
 

LOHJAN KAUPUNKI 
 

 
MUISTIO 
4.5.2018 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Osoite Puhelin   
Karstuntie 4 (019) 3690  
08100 LOHJA 
 

 
 
 
VANHUSNEUVOSTO 
 
Aika: 26.4.2018 klo 10.00-11.50 
Paikka: Petäjäkoti, Mäntynummenkuja 7, 08500 Lohja 

Kahvi- ja voileipätarjoilu 
 

Läsnä Markus Karhunsaari, pj 
Inkeri Kangas 
Marja Jaakkola 
Maija Kokkonen 
Gudrun Lahtinen 
Mervi Kaira 
Jorma Johansson 
Tarja Kunnala 
Mirja Janerus 
Pirkko Kinnunen 
Tuula Suominen, esittelijä 
Jaana Perheentupa, sihteeri  

Poissa Antti Tuominen   
 Liisa Haverinen 

Paula Nordström 
 

 
 

1) Puheenjohtaja Markus Karhunsaari avasi kokouksen. 
 

2) Vanhusten viikon tapahtumat  
- Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenpäivä ja -viikko ovat maas-

samme pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teematapahtumia! Vanhusten-
päivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnun-
taina. Sitä seuraava viikko on Vanhustenviikko.  

- Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna 7.10.-14.10.2018 teemalla Iloa toi-
meliaisuudesta - Aktivitet ger glädje. 
 
Lohjalla on järjestetty vanhusten viikoilla kolme juhlaa; vuorovuosin Nummel-
la tai Pusulassa, vuorovuosin Karjalohjalla tai Sammatissa ja Laurentius-
salissa Lohjan keskustan alueella. Suunnittelu tapahtuu pienryhmissä, pai-
kallisten yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa, juhlat on koordinoitu alueit-
tain. Lohjan seurakunta on mukana järjestelyissä kaikilla alueilla. Lohjan 
keskustan ulkopuolella juhlat ovat olleet hyvin suosittuja. Esiintyjiä tapahtu-
miin on myös otettu alueiden omien koulujen, yhdistysten ym. esiintyvistä 
ryhmistä. Juhlapuhujat kannattaa varata ajoissa kaikkiin juhliin. Yksi teema 
tulevana syksynä voisi olla maakunta- ja soteuudistus. 
 



Vanhusten viikkoa vietetään tänä vuonna Lohjalla viikoilla 40 - 41 (1.10 -
14.10.2018). Nummelle ehdotettiin juhlapäiväksi 10.10.2018, Sammattiin eh-
dotettiin juhlapäivää 11.10.2018 ja Lohjan Laurentius -saliin ehdotettiin juhla-
päiväksi 3.10.2018. Budjetti kaikkiin juhliin on n. 3 600€. Ruotsinkieliset se-
nioriryhmät, (määrä n. 40 henkilöä) haluaisivat myös kutsun ja ohjelmaa 
ruotsiksi näihin juhliin.  
 
Nimetyt suunnitteluryhmät valittiin 2018 vanhusten viikon alueellisiin 
juhliin: Marja Jaakkola, Mervi Kaira, Antti Tuominen, Markus Karhunsaari ja 
Inkeri Kangas valittiin Nummen juhlan suunnitteluryhmään, Liisa Haverinen 
ja Markus Karhunsaari, (sekä myöhemmin muita nimettyjä paikallisten se-
nioriryhmien jäseniä) Sammatin juhlan suunnitteluryhmään sekä Inkeri Kan-
gas, Gudrun Lahtinen, Markus Karhunsaari, Maija Kokkonen ja Tarja Kunna-
la valittiin Lohjan keskustan juhlan suunnitteluryhmään.  
 
Inkeri Kangas vie seniorifoorumiin tiedoksi näiden juhlien tulevat järjestelyt. 
Toivotaan seurakunnan osalta ruotsinkielisiä henkilökuntaa esim. keskustan 
juhlaan ohjelman suorittajiksi, esim. Raimo Kuismanen. Keskustan juhlia 
koordinoiva ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 11.5.2018 klo 13-15, 
paikka: Monkolan asiakaspalvelun aulatila 1. 
 

