MarjaVerkko ry:n kokous
Aika:
Paikka:

To 11.8.2016 klo 17.00
Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2 B)

1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkko ry
Elina Olki, MarjaVerkko ry
Emma Tuomi, MarjaVerkko ry
Marja Auroma, Vantaan kaupungin liikuntapalvelut
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat
Iiro Huntus, Kivistön vastaanottokeskus
Kaisa Huttunen, Timanttipartio
Thorleif Johansson, Lions Club Vantaankoski/Vandafors
Rosen Kostov, alueen asukas
Lea Kärkkäinen, Lions Club Vantaa/Forte
Kalle Laakso, Kanniston nuoriso- ja asukastila
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys
Kauko Niemelä, Etelä-Vantaan Eläkeläiset
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys
Tapani Pääskynen, Keimolan Kaiku
Pentti Salmi, alueen asukas
Jukka Vartiainen, Seutulan Kyläyhdistys
Marja-Liisa Viljamaa, Etelä-Vantaan Eläkeläiset
2. Kivistön kyläjuhla
- Perinteikäs kyläjuhla järjestetään lauantaina 3.9. klo 12.30–15.30
Aurinkokivessä (Aurinkokivenkuja 1, 01700 Vantaa).
- Juhlaa ennen Aurinkokiven koulussa on avoimet ovet ja lauantaikoulupäivä.
- Kyläjuhlan pääesiintyjä on The Voice of Finland 2016 -voittaja Suvi Åkerman
bändeineen.
- Luvassa lavaohjelmaa (mm. musiikkia, cheerleadingia ja voimistelua),
esittely- ja myyntipisteitä, toimintaa (mm. salibandyvetotutka, jalkapalloa,
pomppulinna) sekä ruoka- ja virvokemyyntiä. Myös Vantaan kirjastoauto on
paikalla juhlassa.
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Vantaan kaupunki järjestää Kivistön fillaritapahtuman kyläjuhlapäivänä
Aurinkokiven läheisyydessä, ohjelmassa mm. tekniikkarata 1.-6. luokkalaisille, liikennemerkkivisailu sekä taidesuunnistusta alueen
taidekohteisiin.
Apukäsiä tarvitaan erityisesti la n. klo 11.30 eteenpäin mm. paikalle
saapuvien osallistujien ohjaamiseen, opastekylttien kiinnittämiseen ja klo
12–12.30 pöytien siirtämiseen ruokalasta liikuntasaliin. Lauantaina on tiukka
aikataulu, koska koulupäivä loppuu klo 12. Elinalle
(elina.olki@marjaverkko.fi) tai Emmalle (emma.tuomi@marjaverkko.fi) voi
ilmoittautua.
Vapaita esittelypisteitä on vielä jonkin verran jäljellä, Elinalle voi ilmoittautua
(niin kauan kuin paikkoja riittää), elina.olki@marjaverkko.fi.
Kyläjuhlaan osallistuvat toimijat voivat halutessaan lähettää Emmalle
markkinointimateriaalia omasta osallistumisestaan (kuvia, logo, tekstinpätkä
tms.), mikäli toivovat näkyvyyttä juhlan sähköisissä kanavissa.
Kyläjuhlan omat nettisivut ja Facebook-tapahtumasivu on avattu.

