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KOHDAT 1-5 ASIAKASNEUVOSTON JA ASUKASNEUVOSTON YHTEISEN 
KOKOUKSEN ASIOITA 
 
 

1. Esittelykierros 
 
Kokouksen alkuosassa olivat mukana sekä palvelukeskuksen asiakasneuvosto että 
ryhmäkotien asukasneuvosto. Kokouksen aluksi käytiin esittäytymiskierros. 
 
 

2. Suomi 100 vuotta -tapahtumien ideointi 
 
Anitta avasi keskustelua Suomi 100 –tapahtumien järjestelyyn liittyen. Kokouksen 
osallistujat saivat esittää ajatuksiaan ja toiveitaan tapahtumien suhteen.  
 
Asukasneuvostosta nousi esiin toive runonlausunnan/runojen liittämisestä osaksi jotain 
tapahtumaa. Myös Suomi 100 vuotta –tanssiaisia toivottiin yleisesti. Tanssiaisia kaavailtiin 
osaksi itsenäisyyspäiväjuhlallisuuksia. Lisäksi muistutettiin veteraanien huomioimisesta 
itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa.  



 
Esiin tuli myös ehdotus, että talon asukkailta voitaisiin kerätä etukäteen muistoja, jotka 
ovat jääneet mieleen elämän varrelta ja koota niitä johonkin näkyville esimerkiksi 
itsenäisyyspäivää varten. Yksi mahdollisuus voisi olla esimerkiksi ”Suomi 100 vuotta -
aikajana”.  
 
Esiin nousseet ehdotukset huomioidaan talon tapahtumia suunniteltaessa. 
 
 

3. Kesäretkitoiveet 
 

Kokouksessa oli mahdollisuus esittää toiveita ryhmäkotien mahdollisiin kesäretkiin liittyen.  
 
Kuultiin, että retki Santahaminaan on jo jollakin ryhmäkodilla suunnitteilla. Muita 
ehdotettuja retkikohteita olivat Seurasaari, Mustikkamaa, Kuusijärvi, Kasvitieteellinen 

puutarha, Hakaniemen tori sekä Roihuvuoren Kirsikkapuisto. Myös taidenäyttelyt mainittiin 
mahdollisena retkikohteena. 
 
Yleisesti ottaen todettiin, että kohteen olisi sovelluttava hyvin liikuntarajoitteisille. Myös 
mahdollinen vapaaehtoisten antama tuki on tärkeää retkien onnistumisen kannalta.  
 

 
4. Toiveita palvelukeskuksen järjestämiin tapahtumiin liittyen 

 
Kokouksen osallistujat saivat esittää toiveita palvelukeskuksen järjestämiin tapahtumiin 
liittyen.  
 
Yhtenä toiveena oli saada konsertti, jossa esitettäisiin Olavi Virran kappaleita. Myös 
aiempina vuosina sisäpihalla järjestettyä Hembölen kotieläinpihaa toivottiin ja se onkin 
suunnitelmissa. Lisäksi toivottiin, että pihalla olleita kanoja tulisi jälleen. Eläimiin liittyen 
puhetta oli myös siitä, että voisiko laaman saada vierailemaan talossa.  
 
Nyt keväällä olleet työväenopiston järjestämät matka- ja kirjallisuusaiheiset luennot saivat 
paljon kiitosta ja niitä toivottiin edelleen. Anitta lupasi tiedustella työväenopistolta myös 
Suomi100 -aiheista historiallista kuvamateriaalia esitettäväksi. Noin 30-60 min pituiset 
esitykset voisivat olla sopivia.  
 
Lisäksi Anitta kysyi, että kiinnostaisiko tapahtumat, joissa olisi lapsia mukana. Asia sai 
positiivisen vastaanoton ja Anitta sanoi virittelevänsä asiaa edelleen. 
 
 

5. Seuraava asiakasneuvoston ja asukasneuvoston yhteinen kokous 
 
Päätettiin, että asiakasneuvosto ja asukasneuvosto kokoontuvat kerran vuodessa. 
Seuraava yhteinen kokous sovittiin pidettäväksi keväällä 2018. 
 
 
KOHDAT 6-9 ASIAKASNEUVOSTON KOKOUKSEN ASIOITA 
 
 



6. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 
 
Uudet asiakasneuvoston jäsenet Arto Sahamies, Matti Ylhäisi ja Pertti Pohjola 
esittäytyivät. Lisäksi Kaarina Hakkarainen-Hassi oli ilmoittanut Anittalle, ettei jatka 
asiakasneuvostossa. Anitta välitti Kaarinan terveiset kaikille. 
 
