MarjaVerkko ry:n kokous
Aika: To 8.11.2018 klo 17.00
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b)
1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkon puheenjohtaja
Elina Olki, MarjaVerkko
Bisher Sawan, MarjaVerkko
Emma Tuomi, MarjaVerkko
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski
Anne Kokkonen, MarjaVerkon hallituksen jäsen
Lasse Latva, asukas
Kauko Niemelä, Etelä-Vantaan Eläkeläiset
Ismo Pohjantammi, Keimolan Omakotiyhdistys
Paavo Ranta, Vantaankosken seurakunta
Vesa Savela, Vantaan Laulu
Marja-Liisa Viljamaa, Etelä-Vantaan Eläkeläiset
2. Kivistön joulutori
- Kivistön joulutori järjestetään su 16.12. klo 12–15 katualueella Rubiinikehällä asukastila
Rubiinin edustalla, tarvittaessa jatkaen Lipunkantajan kentälle vievän hiekkatien suuntaan
(katualueen käyttölupa saatu).
- Ilmoittautuneita myyjiä on reilu 20, mutta lähiruokatuottajia erityisesti mahtuisi vielä
mukaan. Paikkahakemuslomake löytyy täältä.
- Oheisohjelmassa MarjaVerkon maksuton glögitarjoilu Rubiinissa, Lions Club
Vantaankoskelta joulupukki ja -kuusi, seurakunnan lapsikuoro sekä mahdollisesti myös
Tikkurilan mieskuoron ja Vantaan Laulun esitys.
- Saisiko torille muutenkin jouluista taustamusiikkia? Keskusteltiin äänentoistoasioista.
- Vapaaehtoisia tarvitaan erityisesti ennen ja jälkeen tapahtuman. Varsinainen torialue on
huomattavasti ahtaampi kuin aiemmin ja varsinkin myyjien saapumiseen ja poistumiseen
tarvitaan opastajia ja liikenteenohjaajia. Lisäksi telttakatosten pystytyksessä ja
purkamisessa ja glögitarjoilussa tarvittaisiin apukäsiä. Emmalle
(emma.tuomi@marjaverkko.fi) voi ilmoittautua, suuri kiitos jo etukäteen.
3. Loppusyksyn toiminta asukastila Rubiinissa
- Usva-projektin lyhytkurssitoiminta jatkuu, syksyllä ennen joulua tulossa vielä ainakin 15.11.
Hengitä ja rentoudu vol. 2 (täynnä), 18.11. Kännykkäkuvauksen ABC, 3.12. Vastuulliset
vaatteet, 9.12. Karjalanpiirakat ja joululimppu (lähes täynnä). Joulunalusviikolle on lisäksi
suunnitteilla havukranssikurssi. Tulevat kurssit löytää helpoiten MarjaVerkon Facebooktapahtumista.

-

Kurssit ovat lähtökohtaisesti maksuttomia (joskus saatetaan periä pieni materiaalimaksu) ja
ne järjestetään, jos minimiosallistujamäärä täyttyy. Paikkoja kursseille on rajoitetusti.
Supersuosittujen Hengitä ja rentoudu -kurssien vetäjä suunnittelee n. kymmenen kerran
omaa kurssia keväälle.
Toiminta Rubiinissa pyörii aktiivisesti muutenkin. Rubiinissa järjestettävät tapahtumat
löytyvät Rubiinin omalta kalenterisivulta.
Yhteisöllinen työtila Coworking Kivistö ja MarjaVerkon avoimet ovet keskiviikkoisin klo 9–
15 jatkuvat ainakin 12.12. saakka.
Lions Quest -liikuntaseurakoulutukset tulossa Rubiinissa 7.1. ja 14.1.2019, mukaan mahtuu
myös paikallisten liikuntaseurojen valmentajia. Lions Quest on Suomen Palloliiton ja
Jääkiekkoliiton vapaaehtoisille valmentajille suosittelema koulutus, joka auttaa valmentajia
ymmärtämään oman toimintansa vaikutuksia sekä miten ja millaisia taitoja 5–25 -vuotiaille
lapsille ja nuorille tulisi lajitaitojen lisäksi opettaa. Keväällä 2019 liikuntaseurakoulutuksia
järjestetään Punainen Sulka -keräyksen tuottamilla varoilla, jolloin koulutus on osallistujille
maksuton.

