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Asiakasneuvosto                                          Pöytäkirja 3/2019

Paikka: 5.4.2019  klo 10–12 Fade

Läsnä: Aho Salli, Alhanko Marja, Karvila Päivi, Kokonmäki, Ritva, Korhonen Kaarina, Mielonen
Jarmo, Packalén Aila, Pakkala Hanna, Rajaniemi Matti, Ravattinen Jukka

Puheenjohtaja Tuija Epäilys, sihteeri Kaisa Sjöholm, Helena Järvi

Asia Keskustelu/päätös

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus

Paikalla 9/10 neuvoston jäsentä. Puheenjohtaja totesi kokouksen
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Kampin 30 v juhlaviikon 11.-
15.11.2019 suunnittelu /Helena
Järvi

Esiintyjät?
Marja Ranta kysynyt hintoja, esim.
Kyösti Mäkimattila (Tähdet,tähdet)
Marita Taavitsainen & säestäjä
Donnat
Johanna Debreczeni & säestäjä
Amadeus Lundberg & säestäjä

Helena Järvi esitteli suunnitelman Kamppi 30v. –juhlaviikolle
11.–15.11.2019. Luvassa mm. avoimet ovet ja lyhytelokuva
Kampista. Juhlaviikon alustava ohjelma on toimitettu asiakas-
neuvoston jäsenille sähköpostilla.

Ke 13.11. on lähimmäistoiminnan päivä. Asiakasneuvosto yh-
dessä muun lähimmäistoiminnan kanssa saa suunnitella päivän
konsertin ja muuta toimintaa. Juhlasali varattu käyttöön klo 12–
15.

Esiintyjävalinta jäi auki.

5. Rahastonhoitajan ja vara-
rahastonhoitajan valinnat

Kirsi Ervola on ilmaissut kiinnostuksensa ryhtyä rahastonhoita-
jaksi.  Kaisa Sjöholm ja Tiina L-L tapasivat ehdokkaan ja totesivat
sopivaksi tehtävään. Hänet kutsutaan seuraavaan kokoukseen
esittäytymään.

6. Rahastonhoitoon liittyvät asiat
· Anomukset
· Tiinalle jätetty kulukorvaushake-

mus jo ostetuista tuotteista

Tilillä rahaa ..€. Retkitoiminnan laskuja erääntymättä n. ..€:lla.
Maanantaikeramiikan tarvikehakemus n…€ hyväksyttiin yksimie-
lisesti.
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Körmyjen kulukorvaushakemus jo ostetuista kansioista yht. ..€
hyväksyttiin yksimielisesti. Kuitenkin pyydettiin sihteeriä muis-
tuttamaan, että hakemus täytyy toimittaa neuvostolle sääntöjen
mukaisesti etukäteen.

Tuetun muistiryhmän puolesta haettiin ..€:a museoissa ja näyt-
telyissä käymiseen. Perusteena oli, etteivät ryhmäläiset kykene
osallistumaan avoimelle tuetulle retkelle. Hakemus hylättiin ää-
nin 4 puolesta, 5 vastaan. Perustelu todettiin ymmärrettäväksi,
mutta koettiin, että asettaa yhden ryhmän eriarvoiseen ase-
maan, jos heidän retkiään tuetaan.

7. Asiakasneuvoston jäsenten tu-
tustuminen eri tiimeihin

Ehdotettu että asiakasneuvoston jäsenet tekisivät vuoroja olkka-
rissa, narikassa ja raflassa.

Asiakasneuvosto koki, että heistä hyvin moni on jo tehnyt paljon
vuoroja monissa vapaaehtoistehtävissä, mistä syystä ehdotus ku-
mottiin.

8. Vapaaehtoistoiminnan kehittä-
minen ja uusien vapaaehtoisten
rekrytointi

Puheenjohtaja kertoi, että uuden vapaaehtoistoiminnan ohjaa-
jan haku käynnistyy pian ja tavoitteena on, että valittu henkilö
voisi aloittaa 4.7.2019. Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyö
käynnistetään uuden työntekijän aloitettua.

Todettiin, että yleisesti vapaaehtoisia tarvitaan lisää ja yleistä tie-
dotusta ja väkimäärää pyrittävä lisäämään.

Nostettiin esille huoli vapaaehtoisten jaksamisesta ja siitä, että
talon täytyy pyöriä myös ilman vapaaehtoisia. Puheenjohtaja ker-
tasi palvelukeskuksen toimintaa ja työnjakoa sekä henkilökunnan
roolia enemmän tukea tarvitsevien asiakkaiden parissa.

9. Muut asiat
· Elokuvaesityksestä sopiminen
· Lähimmäistoiminnan pankkitili
· Yhteystietolistan jakelu ryhmän

sisällä
· Sijaistus olkkarissa

- Tuettu elokuvanäytös –asia puhutti paljon. Asia jätettiin
pöydälle, koska yhtenäistä linjaa ei löydetty. Tutkitaan myös
muita vaihtoehtoja.

- Pankkitiliä ja rahastonhoitajaa koskeville asioille on varattu
ylimääräinen kokous to 6.6.2019 klo 10 Mudessa.

- Yhteystietolista on jaettu sähköpostitse sitä käyttäville.
- Ritva toi esille huolen olkkarin sijaistuksista. Asia viedään

olkkari-tiimiin.

10. Kevään 2019 kokous 3.5.2019 klo 10–12 Fade
Ylimääräinen kokous 6.6.2019

11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 11:35


