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Osoite Puhelin   
Karstuntie 4 (019) 3690  
08100 LOHJA 
 

 
 

VANHUSNEUVOSTO 
 

Aika: 13.9.2018 klo 10.00-12.05 

Paikka: Niilonpirtti, Oilaantie 21, 09810 Nummi 
Kahvi- ja voileipätarjoilu 
 

Läsnä: Markus Karhunsaari, pj  
Liisa Haverinen, vpj  
Inkeri Kangas  

 Antti Tuominen  
Marja Jaakkola  
Maija Kokkonen  
Mervi Kaira  
Jorma Johansson  
Tarja Kunnala  
Paula Nordström  
Pirkko Kinnunen  
Mervi Toivanen, erityisasiantuntija, ikääntyneiden palvelualue  
Hannele Patjas, esittelijä  
Jaana Perheentupa, sihteeri   

Poissa:  Gudrun Lahtinen 
Mirja Janerus 

 Tuula Suominen 

   
 

1) Puheenjohtaja avasi kokouksen. Jäsen Antti Tuominen kertoi Nummen Niilonpirtin kult-
tuurihistoriallisesta alueesta ja kiinteistön alkuvaiheista. Esittelijä Hannele Patjas kertoiNii-
lonpirtin toiminnallisista yksiköistä. 

 

2) Vanhusten viikon tapahtumat, valmistelun tilanne; 

Ohjelma/keskusta 3.10.2018; (ohjelmaliite lähetetty sähköpostitse 6.9.2018).  Paikka:  
Laurentius -sali, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja. Ohjelma: Kahvitus alkaen klo 13.00, juhlan 
avaus, Lintulan pk:n lapsien ohjelmaa, pianomusiikkia Sanni Kronqvist, runoja Anja Hele-
nius, juhlapuhe elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo, Kannel –kuoro esittää 3 laulua, päätös-
sanat kirkkoherra Juhani Korte, loppuvirsi. Amica hoitaa kahvituksen, mahdolliset kuljetuk-
set ovat vielä suunnitelmissa. Työryhmä tekee oma mainoksen Laurentius -salin juhlaan 
yhteismainoksen rungosta. 

Ohjelma/Nummi 10.10.2018; (ohjelmaliite lähetetty sähköpostitse 10.9.2018)  Paikka: 
Nummen Seuratalo, Tiedonpolku 7, 09810 Nummi. Ohjelma: Kahvitus klo 12.00-13.00, 
avaus Markus Karhunsaari, mieskuoro Hannele Solala, Nummen pk:n lapset esiintyvät, 
juhlapuhe kaupunginjohtaja Mika Sivula, lausuntaa Ulla Toivola, mieskuoro esiintyy, impro-
visaatioesitys Kari Mäkilä, Nummen alueseurakunnan tervehdys, rovasti Erkki Kuusanmäki, 
loppulaulu. Arvioitu juhlaväen määräksi n.100 henkilöä. Työryhmä tekee oma mainoksen 
Nummen juhlaan yhteismainoksen rungosta. Lions Club Nummi sponsoroi kuljetukset, 
kahvitus Leppäkorpi-Karisjärven maatalousnaiset. 

Ohjelma/Sammatti 11.10.2018; (ohjelmaliite lähetetty sähköpostitse 6.9.2018).  Paikka: 
Sampaala, Lohilammentie 2, 09220 Sammatti. Ohjelma: Kahvitus alkaen klo 13.00, juhla-



ohjelma alkaa klo 14.00. Juhlan avaus Markus Karhunsaari, Sammatin eskariryhmä esiin-
tyy, Vaahterateatterin runokavalkadi, Pia Hemminki, urkuri: yksinlaulua, juhlapuhe Erja 
Hinkkanen, yhteislaulua, ”Sammatin murretta” esitys: Matti Pietilä, lauluesitys, alueseura-
kunnan tervehdys Raili Rantanen, loppulaulu. Videotykillä heijastetaan ohjelman runko ja 
laulujen sanat juhlatilan valkokankaalle. Tarjoilut ja kahvitukset hoitavat Sammatin koti- ja 
maatalousnaiset ry. Työryhmä tekee oma mainoksen Sammatin juhlaan yhteismainoksen 
rungosta. Mahdollista ilmoittelua paikallislehtien järjestöpalstoilla. Lions Club Karjalohja-
Sammatti sponsoroi kuljetukset; kuljetuksia tarvitsevat ilmoittautuvat etukäteen. 

