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Osoite Puhelin   
Karstuntie 4 (019) 3690  
08100 LOHJA 
 

 
 

VANHUSNEUVOSTO 
 

Aika: 2.10.2019 klo 14.00 – 15.30 

Paikka: Messi -kokoushuone, kaupungintalo, Karstuntie 4, 08100 Lohja 

Kahvi- ja voileipätarjoilu 

 
Läsnä  Liisa Haverinen, pj 

  Vappu Miinalainen, vpj 
Maija Kokkonen 
Gudrun Lahtinen 
Mervi Kaira 
Pirkko Kinnunen 
Salme Hiltunen 
Mirja Janérus 
Jorma Johansson 

 Hilkka Hyrkkö 
Tarja Kunnala 
Nina Virta, aluepäällikkö 
Jaana Perheentupa, sihteeri  
Mervi Toivanen, erityisasiantuntija, esittelijän sijainen  
 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Liisa Haverinen avasi kokouksen. 
 
(Esityslistan 6. asia käsiteltiin kohdassa 2.) 
 

2. Hävikkiruoan/ylijäämäruoan myynti ulkopuolisille, aluepäällikkö Nina Virta (liite) 
(Kv 12.12.2018 Laura Skaffari (vihr): ”Valtuustoaloite koulujen ylijäämäruuan jakamisesta lohjalai-
sille”  kh 7.1.2019  täytäntöönpano: palvelutuotanto/tilojen palvelut/ruokapalvelut tulosyksikkö) 
 
Aluepäällikkö Nina Virta kertoi ylijäämäruokaa myyvien Lohjan koulujen keittiöiden toiminnasta ja 
käytännön ratkaisuista ko. asiassa. Lohjan kaupungin keittiöiden ruokahävikki (ylijäämäruoan 
määrä) on n. 1000 kg/viikko. Tästä syystä ylijäämäruoan myynti on kaikille kohdennettu palvelu, 
jotta hävikkiä voidaan minimoida Lohjan kaupungin ylläpitämissä keittiöissä. Ruokalistat ovat näh-
tävillä paikallislehdissä ja kaupungin kotisivuilla. Soittoja tai varauksia mahdollisen ylijäämäruoan 
saamiseksi ei oteta vastaan.  
 
Ylijäämäruokaa myyvät keittiöt Lohjalla: 
Källhagens skola, Nummi-Pusulan koulu, Lohjan yhteislyseon lukio, Mäntynummen Yhtenäiskoulu, 
Muijalan koulu, Anttilan koulu, Pusulan koulu, Järnefeltin koulu, Harjun koulu, Pusulan palvelukes-
kus Niilonpirtti ja Roution monitoimijatalo. Myytävän ruoan annosastiat (yhden annoksen pakkaus) 
tulevat keittiöiltä.  2 euron arvoisia lippuja ja 10 annoksen lippuvihkoja voi ostaa: Monkolan asia-
kaspalvelukeskuksesta, Mäntynummen kirjastosta, Nummen asiakaspalvelupisteestä/Nummen 
kirjastosta ja Virkkalan kirjastosta. Lohjan Seurakunta on myös ostanut lippuvihkoja käyttöönsä, ja 
kohdentanut ruoka-aputoimintaansa/diakoniatyöhönsä antaen ruokalippuja tarvitseville. 
 
Ylijäämäruoan myyntiä toivotaan koko Lohjan alueen keittiöiden toiminnan tehostamiseksi. Näin 
alueellinen tasa-arvo toteutuisi myös Lohjan kaikissa taajamissa. Nina Virta on yhteydessä koulu-
jen rehtoreihin, jos ko. palvelua halutaan monistaa esim. koulujen ruokahävikin minimoimiseksi, 



 

 

esim. Karjalohjan Ja Sammatin koulujen rehtori toivoo käytäntöä ko. alueilla.  30.9.2019 alkaen on 
kokeiltu Anttilan koulun ja Lohjan yhteislyseon lukion ylijäämäruoan tarjoamista työttömille ruoka-
avuksi Mahistaloon iltapäivällä, (Seisaketie 15, 08680 Lohja). Nuorisotoimessa mm. Nummen alu-
eella on talvella 2019 jaettu palvelujen käyttäjille tarvittaessa ylijäämäruokaa. Ammattioppilaitos 
Luksiasta (Toivonkatu 4, 08100 Lohja) eläkeläiset voivat myös ostaa ruokaa edullisesti. 
 

3. Edellinen muistio; lähetty sähköpostitse vanhusneuvostolle esityslistan kanssa. 
Edelliseen muistioon tehdään korjaus kohtaan 2.  
” 2. Edustajien valinta vetovoima – ja palvelutuotantolautakuntiin 
 Vanhusneuvosto valitsi edustajat vetovoima- ja palvelutuotanto  lautakuntiin. 
PÄÄTÖS: Vanhusneuvoston edustajaksi vetovoimalautakuntaan valittiin Liisa Haverinen ja van-
husneuvoston edustajaksi palvelutuotantolautakuntaan valittiin Vappu Miinalainen.” 

4.9.2019 Muistioon kirjattu korjattu päätös: Vanhusneuvoston edustajaksi vetovoimalautakun-
taan valittiin Liisa Haverinen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Vappu Miinalainen. Vanhusneu-
voston edustajaksi palvelutuotantolautakuntaan valittiin Vappu Miinalainen ja henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi Liisa Haverinen. 

Korjattu muistio lähetetään täytäntöönpanoon: vetovoimalautakunnan sihteerille Päivi Kesäläl-
le, palvelutuotantolautakunnan sihteerille Maritta Anderssonille, kaupunginhallituksen esityslistaa 
kokoavalle hallintoasiantuntijalle Hannele Turuselle ja kirjaamoon, esittelijä Tuula Suomiselle asia 
tiedoksi.   
 

