KiVa ry:n kevätkokous Muistio
Aika: 25.5. klo 17.30-19.30
Paikka: Kanniston koulun iltakeittiö
Piia Merimaan pj
Piia Kunnas, Anu Koistinen, Marjo Forder, Marja Mikkonen siht
(myöhemmin Elina Mehtonen).
Asialista:
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous avattiin 17:47, todettiin, että olemme päätösvaltaisia.
2.

Uusien jäsenien rekrytointi
2.1.
Tervetulotoivotus uusille jäsenille
PiiaM tekee tervetulotoivotuksen tekstin, joka viedään Gmailiin luonnokseksi.
Tunnukset Kivan meiliin toimitettu Anu, PiiaM ja PiiaK 25.5.2015.
Kivistön Kyläjuhlissa markkinoidaan Kivaa - uusia aktiiveja mukaan toimintaan.

3.

Jäsenrekisterin hallinta
Jäsenrekisterin hallintaa tehnyt Heidi Poikela.





Uuden jäsenen tiedot tulevat Kivan Gmailiin,
Kirjataan jäsenen meiliosoite jäsen-jakelulistalle (Marja).
Välitetään jakelulistalle lisätyt jäsenet jäsenrekisterin ylläpitoa varten Heidille (Marja)
(Jatkossa tervetulotoivotus Kivan meilistä heti kun jakelulistalle lisätty.)

4. Tulevat tapahtumat
4.1.
Kevätkonsertti KYTKE-Festari 28.5.2015
Hallituksen aktiivit eivät osallistu tapahtuman.
4.2.

Kanniston kesäleirit
Piia Kunnas hoitanut leirille ilmoittautumisia/peruutuksia ja ruokatilauksia.
Kaikki leirit on toteutumassa tällä hetkellä.
Leiripaitojen logoista keskusteltu ja AliBaban laskutus seuroille selvitetään.
Mainostetaan Elokuun leiriä ja jälki-ilmoittautumismahdollisuus kivan meiliin? (PiiaK)

4.3.

Asuntomessut
Anu koordinoi. Vapaaehtoisten koulutus seuraavaksi 16.6.2015. Kivan vapaaehtoisia viikolle
30 kaivataan, ilmoittautumiset Anulle. Näytteilleasettajakortteja MarjaVerkon kanssa 12 kpl, ja
AliBaban ruoka kuuluu vapaaehtoisille. Olisi hyvä sitoutua olemaan koko päivän.
Asuntomessulehteen Kivan käyntikortti.
Anu suunnitellut konttia, mietitään mitä Kivalaisten päivystäessä tehdään.

5. Toimintojen kuulumiset
5.1 Kuntosali
Kesällä pyörii kuten ennenkin. Syksyn kuntosalivuorot haettu (Marjo)
5.2. Aikuisten sähly
Salivuorot päättyneet ja syksyn vuoron haettu (Marja). Päätökset eivät ole tulleet. Naisten
vuoro haettu myös Kannistoon.
Elina Mehtonen tuli paikalle.
5.3. Vauvojen värikylpy
Ei läpikäyty.

5.4. Syksyn harrasteista sopiminen
Vantaan Musiikkiopistoon on Anu ollut yhteydessä, olisi Musaiikin lisäksi muskarivaihtoehtoja
alueella. Anu hakee jälkikäteen tiloja kaupungilta, jos tarvetta tiloille.
Vauvatanssia ei järjestetä näillä näkyminen syksyllä.
Piia K on selvittänyt sanataidekoulun kanssa Kivistön koululle iltapäiville ohjelmaa, muille kuin
ekaluokkalaisille.
Idea: Geokätköily kurssi nuorille. Laitetaan Facebookissa huhuilua vetäjästä.
Ideoita aikuisille syyskaudelle: yrittikurssi, sieniretki, teekoulutus, voileipäkakkujentekokurssi
tms.

6. Yläkouluvetoomus
Tehty vetoomus ja toimitettu 7.5.2015 kirjaamoon, lautakuntien puheenjohtajille sekä valtuutetuille.
Vetoomus luettavissa Kivanetin sivuilta http://www.kivanetti.fi/uploads/liitteet/Esityksia/20150507%20Vetoomus_Kivist%C3%B6nAlueelleYl%C3%A4koulu1.pdf
7. KiVa-viesti jäsenille
Laitetaan viesti jäsenille toimintakaudesta PiiaM ja Marja.
 Mitä KivaRy tehnyt
o Osallistunut MarjaVerkon kokouksiin
o Kytke-festarin ideoinnissa mukana
o Vauvatanssia
o Taidepaja?
o Kivistön Markkinat OnnenNoppa
o Yläkoulu Vetoomus
o Kesäleirien järjestelyissä mukana



Asuntomessuvapaaehtoisia kaivataan
Mitä sinä haluaisit alueelle, mihin haluaisit vaikuttaa/parantaa/kehittää tms.

8. Palaute naisten saunaillasta
Noin 20 paikalla. Hyvää palautetta tullut. Toivottu uutta iltaa, esim. Hiihtokoulua tms.
9. Muuta


Palauteboxin kehitys; yhteystiedot pakolliseksi (Marja selvittää).
”Palaute tulee vaan KivaNetti sähköpostiin. Laitathan yhteystietosi jos haluat palautteeseesi
vastauksia.”

10. Kokouksen lopettaminen
Klo 19:08

