MarjaVerkko ry:n kokous
Aika:
Paikka:

To 16.2.2017 klo 17.00
Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2 B)

1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkko (hallituksen puheenjohtaja)
Elina Olki, MarjaVerkko
Minttu Haapalainen, Vantaankosken srk
Lea Kärkkäinen, LC Vantaa Forte
Sanna Laurila, KiVa ry ja MLL Kivistö
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys
Amanda Purokuru, Kotouma Oy
Kati Pyykkö, Vantaankosken srk
Niina Rauha, asukas
Mirka Rautio, KanNu
Vesa Savela, Tikkurilan Mieskuoro / Vantaan Laulu
Satumari Tinell, Keimolanmäen asukastoimikunta, Asuntosäätiö
Harri Tuisku, Keimola Golf ja Vantaan Laulu
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys
2. Tuleva vuosikokous (huhtikuussa) ja hallituksen valinta
- Kokouksessa sovittiin, että maaliskuun kokouksen yhteydessä pidetään
hallituksen kokous (9.3.) ja huhtikuun kokous on MarjaVerkon vuosikokous
(13.4.).
- Hallitus on ollut aktiivinen kuluneena vuonna. Nykyisellään MarjaVerkko on liiaksi
puheenjohtajan vastuulla. Toivomuksena on, että kaikki MarjaVerkon
toiminnasta kiinnostuneet miettisivät tahoillaan, miten nykyisiä toimintatapoja
voisi jatkossa entisestään kehittää ja parantaa.
3. KYTKE-festari
- Koko perheen iloinen puistokonserttitapahtuma järjestetään lauantaina 20.5.
Kenraalinpuistossa n. klo 11.00–15.00. Samassa yhteydessä on tarkoitus juhlia
KiVa ry:n 10-vuotisjuhlaa. Ensimmäinen kaikille avoin festarin
suunnittelutyöryhmätapaaminen pidettiin 31.1. Mukana oli ilahduttavasti väkeä
ja erityisen iloinen asia oli usean nuoren osallistuminen tapaamiseen ja ideointiin
sekä ilmoittautuminen vapaaehtoisiksi ja esiintyjiksi festarille.

-

-

KYTKE-festarin järjestämiseen osallistuvat ainakin KanNu, KiVa, MLL Kivistö,
Timanttipartio, avoin päiväkoti Auringonkukka, SOS-Lapsikylä, Vantaankosken
seurakunta ja Walter ry:n KYTKE-projekti.
Esiintyjien pääpainopiste on edelleen länsivantaalaisissa lapsissa ja nuorissa.
Esiintyjiä on tulossa mm. Vaskivuoren lukiosta, Vantaankosken koulusta ja
Kanniston koulusta. KiVa ry:n 10-vuotisjuhlan kunniaksi yhdistys selvittää
mahdollisuutta saada tunnettua lastenmusiikkiorkesteria tai bändiä ohjelmistoon.

4. Kivistön kyläjuhla
- Alustavan suunnitelman mukaan Kivistön kyläjuhla olisi tarkoitus järjestää
Aurinkokivessä lauantaina 2.9. Kyläjuhla yhdistyy osittain Kivistön kirkon 50vuotisjuhliin, joita vietetään samana viikonloppuna. Erillinen, kaikille avoin
suunnittelutyöryhmä perustetaan lähiaikoina kyläjuhlan suunnittelua varten.
Todella tärkeää olisi saada rekrytoitua vapaaehtoisia auttamaan käytännön
järjestelyissä, erityisesti itse tapahtumapäivänä. Vapaaehtoisille sopivia tehtäviä
on tarjolla lukuisia aina kuljetusavusta kyläjuhlavieraiden opastukseen sekä
pystytys- ja purkutehtäviin. Ilmoittautua voi jo nyt osoitteeseen
elina.olki@marjaverkko.fi.
5. Kivistön vastaanottokeskuksen tilanne ja tukitoiminta
- Kivistön nuorten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikkö suljetaan 8.6.
mennessä. Osa nuorista on saanut kuntapaikan, muiden kohdalla ei ole vielä
varmuutta. Toiminnan painopiste on joka tapauksessa siirtymässä pikkuhiljaa
siihen, että kuntapaikan saaneita autetaan tuettuihin soluasuntoihin
muuttamisessa ja itsenäisempään elämäntilanteeseen sopeutumisessa.
Kotoutumisprojektissa kummiperhetoiminta, vapaaehtoisten ja seurakunnan
toiminta sekä jalkapallojoukkueen toiminta ovat keskeisessä asemassa.
- Jalkapallojoukkue on nyt virallisesti osa Keimolan Kaikua. Jalkapallojoukkueen
joukkueenjohtajan tehtävään (tai ainakin apulaisjoukkueenjohtajaksi) etsitään
vapaaehtoista. Halukkaat voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan suoraan Johnille
(john.simon@kone.com). Keimolan KaiKu sai Vuoden liikuttaja 2016 -palkinnon.
Yhtenä perusteluna mainittiin Sporttia kaikille -hankkeen tuella perustettu
maahanmuuttajille suunnattu peliryhmä. MarjaVerkko onnittelee perinteikästä
seuraa hienosta saavutuksesta ja kiittää erittäin hyvästä yhteistyöstä!
- Kummiperheet ja vapaaehtoiset järjestävät sunnuntaina 5.3. klo 15 alkaen
asukastila Rubiinissa illanvieton yhdessä tukiasumisyksikön nuorten kanssa.
Ohjelmassa on kokkausta ja valokuvien katselua. Osallistumisesta kiinnostuneet,
jotka eivät ole aiemmin olleet mukana tässä vapaaehtoistoiminnassa tai
kummiperhetoiminnassa voivat olla yhteydessä MarjaVerkon Elinaan
(elina.olki@marjaverkko.fi).
6. Erasmus -hanke
- MarjaVerkko ja Vantaan kaupungin nuorisopalvelut ovat mukana Laureaammattikorkeakoulun Erasmus -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa
yhteisöllisiä työkaluja ja jakaa hyviä käytäntöjä nuorten syrjäytymisen ja
rikollisuuden ehkäisemiseksi kansallisella ja eurooppalaisella tasolla samalla
lisäten yhteiskunnan turvallisuutta.

