MarjaVerkko ry:n kokous
Aika:
Paikka:

To 12.10.2017 klo 17.00
Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b)

1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkko ry (puheenjohtaja)
Elina Olki, MarjaVerkko ry
Emma Tuomi, MarjaVerkko ry
Minttu Haapalainen, Vantaankosken seurakunta
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat ja Keimolan omakotiyhdistys
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski
Auli Kekoni, Vantaankosken seurakunta
Anne Kokkonen, MarjaVerkon hallituksen jäsen
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys ja seurakunnan Olotila -kahvila
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys
Harri Tuisku, Keimola Golf
Jukka Vartiainen, Seutulan Kyläyhdistys
2. Yhteenveto asumistoimijoiden yhteistyötapaamisesta
- Asumistoimijoiden yhteistyötapaaminen järjestettiin Aurinkokivessä 18.9., mukaan
kutsuttiin eri asumistoimijoita keskustelemaan ja tutustumaan.
- Osallistujia olisi voinut olla enemmänkin, mutta positiivista oli, että osallistujina oli
monipuolisesti niin isännöitsijöitä, huoltoyhtiöiden edustajia, kaupungin edustajia,
asukastoimikuntien ja taloyhtiöiden hallitusten jäseniä, omakotiyhdistyksen edustajia kuin
asukkaitakin.
- Hyvää keskustelua useasta aiheesta, muun muassa viestintäkanavista ja tiedottamisesta,
turvallisuudesta sekä siisteydestä.
- Keskeisiä esiin nousseita asioita:
 Kuntatekniikan asioista tiedottaminen (kiinnostaa asukkaita, mutta tietoa ei saa helposti),
kaupunki vie viestiä eteenpäin
 Taloyhtiöiden aktivointi tiedotusasioissa
 Uusien asukkaiden perehdytys käytännön asioihin (vaihtuvuus huomioitava)
 Tiedotteiden jakaminen kerrostaloihin: ulko-oviin kiinnitetyt ilmoitukset asukkaita
koskevista tapahtumista yms. saavat yleensä olla rauhassa, kaupalliset tiedotteet otetaan
alas, kotijakelu edelleen haaste


-

-

-

”Kivistö tutuksi” -kävelykierrokset kiinnostavat, kaupungilta tulossa fillarikiertoajeluja
keväällä
MarjaVerkon rooli: viestinnän koordinoinnin tiivistäminen kaupungin kanssa (viestit
paremmin näkyviin eri kanaviin), lyhyen varoitusajan asioista tiedottaminen, asukkaiden ja
taloyhtiöiden haastaminen toiminnan järjestämiseen taloyhtiöissä, pihapiireissä ja
kortteleissa.
MarjaVerkko ei voi eikä sen kannata aina olla järjestävänä tahona, vaan keskeistä on että
toiminta lähtee asukkaista. MarjaVerkkoon voi kuitenkin aina olla yhteydessä ja verkosto
auttaa mielellään aina kun se on mahdollista.
Henkilökohtaiset kohtaamiset ja jalkatyö tärkeää. Grillaus, soppatykki, glögiä taloyhtiöiden
pihalla?
Uudet vuokratalot ovat keskustan alueella suurin haaste, sillä yhteisön tunnetta ei
välttämättä synny helposti kun vaihtuvuus on melko suurta.

