Kinaporin monipuolinen palvelukeskus
Asiakasneuvosto

Asiakasneuvoston kokous (8.) maanantaina 12.11.2018 klo 13.30 -15.00, Kertsi 1
Muistio
1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Päivi Tuomi avasi kokouksen.
2. Läsnäolijat. Asiakasneuvosto: Sirkka Palmu, Raili Sievinen, Marianne Sedergren, Matti
Lintunen, Tuula Vaara, Marjatta Salminen, Paul Wahlberg. Poissa: Leila Alaranta ja Pirkko
Kekki. Tiimienvetäjät: Anne Lehto (ruokasali), Anneli Malinen (narikka), Pirjo Tiippana
(tiedotustiimi), Ritva Pelkonen (matkailutiimi) ja Arja Sneck (kirjastotiimi), taloudenhoitaja
Pirjo Koskinen. Puheenjohtaja Päivi Tuomi ja sihteeri Eija Mustonen. Poissa: Riitta Jämiä
(ohjelmatiimi), Arja Mäntyniemi (päivittäiskassanhoitaja).
3. Kokouksen päätösvaltaisuus. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 7/9.
4. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

5. Talous, budjetin seuranta ja tuloslaskelma
-

Päivittäiskassanhoitaja (Arja Mäntyniemi) ei ole paikalla 22.11.2018.
Arja on tehnyt anomuslomakkeen, jonka voi lähettää esimerkiksi firmoille, joilta
toivotaan lahjoituksina arpajais/bingopalkintoja
Taloudenhoitaja muistutti tiimienvetäjiä vuoden 2019 toimintasuunnitelmien (ja tulo-ja
kulubudjetit) tekemisestä. Suunnitelmat oltava Pirjolla viimeistään 23.11.2018.

6. Tiimien kuulumiset
- Matkailutiimi: Tälle vuodelle ei ole enää matkoja myynnissä. Kysyntää on ollut, mutta
sopivia kohteita ei ole toistaiseksi löytynyt. Bussien lähtöpaikka siirtyy Mikonkadulle
ensi vuoden alusta lähtien.
- Kirjastotiimi: Kirjailijavieraana oli Timo Saarto. Yleisöä olisi voinut olla enemmänkin.
Tiimi on saanut kaksi uutta jäsentä. Kävijöitä n.180-220/kk.
- Tiedotustiimi: Kinaporin Sanomat on taitossa, menee painoon joulukuun alussa.
- Narikkatiimi: Kaikki ok.
- Ruokasalitiimi: tiistaina 11.12.2018 on glögi-ja piparitarjoilu.
- Käsityötiimi: Kissoja ja kortteja tehty asukkaille ja päivätoiminnan asiakkaille
joululahjaksi. Tulossa joulumyyjäiset 23.11 sekä JouluUnelma-tapahtuma 1.12. Vaasan
aukiolla, johon käsityötiimiä on pyydetty myymään itsetehtyjä kortteja ja käsitöitä.
- Ohjelmatiimi: vetäjä ei ollut paikalla. Japani- päivä on suunnitteilla maaliskuun 16. tai
17.päivänä.
7. Muut asiat
- Moninainen omaishoito –iltapäivä tiistaina 27.11. klo 13. Järjestäjinä: POLLI, Seta ry. ja
Kinaporin palvelukeskus.
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Seta on järjestänyt syksyn aikana Sateenkaari-sertifikaatti koulutusta henkilökunnalle.
Viimeisessä koulutuksessa oli paikalla myös kolme vapaaehtoista.
Arpajaiset puhuttivat: Marianne kyseli, miksi johtaja kävelee asiakasneuvoston
päätöksen (Päätös: v.2015 edellisessä muistiossa) yli. Päivi on keskustellut asiasta Sari
Hedmanin kanssa.
Myyntipöydät: Keskustelua käytiin siitä, ketkä saavat vuokrata aulasta myyntipöydän?
Onko ulkopaikkakuntalaisilla oikeus saada myyntipöytä? Annetaanko joillekin pöytä ohi
määriteltyjen aikojen? Asiakasneuvosto päätti äänin 6/7, että myyntipöydän voivat
vuokrata vain helsinkiläiset. Myyntipöytien vuokraus siirtyy vapaaehtoisille ja
keskustelua käytiin siitä, pitäisikö varauksia varten olla oma puhelinnumero.
Asiakasneuvosto päätti palata asiaan ensi vuoden puolella. Päivi ohjeistaa neuvontaa
asiakasneuvoston päätöksestä. Jo joulukuusta lähtien pöytävaraukset annetaan
ainoastaan helsinkiläisille.
Uusi asiakasneuvosto on valittu. Ehdokkaita oli kymmenen (10), joten vaaleja ei tarvitse
pitää. Kaikki ehdokkaat valittiin asiakasneuvostoon 2019-2020 toimikaudeksi.
Asianosaiset ovat saaneet tiedon henkilökohtaisesti. Asiakasneuvoston kokoonpano
julkaistaan marraskuun lopussa.

8. Työjaoston kokous on maanantaina 10.12 klo 12.30, Kaipaamo. Asia: Tiimien
toimintasuunnitelmat ja kulu/tulobudjetit vuodelle 2019. Työjaosto: (Marjatta Salminen,
Sirkka Palmu ja Matti Lintunen).
9. Seuraava kokous on maanantaina 10.12.2019 klo 13.30, Kertsi 1
10. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.27.

