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Asiakasneuvosto                                          Pöytäkirja 9/2019 

Paikka: 2.12.2019  klo 9–11 Fade  

Läsnä: Alhanko Marja, Karvila Päivi, Kokonmäki Ritva, Korhonen Kaarina, Mielonen 
Jarmo, Packalén Aila, Pakkala Hanna, Rajaniemi Matti, sekä Ervola Kirsi  

Puheenjohtaja Epäilys Tuija, sihteeri Sjöholm Kaisa  

 

Asia Keskustelu/päätös 

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.15 

2. Kokouksen laillisuus 
ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisen kokouksen 
pöytäkirjan hyväksy-
minen 

Hyväksyttiin yksimielisesti  

4. Rahastonhoitoon liit-
tyvät asiat  

 Yhdistyksen perusta-
minen 

 Anomukset 
 Kassakaappiin pääsy 

Keskustelua yhdistyksen tarkoituksesta ja jäsenistä. 
Ehdotus yhdistyksen perustamiskirjaksi lähetetään kaupungin tilin-
tarkastajalle tarkistettavaksi. Lisätään kohtaan kaksi Yhdistys voi yh-
dessä asiakasneuvoston kanssa ylläpitää… 
Asia jää pöydälle ja siirtyy hyväksyttäväksi tammikuun kokoukseen.   
Ei anomuksia 
Tilillä noin .. € 
Kaarina ja Jarmo tarkistavat tositteet koko loppuvuoden osalta. 
Salli Ahon tilalle Ailan pariksi tositteiden tarkistajaksi nimettiin Matti. 
Kassakaappiin pääsee Kirsi, Ritva, Aila ja Kaarina.  
Loomiksen hakupäivä on kk:n viimeinen tiistai. Aila ja Kaarina ovat 
luvanneet olla luovuttamassa rahat. 

5. Budjetti 2020   
Käydään läpi mm. 
edellisessä kokouk-
sessa pöydälle jäänyt 
puhelinasia. 

Puhelinkulut n. ..€/kk. Rahastonhoitaja ehdottaa, että siirrytään ku-
lukorvauskäytäntöön. Peruskorvaussummaksi määriteltiin ..€/vuosi 
yksimielisesti, retkitiimin jäsenille ..€/vuosi  äänin 5/7. 

Puhelinliittymästä päätettiin luopua yksimielisesti. Pre paid-liitty-
män käyttö on hyödyllistä mm. retkien yhteydessä ja se päätettiin 
säilyttää. 
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6. Joulujuhlan 12.12.  ja 
joulupuuron 19.12. 
tarjoilut 
Joulupuuron oh-
jelma, koristelut ym. 

 

 

Joulujuhlan jälkeen kahvitarjoiluun ei tule asiakasneuvoston jäse-
niä. Kirsi tulee. 
Raimo Kinnunen on lupautunut soittamaan puurotilaisuudessa jou-
lulauluja, tämä hyväksyttiin. 
Aila ja Kaarina tulevat 19.12. klo 14 koristelemaan ravintolaa. Koris-
teet tulevat talon varastosta, Kaisa apuna. 
Jarmo ja Ritva tulevat vastaanottamaan vieraita (nimilistat).  

7. Asiakasneuvoston 
profiilin työstäminen 
ja Ritvan terveiset 
pake-vastaavien ko-
kouksesta. 

Kustaankartanon asiakasneuvosto on esittänyt kutsun Kampin asia-
kasneuvostolle. Tuija sopii aikaa tammikuulle. Kutsu tulee sähköpos-
tilla.  
Ritva ehdottaa tapaamisia asiakasneuvoston jäsenille kokousten ul-
kopuolella. Tuija katsoo vapaita tiloja tapaamisille joka toinen 
viikko. 
Kaisa esitteli asiakasneuvoston profiilin, jonka on työstänyt kyselyn 
vastausten pohjalta.  
Keskusteltiin asiakasneuvoston vaikutusmahdollisuuksista Kampin 
palvelukeskuksen toimintaan.  
Samassa yhteydessä keskusteltiin liikuntatarjonnan muutoksesta, 
jota Tuija selvensi.  
Ehdotettiin, että lähimmäistoiminnan varoista kustannettaisiin 
esim. tuolijumppaa.  
Kampissa muutos perustuu fysioterapeutin työnkuvaan, joka koh-
distuu enemmän tukea tarvitseviin ja pienryhmätoimintoihin. 
Keskustelua suosittujen liikuntaryhmien lopettamisesta/korvaami-
sesta liikuntatoimen maksullisella ryhmällä jatketaan seuraavassa 
kokouksessa. 

8. Muut asiat Kevään kokousajat –äänestys: 
Ma 9-11 Fadessa (20.1.,3.2.,2.3., 6.4., 4.5.) 
tai 
To 10-12 Mudessa/Broidissa (9.1., 13.2., 12.3., 9.4., 14.5.) 

- äänestys 5/7, päätettiin torstai. 
Talon kuulumiset 
Konsertti: 242 lippua palautui 
Täydellinen Joulu-elokuva 41 lippua jäi käyttämättä. 
20.5. klo 13-14 konsertti: Gramofoni big band varattu ..€ -Aila  
Cinema Orion koko näytös (217) vapaaehtoisille avec, pvm vielä auki  

9. Seuraava kokous 9.1. klo 10-11 Mudessa 

10. Kokouksen päättämi-
nen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05 
 