Yhteisilmoitus; Ensimmäinen yhteisilmoitusversio valittiin yhteismainoksen pohjaksi. Ku-
kin juhlatoimikunta käyttää omaksi mainospohjaksi yhteisversiota. Juhlavieraat ottaa vas-
taan alueellisissa juhlissa; Laurentius –talon juhla/Markus Karhunsaari, Sammatin juh-
la/Markus Karhunsaari ja Liisa Haverinen ja Nummen juhla/Markus Karhunsaari ja Mervi 
Kaira. Sammatin ja Nummen ohjaus juhlatilaan järjestetään vapaaehtoisvoimin. Tarja Kun-
nala ja Pirkko Kinnunen ohjaavat Laurentius -talon vieraita aulasta juhlatilaan. 

 

3) Palvelutuotantolautakunnan edustajien vahvistaminen 
Palvelutuotantolautakunnan edustajiksi vahvistettiin Liisa Haverinen, (varalla Markus Kar-
hunsaari). 
Vetovoimalautakunnan edustajiksi vahvistettiin Markus Karhunsaari, (varalla Liisa Haveri-
nen. 

 

      4)  Lohjan vanhusneuvoston budjetti vuodelle 2019 
Esittelijä Hannele Patjas kertoi vanhusneuvoston budjetoinnista vuodelle 2019, summa 
5790€. Budjettiin arvioitu vuodelle 2019: 1560€ kokouspalkkioihin, 2550€ kokouskahvituk-
siin ja muihin kahvitus- ja järjestelykuluihin, 1122€, muihin palveluihin, matkakorvauksiin 
ym., 558€ kokoustilojen vuokriin ja kiinteistöjen vuokriin.  Viranhaltijoiden päätettävinä ovat 
budjetoinnin vuoden 2019 linjaukset. Vanhusneuvoston järjestöjäsenet laativat ehdotuksen 
2019 vanhusneuvoston budjetoinnin avuksi viranhaltijoille. Keskusteluihin nousi kolmannen 
sektorin tahojen ja Lohjan aluetoimikuntien kanssa käytävät yhteistyömahdollisuudet. Ke-
väällä 2019 vanhusneuvosto toivoisi budjetointiin osallistamista vuodelle 2020.   
 

5) Ajankohtaista ikääntyneiden palveluissa Henkilökohtaisen budjetin kokeilun kuulumiset; 
”Henkilökohtaisen budjetoinnin piiriin mahdollisesti kuuluvia palveluita ei tässä vaiheessa 
rajata tarkemmin, koska asiakkaiden palvelutarpeet voivat olla hyvin vaihtelevat. Viran-
omainen määrittää ketkä ovat oikeutettuja henkilökohtaiseen budjettiin. Viranomainen 
määrittää kullekin asiakkaalle henkilökohtaisen budjetin suuruuden perustuen aikaisem-
paan palvelu-käyttöön ja palvelutarpeen arvioon. Viranomaispäätös perustuu monialaisen 
tiimin kokonaisvaltaiseen asiakkaan palvelutarpeen selvitykseen, jossa sosiaalityö on vah-
vasti mukana. Palvelujen sisältöä tarkennetaan yhdessä palveluntuottajien ja kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa ennen kokeilun käynnistymistä. Nämä asiakkaat valitaan erik-
seen ja heidän kanssaan käydään yhdessä läpi toimintatavat kokeilun aikana, jotta kokeilu 
on heille tarkoituksenmukainen. Lohjan kaupungissa henkilökohtaisen budjetin kokeilu 

kohdentuu alustavien suunnitelmien mukaan ikääntyneisiin ja vammaispalvelujen ja kehi-
tysvammahuollon asiakkaille. Hankkeen lopullinen talousarvio tarkentuu kuntien sitoutu-
mispäätösten varmistuttua ja STM:n kanssa käytävien neuvottelujen päättyessä. Kokeilun 
hallinnoijana toimii Hyvinkään kaupunki. Hallinnointikustannukset jaetaan kuntien kesken 
väestömäärän suhteessa ministeriön ohjeistuksen mukaan.” 

