ASUKASTALO MYLLÄRI

PÖYTÄKIRJA

KÄYTTÄJÄNEUVOSTON KOKOUS

Aika:

4.6.2019 klo 15–16

Paikka:

Myllärin kokoushuone

Läsnä:

Marita Manninen, Myllypuro-seura ja Myllypuron Martat, puheenjohtaja
Tommi Alihaanperä, asukastalo Mylläri
Vaula Walo, johtava sosiaaliohjaaja, Stadin asukastalot ja Kampin kappeli
Terhi Ahvonen, Myllypuron Martat ja Myllypuro-seura
Onni Karvinen, Mediakirjasto
Maria Bang, Mediakirjaston ja Itäkeskuksen kirjaston johtaja
Ritva Idman, Myllypuron Eläkeläiset ry
Johanna Kankkunen, asukastalo Mylläri, sihteeri

1. Marita Manninen avasi kokouksen klo 15.00.

2. Puheenjohtajaksi todettiin Marita Manninen ja sihteeriksi Johanna Kankkunen.

3. Osallistujat esittäytyivät.

4. Tarkistettiin viime kokouksen muistio, johon ei tullut muutoksia.
5. Asukastalo Myllärin kuuluminen Stadin asukastaloihin mietitytti. Asukastalotyön johto tarkastelee nykyistä
toimintaa ja mahdollisia muutoksia asukastalotyön vahvistamiseksi pohditaan syksyllä. Myllärin
vastuukysymysten ja työnjaon selkeyttäminen kaupungin ja Myllypuro Seuran välillä on tarpeen ja asiaan
palataan syksyllä

6. Kyseltiin millaisia asioita asukkaat voivat pyytää Myllärin henkilökunnalta. Mylläri tarjoaa
tilanvarauspalveluita, palveluohjausta sekä resurssien mukaan järjestää retkiä ja ryhmiä. Varsinaisten
tapahtumien järjestely ei ole kuitenkaan Myllärin henkilökunnan päätoimenkuvaa. Osalla henkilökunnasta on
myös Myllärin ulkopuolisia työtehtäviä. Alueen järjestöt toivoisivat enemmän yhteistyötä.

7. Käytiin läpi eräs asiakaspalvelutilanne.

8. Muut asiat:
- Tilojen valvontakamerakuvaamisesta ilmoittaminen: Valvontakameroista vastaavan Palmian
ilmoitustarrat ovat jo esillä eri tiloissa. Helsingin kaupungin rekisteriseloste laitetaan ilmoitustaululle.
- Myllärin keittiötarvikkeiden inventaario: Myllärin henkilökunnan mukaan tällä hetkellä ei ole tarvetta
uusille tarvikkeille tai astioille, sillä astioita käytetään hyvin vähän. Astioiden inventaario sovittiin
tehtäväksi kerran vuodessa.
- Keskusteltiin siitä, kenen tehtävänä on hankkia taloon esimerkiksi av-laitteita vanhentumassa olevien
laitteiden tilalle. Asia on monitahoinen ja selvityksen alla.
- Aulan tuolit on päätetty toistaiseksi jättää aulaan sen sijaan, että ne siirrettäisiin illoiksi pois.
Mahdollisten järjestyshäiriöiden lisääntymistä aulassa seurataan.
- Kotipizzaa pyydetty siirtämään ulkoständinsä tuulikaapista pois turvallisuusseikkojen vuoksi.
- Myllärin kesäsulun aikana 1.7.-11.8.2019 voi kuitenkin varata tiloja Myllypuro-seuran kautta:
myllypuroseura@gmail.com, mikäli tilanvaraajalla on jo Myllärin avain ja mikäli Myllärin
kesäsuursiivous ei osu samaan aikaan. Suursiivouksen ajankohta on vielä auki. Mediakirjasto on auki
arkisin läpi kesän.
- Tarkistettiin käyttäjäneuvoston ohjeistus (Asukastalo Myllärin käyttäjäneuvosto ja tilojen käyttö),
palataan tarvittaessa asiaan vielä seuraavassa kokouksessa.

9. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin tiistai 10.9.2019 klo 14-15 Myllärissä.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02.

