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Asiakasneuvoston kokous                                                PÖYTÄKIRJA  (1/2022) 

Aika ja paikka: 31.3.2022  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 10.04 Paikalla 4 jäsentä, joten kokous on 
päätösvaltainen.  

2. Edellisen kokouksen pöy-
täkirjan tarkastaminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

3. Tilinpäätös v. 2021 Kirsi kävi läpi tilinpäätöksen.  

4. Rahastonhoitajan muut 
asiat 

Tilillä varoja xx€ 

Toiminnan tarkastuksen (Lea Lehti asiakastarkastajana sekä kau-
pungin edustaja Karita Häkkinen) Kirsi järjestää kevään aikana. 

5. Hakemukset Akvarelliryhmä hakee xx€ akvarellipaperiin ja paspartopahviin 
näyttelyä varten. Kannatetaan yksimielisesti. 

Körmyt hakee xx€ rahoitusta kopiointikuluja varten uusien jäse-
nien laulunsanojen tulostukseen. Kannatetaan yksimielisesti ja 
rahastonhoitaja tulostaa tarvittaessa vapaaehtoistoiminnan tu-
lostimella. 

6. Kampin kuulumiset Terveysturvallisuus jne. pe 25.3. epidemiologisen toiminnan 
päätöksellä kahvittelu ryhmissä sallitaan 1.4. alkaen, muut rajoi-
tukset ennallaan. Tautitilanne edelleen huolestuttava. Väljyys 
taattava tiloissa ja ryhmien ohjaajia kehotetaan juomaan kahvit 
alussa ja sen jälkeen pitämään maskeja. 

Olkkari aukeaa 11.4. Huomioidaan, että meillä on vastuu taata 
väljyys tiloissa, joten olkkarin asiakasmäärää ei saa kasvattaa 
siirtämällä tilaan lisää tuoleja. Emme voi puuttua siihen, jos joku 
ei käytä maskia. 
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Palmian kahvila pysyy toistaiseksi kiinni. Palvelukeskus ja asiak-
kaat ovat toivoneet kahvilan avaamista, mutta toistaiseksi Pal-
mian johto ei pidä sitä kannattavana. Jarmo toteaa, että asiak-
kaiden hajauttaminen olisi terveysturvallisuuden kannalta jär-
kevää. 

Henkilöstöasiat: Kädentaitojen ohjaaja Jaana jää työvapaalle ja 
sijaisena aloittaa 4.4 Angela.  

7. Muut asiat Kaarina tuo esille kahvin hinnan nousun ja olkkarin kahvin hin-
nan. Jarmo toteaa, että Alepassa kahvin hinta on 1€. Toistaiseksi 
ysimielisesti päätettiin kahvin hinta pitää ennallaan. 

Kevätmyyjäiset ja vapaaehtoisten kirppis 4.5. samaan aikaan? 
Puheenjohtaja ehdottaa, että vapaaehtoisten pöydät (max 10 
kpl) olisivat ala-aulassa ja myyjäispöydät yläkerran aulassa. To-
detaan, että mikäli enemmän kuin 10 vapaaehtoista tahtoo pöy-
dän, on saajat arvottava. 

Jarmo tuo asiakaspalautteen koskien tansseja. Ilmaisee asiak-
kaan huolen siitä, ettei tansseja ole. Toistaiseksi ei ole tansseja 
epidemiologisen toiminnan päätöksellä. 

Kaarina kysyy lauluryhmän puolesta, saako ryhmissä laulaa. Tois-
taiseksi ei epidemiologisen toiminnan päätöksellä. 

Puheenjohtaja muistuttaa, että varotoimet ovat siitä syystä, että 
voidaan pitää talo auki myös epidemiologisen toiminnan näkö-
kulmasta turvallisesti. Toivomme, että asiakasneuvosto pystyy 
seisomaan talon sääntöjen takana. 

8. Seuraava tapaamisaika ja 
kokouksen päättäminen 

Seuraava tapaaminen: to 28.4. klo 10.00. Kabinetissa 

Toukokuun kokous keskiviikkona 25.5. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13 

 


