
Kampin palvelukeskus 

Vapaaehtoistoiminta  
 

Kampin palvelukeskus Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki      
puh. 09 3104 4513 (neuvonta) vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Kaisa Sjöholm: 09 31073865 

kampin.palvelukeskus@hel.fi 

[1] 

Asiakasneuvoston kokous                                                pöytäkirja (5/2022) 

Aika ja paikka: to 29.9.2022  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 avaami-
nen ja päätösval-
taiseksi toteaminen 

Pj avasi kokouksen klo 10.05 Paikalla 3 jäsentä, joten kokous ei ole 
päätösvaltainen.  

2. Edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkasta-
minen 

jää pöydälle 

3. Kampin kuulumiset To 15.9. aloitti sosiaaliohjaaja Merjan työparina Hanna. Jenni on 
työvapaalla vuoden 2022 loppuun. 
Kädentaitojen ohjaaja Jaana palaa töihin 10.10.  
Angelalla on viimeinen työpäivä perjantaina 30.9. 
26.9. oli ryhmähaastattelu uuden ohjaajan (mielenterveys- ja päih-
deosaamisen painotuksella) paikkaan.  

Kevään tilavaraukset lokakuun loppuun mennessä. Vapaaehtoisen 
ryhmien tilavaraukset 21.10. mennessä neuvontaan tai Kaisalle. Tila-
varauksista vastaavat Linda ja Helena Järvi (kyselyt sähköpostilla, va-
raukset neuvonnasta saatavalle lapulle). Tilavaraukset ovat toiveita, 
kunnes ne vahvistetaan. Toiveet pyritään toteuttamaan, mutta pie-
niä muutoksia saattaa tulla.  

4. Rahastonhoitajan 
asiat 

Rahastonhoitaja esitteli Kampin palvelukeskuksen vapaaehtoistoi-
minta ry Hallituksen kokouksen (1.9.2022 3/22) pöytäkirjan, josta il-
menee mm. ryhmien avustusten tarpeeseen liittyvän käytännön 
muutosehdotus  
Yhdistys valtuutettiin selvittämään jaostojen rahankäyttö ja avustusten tarve. Tavoitteena on luoda 
avustuksille kriteerit, jotta hallitus voisi käsitellä anomukset ja näin vapauttaa asiakasneuvoston ko-
kouksissa muuhun. Todettiin, että selvityksen tekemiseksi tarvitaan ryhmien vetäjien yhteystiedot. Ky-
syttävät asiat olisivat: 
1. ryhmien vuosittaiset kulut ja mahdollinen kulubudjetti 
2. ryhmien tulorakenne: ovatko hakeneet avustusta, ja miten paljon, mitä osanottajat maksavat mah-
dollisesti itse 
3. mikä on arvion mukaan vuosittainen avustustarve ja mihin kustannuksiin yhdistyksen toivottaisiin 
osallistuvan 
4. ryhmien jäsenmäärä 
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Sovittiin, että yhdistys toimittaa kysymyslista 6.10 mennessä Kai-
salle, joka välittää sen ryhmien vastuuhenkilöille ja pyytää vastauk-
set 28.10. mennessä. 

Kaarinalle sovittiin kulukorvaukseksi xx€, koska vapaaehtoisten tu-
lostin ei ole toiminut ja Kaarina on käyttänyt omaa tulostintaan. 

Tulostamisesta sovittiin, että selvitetään ryhmien tarpeet ja sen jäl-
keen mahdollinen päivystysaika, jolloin pääsee tulostamaan sekä 
harkitaan uuden tulostimen hankkimista tarpeen mukaan. 

Toistaiseksi tulostus/monistustarpeissa yhteys Kirsiin, joka tulee tar-
vittaessa paikalle. 

5. Uuden asiakasneu-
voston  valinta 

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

Käytiin läpi ja korjattiin Power Point -esitys. 
Ehdolle ilmoittautuminen 7.–18.11.22 
Uuden asiakasneuvoston valinta maanantaina 21.11.22. 
Kuvaus ti 22.11. klo 12–13 juhlasalissa 

Aila ja Jarmo toivat esille huolen valintatavan demokratian kärsimi-
sestä. 

6. Hakemukset Haitarilaulajat anoo 50 x 10 kpl kaksipuolisia kopioita Haitarilaula-
jien käyttöön. Hinta-arvio xx€. Jää pöydälle, koska kokous ei ole pää-
tösvaltainen. 
Tulossa hakemus shakkipelin hankinnaksi.  
Tulossa hakemus Asahi-ryhmän ohjaajan palkkaamiseksi. 

7. Muut asiat Vapaaehtoisen oikeus välipalalippuun. 1kpl/päivä vai 1kpl/toiminta-
muoto tai ryhmä? Keskusteltiin aiheesta. Jos ryhmässä on useita va-
paaehtoisia (esim. säestäjä ja ”järjestäjä”), millä perusteella välipa-
lalippuja saa? –kannatetaan, että ryhmän sisällä sovitaan varsinaiset 
vastuuhenkilöt. Jos vapaaehtoinen on vastuuhenkilönä useammassa 
ryhmässä saman päivän aikana, saako monta lippua päivässä? Jää 
pöydälle.   

8. Seuraava tapaamis-
aika ja kokouksen 
päättäminen 

Seuraava kokous to 27.10. klo 10.00. Kabinetissa. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.32. 

 


