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1) Vanhusneuvoston järjestäytyminen 

Esittelijä Tuula Suominen avasi vanhusneuvoston kokouksen. Valitut jäsenet esittäytyivät. 
Vanhusneuvoston ensimmäinen tehtävä on valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, eh-
dotettiin Inkeri Kangasta ja Markus Karhunsaarta, varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Liisa 
Haverista. Vanhusneuvosto valitsi kokouksessa puheenjohtajakseen Markus Karhunsaaren 
ja varapuheenjohtajaksi Liisa Haverisen. 

 

2) Toiminnan tavoitteet tällä valtuustokaudella 
Kaupunginhallitus on vahvistanut vanhusneuvoston toiminnan periaatteet. Ne ovat linjassa 
v. 2013 tehdyn toimintasäännön kanssa. Toimintasääntöön on syytä tehdä muutamia tek-
nisiä korjauksia lähinnä Lohjan kaupungin organisaatiomuutoksen johdosta. Toimintasään-
tö lähetetään sähköpostitse kaikille jäsenille ja Jorma Johanssonille lähetetään paperiver-
sio. 
 
Viime kausina lautakuntiin vietiin viestiä ikäihmisten asioista vanhusneuvostossa toimivan 
jäsenen toimesta. Kuluvalla valtuustokaudella lautakunnan jäsenet vievät vastaavasti vies-
tiä vanhusneuvostosta lautakuntaan. 
 
Pyydetään Espoon ja muiden kaupunkien vanhusneuvostoilta ohjekirjanen vanhusneuvos-
ton toiminnasta tarkasteluun seuraavaan kokoukseen.  
 

3) Ajankohtaista ikääntyneiden palveluissa 
Jatkossa jokaisessa kokouksessa pyritään tuomaan esille ajankohtaisia ikääntyneiden pal-
veluihin liittyviä asioista. Lisäksi vanhusneuvosto voi toivoa mahdollisia teemoja esiteltä-
väksi kaupungin eri toimialoilta.  



Lohjan kaupungin kokoama Ikähelpin esite, ”tietoa, ohjausta ja neuvontaa ikääntyneiden 
asioissa” jaettiin neuvoston jäsenille. Toivottiin Ikähelpin jalkautumista koko Lohjan alueelle 
esim. seniorikahviloihin ja säännöllisen vastaanottotoiminnan kokeilua taajamissa.  
 

Uusi kuntoutuskoti Mäntylä aloitti Ventelän hoivakodin kiinteistössä Mäntynummen alu-
eella, ko. kodissa on mahdollista saada kuntoutusjaksojen lisäksi myös intervallihoitoa. 
Tarjolla on myös yö- ja päivähoitoa esim. omaishoitajan työssäkäynnin mahdollistamiseksi. 
Vanhusneuvosto on kiinnostunut vierailemaan yksikössä.  

 
Kotisairaalahoito aloittaa keväällä 2018 Lohjan sairaalan yhteydessä.  
 

Lohjan Kotihoito on ottanut käyttöön puhelimen välityksellä avaimettoman pääsyn asiak-
kaiden koteihin. Kokeilu aloitettiin Karjalohja-Sammatti kotihoitoalueella ja on nyt laajentu-
nut lähes koko kaupungin alueelle. 
  
SOTE –uudistuksen vauhdittamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti kärkihankkei-

ta. Uudellamaalla ei erillistä hankerahoitusta saatu muuhun kuin ”Muutosagentti -

toimintaan”. Muutosagentin johdolla on käynnistetty mm. keskitetyn asiakasohjauksen 
(KAAPO), kotikuntoutuksen, omais- ja perhehoidon sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen kehittäminen. Lohjan kaupunki on kaikissa näissä mukana ja osaltaan 
vetovastuussa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen –osiosta. 

 

Valinnanvapauskokeilu on myös yksi kärkihankkeiden teemoista. Tämän osalta Lohjan 
kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen hakeutumisesta Keski-Uudenmaan hallinnoimaan 
suun terveydenhuollon ja henkilökohtaisen budjetin kokeiluihin.  
 

Kokouksessa jaettiin myös Ikäihmisten palveluopas jäsenille. 
Päivi Yletyinen (Hyvinvointi -toimiala) Ikäihmisten palvelualueelta toimittaa ikäihmisten pal-
veluoppaita tai muita esitteitä tarvittaessa eri yhdistysten käyttöön. 

