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ASIAKASNEUVOSTON KOKOUS 

AIKA  Perjantai 20.9.2019  klo 10.00  

PAIKKA  Koskelan palvelukeskus, Käpyläntie 11 N, 00600 Helsinki Kabinetti 
Läsnä: Anneli Walldén pj., Raila Martikainen, Kirsti Koski, Marja Syvähuoko, Milja Järveläinen, Auli Ankerman, 
Veikko Partanen, Kaisa Iijalainen siht.  

  
 

1. Edellisen muistion 

tarkastaminen 

 

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio. 

2. Uudisrakennushank-

keen eteneminen 

Rakennustyöt ovat alkaneet sairaala-alueella. Ensimmäisessä 

vaiheessa rakennetaan Käpyläntien puolelle pääportin viereen 

kaksi kerrostaloa. Pääportin luona on käytettävissä pieni park-

kipaikka, jossa on 2h asiakaspysäköinti. Koskelantieltä on ai-

noastaan jalankulku alueelle.  

Rakennustyöt käynnistyvät seuraavaksi Koskelantien puolella 

kappelin läheisyydessä, jonka johdosta käytettävissä oleva 

Myötätuulen alue hieman pienenee. Rakennustöihin liittyvät 

asiakastiedotteet on koottu palvelukeskukseen siniseen kansi-

oon. Kansio löytyy aulasta. 

 

Uudisrakennuksen esisuunnittelun kilpailutus on käynnistynyt. 

Keväällä/ kesällä 2020 käynnistyy varsinainen suunnittelu. 

Arvion mukaan rakennus valmistuu syksyllä 2023. Koskelan 

monipuoliseen palvelukeskukseen palkataan oma projektityön-

tekijä. Asiakasneuvostolta voidaan pyytää mielipiteitä uudisra-

kennukseen liittyen. 

 

3. OmaStadi -äänestys 

Osallistava budje-

tointi 

 

Helsinkiläiset ovat saaneet ehdottaa mitä asioita haluavat Hel-

sinkiin. Äänestysaika on netissä 1.-31.10.2019. Palvelukes-

kuksessa äänestyspäivä on ke 2.10 klo 12-14.30. Tuolloin voi 

äänestää tunnistautumalla kuvallisella henkilökortilla. Tapah-

tumassa kahvitarjoilu. 

lisätietoja www.omastadi.fi  

4. Käpylä 100-vuotta 

2020 

Vuosi 2020 on Käpylän 100-vuotisjuhlavuosi, jolloin aluella on 

paljon erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Koskelan monipuoli-

nen palvelukeskus (1.1.2020 alk. Koskelan seniorikeskus) on 

yksi toimintaryhmistä. Tapahtumatietoja kootaan nettisivulle 

www.kapyla100.fi.  

Pääjuhlaa vietetään 4.6.2020. Tuolloin pidetään isompi tapah-

tuma Koskelassa.   

 

5. Syksyn toiminta Lokakuun kuukausiohjelma ilmestyy viikolla 39. Vanhusten-

viikkoa vietetään 7.-13.10. Tuolloin on mm. Caredog-toiminnan 

esittely 9.10, trubaduuri Karjalainen 9.10 ja koululauluilta strii-

maus 10.10.  

 

Toivottu oppilaitosyhteistyönä hemmottelupäivää esim. jalka-

hoitoja sekä joulumyyjäiset marraskuulle. 

http://www.omastadi.fi/
http://www.kapyla100.fi/
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6. Asiakaspalautteet 

 

Palvelukeskuksessa on uusi Feedbackly palautetolppa. Pa-

lautetta on tullut jonkin verran. Valtaosa palautteesta on erit-

täin myönteistä.  

 

Toivottu Koskelan sairaalan henkilökunnan ja sairaala alueella 

asuneiden perheiden muistoja kootusti nettiin.  

Muistoja voisi julkaista esim. palvelukeskuksen blogissa. 

 

7. Muut asiat  Kesän tapahtumat onnistuneet hyvin. Etenkin Anne 

Mattilan konsertissa ja Jäätelöbaari –tapahtumassa ollut 

runsaasti osallistujia.  

 Martoilta tiedusteltu sieniluentoa. Saatu tarjous ollut n. 

400€. Etsitään vaihtoehtoista luennon järjestäjää esim. 

Annalasta 

 Ehdotuksia ensi kesän Koskela fest –esiintyjäksi ote-

taan vastaan.  

 Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen nimi muuttuu 

1.1.2020 Koskelan seniorikeskukseksi. Palvelukeskuk-

sen nimi pysyy. 

 

  

8. Seuraava kokous pe 8.11 klo 10 

 


