MarjaVerkko ry:n kokous
Aika:
Paikka:

To 9.3.2017 klo 17.00
Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2 B)

1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkko ry (puheenjohtaja)
Elina Olki, MarjaVerkko ry
Emma Tuomi, MarjaVerkko ry
Minttu Haapalainen, Vantaankosken seurakunta
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat
Anne Kokkonen, MarjaVerkon hallituksen jäsen
Kalle Laakso, Vantaan nuorisopalvelut (KanNu)
Juhani Laitinen, Atlas
Sanna Laurila, KiVa ja MLL Kivistö
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys ja seurakunnan Olotila-kahvila
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys
Niina Rauha, asukas
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys
2. KYTKE-festari
- Koko perheen iloinen KYTKE-festari on suunnitteilla lauantaille 20.5. klo 11–
14 tai 11–15 ohjelmiston laajuudesta riippuen. Paikkana Kanniston
Kenraalinpuisto.
- Festari tarjoaa hienon esiintymismahdollisuuden vantaalaisille lapsille ja
nuorille. Alueella on myös runsaasti hauskoja toimintapisteitä.
- Järjestelyt etenevät ja festarin järjestämisessä on mukana useita tahoja
(myös uudet tahot ovat lämpimästi tervetulleita!). Tänä vuonna on saatu
ilahduttavasti myös nuoria mukaan suunnittelemaan.
- Kivistön alueen vanhempainyhdistyksellä on 10-vuotisjuhlavuosi. Ajatuksena
on ollut yhdistää KiVan 10-vuotisjuhla KYTKE-festariin.
- Atlas kouluttaa lisää järjestyksenvalvojia joten sitä kautta on mahdollista
saada järkkäreitä. MarjaVerkko on myös harkinnut mahdollisuutta kouluttaa
muutamia järkkäreitä sillä periaatteella, että koulutusta vastaan henkilö
sitoutuisi esim. kolmeen MarjaVerkon tapahtumaan.

-

-

-

Edelleen kaivataan vapaaehtoisia mukaan muun muassa
järjestyksenvalvontaan, liikenteenohjaukseen ja ensiapuun. Lisäksi tarjolla
olisi vapaaehtoistehtävä esiintyjien tukihenkilönä festarin aikana.
Lyhyestäkin osallistumisesta on suuri apu (esim. tunti liikenteenohjausapua
ennen tai jälkeen festarin). Kiinnostuneet vapaaehtoiset voivat olla
yhteydessä Elinaan (elina.olki@marjaverkko.fi).
Vapaaehtoistoiminta puhuttaa alueella muutenkin. Pitäisi löytää keinoja
aktivoida ihmisiä niin, etteivät he koe että heidän tarvitsee sitoutua
yhdistysten hallituksiin tai kokouksissa käymisiin. Vapaaehtoisena voi hyvin
toimia esimerkiksi kerran vuodessa yhden tapahtuman yhteydessä, vaikka
tunnin verran. Alueella järjestetään useampi suuri tapahtuma vuoden aikana
ja vapaaehtoiset ovat toistaiseksi olleet pitkälti samoja ihmisiä. Varmasti
löytyy kuitenkin paljon ihmisiä, jotka osallistuisivat talkoisiin mielellään jos
löytyisi sopiva tapa, kynnys olisi riittävän matala ja tietoa olisi helposti
saatavilla. Nuorten kohdalla työtodistus toimii hyvänä porkkanana.
”Vapaaehtoisreservi” ei välttämättä ole toimiva ratkaisu, vaan tarvitaan
nimenomaan valmiita tehtäviä, joita markkinoidaan.
Käytetään KYTKE-festaria testialustana vapaaehtoisten rekrytoinnille.