3) Vanhusneuvoston puheenjohtajiston ja eläkejärjestöjen puheenjohtajien ta-
paamiset 

Tapaaminen on 31.5.2018 klo 9.00-12.00 Monkolassa kokoushuone Myllys-
sä, kutsu puheenjohtajan ja järjestöjen kautta. 

 
4) Yhdistyksen ja ryhmien käytettävissä olevat tilat 

- Sihteeri on pyytänyt kaupungin tilojen palveluilta sekä pääkirjastolta tietoa, ja 
kertoo kokouksessa yksiköiden lähettämät lausunnot. Liitteet ovat tulleet  
sähköpostitse isännöitsijältä Antti Jauhiaiselta ja pääkirjaston toimistosihtee-
riltä Johanna Ketolalta, (oheistettu muistioon). Tilojen palveluiden lisätiedot: 
anna.palander-kuukasjarvi@lohja.fi. 
Seniorijärjestöjen kannattaisi anoa kokoustilojen maksuttomuutta esim. kou-
lujen tilojen osalta hyvinvointi –toimialalta.  
 

5) Ajankohtaista ikääntyneiden palveluissa 
- Ikääntyneiden ja vammaisten kuljetusten järjestäminen: 

Lohjan kaupunki on yhdessä Kirkkonummen kunnan, Siuntion kunnan ja Pe-
rusturvayhtymä Karviaisen kanssa selvittänyt eri vaihtoehtoja kuljetuspalve-
lujen kilpailuttamiseen. Liikennepalvelulain voimaan tullessa 1.7.2018 palve-
lujen alueellisen saatavuuden riittävä määrällinen ja laadullinen turvaaminen 
on noussut kaikkein keskeisemmäksi tekijäksi siirtymävaiheessa. Tästä syys-
tä Lohjan kaupungin, Kirkkonummen kunnan ja Siuntion kunnan sekä Perus-
turvakuntayhtymä Karviaisen kesken on aloitettu yhteistyönä oman alueelli-
sen kilpailutuksen valmistelu. Sittemmin myös Hangon kaupunki ja Raasepo-
rin kaupunki ovat ilmaisseet halukkuutensa osallistua yhteiskilpailutukseen. 
Kilpailutus toteutetaan Lohjan kaupungin hallinnoimana.  Muutostilanteeseen 
liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi kunnat eivät koe mielekkääksi liittyä 
ainakaan suoraan Helsingin kaupungin kilpailutukseen. Samanaikaisesti alu-
een kunnat selvittävät mahdollisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta osallistua 



Espoon kaupungin valmisteilla olevaan kilpailutukseen. Espoon kilpailutuk-
seen perustuva sopimuskausi alkaa vuoden 2019 puolella.   
 
Kilpailutus koskee sekä sosiaalihuoltolain että vammaispalvelulain mukaisia 
kuljetuspalveluja (Lohjalla yhteensä noin 560 asiakasta). Kilpailutusmalli on 
seuraava: 
- Kunnat jatkavat tilausten välitystä Lähitaksin kanssa suorahankintana 
- Kuljetusten hankinta suorahankintana ei ole mahdollista ja se ylittää hankin-
talain mukaisen kansallisen hankinta-arvon 
- Kuljetukset kilpailutetaan niin, että autoilijat voivat hyväksyä kunnan laati-
man tarjouspyynnön kuljetusten ajamisesta. Kuljetukset ajetaan nykyisillä 
taksien kuljetusehdoilla ja kuljetushinnat sidotaan nykyiseen taksatauluk-
koon. Kunnat esittävät nykyiseen taksataulukkoon yhteisen, prosessin aika-
na sovittavan alennusprosentin 
- Sekä välitystä että kuljetuksia koskeva sopimusaika on 1.7.2018-31.1.2019 
sisältäen viiden (5) kuukauden option käyttömahdollisuuden ajalle 1.2.-
30.6.2019. 
 
