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Asiakasneuvoston kokous                                                Pöytäkirja (3/2022) 

Aika ja paikka: 25.5.2022  klo 10.–11.30    Kabinetti 

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

              pj: Linda Treuthardt, sihteeri: Kaisa Sjöholm 

 

Asia Keskustelu/päätös 

1. Kokouksen avaaminen ja 
päätösvaltaiseksi totea-
minen 

Pj avasi kokouksen klo 10.10 Paikalla 4 jäsentä, joten kokous on 
päätösvaltainen.  

2. Edellisen kokouksen pöy-
täkirjan tarkastaminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

3. Kampin kuulumiset Puheenjohtaja esitteli Kampin kesäohjelman. Palvelukeskus on 
30.5.-26.8. avoinna klo 8–16. 

4. Rahastonhoitajan asiat Kohtuullisten kulujen hyväksyminen ilman neuvoston yhteistä 
päätöstä, jos kulu on yleisesti toimintaan liittyvä? Rahastonhoi-
taja toivoo, että varojen käytöstä tehtäisiin ohjeistus, jossa ilme-
nisi, minkä tyyppisiä asioita yhdistys maksaa ryhmille. Anomuk-
set vois käsitellä yhdistyksen kokouksessa ja yhdistys raportoisi 
maksetut kulut asiakasneuvostolle kuukausittain. 

Kirsi ehdottaa, että hän ja yhdistyksen pj selvittävät, minkä tyyp-
pisiä tarpeita ryhmillä on ja laativat luonnoksen kulujen korvaa-
misesta, mikä hyväksytetään seuraavassa asiakasneuvoston ko-
kouksessa. Tämä ehdotus hyväksyttiin äänin 4-1. 

5. Hakemukset Vapaaehtoisten ryhmien kopiot. Sisällytetään kulujen korvaus-
ohjeeseen. Kts. edellinen kohta. 

Tanssiorkesterien tukeminen? Jarmo jääväsi itsensä, mutta esit-
teli asian: Onko orkesterin mahdollista saada korvaus esiintymi-
sestä tansseissa vapaaehtoistoiminnan varoista. Tähän men-
nessä on tarjottu kahvit ja yleisö on voinut jättää rahaa heille ke-
räyslaatikkoon. Äänestettiin: nykyinen käytäntö vai Matkakor-
vaus jatkossa. Äänin 3/1 pitäydytään vanhassa käytännössä. 
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Kirjasto 20v. Anotaan kirjaston vapaaehtoisille yhden lounaan 
kustantamista kiitokseksi kirjaston pitkäaikaisesta ylläpitämi-
sestä. Myönnetään 20€/henkilö lounaaseen. Asiakasneuvosto 
toivoo kirjaston vapaaehtoisia järjestämään ”kirjastopäivän” 
asian esiin tuomiseksi. 

6. Muut asiat Syksyn suunnitelmat: 

Tuettu retki: Kaarina esitteli ehdotuksen Kotorannan retkestä 
13.9. Sis. kahvi ja sämpylä, vapaa-ajan toimintaa, lounas, sauna, 
i.p.-kahvi yht. 35€, kuljetus n. 10€/hlö. Retkitiimi ehdottaa, että 
tukisumma olisi 20€/hlö, omavastuu 25€. Äänestettiin tuen 
osuudeksi 15€ äänin 2-1. 
Elokuva vapaaehtoisille, joka budjetoitu vuodelle 2022. Yhdistys 
lupaa ottaa kontolleen järjestämisen.  
Konsertti? –jää pöydälle 

Juhannusjuhla ke 22.6. Pj ehdottaa, että työntekijät valmistavat 
alkoholittomia juomia asiakkaille. Myydään hintaan 2€ (sis. päh-
kinät), tuotto lähimmäistoiminnalle. Raaka-aineet ostetaan lä-
himmäistoiminnan varoista.  

Syksyn kokoukset kuun viimeinen torstai (25.8., 29.9., 27.10., 
24.11. ja joulukuussa?)  

7. Seuraava tapaamisaika ja 
kokouksen päättäminen 

Seuraava tapaaminen: torstaina 25.8. klo 10.00. Kabinetissa 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.41. 
 


