
Kauden 50 seitsemäs rotarykokous, Ehtookodon tilanne, Ravintola Flemm’sissä torstaina 16. syyskuuta 
2021.
Läsnä: 6 Lempäälän rotaryklubilaista, Maria Kujala, Pauliina Alén + Teams: 3 klubilaista

• Varapresidentti Seppo Elomaa avasi kokouksen.
• Uusi jäsenemme Harri Nurmela asetettiin moiteajalle.
• Kotokampuksen johtaja Pauliina Alén kertoi Lempäälän Ehtookoto ry:n tilanteesta. Poimintoja aiheesta:

• Kotokampuksen alla on kolme erillistä yritystä: Lempäälän Ehtookoto ry tuottaa alueella kaikki 
palvelut, Ehtookodon tukisäätiö, joka yli 90% omistaa Kotokampuksen alueella olevat kiinteistöt 
sekä Kiinteistö Oy Majauskoti (kaksi alueella olevista rivitaloista kuuluvat Majauskodille).

• Lempäälän kunta on kilpailuttanut tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen palvelut 
Lempäälässä. Ehtookoto osallistui kilpailutukseen vuonna 2020. Tehostetun palveluasumisen 
puolella ehtookoto sijoittui kilpailussa toiseksi ja palveluasumisen osalta 
ensimmäiseksi. Ehtookoto valittiin molemmissa palveluissa palveluntuottajaksi Lempäälään.

• Viranomaislupaa kylätalo Ehtoonhelmen (tehostettu palveluasuminen) avaamiseen haettiin 
Aluehallintoviranomaiselta rakentamisen myötä, jotta palvelun tuotanto käynnistyisi 1.1.2021. 
Viimeisimmissä AVI:n keskusteluissa (loppuvuonna 2020) tuli yllättävä tieto, että Lempäälän 
kunta aikoo ostaa Ehtookoto ry:ltä palveluasumisen paikkoja viidenkymmenen sijaan vain 9. 
Tässä syy kriittiseen tilaan!

• Ehtookoto ry ja Lempäälän kunta olivat käyneet aiemmin keskusteluja, että palvelutuotanto 
pysyy samana.

• Vasta pääsiäisenä tänä vuonna selvisi mihin loput asiakkuudet kuuluvat ja ketä heistä tulee 
(kotihoidon asiakkaita ja Kotokampuslaisia).

• Rivitaloilla on kotokampuslaisia 20, Lempäälän kunnan ostopalveluna kotihoitopalveluita 
kahdellekymmenelle asiakkaalle ja palveluasumisen asiakkaiden määrää saatu nostettua 
viiteentoista.

• Kaikki muutos on tapahtunut muutaman kuukauden sisällä. On ollut vaikea muuttaa jälkikäteen
palvelutuotantoa koko yrityksen toimintaperiaatteiden tavalla.

• Tyhjästä luotu 2 uutta palvelumuotoa ja hinnoittelu (Lempäälän kunnan ostopalveluna 
toteutettava kotihoito ja ”Kotokampuslaiset, jotka ovat suoraan meidän omia asiakkaita)

• Ennakkotietojen sekä kilpailutuksen perusteella on saatu ymmärrys, että kaikki asiakkuudet 
jatkuvat samassa palvelutuotannossa.

• Lempäälän kunta on puoltanut Ehtoohelmen rakentamista mutta fakta on se, että kunta on 
asettanut Ehtoohelmeen vain yhden uuden, alueen ulkopuolisen asiakkaan tämän vuoden 
aikana.
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• Aiemmassa Teams-keskustelussa Lempäälän kunta esitti, että he huomioisivat ja 
antaisivat Ehtookodolle pyydetyn vahingonkorvauksen / avustuksen mutta Ehtookoto 
ei ole sitä saanut ja toiminta on tällä hetkellä todellakin vaakalaudalla.

• Ehtookodolla ei ole enää montaa kuukautta vakaata toimintaa
• Ehtoohelmi on tällä hetkellä toimintavalmiudessa ja Ehtookoto on hakenut uusia 

kumppaneita ympäristökunnista, mutta sen yhteistyön luominen on hidasta.
• Ehtookoto ry on hakeutunut palvelutuottajaksi kaikkiin ympäristökuntiin, nyt 30% 

Ehtoohelmen asiakkuuksista on ulkopaikkakunnista.

• Miten Lempäälän Rotaryklubi voisi auttaa / tukea tässä vaikeassa tilanteessa?
• Tuen antaminen tästä valtavasta ahdingosta ylös pääsemiseksi olisi ihanaa ja 

sydämellisyyttä
• Puolesta puhujina ja rinnalla kulkijoina olisi äärimmäisen tärkeätä

• Tulevat tapahtumat:
• Torstaina 23.9.2021 Pihastamo/Kaisa Seppälä –

Pihasuunnittelun trendit ja suunnitelman merkitys 
piharemontissa

• Perjantaina 1.10.2021 Vuosijuhla / Vaihmalan Hovi 
(ilmoittautumiset 23.9. mennessä)
• Keskiviikko 7.10.2021 klo klo 19.00 ID-kokous: 
Annetaan tytöille mahdollisuus, Empowering Girls. 
Zoom-
linkki https://us02web.zoom.us/j/89652388138


