa 8.-10.7. Juhliin
liittyen koulutetaan yksi kurssillinen järjestyksenvalvojia. Koulutuksesta saa
järjestyksenvalvojakortin joka mahdollistaa toiminnan järjestyksenvalvojana
myös jatkossa. Kurssi on osallistujille maksuton, mutta edellytyksenä on
sitoutuminen työskentelyyn herättäjäjuhlilla. Koulutus kestää 32 tuntia ja
luultavasti tapahtuu toukokuun viimeisenä viikonloppuna ja mahdollisesti
kesäkuun toisena viikonloppuna. Kurssiin sisältyy voimankäytön koulutus
Helsingissä, muu koulutus järjestetään Tikkurilassa. Kurssille otetaan 20 henkilöä
ilmoittautumisjärjestyksessä, tietoa saa jakaa eteenpäin. Yhteyshenkilö on
Minttu Haapalainen (minttu.haapalainen@evl.fi).
- Aurinkokiven yläkoulun valmistumista suunnitellaan aikaistettavaksi vuodeksi
2018.

8. Seuraava kokous
- To 9.6. klo 17 asukastila Rubiinissa. Vantaan Laulu esittäytyy ja laulaa keväisiä
lauluja.

