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Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen



”Palvelun paikka” –sivuston kartoitus



Pysäkkikävelyt ja pelipäivä

Kokous avattiin ja toivotettiin asiakasneuvoston
jäsenet tervetulleiksi. Uusi palvelukeskuksen
ohjaaja Iisa Turunen esittäytyi.

Kehitteillä on yksityisiä palvelun tarjoajia yhteen
kokoava internet-sivusto, jonka kautta olisi
helpompi löytää palveluntarjoajia omiin tarpeisiin.
Asiakasneuvoston jäsenille annettiin lomakkeet,
joissa kyseltiin minkälaista tarvetta käyttäjillä olisi
tällaista sivustoa varten ja minkälaisia palveluita
he yleensä etsivät. Verkkosivuja kehitetään myös
asiakkaiden toivomusten mukaiseksi.
Liikuntaviraston ohjaamat pysäkkikävelyt
Kannelmäen palvelukeskuksesta osoittivat suurta
suosiota! Toivomme pysäkkikävelyiden jatkuvan
myös syksyllä, jolloin liikuntavirasto ei enää pysty
jatkamaan niitä. Vapaaehtoisia tarvitaan
pysäkkikävelyitä vetämään, löytyisikö
asiakasneuvostossa halukkaita vetämään niitä?
Ota yhteyttä ohjaajan Sanna Lind
sanna.lind@hel.fi tai puh. 09 310 43892, jos
kävelylenkkien vetäminen kiinnostaa. Taustatuki
kävelyille ja kävelysauvat löytyvät talosta.
Pelipäivät jatkuvat maanantaisin klo 13-14
palvelukeskuksessa. Kesäsin voimme pelata
myös ulkopelejä. Pelit voi hakea toimistostamme
joka sijaitsee heti ulko-ovien vierestä.



Palvelukeskuksen uudet tilat

Kannelmäen palvelukeskus saa neljä uutta
huonetta toimintaa varten loka-marraskuussa.
Toivomuksia toimintaa varten uusissa tiloissa
otetaan mielellään vastaan ja pyydetään
asiakasneuvoston jäseniä myös tiedustelemaan
mahdollisilta palvelukeskusasiakkailta, mitä
toivomuksia uusia tiloja varten olisi. Käydään
syksyllä läpi, mitä toivomuksia uusia tiloja varten
on tullut.
Tiloja annetaan myös ulkopuolisten järjestämää
toimintaa varten, kun toiminnan kohderyhmänä
eläkeläiset ja työttömät.



Uudet ryhmät

Kesällä alkaa uusi vertaisliikuntaohjaajakoulutuksen käyneiden ohjaajien vetämä
”Kantsun kesäkuntoilijat” ryhmä. Ryhmä
kokoontuu Kannelmäen liikuntapuistossa
(Soittajantie 12), jossa on kuntosalilaitteet
ulkotilassa. Ryhmä alkaa kesäkuussa klo 13-14.
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Myös Pihapöhinät starttaavat kesäkuussa!
Pihapöhinöissä on tiedossa musiikkia, yhdessä
oloa, grilli kuumana (omat grillattavat mukaan) ja
pihapelejä. Pihapöhinät toistuvat torstaisin klo 1314 kesä- ja elokuun ajan.



Kesän tapahtumat



Lännen yhteinen kesätapahtuma



Seuraava kokous

Kannelmäen palvelukeskuksessa on kesäkuussa
1.6 Lännen alueen omaishoidon
toimintakeskuksen sosiaaliohjaaja tavattavissa
4.6 Sirkus Pamaus yhteistyössä Vanhaisten
päiväkodin kanssa (päiväkodissa osoitteessa
Soittajantie 10)
12.6 Helsinkipäivänä teatteriesitys ”Taivas täynnä
aurinkoja
21.6 Juhannusjuhlat, musiikkia ja laulua
sisäpihallla
28.6 Paula Koivuniemen kesäkonsertti

6.6. järjestetään koko lännen yhteinen
kesätapahtuma Riistavuoren palvelukeskuksessa,
Isonnevantie 28. Ohjelmassa runsaasti musiikkia,
esityksiä ja työpajoja takapihalla sekä sisätiloissa.
Tervetuloa mukaan tapahtumaan vaikka ystävän,
naapurin tai sukulaisen kanssa! Tehdään
palvelukeskuksista yhdessä tunnettu
ajanviettopaikka, johon on matala kynnys tulla.
Tapahtumaan on vapaa pääsy kaiken ikäisille!
Seuraava asiakasneuvoston kokous on
torstaina 20.9.2018 klo: 12.30 Kannelmäen
palvelutalossa kahvila Piipahduksessa
(Urkupillintie 4).