 
4) Voimaa vanhuuteen tavaksi ja tutuksi- hankkeen edistyminen (liite) 

Kärkihanke Voimaa vanhuuteen tavaksi ja tutuksi  
 
Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja koordinoi Ikäinstituutti. 
Hanke kuuluu hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta 
-kärkihankkeeseen, jonka kesto on kaksi vuotta. Hankkeen tavoitteena on innostaa yli sata 
uutta kuntaa ottamaan käyttöön Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa hyväksi todettuja ter-
veysliikuntakäytäntöjä. Tällä hetkellä hankkeessa on mukana 78 kuntaa. 
http://www.ikainstituutti.fi/karkihanke/karkikunnat/   
 
Tavoitteena on ottaa pysyvään käyttöön ikäihmisten (75+) terveysliikunnan hyviä käytäntö-
jä poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -työ kohdenne-
taan kotona asuviin iäkkäisiin, jotka eivät vielä ole hoivapalvelujen piirissä, mutta joilla on 
alkavia toimintakyvyn ongelmia sekä heikompi sosioekonominen asema. 
 
Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Lohjan kaupungin ikääntyneiden palvelualueen, 
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen kautta osal-
taan tavoitellaan sujuvaa liikkumisen ja kuntoutumisen polkua ikäihmisille siten, että ikäih-
misten ääni kuuluu toimintaa kehitettäessä. 
 
Hankkeen ohjausryhmänä toimii useista eri yhteistyötahoista koostuva foorumi. Vanhus-
neuvostosta on ollut myös edustajat foorumissa. 
 

5) Palveluiden odotusajat (liite) 



Vanhuspalvelulaki 980/2012 § 26 velvoittaa kunnan julkaisemaan vähintään puolivuosittain 
tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Lohjan kau-
punki julkaisee puolivuosittain odotusajat, jotka koskevat kotihoitoa ja kotihoidon tukipalve-
luista ateriapalvelua, sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua sekä omaishoitoa sekä 
ympärivuorokautista asumispalvelua ja vanhainkotihoitoa. 
 
Odotusajoista tiedotetaan Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Lohjan vanhusneu-
vostolle. Lisäksi tiedote on Lohjan terveysasemien infotauluilla, ikääntyneiden palveluiden 
yksiköissä sekä lähetetään lehdistötiedotteena paikallislehdille. Tiedot julkaistaan myös 
www.lohja.fi sivustolla.  
 
Lohjan alueella sosiaalipalveluiden odotusajat ovat täyttäneet lakisääteisten odotusaikojen 
kriteerit. 

 
 

6) Muut asiat 
Lohjan Eläkkeensaajat ry:n Mirja Janerukselle, Lohjan Vanhusneuvosto myönsi läsnäolo-

oikeuden ja puheoikeuden kokouksissaan.  

 
Jäsenet Markus Karhunsaari, Inkeri Kangas ja Gudrun Lahtinen sekä Lohjan Eläkkeensaa-
jat ry:n Mirja Janerus tulevat jatkossa myös osallistumaan voimaa vanhuuteen tavaksi ja 
tutuksi -hankkeen foorumin kokouksiin.  
 
Keskusteltiin Lohjan eri eläkeläisjärjestöjen tiedottamisesta vanhusneuvoston asioihin liitty-
en. Ainakin tässä vaiheessa päätettiin jatkaa aiemmin ollutta käytäntöä, että vanhusneu-
voston puheenjohtaja tapaa eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajat. Paikkana voi olla esimer-
kiksi Åsvalla. 
 
Muutosagentti Soili Partanen on esittänyt, että Läntisen Uudenmaan vanhusneuvostot olisi 
hyvä kutsua kokoon. Alueen suurimpana kuntana Lohjaa on pyydetty kokoontumispaikaksi. 
Ehdotetaan Soili Partaselle sopivaa kokousajankohtaa. 
 
Vanhusneuvoston viime vuosien aloitteet toivottiin listaksi jäsenille. Tuodaan seuraavaan 
kokoukseen. 
 
 

7) Seuraava kokous 
Seuraava kokous on torstaina 7.12.2017 klo 10.00. Ensi vuoden kokouspäivät päätetään 

tässä kokouksessa. Paikka: Ikähelppi. Liessaarenkatu 3, 08100 Lohja. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi   27.10.2017 
 
 
 
 
Tuula Suominen, esittelijä (kohta 1.)    Markus Karhunsaari, puheenjohtaja (kohdat 2-7) 
 
 
 
 
             Jaana Perheentupa, sihteeri 


