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Asiakasneuvoston kokous                                                Muistio (4/2022) 

Aika ja paikka: 25.8.2022  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: Tuija Epäilys, sihteeri: Kaisa Sjöholm 

 

Asia Keskustelu/päätös 

1. Kokouksen avaaminen ja 
päätösvaltaiseksi totea-
minen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.06 Paikalla 6 jäsentä, jo-
ten kokous on päätösvaltainen.  

2. Edellisen kokouksen pöy-
täkirjan tarkastaminen 

Hyväksytään 

3. Kampin kuulumiset Syksyn toiminta ja tärkeät tapahtumat 

- Syyskuun tapahtumakalenteri on julkaistu 
- tapahtumakalenteriin tulee yksittäisiä tapahtumia ja 

vain sovitusti juhlasalissa toimivia avoimia ryhmiä  
- Pienempien tilojen ryhmiä ei tapahtumakalenterissa ter-

veysturvallisuuden näkökulmasta mainosteta, etteivät 
tilat tule liian täyteen. (tiloissa maksimihenkilömäärät)  

- Neuvonnasta saatavilla lista henkilökunnan ja vapaaeh-
toisten ohjaamista ryhmistä.   

- Ilmoitustaululla ryhmäkohtaisia mainoksia tarpeen mu-
kaan 

Terveysturvallisuus: Henkilökunnalla on maskivelvoite, asiak-
kailla ja vapaaehtoisilla maskisuositus edelleen. Tilanne vaihte-

lee, ilmoitamme mahdollisista muutoksista. Terveysturvalli-
suussuunnitelma luettavissa ilmoitustauluilla.  

Vuosikello 
Esillä portaikon vieressä 1. krs. Tarkoituksena on, että asiakkaat 
voivat lisätä ehdotuksia, ideoita ym. 

Henkilökunta 
to 1.9. aloittaa sosiaaliohjaaja Merjan työparina Anu. Jenni on 
työvapaalla vuoden 22 loppuun. 
Kädentaitojen ohjaaja Jaana palaa töihin 9.10. 
Yhtä uutta työntekijä rekrytoidaan syksyn aikana. 
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Tilavarauksista vastaa Linda.  
Marja on työvapaalla 31.5.23 saakka. 

4. Rahastonhoitajan asiat (Kirsi ehdottaa, että hän ja yhdistyksen pj selvittävät, minkä 
tyyppisiä tarpeita ryhmillä on ja laativat luonnoksen kulujen 
korvaamisesta, mikä hyväksytetään seuraavassa asiakasneuvos-
ton kokouksessa. Tämä ehdotus hyväksyttiin äänin 4-1.) Jää 
pöydälle, koska rahastonhoitaja ei ole paikalla. 

Jarmo ehdottaa, että kaikilta harrastusryhmiltä pyydetään bud-
jetti syksyisin seuraavaa vuotta varten.  
Loomis hakee rahat 8.9., 13.10. 10.11. ja 8.12. 

5. Uuden asiakasneuvoston  
valinta 

INFOTILASUUS AIHEESTA MA 31.10. KLO 13–14 JUHLASALISSA 
NYKYINEN ASIAKASNEUVOSTO PAIKALLA KERTOMASSA ASIA-
KASNEUVOSTON ROOLISTA JA TOIMINNASTA. 

Ehdolle ilmoittautuminen 7.–18.11.22 

Uuden asiakasneuvoston valinta maanantaina 21.11.22. 

Asiakasneuvostojen toimintaohje on uudistettu siten, etteivät 
seniorikeskuksen asukkaat voi jatkossa asettua ehdolle asiakas-
neuvostoon (heillä on asukasneuvosto). 
Valintaan liittyen tehty muutoksia. Enää ei puhuta vaaleista. 
Kussakin palvelukeskuksessa määritellään asiakasneuvoston 
koko (min.3) talokohtaisesti. Kampin asiakasneuvoston koko on 
8 jäsentä + 2 varajäsentä. Mikäli ehdolle ilmoittautuu 8 henkilöä 
tai alle, tulevat kaikki valituiksi neuvostoon. Mikäli ehdolle il-
moittautuu yli 8 henkilöä, suoritetaan 21.11. arvontatilaisuus.  

6. Hakemukset Korttiaskarteluryhmä hakee xx€ materiaaleihin kaikkien asiakkai-
den käyttöön. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

7. Muut asiat Konsertti: Gramofoni Big Band (peruuntui 20.5.2020) ma 28.11. 
klo 13. 

Ehdotetaan, että viralliset kokoukset, joissa henkilökunta on 
läsnä, olisi jatkossa joka toinen kk (elo-, loka- ja joulukuussa 
sekä tammi-, maalis- ja toukokuussa)? Asiakasneuvosto kokoon-
tuisi valmistelevaan tapaamiseen myös välikuukausina. Jatkossa 
kaikki jäsenet ovat myös yhdistyksen jäseniä ja yhdistyksellä on 
oma kokouskäytäntönsä. Päädyttiin siihen, että v. 2022 loppuun 
mennään vanhalla 1krt/kk –käytännöllä. 

Vapaaehtoisten toimiston tulostin ei toimi kunnolla. Kaarina se-
littää asian Kirsille. 
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Olkkari avataan 5.9. maanantaina, jonka jälkeen välipalat saa 
sieltä.  

Henkilörekistereiden pitämisestä pitäydytään mielellään tieto-
suojasyistä myös vapaaehtoisten ryhmissä.  

8. Seuraava tapaamisaika ja 
kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous 29.9. klo 10.00. Kabinetissa 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:42 

 


