
 
Pohjois-Haagan 

palvelukeskuksen 
asiakasneuvoston kokous 

 
 
Aika: MA 25.2.2019 KLO 13.30 -14.45 Paikka: Pohjois-

Haagan palvelukeskus, Hopeatien palvelutalo 
 

Läsnä: Marjut Visala, Elli Oila, Leena Wuorenrinne, Liisa Mäki-
Reinikka, Mia Soininen, Pj. Janika Karvonen, Mari Raatikainen 
siht. Emma Nylund 

 
1. Kokouksen avaus  

 

 
Janika Karvonen avasi kokouksen ja toivotti 

asiakasneuvoston tervetulleeksi.  
  

 
2. Edellisen kokouksen 
muistio 

Käyty läpi asiakasneuvoston edellinen muistio. (10.1.2019) 

3. Haagalainen 
 

Huhtikuussa Haagalaiseen on tulossa Pohjois-Haagan 
palvelukeskuksesta muistiaiheinen juttu. Siinä esitellään 

avoin muistiryhmä, muistikahvila ja äly ja väläys. 

4. Uusi pohja 

kuukausiohjelmille 

Näytetty asiakasneuvosotolle uusi kuukausiohjelma pohja 

(Wordissa). Kuukausiohjelman etusivu tulee pysymään 
samanlaisena. Toisella sivulla on jatkossa viikonpäivät ja 

toistuvat ohjelmat. Liikunta aiheiset ryhmät ovat sijoitettu 
kolmannelle sivulle.   
 

Asiakasneuvosto hyväksyi uuden kuukausiohjelma pohjan. 
Pyydetty, että asiakasneuvosto välittää kuukausiohjelman 

palautteet meille. 

5. Vuosikello/kevään 

tapahtumat 
 

Käyty alustavaa vuosikelloa yhdessä läpi 

Maaliskuu: 
 Ti 5.3. Laskiainen: Ulkoilutapahtuma 
 Ke 6.3. Vapaaehtoisilta (ergonomia) 

 Pe 8.3. Naistenpäivä (hemmottelutapahtuma) 
 27.3. Kampin Körmyt esiintyvät 

 
Huhtikuu: 

 Ma 1.4. Tule ja vaikuta!  

 Ke 3.4. Vapaaehtoisilta (muistisairaan kohtaaminen) 
 To 4.4. Hemmotteluiltapäivä 

 1.-12.4. Hääkuvanäyttely ja 12.4. Hääpukunäytös 
 Ke 24.4. Koiranäytös 
 Ma 29.4. Kansainvälinen tanssin päivä -> aamulla 

tuolitanssituokio klo 11-11.30, iltapäivälle tanssiesitys?  
 Ti 30.4. Mummidisco (yöpuku) klo 10.15 

 Ti 30.4. WappuDisko klo 14.30-15.30 
 
 

Toukokuu: 5.-12.5 Sydänviikko 
 2.5.-4.6. Alku- ja lopputapahtuma Tour de Pohjois-

Haaga Motomed/pyöräily-haaste  
 Ke 8.5. Vapaaehtoisilta, Mölkkyä 
 pe 10.5. Unelmien liikuntapäivä (Krankantiellä) 



 6.5.-10.5. Kierrätyspäivä/-viikko yht.työ Elli Oila/ 
Pohjois-Haagan Martat 

 27.5. Tule ja vaikuta!  

 29.5. Kesäjuhlat Kannelmäessä 
Kesäkuu: 

 4.6.Citykävely + Tour de Pohjois-Haaga 
lopetustapahtuma klo 10.30 

 13.6 Perinneleikkipäivä 

 19.6.2019 Juhannustanssit  
 Helsinkipäivä (Movamessut Riistavuoressa) 

Kesä ohjelmat:  
 Kesäkahvila. (kesä-elokuu)  
 Martta päivä 26.7.2019 (metsässä kahvittelua) 

 
HUOM. Tapahtumiin voi tulla muutoksia.  

 

 

7. Palvelukeskuksen 
mainostaminen  

 

Keskusteltu siitä, että palvelukeskuksen olemassa olosta ei 

ole ihmisillä tarpeeksi tietoa ja, että palvelukeskus toimintaa 
pitäisi markkinoida enemmän. Kerrottu, mihin mainoksia ja 
kuukausiohjelmia lähetetään. Kuukausiohjelmat lähetetään: 

apteekkiin, kauppoihin, kirjastoon, terveysasemille, taloihin, 
toisiin palvelukeskuksiin ym.  

 
Mietitty jos palvelukeskus toiminnasta voisi tehdä 
tapahtumaliitteen Helsingin kaupungin asukaslehteen. 

 
Asiakasneuvosto kertoo, että heidän kokemuksensa mukaan 

tieto palvelukeskuksen tapahtumista ja ryhmistä ei tavoita 
tarpeeksi hyvin omissa kodeissa asuvia eläkeläisiä.  

Asiakasneuvosto toivoo, että tapahtumissa kävisi myös 
enemmän omissa kodeissa asuvia eläkeläisiä, koska 
palvelukeskuksen palvelut on suunnattu nimenomaan kotona 

asuville eläkeläisille ja työttömille.   

8. Ideoita Karaoke/ karaoke tanssit palvelukeskukseen, kuoro ryhmä 

sekä keskusteluryhmä 
 

 

9. Muut asiat Keskusteltu mahdollisuudesta, että asiakasneuvoston yksi 
asiakasneuvoston jäsen per/kk osallistuisi ”tule ja vaikuta” 

hetkeen. Palataan tähän asiaan myöhemmin.  
 

Asiakasneuvosto allekirjoittanut valokuvausluvat. 
Asiakasneuvostosta otettu valokuvat.  

 
10. Seuraava kokous 
 

 

Mariankodilla maanantaina 13.5. klo 13.30- 
 
Seuraava lännen alueen asiakasneuvoston kokous 
Kannelmäen palvelukeskuksessa (Urkupillintie 4) 11.4.2019 

klo 13.30- 
 

 


