MarjaVerkko ry:n kokous
Aika:
Paikka:

To 8.9.2016 klo 17.00
Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2 B)

1. Osallistujien esittely
John Simon (MarjaVerkon puheenjohtaja)
Elina Olki (MarjaVerkko)
Emma Tuomi (MarjaVerkko)
Minttu Haapalainen (Vantaankosken seurakunta)
Sirpa Henriksson (Kivistön Martat)
Riikka Hillebrand (Vantaankosken seurakunta)
Eeva Järveläinen (Laurea-ammattikorkeakoulu)
Anne Kokkonen (MarjaVerkon hallituksen jäsen)
Lea Kärkkäinen (Lions Club Vantaa / Forte)
Hannu Markus (Keimolan omakotiyhdistys)
Pekka Mäkelä (Vantaan kaupungin nuorisopalvelut)
Ismo Pohjantammi (Keimolan omakotiyhdistys)
Kati Pyykkö (Vantaankosken seurakunta)
Mirka Rautio (Vantaan kaupungin nuorisopalvelut)
Reetta Rissanen (alueen asukas)
Harri Tuisku (Keimola Golf)
2. Palautekeskustelu Kivistön kyläjuhlasta
- Kivistön kyläjuhla järjestettiin la 3.9. Aurinkokivessä.
- Suuri kiitos vapaaehtoisille, joista oli valtava apu aikataulun ollessa hyvin
tiukka!
- Aurinkokivi koettiin paikkana toimivaksi. Uudessa paikassa on toki myös
omat haasteensa, mutta niihin voidaan tarttua jatkossa mikäli juhla
järjestetään Aurinkokivessä uudestaan.
- Aurinkokiven piha-alue koettiin hyväksi ja selkeäksi. Monipuoliset
leikkimahdollisuudet lapsille saivat kiitosta. Sateensuojan puuttuminen
(verrattuna esim. Kanniston koulun ”lippaan”) sai miinusta.
- Rakennusliikkeiden sijainti koulun edustalla ei valitettavasti ollut
ihanteellinen.
- Opasteita tarvitaan vielä enemmän.
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-

Liikuntasalin ja oman esittelypisteen löytämiseen olisi tarvittu enemmän
ohjausta. Tähän tullaan panostamaan jatkossa, tänä vuonna haasteena oli
erittäin tiukka aikataulu lauantaikoulupäivästä johtuen. MarjaVerkko kiittää
kaikkia osallistujia kärsivällisyydestä ja omatoimisuudesta.
MarjaVerkko kaipaa lisää vapaaehtoisia tapahtumiin muun muassa
tavaroiden siirtämiseen, kuljettamiseen, telttakatosten pystyttämiseen sekä
järjestyksenvalvontaan ja liikenteenohjaukseen. MarjaVerkon
vapaaehtoisille on luotu oma postituslista, jolle kaikki kiinnostuneet voivat
liittyä. Postituslistalle liittyminen ei vielä velvoita mihinkään, vaan listalla
oleviin ollaan yhteydessä kun vapaaehtoisia tarvitaan, ja he voivat itse
päättää haluavatko/voivatko osallistua kunkin tapahtuman kohdalla.
Tämän ja viime vuoden perusteella näyttäisi siltä, että ajankohtana syyskuu
toimii kyläjuhlalle paremmin kuin elokuu.
Palautetta ja kehitysehdotuksia on kerätty osallistujilta ja niitä saa edelleen
lähettää Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi) tai Emmalle
(emma.tuomi@marjaverkko.fi).