 

”Tulevissa hankkeissa on mahdollista pilotoida kaikkia neljää valinnanvapauden elementtiä 
tai osaa niistä: sote-keskuksia, suunhoidon yksiköitä, asiakasseteliä ja henkilökohtaista 
budjettia. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on aloittanut Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän kanssa yhteisen hankehakemuksen tekemisen. Uusimaa 2019 -hanke tukee 
pilotointihakua. Lohja on ilmoittanut kiinnostuksensa olla mukana pilotissa. 



Lohjan kaupungissa on asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta tuke-
massa nykyisellään palveluseteli henkilökohtaiseen apuun, omaishoidon vapaan aikaiseen 
palveluun sekä suunterveyden-huoltoon. Lohjan kaupunki harkitsee osallistutaanko jatkos-
sa kokeiluun.” 

 

6) Voimaa vanhuuteen tavaksi ja tutuksi- hanke 
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle- koulutus/Lohjan kaupunki  
Ikäinstituutin koulutukset ovat olleet kouluttajille. 1. ja 9.11.2018 pidetään seuraava ”Voi-
maa vanhuuteen” -koulutus. Eläkeläisjärjestöjä toivotaan mukaan tähän toimintaan, asia 
saisi järjestöjen kautta laajempaa huomiota. Lähimmäispalvelu –toiminnalla on vastaava 
tehtäväkuvaus Lohjalla käynnissä. Alueellisia omia vastaavia koulutuksia on eri puolilla 
Lohjaa eri järjestäjien toimesta mm. Eläkeliiton, SPR:n, Marttaliiton, Lohjan Liikuntakeskus 
Oy:n,ym.  
 
Vie vanhus ulos –kampanjan valtakunnallinen päivä 11.10.2018. Hannele Patjas kysyy 
Sammatin koulun kuntosalin vastikkeettomia vuoroja paikallisille eläkeläisryhmille. Num-
mella eläkeläisryhmät maksavat 50€/vuosi Niilonpirtin kuntosalin käytöstä. 

 

7) Lausuntopyynnöt:  
-L26 Vivamon kaava; ei lausuttavaa. 
-S3 Sammatin Sateenkaaren kaava; Paikka huleveden valuma-aluetta, soveltuuko asunto-
alueeksi, liikenteellisesti haastava alue. 
-Kaavoituspuolelta toivotaan asiantuntijaa paikalle kaavoituslausuntopyynnön tekoon. 
 

8) Muut asiat, seuraava kokous 
 

- Turvallisesti omassa kodissa –raportti; ei lausuttavaa 
- Ikäihmisten asuinalueet –seminaari 27.9.2018; ei lausuttavaa 
-   Vanhusneuvostopäivä 7.11.2018 Helsingissä, Markus Karhunsaari ilmoittautunut ko. 
päivään mukaan, Inkeri Kangas on varahenkilönä. 
- Kirjelmät; Nina Hurme: Lohjalla toteutettavat vanhustenhoidon kehittämishankkeet.  
Lohjalla suuntaudutaan mm. saattohoitoa parantaviin toimiin, kuntoutuksen kehittämi-
seen, ikääntyneiden hyvinvointiin keskittyviin hankkeisiin, seniorikahviloihin jalkautu-
vaan toimintaan, Apuomenan kanssa kehitettäviin hankkeisiin (Mervi Toivanen). Van-
husneuvosto toivoo saavansa alustukset näihin tilaisuuksiin. 

-Seuraava kokous on 22.11.2018 klo 12.00 Karjalohjan Tupalan palvelukeskukses-

sa.  
 
 
 
Muistion vakuudeksi                 14.9.2018 
 
 
 
Markus Karhunsaari   Jaana Perheentupa 
puheenjohtaja    sihteeri 
                                   

 