7. Muut asiat
- Ystävänpäivänä 14.2. Kanniston koulun kentällä järjestetty
rusettiluistelutapahtuma oli oikein onnistunut olosuhteet huomioon ottaen. Jää
oli pehmeä lämpimän ja aurinkoisen sään vuoksi, mutta liikuntapalveluiden avulla
kaikki sujui hienosti. Arviolta hiukan vajaa 200 henkeä oli paikalla. Pieniä lapsia oli
paljon. Paras palaute oli toive, että tapahtuma järjestettäisiin ensi vuonna
uudestaan. Suuret kiitokset tapahtuman järjestäjille ja vapaaehtoisille!
Rusettiluistelu oli jälleen hyvä esimerkki siitä, miksi MarjaVerkko on olemassa:
yhteistyö alueen toimijoiden välillä mahdollisti yhteisen, rennon ja hauskan
tapahtuman, joka ei ollut liian raskas ja kallis järjestää.
- Kokouksessa keskusteltiin MarjaVerkon nykytilanteesta, tulevaisuudesta ja siihen
liittyvistä haasteista. Yhteistyön tiivistämistä kaikkien eri tahojen kanssa pidettiin
tärkeänä asiana. MarjaVerkko nähtiin erityisesti ihmisten ja toimijoiden
”törmäytyspaikkana”. Haasteista keskeisimpänä pidettiin jäsenten aktiivisuuden
puutetta tämän olemassa olevan alustan käyttämisessä. MarjaVerkon tavoitteena
ei ole järjestää nykyistä enempää toimintaa tai haalia sitä omiin nimiinsä, vaan
tukea ja auttaa asukkaita ja eri toimijoita löytämään toisensa ja yhdistämään
voimavaransa. Aktiivisuutta, ideoita ja innostusta kaivataan entistä enemmän.
- Keimolanmäen asukastoimikunnan edustajalta saatiin tietoa Keimolanmäen
nykytilanteesta. Keimolanmäessä käy viikonloppuisin paljon ulkoilijoita ja
asukkaat ovat innoissaan historiallisesta asuinalueestaan. Alueella on nyt useita
toimivia Facebook -ryhmiä, joiden avulla käydään vilkasta keskustelua ja jaetaan
tietoa alueen asioista (Keimolanmäessä tapahtuu FB -ryhmä, lisäksi paljon
erilaisia pieniä ryhmiä). Alueella järjestetään mm. 11.3. Naapuri tutuksi tapahtuma Asuntosäätiön taloyhtiön kerhohuoneessa. Kokouksessa toivotettiin
innostuneina Keimolanmäen asukkaat mukaan MarjaVerkon toimintaan.
- Kokouksessa tuotiin esiin Vehkalan kesän rock-konsertti ja ehdotettiin nuorten
omaa ns. varjotapahtumaa samaan yhteyteen. Toisaalta KYTKE-festarin
ajatuksena on myös tarjota alueen lapsille ja nuorille esiintymismahdollisuus.
- MarjaVerkko järjestää asukastila Rubiinissa maksuttoman vloggauskurssin yli 13vuotiaille ke 1.3. klo 18. Ilmoitukset ennakkoon Elinalle
(elina.olki@marjaverkko.fi).
- Vantaan kaupunki järjestää vapaaehtoistoiminnan järjestöseminaarin torstaina
2.3. klo 16.30–20 Vantaan seurakuntien auditoriossa ja nuorisokahvila
Walker’sissa Tikkurilassa (Unikkotie 5c).
- Keimolan omakotiyhdistys järjestää asukastila Rubiinissa kunnallisvaalipaneelin
torstaina 23.3. Paneeli tarjoaa mahdollisuuden viestittää poliitikoille paikallisista
asioista.
8. Seuraava kokous
To 9.3. klo 17 asukastila Rubiinissa

