MarjaVerkko ry:n kokous
Aika: To 6.9.2018 klo 17.00
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b)
1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkon puheenjohtaja
Elina Olki, MarjaVerkko
Emma Tuomi, MarjaVerkko
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat
Piia Kunnas, KiVa ry
Hannu Markus, Keimolan omakotiyhdistys ja KanNun Olotila-kahvila
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys
Harri Tuisku, Vantaan Laulu ja Keimola Golf
Marja-Liisa Viljamaa, Etelä-Vantaan Eläkeläiset
2. Palautekeskustelu Kivistön kyläjuhlasta
- Kivistön kyläjuhla järjestettiin lauantaina 1.9. klo 14–17 Kanniston koululla.
- Lämpimät kiitokset kaikille paikalla olleille, aivan erityisesti talkooväelle.
- Palaute kävijöiltä ja toimijoilta on toistaiseksi ollut erittäin hyvää. Palautekysely on jaossa
mm. MarjaVerkon nettisivuilla ja siihen voi vastata 5.10. saakka.
- Asuntoesittelytapahtuma Kivistön keskustassa ja maksuton bussikuljetus eivät valitettavasti
kävijämäärän osalta onnistuneet niin hyvin kuin olisi toivottu.
- Palautetta kokouksessa:
* Kyläjuhla selvästi vakiinnuttanut paikkansa alueella, ihmiset tietävät heti mistä on kyse.
* Etelä-Vantaan Eläkeläisillä näytteilleasettajana hyvä kokemus, esitteet meinasivat loppua
ensimmäisen tunnin jälkeen. Myös KiVan ständillä oli paljon kuhinaa ja paljon väkeä tuntui
olevan liikkeellä.
* Martoilla loppuivat soppa ja pullat kesken.
* Ponitalutukseen toivottiin myös pienempää ponia.
- Vapaaehtoisia olisi ehdottomasti tarvittu tapahtuman aikana lisää. Tänä vuonna tuli paljon
peruutuksia viimeisellä viikolla. Täytyy miettiä jatkossa, pitääkö tapahtumaan palkata
erikseen keikkatyövoimaa. Mikäli tapahtuma vielä kasvaa, nykyiset resurssit eivät tule
riittämään kyläjuhlan järjestämiseen.
3. Nuortentapahtuma Meanwhile in Kivistö
- Yli 12-vuotiaille suunnattu nuortentapahtuma Meanwhile in Kivistö järjestetään
yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa Aurinkokivessä pe 9.11. klo 18–20. Ajatus lähti
KiVan esittämästä huolesta siitä, onko alueella riittävästi tekemistä tämän ikäryhmän
nuorille.

-

-

Ohjelmassa suunnitteilla ainakin suositun tubettajan haastattelu ja Meet&Greet -tilaisuus,
Mc Musaope, sumotatami Arkista ja Sporttia kaikille -hankkeen Fortnite-dance tanssityöpaja.
Tiivistä yhteistyötä Kanniston nuoriso- ja asukastilan kanssa.
Paikalle tarvitaan riittävästi aikuisia vapaaehtoisia. Tapahtuma tarjoaa hyvän
mahdollisuuden kurkistaa nuorten maailmaan myös pienten lasten vanhemmille tai
esimerkiksi vanhemmille aikuisille, joiden lapsenlapset alkavat lähestyä teini-ikää.
Kiinnostuneet voivat ilmoittautua Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi).

4. Kivistön joulutori
- Päiväksi on aiemmin päätetty sunnuntai 16.12. ja kellonaika 12–15. Muutokset ovat
kuitenkin vielä mahdollisia, koska liikkuvia osia on paljon.
- Vanhalla paikalla asukastila Rubiinia vastapäätä sijaitsevalla tontilla alkavat rakennustyöt
lokakuussa. Tavoitteena olisi kuitenkin järjestää joulutori asukastila Rubiinin läheisyydessä.
Alustava ajatus on pystyttää tori Rubiinin edustalle Rubiinikehälle ja jatkaa tarvittaessa
Lipunkantajan kentän suuntaan hiekkatielle. Tontin rakennuttaja T2H on hyvin
yhteistyöhaluinen ja suhtautuu toriin positiivisesti, joten yhteistyön rakennustyömaan
kanssa odotetaan sujuvan hyvin. Haasteena kuitenkin mm. kadunvarsipaikoille pysäköidyt
autot ja alueen rajaaminen.
- Vaihtoehtoisina paikkoina mietitty mm. Aurinkokiven edustaa ja Kanniston koulua ja näitä
pidetään yhä varavaihtoehtoina.
5. MarjaVerkon taloustilanne vuodesta 2019 eteenpäin
- Taloustilannetta käsiteltiin myös edellisessä kokouksessa. MarjaVerkolla ei ole varmaa
rahoitusta vuodelle 2019. STEA:n avustama Usva-projekti päättyy tänä vuonna. STEA:lta on
haettu Ak-avustusta (kohdennettu toiminta-avustus). Avustusehdotus tulee joulukuussa ja
sen sisällöstä ei saada tietoa sitä ennen.
- Päällimmäinen toive on, että STEA:n avustus jatkuu jossain muodossa. Oleskeluluvan
saaneiden nuorten kotouttamistyötä silmällä pitäen tähdätään nyt syksyllä aukeavaan työja elinkeinoministeriön erityisesti järjestöille kohdennettuun kotouttamistyön
avustushakuun. Koneen Säätiöltä ollaan hakemassa apurahaa tutkimusprojektiin. Toiveena
on myös, että kaupungin ja rakennuttajien avustukset jatkuisivat. Mistään näistä ei
kuitenkaan ole varmuutta tällä hetkellä. On siis pystyttävä varautumaan myös toiminnan
merkittävään supistumiseen ensi vuodesta alkaen.
- Rahoitusmahdollisuuksia kartoitetaan jatkuvasti.
6. Osallistuminen ja vapaaehtoisten aktivointi
- Jatkuva vapaaehtoispula vaivaa toimijoita alueella, koskettaa myös MarjaVerkkoa.
- Alueella on edelleen yhdistyksiä, jotka eivät ole mukana MarjaVerkossa. Jalkaudutaan
järjestöihin, pyritään saamaan mahdollisimman monesta yhteyshenkilöt mukaan.
- Miten tavoitetaan ihmisiä, jotka eivät ole vielä ”kiinnittyneitä” mihinkään yhteisöön?
- Jatketaan keskustelua aiheesta.
7. Seuraava kokous
Torstaina 11.10. klo 17.

