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Asiakasneuvosto                                  ASIALISTA 1/2019 

Paikka:     1.2.2019 klo 10-12 Fade  

Läsnä: Aho Salli, Alhanko Marja, Karviala Päivi, Kokonmäki Ritva, Korhonen Kaarina, 
Mielonen Jarmo, Packalén Aila, Pakkala Hanna, Rajaniemi Matti, Ravattinen 
Jukka, Tiina Lauren-Leander 

Puheenjohtaja : Tuija Epäilys, sihteeri Jenni Rukkila Kaisa Sjöholm 

 

 

Asia Keskustelu/päätös 

1. Kokouksen avaus 

 

Kokous avattiin 10.05. Jukka Ravattinen todet-
tiin poissaolevaksi.  

Pidettiin esittelykierros 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tar-
kastaminen 

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.  

4. Kampin palvelukeskuksen toiminnan 
esittely 

Siirretään seuraavaan kokoukseen 

5. Asiakasneuvoston toimintaohje 

Lähimmäistoiminnan rahastonhoito 

     

 

 

 

 

 

Jenni esitteli Kampin vapaaehtoistoimintaa (diat 
liitteenä) . 

Tiina esitteli Kampin lähimmäistoimminnan ta-
loudenhoitoa (Diat liitteenä) 

Ehdotettiin maksupäätteen hankintaa lähim-
mäistoiminnalle. Asiasta otetaan selvää ja kes-
kustelua aiheesta jatketaan.  

Tiina Lauren-Leander haluaa luopua rahaston-
hoitajan tehtävästä. Hän on luvannut kuitenkin 
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 Taloudellinen tilanne 

 

 

 Anomukset 

hoitaa juoksevat asiat siihen saakka kunnes asia-
kasneuvosto on nimennyt uudet rahaston- sekä 
vararahastonhoitajat. 

Asiakasneuvosto nimesi tositteiden tarkastajat 
8kpl : 

Marja&Päivi 

Hanna&Ritva 

Kaarina&Jukka 

Salli&Aila 

Rahanlaskijat: Jukka & Ritva 

Seuraavaan kokoukseen 1.3 2019 mennessä 
asiakasneuvoston tehtäväksi jäi lähimmäistoi-
minnan rahaston- sekä vararahastonhoitajan ni-
meäminen sekä toiminnantarkastajan nimeämi-
nen.  

 

Lähimmäistoiminnan tilin saldo on arviolta n. ..€ 
(Nettipankissa oli häiriö, joten tarkkaa summaa 
ei kokousaamuna saatu)  

 

Terveydenhoitajatiimi anoo 2 uutta verenpaine-
mittaria, yhteishinta on ..€. Asiakasneuvosto hy-
väksyi anomuksen.  

Mummodisko on tulossa esiintymään Kamppiin 
30.4 2019. Mummodiskon kokonaiskustannuk-
set ovat ..€, kustannukset ovat jaettu osiin ja 
Kampin lähimmäistoimminnalta anottiin osallis-
tumista kustannuksiin ..€. Asiasta äänestettiin ja 
äänin 5/4 anomus hyväksyttiin.  

Tiffanyryhmä on anonut juotoskolvia, jonka hin-
nasta ja ostopaikasta on ollut epäselvyyksiä. 
Asiakasneuvoston jäsen Jukka Ravattinen on 
käynyt yhdessä ryhmän kanssa anomuksen läpi 
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ja hinnaksi on tarkentunut ..€ . Asiakasneuvosto 
hyväksyi anomuksen.  

Yhteislauluihin anottiin maksettavaksi jo ostet-
tua Joulun toivelaulukirjaa, hinnaltaan ..€. Asia-
kasneuvosto hyväksyi anomuksen, mutta pyysi 
muistuttamaan hakijaa, että anomukset asiakas-
neuvostolle toimitetaan ennen ostamista sekä 
kirjan merkitsemisestä lähimmäistoiminnan 
omaisuudeksi. Sihteeri toimittaa viestin ano-
muksen tekijälle tiedoksi.  

 

6. Muut asiat Keskusteltiin lähimmäistoiminnan omaisuus-
luettelon laatimisesta. Asiasta jatketaan keskus-
telua.  

7. Kevään 2019 kokoukset 1.3., 5.4., 3.5 2019 klo. 10-12 Fade 

8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11.57 

 

Tervetuloa! 