3. MarjaVerkon historiaprojekti
- Historiaprojektin ideana on kerätä erityisesti alueella jo pitkään asuneiden asukkaiden
tarinoita ja muistoja Kivistön suuralueelta nykyisten ja tulevien sukupolvien iloksi.
- Videohaastattelut, tekstit ja kuvat.
- Luodaan myös Facebook-ryhmä, johon kaikki voivat julkaista omia kuviaan ja muistojaan.
- Ajatuksena on ollut toteuttaa projekti yhteistyössä Laurean kanssa, mutta toistaiseksi ei ole
saatu opiskelijoita mukaan. Opiskelijoita haetaan projektiin vielä lokakuun ajan.
- Tavoitteena järjestää marraskuun alkupuolella haastateltaville yhteistapaaminen
Rubiinissa.
- Kirkon kautta voisi löytyä hyviä kontakteja. Kirkolla myös olemassa videomateriaalia.
- Projektia kannattaa levittää kouluihin. Esimerkiksi Seutulassa asukkaat ovat vaihtuneet
runsaasti, eivätkä koulun opettajat välttämättä tunne alueen historiaa. Olisi hienoa viedä
projektin kautta kerättyjä muistoja ja tarinoita tiedoksi myös alueen koululaisille.
- Nuoret haastattelemaan ikäihmisiä?
- Omakotiyhdistys voisi järjestää oman tapahtuman Rubiinissa (kahvi-ilta muisteluteemalla).
- Laurean kanssa on keskusteltu, että projektissa kerätystä aineistosta voisi mahdollisesti
myös tehdä näytelmän tarinateatterin keinoin draamalinjan kanssa. Seuraava draamakurssi
syksyllä 2018.
4. Kivistön joulutori
- Tori suunnitteilla Rubiinikehälle sunnuntaina 17.12. klo 12–15.
- Teemana lähiruoka ja käsityöt.
- Parasta olisi, jos myyjillä olisi oma telttakatos ja pöytä. Vuokrattavia telttakatospaikkoja on
tulossa rajallisesti. Paikkahaku aukeaa lokakuun loppupuolella (MarjaVerkon nettisivuilla,
tiedotetaan myös Facebookissa). Haku on auki pari viikkoa. Kaikkiin paikkahakemuksen
jättäneisiin ollaan erikseen yhteydessä. Mikäli halukkaita myyjiä on enemmän kuin
myyntipaikkoja, valitaan myyjät teemaan sopivuuden mukaan.
- Suunniteltua oheisohjelmaa: ponitalutusta/rekiajelua, joulupukki ja -kuusi sekä leijona
Lions Clubin kautta, seurakunnan kuoro (ei varma), tikkupullan paistoa (ei varma),
glögitarjoilu ja taidenäyttely Rubiinissa.
- Vapaaehtoisia tarvittaisiin erityisesti telttakatosten pystytykseen ja purkuun sekä
mielellään myös Rubiiniin auttamaan glögitarjoilussa. Emmalle voi ilmoittautua
(emma.tuomi@marjaverkko.fi).

5. Asukastila Rubiinin loppusyksyn ja kevään toiminta
- Rubiinin hallinnointia harjoiteltu nyt jonkin aikaa ja työ alkaa tuottaa hedelmää; tietoisuus
tilasta on kasvanut sekä asukkaiden että toimijoiden keskuudessa. Kyselyitä tulee tällä
hetkellä runsaasti.
- Usva-projektin yhteisölliset lyhytkurssit ovat olleet todella suosittuja ja niiden kautta on
saatu mukavasti uusia ihmisiä mukaan. Syksyllä on jo järjestetty hyvinvointikurssi,
koolauskurssi sekä koodauskurssi. Kaikki ovat onnistuneet hyvin. Koodauskurssi poiki
toiveen nettisivujen kehittämistä käsittelevästä kurssista, joka järjestetään keskiviikkona
25.10.
- Syksyllä kokeillaan Coworking Kivistö -konseptia (yhteisöllinen työtila) joka toinen tiistai ja
joka toinen torstai 17.10. alkaen ja 28.11. saakka (klo 9–15). Ajatuksena on, että
Coworking-päivinä Rubiiniin voi tulla työskentelemään joko koko päiväksi tai osaksi päivää
ja samalla verkostoitumaan muiden osallistujien kanssa. Herättänyt paljon kiinnostusta,
katsotaan miten lähtee toimimaan käytännössä. Huom! Rubiinissa Vantaan avoin langaton
internetyhteys, joka on suojaamaton. Oma suojaus esim. mokkulan kautta suositeltavaa.
Mikäli kokeilu on onnistunut, voidaan Coworking-päiviä jatkaa jossain muodossa myös
kevätpuolella. Tämä kuitenkin edellyttää myös aktiivisia asukkaita mukaan.
- Mahdollisia tulevia kursseja syksyllä: letityskurssi, himmelikurssi, piparkakkutalon koristeluja kokoamiskurssi.
- Marraskuun alussa (4.11.) kolmen paikallisen pienyrityksen yhteinen esittely- ja
myyntitilaisuus.
- Lions Clubin toimesta someilta marraskuun lopulla (ti 28.11.).
- Rubiinissa järjestetään edelleen myös runsaasti yhdistysten ja seurojen kokouksia,
yksityisiä synttärijuhlia jne.
- Keväällä tulossa presidentinvaalin ennakkoäänestys.
- Keväällä Vantaan kaupungin vanhusten avopalveluiden järjestämä Ystäväpiiri (Vanhustyön
Keskusliiton konsepti)?
- Keväälle pohdittu mm. taidetyöpajoja, käsityökursseja, mahdollista uutta koodauskurssia,
myös vloggaus- ja bloggaus-kursseja kyselty.
6. Kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijanuorten tukitoiminta
- MarjaVerkko on palkannut Bisher Sawanin kolmen kuukauden jaksolle koordinoimaan
kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijanuorten tukitoimintaa MarjaVerkon osalta. Bisher
toimi Kivistön tukiasumisyksikössä sen perustamisessa lähtien ja hänellä on hyvä suhde
yksikön nuoriin. Tavoitteena tarkastella kunkin nuoren tilannetta yksilöllisesti (nykytilanne,
tulevaisuudensuunnitelmat ja -toiveet jne.) ja etsitä nuorille elämänpolkuja, jotka vievät
eteenpäin.
- Neuvotellaan kaupungin kanssa mahdollisuudesta palkata Bisher myös ensi vuodelle.
- Jalkapallokausi on päättynyt. Kausi sujui hyvin, toiminnassa on menty eteenpäin. Talvikausi
alkaa 1.11.
- Kummiperhetoiminta jatkuu, kesän jälkeen on tullut kolme uutta perhettä mukaan.
7. Erasmus+ -hankkeen kuulumisia
- Laureassa alkoi vuoden 2017 alusta 2-vuotinen Erasmus-hanke (Erasmus+ Key Action ohjelma 2017–2018), mikä keskittyy nuorten syrjäytymistä ehkäisevien hyvien käytäntöjen
kehittämiseen. Hankkeen nimi on Designing Collaborative Educational Resources (COERS).

