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ASIAKASNEUVOSTON KOKOUS 
AIKA  Perjantai 8.11.2019  klo 10.00  
PAIKKA  Koskelan palvelukeskus, Käpyläntie 11 N, 00600 Helsinki Kabinetti 
 
Läsnä: Anneli Walldén, Veikko Partanen, Marja Syvähuoko, Marja Nives, Auli Ankerman, Kirsti Koski, Raila Marti-

kainen, Milja Järveläinen, Kaisa Iijalainen, Lena Lönngren  

  

1. Edellisen muistion 
tarkastaminen 
 

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio. 

2. Uudisrakennushank-
keen eteneminen 

Uudisrakennushanke etenee. Ensi viikolla on ensimmäinen 
hankesuunnittelukokous. Hankkeeseen valitaan paikallinen 
Koskelan seniorikeskuksen projektityöntekijä ja tehtävään on 
ehdotettu Päivi Helldania, aloittamisajankohta vielä kesken.  
Kaupungilla on rakennuskonsepti palvelukeskusrakentami-
seen. Tämän hetken tiedon mukaan uudisrakennukseen muut-
taa monipuolinen palvelukeskus (1.1.20 alk. Seniorikeskus) 
sekä kotihoito. Mahdollisesti myös alueen omaishoidontuen 
henkilökuntaa muuttaa tänne. Uudisrakennuksen viereen on 
kaavassa tori, asuntoja ja kauppatilaa. Erityisryhmien uima-al-
taan rakentamisen mahdollisuus uudisrakennukseen on vielä 
kesken. 
 
Asiakasneuvosto voisi viedä eteenpäin aloitetta, jossa ehdote-
taan, että kaupunki tukisi lippualennuksin alueen ikäihmisten 
vesiliikuntamahdollisuutta esim. Hesevakodissa, jossa on tera-
pia-allas. Asiakasneuvosto voisi myös yrittää vaikuttaa siihen, 
että Mäkelänrinteen uudisrakennukseen tulisi uimamahdolli-
suus erityisryhmille. Lisäksi kannattaa muistuttaa ja kehottaa 
ikäihmisiä hakemaan (sosiaalihuoltolain / vammaispalvelulain 
mukaista) kuljetustukea virkistysmatkoihin, joihin uintimatkat 
lasketaan.  
 

3. Palvelukeskusvas-
taavien ja asiakas-
neuvoston edustajien 
yhteinen kokous 
11.11.2019 

Maanantaina 11.11 on palvelukeskusvastaavien ja asiakasneu-
voston edustajien yhteinen kokous Kampin palvelukeskuk-
sessa. Siihen osallistuvat Kaisa ja Kirsti sekä mahdollisesti 
myös Veikko. 

4. Influenssarokotus-
kampanja 

Influenssarokotukset ilman ajanvarausta ovat viikolla 48, 25-
29.11.19 ma-to klo 8.30-18, pe klo 8.30-15. Rokotuspaikat ovat 
Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, Hopeatien pal-
velutalo, Liikuntamyllyssä sekä Töölön kisahalli.  
 

5. Joulunajan ohjelma Ke 27.11 klo 12-15 Joulumyyjäiset,  esite on jaettavissa.  
Pe 29.11 Pikkujoulut vietetään Perjantai pulinoissa  
Ke 4.12 Itsenäisyyspäivän juhla  
Ma 9.12 klo 16 Joulupolku järjestetään palvelukeskuksen lähei-
syydessä  
Ke 18.12 Monikulttuurinen joulujuhla  
Puurojuhlat ovat tulossa ja vapaaehtoisten kiitoskahvit samoin.  



SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA  MUISTIO   5/2019   2 (2) 
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut    
Etelän palvelualue  
Koskelan monipuolinen palvelukeskus 
Koskelan palvelukeskus 

 

6. Asiakaspalautteet 
 

Defibrillaattori on saatu. Keskusteltiin sen sijoittamisesta ja 
päädyttiin siihen, että sitä säilytetään vahtimestarien tilassa.  
 
Todettiin, että viime talvena oli ongelmia palvelukeskusalueen  
hiekotuksen kanssa. Ehdotettiin hiekotushiekkaa, johon on se-
koitettu kivituhkaa.  

7. Muut asiat Kaisa kertoi kevään tulevasta ohjelmasta. Enter ry:n tietoko-
neopastusaikoja tulee olemaan 1 tiistaisin ja 2 torstaisin. Työ-
väenopisto tulee järjestämään Android puhelimen käyttöopas-
tusta 17.1.20.  
Todettiin, että Maunulan asukastalo Saunabaarissa saa IT-
neuvontaa.  
 
Ehdotettiin, että myyjäistuotoilla voitaisiin ostaa kahvit, suoda-
tinpaperit, sokerit ja maito vapaaehtoisten ohjaamiin ryhmiin. 
Tuotteet säilytetään Pirtin kaapissa. Ehdotus hyväksyttiin. 

8. Seuraava kokous ma 16.12.2019 klo 10.  

 