Kilpailutusmallilla pyritään turvaamaan alueen palvelujen saatavuus ja toimi-
vuus siirtymäajalla nykyisellään ilman suuria muutoksia. Lyhyt sopimuskausi 
taas antaa mahdollisuuden reagoida liikennepalvelulain voimaan tulon jäl-
keen tarvittaviin muutoksiin sekä antaa mahdollisuuden osallistua Espoon 
kaupungin hallinnoimaan kilpailutukseen, mikäli se nähdään tarkoituksenmu-
kaiseksi. 
 
Kilpailutus julkaistaan toukokuun 2018 alussa. Sitä ennen asiasta informoi-
daan 16.4.2018 ja kuullaan Lohjan kaupungin vammaisneuvostoa sekä käy-
dään keskustelua edustuksellisesti paikallisten autoilijoiden kanssa.  Hankin-
tapäätökset ja sopimukset tehdään kuntakohtaisesti siten, että hankintakausi 
alkaa 1.7.2018 alkaen. Vanhusneuvosto lausuu kuljetuspalveluista, kun han-
kinnan jatkosuunnitelma täsmentyy.  

 
6) Voimaa vanhuuteen tavaksi ja tutuksi- hanke 

- Vertaisohjaajien koulutus/Lohjan Liikuntakeskus Oy; 25.9.2018 on seuraava 
koulutus 

- Ulkoiluystäväksi iäkkäälle- koulutus/Lohjan kaupunki; 7 henkilöä kouluttautui 
keväällä 2018 tässä koulutuksessa. Jatkosuunnitelmat syksylle; vertaisohjaa-
ja- ja ulkoiluystäväkoulutuksista jatketaan. Kiinnitetään huomiota tiedottami-
seen, että tavoittaa laajemmin sekä suomen että ruotsinkielisiä ikääntyneitä. 
Lehtiin laitetaan ePressin kautta lehdistötiedotteet tulevista koulutuksista. 

 
7) Lausuntopyyntö  

- Asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen L50 Paloniemi 1 asemakaava, 
28.kaupunginosa Paloniemi 
 https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-
kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat-ja-suunnitelmat/l50/  
Lohjan Vanhusneuvoston lausunto 26.4.2018: Alueella sijaitsevan rannan 
käyttöoikeus on taattava kaiken ikäisten ja kuntoisten kuntalaisten esteettö-
mään käyttöön hyvinvoinnin edistämiseksi.  
 



8) Muut mahdolliset asiat 
- ”Ikääntyneiden Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen” Lohjan ikääntymispo-

liittisen ohjelman päivityksen aloitusseminaari 
Aika: ke 16.5.2018 klo 13-16 
Paikka: Lohjan pääkirjasto, Järnefelt -sali, Karstuntie 3, 08100 Lohja  
Kutsu lähetetty vanhusneuvostolle sähköpostitse 6.4.2018. Henkilökohtaiset 
ilmoittautumiset tehdään ilmoittautumislinkin kautta. 

- Ennakkokutsu kuntien vanhusneuvostoille vanhusneuvostopäivään 
7.11.2018 klo (9.00)10 – 15 Helsingissä on lähetetty sähköpostitse 
24.4.2018. Aiheena maakunta- ja sote –uudistus ja sen vaikutukset kuntien 
vanhusneuvostoihin, toisena aiheena vanhuuteen varautuminen. Ilmoittau-
tumiset kutsussa olevasta webropol -linkistä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/CC9DB8549178232C.par  

Lohjan vanhusneuvosto valitsi edustajana vanhusneuvostopäivään puheen-
johtajan Markus Karhunsaaren, varaedustajaksi Liisa Haverisen. 
 

9) Seuraava kokous 
Seuraava kokous on torstaina 13.9.2018 klo 10 – 12 Niilonpirtissä, osoite Oi-
laantie 21, 09810 Nummi. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi                                                   26.4.2018 
 
 
 
Markus Karhunsaari                                           Jaana Perheentupa 
puheenjohtaja   sihteeri  
    
 
 

 
 
 

 
 


