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Asiakasneuvosto                                          Pöytäkirja 1/2020 

Paikka: 9.1.2020  klo 10–12 Mude  

Läsnä: Alhanko Marja, Karvila Päivi, Kokonmäki Ritva, Korhonen Kaarina, Mielonen 
Jarmo, Packalén Aila, Pakkala Hanna, Rajaniemi Matti, sekä Ervola Kirsi  

Puheenjohtaja Järvi Helena, sihteeri Sjöholm Kaisa, Linda Treuthardt  

 

Asia Keskustelu/päätös 

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02 

2. Kokouksen lailli-
suus ja päätösval-
taisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösval-
taiseksi 

3. Edellisen kokouk-
sen pöytäkirjan 
hyväksyminen 

Hyväksytty 

4. Mandala ja Linda 
Treuthardt 

Helena esitteli fysioterapeutti Linda Treuthardtin ja kertoi, 
että hän on Kampin uusi vastaava ohjaaja 13.1.2020 al-
kaen. Uuden fysioterapeutin rekrytointi on käynnissä, jona 
aikana Lindaa jatkaa myös fysioterapeuttina. 

Linda kertasi muutoksesta liikuntatarjonnassa ja fysiotera-
peutin toimenkuvassa. 

Linda kertoi uudesta, entisen kutomon paikalle avatta-
vasta Mandala-tilasta. Paikka, jossa henkilökunta ohjaa 
pienempiä liikuntaryhmiä ja joitakin keskusteluryhmiä. 

Samalla keskusteltiin Kampin palvelukeskuksen huoneiden 
nimistä ja Helena kertoi, että niitä ei ainakaan toistaiseksi 
pystytä muuttamaan teknisistä haasteista johtuen. 
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5. Rahastonhoitoon 
liittyvät asiat  

 Yhdistyksen pe-
rustaminen 

 Vararahastonhoi-
taja? 

 Kassalipas kaap-
piin? 

 Anomukset 
 

(Carita Häkkinen ja Erityissuunnittelija Ulla Tyyskä kom-
mentoineet ja säännöt on lähetetty patentti- ja rekisteri-
hallitukseen (PRH) ennakkotarkastettaviksi) 

PRH antaa hyväksynnän/antaa korjausehdotukset helmi-
kuun kokoukseen mennessä. 

Vararahastonhoitajaksi ehdotettu Ritva, kannatettu yksi-
mielisesti ja Ritva ottaa tehtävän vastaan. 

Haasteena päiväkassan käsittely, jos ei paikalla henkilöä, 
jolla pääsy kassakaappiin. Ritva ja Kirsi selvittävät ja ohjeis-
tavat, miten käytännössä toimitaan. 

Tiffany -ryhmä anoo varaosia hiomakoneeseen ja teriä yht. 
..€. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Haitarilaulajat anovat ..€ uusiin laulukansioihin. Hakemusta 
ei hyväksytty, vaan pyydettiin tarkemmat perustelut/las-
kelmat.  

Keskusteltiin hakemusten muodosta, johon lisätään erit-
tely, jotta hakemukset ovat mahdollisimman hyvin perus-
teltuja jo tullessaan. Kaisa tekee hakemukseen muutokset. 

Haaremin helmille (vapaaehtoisen puolesta Kaisan esit-
tämä tanssiryhmä) Ystävänpäivänä, pe 14.2. luvattu max ..€ 
korvaus kattamaan matkat meno –paluu Tampere-Hki ja 
lounaan Palmiassa.  

6. Kampin toiminnan 
vuosikello 

 

Asiakasneuvoston päätökset keväälle: Elokuva vapaaehtoi-
sille, Konsertti 20.5.(Gramofoni big band varattu ..€). 

Kaarina esitteli ehdotuksen tuetuksi retkeksi keväälle. 
Jarmo kysyi, onko liian paljon/pienehkö ryhmä, kun ajatel-
laan yleishyödyllisyyttä Kampin asiakkaille? Matti vastus-
taa samasta syystä. Marja ehdottaa, että omavastuun 
osuutta nostetaan. Asia jää pöydälle. Ehdotettu, että tu-
ettu retki pidettäisiin mahdollisimman yksinkertaisena, jol-
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loin kustannukset saataisiin pidettyä matalina alkuperäi-
sen periaatteen mukaan. Tällöin tuottaisi iloa mahdollisim-
man monelle, myös vähävaraisille ja liikuntaesteisille. 

Puheenjohtaja esitteli Kampin vuosikellon, josta nähdään, 
millaista ohjelmaa on suunniteltu. Jäi harkintaan, pitäisikö 
vapaaehtoisten tapahtumille olla oma, vai saako kaiken 
mahtumaan samaan ”kelloon”.  Ei ehditty päättämään, mi-
ten muuten osallistutaan eri tapahtumiin. 

7. Kevään ohjelma Puheenjohtaja esitteli: 

- Henkilökunnan ryhmät 
- VE-ryhmät 
- Arkea tukevat palvelut 

8. Kevään kokous-
ajat 

To 10-12  
9.1. Mudessa 
13.2. Broidissa  
12.3. Broidissa  
9.4. Broidissa 
7.5. Broidissa 

9. Muut asiat 
 

 Sovittiin vakioaika ja -paikka asiakasneuvoston epäviralli-
sille tapaamisille kk:n 3. torstaisi klo 10-12 broidissa alk. 
16.1. 

10. Seuraava kokous 13.2. klo 10-11 Broidissa 

11. gKokouksen päättä-
minen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.03. 
 


