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Asiakasneuvoston kokous                                                PÖYTÄKIRJA  (2/2022) 

Aika ja paikka: 28.4.2022  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 10.08 Paikalla 7 jäsentä, joten kokous on 
päätösvaltainen.  

2. Edellisen kokouksen pöy-
täkirjan tarkastaminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

3. Kampin kuulumiset 28.4. iltapäivällä on epidemiologisen toiminnan kokous, josta 
odotetaan ohjeita myös Kampin toimintaan liittyen.  

Toistaiseksi siis ohjeet ennallaan. Keskusteltiin aiheesta. 

Tapahtumista: 28.4. vappumusikaali (Opera Tellus) –Esiintyjillä 
maskit ja yleisöllä vahva maskisuositus, rajoitettu yleisömäärä. 

29.4. Olkkari vappukahvilana asiakastilassa 2.krs. ohjataan asiak-
kaita levittäytymään 

4.5. Myyjäiset ala-aulassa. 

19.5. Kevätjuhla –katsotaan silloisten ohjeiden mukaan, onko 
mahdollisuutta yhteislauluun, mikä yleisömäärä yms.  

4. Rahastonhoitajan asiat Office-paketin avaaminen sekä tietoturvapaketti työn alla Kir-
sillä. Loomis vasta toukokuussa. Sovittiin rahojen haku kuun toi-
selle torstaille. olkkarin vapaaehtoisille ohjeistetaan (Kaisa), että 
tarvittaessa voivat hakea puuttuvia tuotteita kaupasta käteisellä 
ja jättää kuitin päivätilityksen mukaan. 

5. Hakemukset Myyjäisiä koordinoiva vapaaehtoinen anoo xx€ korvauksenoman 
puhelimen käytöstä myyjäisiin liittyen. Anomus hyväksytään 
poikkeuksellisesti jälkikäteen, koska kyseessä ei varsinainen ano-
mus, vaan kuluerä. 
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6. Tuettu retki Retkitiimi ehdottaa tuetuksi retkeksi 8.6. retken Sipooseen. 
Matkan hinta olisi 64€/henkilö, josta omavastuu olisi 30€ ja va-
paaehtoistoiminnan varoista tuettaisiin 34€/hlö. Tuen osuus 
olisi yhteensä 1020€. 

Jarmo, Hanna ja Marja ovat sitä mieltä, että tuen osuus on koh-
tuuton verrattuna asiakasmäärään, johon se kohdistuu. Ehdo-
tettiin, että tuetan vain esim. 10€:lla. Äänestettiin (retkitiimi 
jäävi) 3/5 10€:lle, 2/5 15€:lle. 

Retkitiimi kokoontuu ja päättää, järjestetäänkö retki 10€:n tu-
ella (omavastuu 54€). 

Tuetut retket on tarkoitettu kaikille Kampin palvelukeskuksen 
asiakkaille ja vapaaehtoisille siten, että asiakas maksaa tietyn 
osuuden ja vapaaehtoistoiminnan varoista maksetaan osa.  

7. Muut asiat vapaaehtoisten kirppis/myyjäiset pvm. sovittiin keskiviikolle 1.6. 
klo 10-14. Ilmoittautuminen neuvontaan. Kaisa tekee ilmoituk-
sen. 

Vapaaehtoisten välipalat kesällä –äänestys: 4/7 kesävälipalan 
puolesta, 1/7 ei välipalaa kesällä, 2/7 tyhjää. Ritva ja Kaisa tilaa-
vat pillimehuja ja suolaista välipalaa kesäksi. Kaisa/Susanna huo-
lehtivat, että välipalaa löytyy asiakastilasta.  

8. Seuraava tapaamisaika ja 
kokouksen päättäminen 

Seuraava tapaaminen: keskiviikkona 25.5. klo 10.00. Kabinetissa 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:24. 

 


