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Asiakasneuvosto                                          Pöytäkirja 2/2019 

Paikka: 1.3.2019  klo 10–12 Fade  

Läsnä: Aho Salli, Alhanko Marja, Karvila Päivi, Kokonmäki Ritva, Korhonen Kaarina, Mielonen, 
Jarmo, Packálen Aila, Pakkala Hanna, Rajaniemi Matti, Ravattinen Jukka ja Lauren-Leander 
Tiina (rahastonhoitaja) 

               Puheenjohtaja Tuija Epäilys, sihteeri Kaisa Sjöholm  

 

Asia Keskustelu/päätös 

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.05. Kaarina Korhonen 
todettiin poissaolevaksi. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisen kokouksen  
pöytäkirjan tarkastaminen 

 

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 

4.    Rahastonhoitajan ja vara- 
             rahastonhoitajan valinnat 

 

Uutta rahastonhoitajaa ja vara-rahastonhoitajaa ei ole löy-
detty. Tiina Lauren-Leander on lupautunut hoitamaan teh-
tävää 1.4. saakka, jonka jälkeen hän on 2 kk matkoilla. Salli 
Aho hoitaa sähköpostin sekä laskujen maksun 1.4.–31.5. vä-
lisen ajan.  Jollei uutta rahastonhoitajaa löydy ennen 31.5., 
Tiina kääntää kännykkälaskun tulemaan paperisena ver-
siona.  

Jarmo Mielonen yrittää saada lähimmäistoiminnalle Y-tun-
nuksen, mikä helpottaisi talousasioita. 

Matti Rajaniemi on käynyt POP-pankissa keskustelemassa 
mahdollisesta lähimmäistoiminnan tilistä. Jukka Ravattinen 
ja Tiina Lauren-Leander käyvät k.o. pankissa pyytämässä 
kirjallisen tarjouksen.  
Lähimmäistoiminnan pankkikortti on Tiinan nimellä. 

Laaditaan mainos uuden rahastonhoitajan löytämiseksi. 
Kaisa auttaa tarvittaessa. 
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4. Rahastonhoitajan asiat  

 Lähimmäistoiminnan  
budjetti eli talousarvio 2019  

 Rahapäätökset 2019  

 Anomukset 

Tiina kävi läpi budjetin vuodelle 2019. Tässä yhteydessä to-
dettu, että vapaaehtoisten palkitsemiseen on budjetoitu 
..€. Nostettu esille kysymys, onko päivittäiselle palkitsemi-
selle tarvetta, koska kyseessä on pyyteetön vapaaehtoistyö. 
Palvelukeskusten asiakasneuvostojen toimintaohjeen tar-
kastaminen on huhtikuun palvelukeskusvastaavien kokouk-
sen asialistalla. 

Käytiin läpi rahapäätökset. Päätöksen mukaan 1-3-hengen 
orkesterit saavat talon kahvilipun Palmian kahvilaan ja suu-
remmille orkestereille keitetään kahvit lähimmäistoimin-
nan tarvikkeista asiakastilaan. Ehdotuksena, että tasapuoli-
suuden nimissä orkesterin suuruudesta riippumatta tar-
joilu on lähimmäistoiminnalta, esim. Olkkarin väki voisi 
keittää kahvit pienemmille orkestereille. Asia esille seuraa-
vassa Olkkaritiimin palaverissa.  
Yhtään anomusta ei ole helmikuussa tullut. 

5. Kampin palvelukeskuksen  
toiminnan esittely 

 

Tuija esitteli palvelukeskuksen toimintaa. Tässä yhteydessä 
kutsu yhdenvertaisuustyöpajaan to 21.3. klo 13 juhlasaliin. 

6. Muut asiat  Matti on selvittänyt maksupääteasiaa. Nets 29€/kk. Jatkaa 
selvittämistä mm. siitä, mitä hinta kattaa. 

Kamppi 30v. –juhlaviikko tulossa marraskuussa. Juhlaviikon 
suunnittelua ensi kokouksessa.  

Tuettu retki: Asiakasneuvosto hyväksyi tuetun retken Villa 
Salmelaan 12.6.2019. Kokonaiskustannus ..€. Lähimmäis-
toiminnalle tulee maksettavaa ..€, omavastuun ollessa 
15€/hlö. Mukaan mahtuu 48 asiakasta ja kaksi opasta. Li-
put retkelle myydään järjestyksessä halukkaille asiakkaille 
ja vapaaehtoisille. Vapaaehtoiset eivät ole erityisasemassa 
lippujen ostossa tai varaamisessa.   
Kelloa on toivottu sisäänkäyntiaulaan paremmin näkyville. 
Tanssien ajankohtaa on toivottu muutettavaksi tiistaisin 
klo 13–15.  
Keväälle on budjetoitu tuettu elokuvanäytös. Finnkinon 
hinnat ovat muuttuneet. Asia jäi pöydälle. 

7. Kevään 2019 kokoukset 5.4. ja 3.5.2019 klo 10–12 Fade 

8. Kokouksen päättäminen  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. 
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