-

MarjaVerkko ja Vantaan nuorisopalvelut ovat Laurean työelämäpartnereita hankkeessa.
MarjaVerkkoa on haastateltu projektin tiimoilta erityisesti turvapaikanhakijanuorten
tukitoimintaan liittyen ja MarjaVerkko osallistui myös kansainväliseen
verkostotapahtumaan Laureassa syyskuussa.

8. Muut asiat
- Kaupunki järjestää Aurinkokivessä Kivistön taideseminaarin ti 24.10.
(ennakkoilmoittautumisia toivotaan 17.10. mennessä). Facebook-tapahtumasivu löytyy
täältä.
- Kivistön Marttojen retki jätteenpolttolaitokselle ma 23.10. Bussi lähtee klo 17.15 Kivistön
kirkolta, 5 euron maksu kuljetuksesta. Ilmoittautumiset Mervi Peltolalle
(mervi.marjaana@gmail.com).
- Lipunkantajan lähiliikuntapaikan avajaiset ke 25.10. klo 14–18. Tilaisuus on kaikille avoin
mutta erityisesti mukaan kutsutaan osallistujia koulujen ja päiväkotien kautta. Kaupunki
toivoisi myös seuroja ja yhdistyksiä mukaan järjestämään toimintaa (ilmoittautua voi Inka
Akkaselle, inka.akkanen@vantaa.fi). Ohjelmassa pallopelejä ja pientä tarjottavaa. Myös
MarjaVerkko paikalla.
- To 26.10. Martinlaakson lukion tiloissa kaikille avoin kaupunginjohtajien asukasfoorumi.
- Ti 7.11. Keimolan omakotiyhdistyksen vuosikokous ja remontti-ilta (urakoitsijoita paikalla,
voi kysellä remonttiasioista) asukastila Rubiinissa.
- Vantaan Laulu täyttää 50 vuotta, la 18.11. juhlakonsertti Martinus-salissa. Paikalla kaikki
vanhat kuoronjohtajat. Lisätietoa tulossa (mainokset paikallislehtiin jne.).
- 22. ja 23.11. Länsi-Vantaan musiikkiluokkien Suomi 100 -konsertti Martinus-salissa
- Kivistön Martat järjestävät ma 4.12. Kivistön kirkon seurakuntasalissa klo 18 alkaen Suomi
100 -itsenäisyyspäivänjuhlan. Sirpa Henrikssonille (sirpa_henriksson@hotmail.com) voi
laittaa infoa Kivistön alueen sotaveteraaneista, lotista, veteraanien lapsista, sotalapsista
jne. jotta osataan kutsua heidät mukaan.
- Kivistön Facebook-joulukalenteri tulee taas. Joulukalenteriin toivotaan mukaan erityisesti
yrityksiä, mutta muutkin toimijat saavat ilmoittaa tilaisuuksiaan kalenteriin.
9. Seuraava kokous
To 9.11. klo 17.