3. Asukaskahvilatoiminta
- Tavoitteena, että keskiviikkoiltaisin syyskuusta marraskuuhun Rubiinissa olisi
aina ovet auki ja kaikille asukkaille avointa toimintaa. Asukaskahvilatoiminta
on osa MarjaVerkon Usva-projektia, jonka tavoitteena on mielekkään
vuorovaikutuksen lisääminen Kivistön suuralueen uusien ja vanhojen
asukkaiden välillä.
 Tällä hetkellä keskiviikkoiltaisin pidetään mm. kaikille avoimia Kivistön
aluetoimikunnan kokouksia ja Marttojen käsityökahvila. Tulossa myös
Kivistön alueen vanhempainyhdistyksen kahvilailta 21.9. ja
valokuvaukseen keskittyvä kahvila yhtenä tai kahtena kertana.
 Vantaan Sydämen ”Terve sydän läpi koko elämän” luento ke 12.10.
 Musiikkikahvila, runokahvila, raakakakkuilta, askartelukahvila, alueen
historiaa tai kulttuuria esille tms., kaikki toimintaideat ovat tervetulleita!
 Toivoisimme, että MarjaVerkon jäsenet aktivoituisivat varaamaan oman
vuoron!
 Vapaana toistaiseksi keskiviikkoillat 28.9., 19.10., 26.10. ja 30.11. (myös
7.12. ja 14.12. mahdollisia).
4. Nyyttäri-illat
- Asukkaiden yhteiset nyyttäri-illat ovat myös osa Usva-projektin syksyn
toimintaa.
- Ajatuksena on, että asukkaat voisivat tulla nyyttäriperiaatteella syömään
yhdessä ja tutustumaan toisiinsa. Ilmoittautuminen tapahtuu Facebookin
kautta ja ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan mitä kukin tuo tullessaan.
Mukaan mahtuu max 32 henkilöä per kerta.
- Nyyttäri-iltoja on tarkoitus järjestää kerran kuussa maanantai-iltaisin klo
18.30–20.30.
- Myös teemaruokaillat mahdollisia (”aikuisten Food Nights”, ”maatilan
parhaat”).

5. Kivistön vastaanottokeskuksen tukitoiminta
- Kesä meni hyvin mm. jalkapallon, kummiperhetoiminnan sekä
kesäleiritoiminnan merkeissä.
- Pojilla on pari kertaa viikossa ohjatut jalkapalloharjoitukset, joita vetämään
on löydetty loistava valmentaja. Ensimmäinen peli on pelattu ja seuroilta on
tiedusteltu, olisiko mahdollista järjestää lisää otteluita.
- Kiitos KeiKalle – ilman seuran tukea jalkapallotoiminta ei olisi onnistunut.
- Seuraava askel: etsitään muutamaa suomalaista poikaa jotka haluaisivat
liittyä joukkueeseen, sillä tukiasumisyksikön pojat kaipaisivat myös
suomalaisia kavereita.
- Monella on mennyt myös turvapaikanhakuprosessi eteenpäin.
- Erilaisia kodintarvikkeita (mm. keittiötarvikkeet ja kodintekstiilit) tarvittaisiin
kun pojat siirtyvät vastaanottokeskuksesta eteenpäin. Keräys on
suunnitteilla. Vaatteita ei tällä hetkellä erityisesti tarvita.
- Vastaanottokeskus jotenkin mukaan Kivistön kyläjuhlaan?
6. Muut asiat
- Torstaina 25.8. klo 18–20 järjestetään Kanniston koulun monitoimisalissa
Vantaan kaupungin kaavoitustilaisuus, jossa kerrotaan myös kyläjuhlan
yhteydessä järjestettävästä fillaritapahtumasta.
- Kokouksessa käytiin yleistä keskustelua Kivistön suuralueen alueen
siisteydestä ja muun muassa korjaamattomasta katukivetyksestä
Jaspiskujalla sekä yksityisillä mailla olevista ”kaatopaikoista”. Lisäksi
esitettiin toive, että eri puolille aluetta saataisiin lisää roska-astioita.
- MarjaVerkossa on ollut jo pidempään puhetta siivoustempauksesta, asia on
selvästi edelleen ajankohtainen. Lisäksi todettiin, että siisteysasia kannattaa
viedä tiedoksi Kivistön aluetoimikunnalle (seuraava kokous Rubiinissa ke
14.9. klo 17.30–20).
7. Seuraava kokous
- To 8.9. klo 17 asukastila Rubiinissa