Anitta esitteli vanhusneuvoston kannanoton Stadin ikäohjelman toteutuksesta vuonna 
2016. Kannanotto on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: ”asuminen”, ”muistiystävällinen 
kaupunki”, ”tieto käyttöön ja voimaa vaikuttamiseen” sekä ”luotuja liikkumaan”. Edellä 
mainittuihin osa-alueisiin liittyvien seikkojen lisäksi kannanotto korostaa, että sosiaali- ja 
terveystoimen palvelujen tulisi olla käyttäjälähtöisiä. 
 
Anitta esitti asiakasneuvoston jäsenille kutsun Suomen askeleet –kansalaiskeskusteluun 
18.3.2017 klo 12-15 Helsingin työväenopistolla osoitteessa Helsinginkatu 26. Tilaisuuden 
tarkoituksena oli pohtia, että millaista on hyvä elämä, miten eriarvoisuutta tasataan ja 
miten siltoja rakennetaan eri ihmisryhmien välille.  
 
Unto Ruokolainen ilmoittautui vapaaehtoiseksi osallistujaksi 10.4.2017 klo 9:30 Kampin 
palvelukeskuksessa pidettyyn esimiesten kokoukseen, johon toivottiin saatavan osallistuja 
myös asiakasneuvostosta.  
 
Pertti otti asiakasneuvoston jäsenistä uudet valokuvat ilmoitustaululla olevan 
asiakasneuvoston esitteen päivittämistä varten. 
 
Asiakasneuvoston jäsenet laittoivat omat yhteystietonsa yhteystietolistaan, joka lähetettiin 
kokousmuistion liitteenä asiakasneuvoston jäsenille. Jäsenet antoivat tähän 
suostumuksensa. 
 
Sosiaaliohjaaja Marja Säikkä perehdytti kokouksen päätteeksi uudet asiakasneuvoston 
jäsenet vapaaehtoistoimintaan ja asiakasneuvoston jäsenille tulostettiin uudet nimikyltit. 
 

 
 

7. Uuden alueellisen yhteistoimintakokouksen suunnittelu 
 
Päätettiin pitää Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa alueellinen 
yhteistoimintakokous keskiviikkona 24.5.2017 klo 9.30-11. Kyseessä on Idän alueen 
yhteistoimintakokous yhdessä Roihuvuoren asiakasneuvoston kanssa. Kokouksessa on 
tarkoitus muun muassa suunnitella ja ideoida alueen yhteisiä tapahtumia sekä toimintaa ja 
Roihuvuoren asiakasneuvosto voi samalla tutustua Kontulan monipuoliseen 
palvelukeskukseen. 
 
 

8. Muut asiat 
 

Palautteena kuultiin, että miesten saunassa on liian vähän kiviä kiukaalla, jonka vuoksi 
vesi valuu vain läpi kiukaasta eikä löylyä tule kunnolla. Anitta lupasi selvittää asiaa. 
 
Anitta kertoi, että on pyytänyt työväenopistolta terveysaiheisia luentoja tulevaisuutta 
silmälläpitäen. Vastausta asiaan ei ole vielä saatu. 



 
Sovittiin alustavasti kesäkuun asiakasneuvoston kokoontumisen ajankohdaksi perjantai 
9.6. klo 12, jolloin mentäisiin vierailulle Laajasaloon tutustumaan siellä olevaan Rudolfin 
palvelukeskustoimintaan. Anitta selvittää mahdollisuutta Rudolfin henkilökunnalta. 
Tarkoitus olisi kokoontua ennen reissua Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa ja 
mennä Laajasaloon omilla autoilla yhteiskyydein. Varapäiväksi sovittiin maanantai 5.6. klo 
12. Asiaan palataan myöhemmin tarkemmin. 
 

 
9. Seuraava asiakasneuvoston kokous 

 
Seuraava asiakasneuvoston kokous pidetään Kontulan monipuolisessa 
palvelukeskuksessa keskiviikkona 24.5.2017 klo 9.30-11. Kyseessä on Idän alueen 
yhteistoimintakokous yhdessä Roihuvuoren asiakasneuvoston kanssa. 
 
 
 
 
 