3. Monilajikesäleiri
- Perinteiset monilajikesäleirit 7-10-vuotiaille tulevat taas ja ilmoittautuminen
on auki MarjaVerkon nettisivuilla. Leirit ovat liikunnallisia päiväleirejä
Kanniston koululla. MarjaVerkko koordinoi leirejä ja hoitaa mm.
ilmoittautumiset ja ruokatilaukset, leirivetäjinä toimivat paikalliset seurat.
- Viikot: 23 Atlas (käsipallo), 24 Vantaan Salamat (yleisurheilu, uutuus), 25 SB
Vantaa (salibandy, 4 pv) sekä 31 (Timanttipartio 3 pv ja Keimola Golf 2pv).
- Hinta 125 euroa / viikko (juhannusviikko 100 euroa). Hintaan kuuluu
ohjauksen lisäksi lounas ja välipala päivittäin sekä muistoksi leiripaita.
Keimola Golfin päivinä kuljetus Kanniston koululta Keimolaan ja takaisin.
4. Kivistön kyläjuhla
- Koko kylän yhteinen juhla on tulossa taas syyskuussa, juhlaa suunnitellaan
lauantaille 2.9.
- Paikkana hyvin todennäköisesti jälleen Aurinkokivi (ei vielä varattu).
- Samana viikonloppuna on Kivistön kirkon 50-vuotisjuhla. Juhlia
koordinoidaan yhdessä jotta ne tukevat toisiaan eikä esimerkiksi tehdä
turhaan päällekkäistä työtä. Alustavana ajatuksena on, että Jaspiskuja
toimisi juhlien aikana ”yhdyskäytävänä” ja siellä olisi myös ohjelmaa.
- MarjaVerkko ja seurakunta keskustelevat yleisistä suuntaviivoista, jonka
jälkeen tullaan järjestämään myös kaikille avoimia suunnittelutyöryhmän
tapaamisia (mikäli löytyy halukkaita osallistujia).
- Myös kyläjuhlaan tarvitaan kipeästi edellisvuosia enemmän vapaaehtoisia.
Aivan keskeistä olisi, että toimijoiden opastukseen ennen juhlaa saataisiin
reilusti enemmän ihmisiä auttamaan. Viime vuoden pohjalta hankitaan myös
lisää opasteita ja pohditaan kulkureittien sujuvuutta.
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Sisäänkäynnit aiheuttivat viime vuonna pullonkauloja, kun kävijöiden tuli
ottaa kengät pois tai laittaa kenkäsuojat jalkaan. Tähän täytyy löytää
parempi ratkaisu.
Pääesiintyjätoiveita voi lähettää Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi) tai
Emmalle (emma.tuomi@marjaverkko.fi).

5. Kivistön vastaanottokeskuksen tukitoiminta
- Jalkapallotoiminta jatkuu ja kehittyy. Valitettavasti myös pientä sisäisiin
vastakkainasetteluihin viittaavaa kärhämää on syntynyt. Tätä vastaan täytyy
toimia, sillä on tärkeää että pojat oppivat tulemaan toimeen keskenään.
Jalkapallotoiminnan pyörittäminen ja kehittäminen on erittäin haastavaa
turvapaikkapäätöksistä johtuvan jatkuvan vaihtuvuuden vuoksi.
- Vastaanottokeskuksen sulkeminen lähestyy. Silloin katsotaan, kuinka paljon
poikia vielä on Länsi-Vantaalla. Pojat jotka jäävät tänne ovat tulevia
vantaalaisia ainakin vuoden verran, sitten katsotaan saavatko jatkaa.
- Kaupunki kilpailuttaa jatkotukitoimintaa, Kivistön yksikkö on kilpailussa
mukana mutta päätöksiä ei ole vielä tehty.
- Sunnuntaina 5.3. Rubiinissa oli vapaaehtoisten ja nuorten kokkausilta, jonka
yhteydessä myös katseltiin kuvia nuorten kotimaista. Ilta sujui hyvin
- Kivistön tukiasumisyksikön nuoret ovat kaivanneet tukea läksyjen tekoon ja
yksikköön on nyt perustettu vapaaehtoisten avulla uusi läksykerho.
Läksykerho tapaa keskiviikkoisin liukuvalla aikataululla 17–20. Toiminnasta
kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Milla Mäkilään
(milla.makila@vantaa.fi). Osallistua voi vaikka vain yhdenkin kerran.
6. Yhdistyksen vuosikokous 13.4.
- MarjaVerkon seuraava kokous on myös yhdistyksen sääntömääräinen
vuosikokous, jossa valitaan uusi hallitus.
- Tilinpäätös, tiliotteet yms. ovat valmiina tarkastettaviksi.
- STEA:n uuden ohjeistuksen perusteella ei tarvita erillistä tilintarkastajan
raporttia.
- Heidi Poikela on suostunut toimimaan toiminnantarkastajana, Marika
Sinikarilta kysytään vielä.
- Hallituksen läpikäymät toimintakertomus ja -suunnitelma jaetaan
vuosikokouskutsun yhteydessä.
7. Muut asiat
- To 23.3. Keimolan omakotiyhdistyksen kunnallisvaalipaneeli asukastila
Rubiinissa klo 17–21. Kaikilta puolueilta on edustaja mukana. Samalla
omakotiyhdistyksen vuosikokous.
 Esillä joitakin valmiita teemoja, mutta sana on vapaa
 Päiväkodit ja koulut? Ryhmäkoot, resurssit? Koulujen ja päiväkotien
sisäilma- ja viemäriongelmat?
 Runkokaavahanke – valmistellaan yleiskaavavaihetta, kannattaa
osallistua nyt

-

Perinteiset Kivistön markkinat la 13.5. Kanniston koululla 10–13. Ilmaiset
kirppispaikat (myös yrityksille), oma pöytä mukaan. Paikat jaetaan
saapumisjärjestyksessä.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous on samalla yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
to 13.4. klo 17 asukastila Rubiinissa (Rubiinikehä 2 B, 01700 Vantaa).