4. Kevään 2019 kulttuuritapahtumat
- Yhteistyö Vantaan kulttuuripalveluiden kanssa jatkuu ja MarjaVerkko järjestää ensi
keväänäkin Kivistön alueen asukkaille useita pääsymaksuttomia kulttuuritapahtumia.
- La 2.2. Katrinebergin kartanolla kevyen klassisen musiikin konsertti (oboe, sello ja piano).
- To 28.3. Aurinkokivessä kuorojen yhteiskonsertti, mukana Aurinkokiven musiikkiluokkien
oppilaita ja Vantaan kamarikuoro.
- La 18.5. perinteinen lapsiperheiden puistokonserttitapahtuma KYTKE-festari, johon
saadaan jälleen kulttuuripalveluiden avustuksella nimekkäämpi lastenmusiikkiorkesteri
esiintymään.
- Kokouksessa keskusteltiin lisäksi vantaalaisten kuorojen yhteistyömahdollisuuksista
laajemmin: tapahtumat, yhteislauluillat jne.
5. Usva-projektin arviointityöpaja 10.12.
- MarjaVerkon STEA-avusteinen Usva-projekti päättyy vuonna 2018.
- Arviointityöpaja on osa työpajasarjaa, jossa on tarkoitus pohtia projektia ja alueen
tulevaisuutta yhteisöllisen toiminnan näkökulmasta: mikä on onnistunut, mitä olisi voitu
tehdä paremmin, miten jatketaan tästä eteenpäin?
- Alustavaksi päiväksi oli merkattu 22.11., mutta kokouksessa päätettiin, että ma 10.12. on
sopivampi, koska tuolloin ollaan yhdistyksen taloustilanteen suhteen viisaampia. Työpaja
järjestetään siis asukastila Rubiinissa ma 10.12., klo 17.30–18 on tarjolla pientä suolaista ja
makeaa, itse työpaja klo 18–20.
- Ajatuksena on täsmäkutsua työpajaan eri sidosryhmien edustajia: toivottavaa olisi, että
edustajia saataisiin pääkohderyhmän eli (uusien) asukkaiden lisäksi kaupungilta ja
järjestöistä.
- Kiinnostuneet voivat myös itse ilmoittautua sähköpostitse Emmalle
(emma.tuomi@marjaverkko.fi).

6. Kivistön kyläjuhla 2019

-

-

Aurinkokivi blokkaisi jo mielellään tilat ensi vuoden kyläjuhlalle, jotta ei tule päällekkäisiä
varauksia. Tilat on nyt alustavasti varattu lauantaille 7.9., ja varaus on jo hyväksytty koulun
puolesta.
Toiveena on järjestää kyläjuhla siten, että juhlan yhteydessä järjestetään myös uuden
siiven ja yhtenäiskoulun avoimet ovet.
Koulussa on suunnitteilla lauantaikoulupäivä, jonka perään kyläjuhla alkaisi. Tämä on
todettu varsin toimivaksi, joskin järjestelyjen osalta hieman haastavaksi konseptiksi.
Synergiaetu on kuitenkin merkittävä.

7. MarjaVerkon kevään kokousaikataulu
- Asukastilaan on tulossa varaus torstaipäiville, joka sulkisi pois torstain käytön MarjaVerkon
kokouspäivänä. Varaus toisi kuitenkin lisää eloa ja toimintaa asukastilaan.
- Keväälle ehdotetut kokouspäivät ovat seuraavat (muutokset mahdollisia): ti 29.1., ma
25.2., ma 25.3., ma 29.4. ja ti 28.5.
- Rubiinissa eduskuntavaalien ennakkoäänestys 3.–9.4. ja europarlamenttivaalien
ennakkoäänestys 15.–21.5.
8. Muut asiat
- Lauantaina 17.11. Katrinebergin kartanolla klo 17 alkaen pääsymaksuton kevyen musiikin
ilta Amandan kanssa. Ilmoittautumiset Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi).
- MarjaVerkko hallinnoi poikkeuksellisesti Kivistön joulukalenteria tänä vuonna, kun
vapaaehtoiskoordinaattoria tehtävään ei löytynyt. Kalenteri ohjeineen löytyy osoitteesta
www.facebook.com/kivistonjoulukalenteri.
- Keimolan Kotkat -jalkapallojoukkue noussut 5-divisioonaan.
- Vantaan Laulun joulukonsertti to 13.12. Pyhän Laurin kirkossa klo 18 ja 20.
9. Seuraava kokous
Ma 10.12. klo 17–17.30 Rubiinissa. Lyhyt kokous, jossa käydään läpi vain akuuteimmat asiat.