3. Asukaskahvilatoiminta ja muu syksyn asukastoiminta
- Osana MarjaVerkon RAY-avusteista Usva-projektia (Kivistön suuralueen
uusien asukkaiden vastaanotto ja sopeuttaminen, 2016–2018) asukastila
Rubiinissa järjestetään asukkaille yhteistä ja avointa toimintaa keskiviikkoiltaisin syyskuusta marras- tai joulukuulle.
- Vapaana ovat pöytäkirjaa julkaistessa vielä illat 28.9., 19.10. ja 30.11. Mikäli
haluatte varata illan tai teillä on idea vaikkapa kahvilailtaan sopivasta
teemasta, olkaa yhteydessä Elinaan (elina.olki@marjaverkko.fi). Elinalta saa
myös lisätietoa asukaskahvilatoiminnasta.
- Asukaskahvilatoiminnan pitäisi tavoittaa eri osakohderyhmiä, myös niitä
joiden tavoittaminen on perinteisesti ollut hankalaa (esimerkiksi nuoret
uudet asukkaat).
- Katsotaan miten asukaskahvilatoiminta lähtee liikkeelle ja muokataan
toimintamalleja lennossa tarpeen mukaan. Kaikki palaute ja
kehitysehdotukset ovat erittäin tervetulleita.
- Asukkaiden yhteisiä nyyttäri-iltoja aletaan järjestää asukastila Rubiinissa
maanantai-iltaisin kerran kuussa. Ensimmäinen nyyttäri-ilta järjestetään
maanantaina 19.9. klo 18.30–20.30. Illoissa on normaali nyyttäriperiaate, eli
kaikki tuovat jotain yhteiseen pöytään. Ilmoittautuminen tapahtuu
Facebook-tapahtumasivun kautta.
4. Kivistön joulutori
- Ensimmäinen Kivistön joulutori järjestettiin viime joulun alla Rubiinikehällä.
Myynnissä oli mm. lähi- ja luomuruokaa sekä käsitöitä. Tapahtuma oli
todella onnistunut ja palaute on ollut erittäin positiivista niin myyjiltä kuin
kävijöiltäkin. Toiveena on ollut, että tori järjestettäisiin myös tänä vuonna.
- MarjaVerkko lähtee mielellään järjestämään toria.
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Parhaat ajankohtavaihtoehdot tuntuisivat olevan joko su 11.12. tai su 18.12.
Selvitellään, mikä ajankohta olisi myyjien näkökulmasta paras. Toistaiseksi
molemmat ovat saaneet kannatusta, 18.12. kuitenkin hieman enemmän.
Rubiinikehä tuntui toimivalta sijainnilta. Asukastila Rubiini voisi olla jälleen
auki ja siellä voisi olla pientä toimintaa (esim. joulukoristetyöpaja) ja
glögitarjoilua.
Tänä vuonna tori on syytä järjestää valoisaan aikaan, sillä Rubiinikehälle on
todella haastavaa varmistaa riittävää valaistusta ja sähkönsaantia. Torin
kesto tulisi todennäköisesti olemaan sama n. 3 tuntia, mutta tiivistäminen
on myös mahdollista. Viime vuonna viimeinen tunti oli todella hiljainen.
Asiakkaita ajatellen toiveena kuitenkin on, että myyjät olisivat joka
tapauksessa paikalla koko torin kerrotun aukioloajan (paitsi tietysti siinä
tapauksessa että myytävät ovat loppuneet).
Mielellään otetaan myös tikkupullamyyntiä, kauneimpien joululaulujen
esitystä yms. teemaan sopivaa ohjelmaa.
Yhteydenotto MTK:hon?
Joulutoriasiaan palataan pian. Emmaan (emma.tuomi@marjaverkko.fi) voi
olla joulutoriasioista yhteydessä

5. Kesäleiritoiminnan jatko
- MarjaVerkko ja Kivistön alueen vanhempainyhdistys organisoivat jälleen 710-vuotiaiden monilajikesäleirit, joita paikalliset seurat suunnittelivat ja
vetivät. Leiriviikkoja oli kesäkuussa kolme ja elokuussa yksi.
- Kaikki sujui pääpiirteittäin hyvin. Kriittistäkin palautetta on tullut ja sitä on
käyty yhdessä läpi. Organisointipäässä on ollut haasteita.
- Mm. alueen kasvu ja uusien seurojen ilmestyminen toimintakentälle
aiheuttavat sen, että on syytä pohtia kesäleiritoiminnan jatkoa. Ainakin
toimintatavat täytyy katsoa uudelleen.
- Kokouksessa toivottiin leiritoiminnan jatkuvan, sillä se on paitsi mahdollisuus
saada uusia harrastajia lajin pariin, myös hyödyllistä kokemusta seurojen
omille junnuille koulutus- ja työllistymismielessä.
- Kokouksessa tuli myös esille toive, että MarjaVerkko ottaisi isompaa roolia
ilmoittautumisprosessissa jolloin ilmoittautumiset olisivat kokonaan yhden
toimijan käsissä. Tämä on yksi niistä asioista, joita tullaan tarkemmin
pohtimaan.
- Syksyllä tullaan pitämään palaveri, jossa pohditaan kesäleiritoiminnan jatkoa
kiinnostuneiden kesken. Kaikki kesäleiritoiminnasta kiinnostuneet ovat
tervetulleita, MarjaVerkko tiedottaa omissa kanavissaan ajankohdasta.
6. Liikenneturvallisuus ja uuden päiväkodin saattoliikenne
- KiVan kautta tuli aikaisemmin tänä vuonna viesti, että yksityisen päiväkodin
(Jalokivi) saattoliikenne on herättänyt asukkaissa
liikenneturvallisuuskysymyksiä. Varsinkin Kiilletien asukkaat ovat olleet
todella huolissaan. Päällimmäisenä huolena on päiväkodin saattoliikenteen
kanssa samaa reittiä käyttävien koululaisten turvallisuus.
- KiVa toivoi tuolloin että MarjaVerkko järjestäisi aiheen tiimoilta
turvallisuusillan. MarjaVerkko teki valmistelut illan järjestämiseksi, mutta

-

koska KiVasta tai asianosaisista asukkaista ei saatu edustusta mukaan
tilaisuuteen esittelemään asiaa ja keskustelemaan, tilaisuutta ei järjestetty.
Asia nousi uudelleen esiin syksyllä, ja MarjaVerkko järjesti nopealla
aikataululla tapaamisen kaupungin edustajan ja muutaman päiväkodin
lähialueen asukkaan kanssa. Ongelma kartoitettiin tapaamisessa ja alueen
turvallisuuden parantaminen on nyt lisätty kaupungin päässä ensi vuoden
hoidettavien asioiden listalle.

7. Kivistön vastaanottokeskuksen tukitoiminta
- MarjaVerkon naapurikummitoiminnan alla toimiva vastaanottokeskuksen
kummiperhetoiminta on saanut valtavasti positiivista palautetta sekä
perheiltä että nuorilta. Uusia kummiperheitä kaivataan edelleen.
Ilmoittautua voi Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi) tai MarjaVerkon
nettisivujen kautta (muistathan mainita lisätietokohdassa, että olet
kiinnostunut turvapaikanhakijoiden kummiperhetoiminnasta). Elinalta saa
myös lisätietoa toiminnasta.
- Vastaanottokeskuksen asukkaiden vaihtuvuus aiheuttaa haasteita
tukitoiminnan jatkuvuuden kehittämisessä.
- Jalkapallotoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.
- Vantaan nuorisopalveluilta isot kiitokset MarjaVerkolle ja kummiperheille.
Kummiperhetoiminta ollut henkireikä monille pojille.

8. Muut asiat
- MarjaVerkko voi organisoida siivoustalkoita alueella, vinkkejä sopivista
kohteista voi lähettää Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi) tai Emmalle
(emma.tuomi@marjaverkko.fi). Alueet, joissa on isoa romua ovat kuitenkin
liian haastavia miestyövoimin toteutettaville talkoille. Näihin pitäisi keksiä
joku muu ratkaisu.
- Koirankakkaongelma on alueella ilmeinen. Ongelmana on paitsi
koirankakkojen keräämättä jättäminen, myös kakkapussien jättäminen
luontoon. Alueen asfalttiteiden varsille kaivattaisiin kipeästi lisää roskiksia.
- Kaupungin 10-vuotissuunnitelma menossa eri lautakuntiin
 Uudet väestöennusteet: Kivistön suuralue tulee seuraavan 10 vuoden
aikana olemaan päivähoitoikäisissä toiseksi suurin, perusopetusikäisissä
kolmanneksi suurin
 Aikatauluista: Aurinkokiven laajennus yhtenäiskouluksi 2019,
kauppakeskus auki joulumyyntiin 2019, sekä yksityisiä että kaupungin
päiväkoteja tulossa useampia (mm. Keimolan päiväkoti 2022, Kivistön
keskustan päiväkoti 2024), Kanniston koulun yhtenäiskoulu 2025,
Keimolanmäen koulu 2026.
9. Seuraava kokous
To 13.10. klo 17 Rubiinissa