4. Kuljetuspalvelujen tilanne, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat Hilkka Hyrkkö ja Tar-

ja Kunnala 
Pöytäkirja 25.9.2019 on nähtävillä kaupungin kotisivuilla/esityslistat ja pöytäkirjat: 
http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=201920673  
Esittelijä Tuula Suominen tuo myös vanhusneuvoston kokouksissa soteltk:n kokouksissa käytyjä 
tärkeimpiä asioita vanhusneuvostolle tiedoksi.  
25.9.2019 kokouksessa oli käsitelty mm. 
- Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen vuoden 2019 toisella 

vuosikolmanneksella. 
- Hyvinvointi-toimialan vuoden 2019 talousarvion muuttaminen Työikäisten ja Ikääntyneiden palve-
lualueiden osalta, sekä lisämäärärahan myöntäminen Työikäisten palvelualueelle. 
- Valtuustoaloite palveluasumisen rakentamisesta keskustan terveysaseman keskustan palvelui-
den läheisyyteen. 
- Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 sosiaali- ja terveyslautakunnan taloussuunnitel-
ma. 

- Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetushankintojen toteuttaminen ; 
sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Lohjan nykyinen 
sopimus voimassa ensi kesään saakka; sosiaali- ja terveyslautakunnalla on aikaa jatkovalmiste-
luun.   

 
Vanhusneuvosto toivoo tulevaisuudessa synergiaa vammaisneuvoston kanssa.  

 

Vanhusneuvosto laatii kannanottonsa, lausuntonsa ja muut julkiset päätöksensä ryhmänä. 
Puheenjohtaja pyytää kommentit vanhusneuvostolta, jotta edellä mainitut vaateet saadaan laadit-
tua ajoissa lausuntopyyntöä/kannanottoa haluavalle taholle. 

 
5. Digiasiat, Gudrun Lahtinen 
- Enter ry:n ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n aloittivat 3.9.2019 vertaistukena tarjottavan 
digineuvonnan Lohjan pääkirjaston tiloissa (Karstuntie 3, Lohja). Vapaaehtoiset neuvojat ovat ta-
vattavissa tiistaisin klo 13.00 -15.00.  Apuomena ry:n digineuvojat opastavat pääkirjastossa tors-
taisin klo 9.00-14.00 ja ovat myös tavattavissa päivittäin Järjestötila Punakanelissa (Suurlohjantie 
21-23, Lohja).  Nämä digineuvonnat ovat asiakkaille maksuttomia. 
- Vanhusneuvostoa keskustelutti mm. verohallinnon, KELA –asioinnin sähköisen version, pankki-



 

 

ryhmittymien ja muiden sähköistä tunnistautumista vaativien tahojen käyttö.  
- Vanhusneuvosto laatii mielipidekirjoituksen paikallislehtiin asiasta (L-U, KT). 
 

6. Vanhustenviikon juhlat Lohjalla 2019; yhteenveto ja alueelliset ohjelmat  
- Kanta-Lohjan ohjelma on valmis. Sali vapautuu klo 14.00 orkesteriharjoitusten jälkeen, joten salin 
videotykki, äänentoistolaitteet ym. tarvittava salissa hoituu AV-teknikon ja kiinteistönhoitajan toi-
mesta nopeasti. Ilmaiset tarjoilut (300 henkilölle)/ Fazer Food Servicen henkilökunta tuo syksyiset 
koristeet juhlapaikalle. Naulakkopalvelua ei ole; juhlijat huolehtivat itse vaatteensa pääeteisen nau-
lakoihin. Juhlan juonto on suomeksi, Mirja Janérukselta mahdollinen tulkkaus juhlassa ruotsiksi. 
- Nummen ja Pusulan ohjelma  on valmis. Paikalliset maa- ja kotitalousnaiset hoitavat tarjoilut (130 
henkilölle). Pusulan koulun oppilaat esiintyvät juhlassa. Marja laittaa Karkkilan Tienoo 3.10.2019 
lehteen ilmoituksen paikallisesta juhlasta. 
-Karjalohja-Sammatti ohjelma on valmis. Eläkeliiton Karjalohjan yhdistyksen juhlatoimikunta hoitaa 
tarjoilun ja koristelut. Maksuton taksi karjalohjalaisia vieraita juhliin, Karjalohja-Sammatin Lions 
Club hoitaa Sammatin alueen kuljetukset.  Oma juhlaohjelma suunniteltu juhlapöytiin. 
(Liitteet juhlista) 
Juhlat näkyvillä kaupungin kotisivuilla: https://www.lohja.fi/ajankohtaiset/vanhustenviikkoa-
vietetaan-6-13-10-2019/ 
Juhlamainos kaupungin Facebookissa/tapahtumissa:  
https://www.facebook.com/events/824100611318925/ , 
Twitterissä:  https://twitter.com/lohjankaupunki/status/1178649257093586946 
 

7. Mahdolliset lausuntopyynnöt: 
- Ei lähetettyjä lausuntopyyntöjä 2.10.2019 mennessä.  

 
8.  Muut asiat 
- Hyvää Ikää Lohjalla – suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi v. 2019 – 2022 
tullut painosta, jaossa vanhusten viikolla kuntalaisille. 
- Ruotsinkielinen versio tulossa vanhustenviikolle jaettavaksi.  
- Vanhusneuvostopäivä / 7.11.2019 Marina Congress Centerissä, 10.9.2019 sähköpostitse kutsu 
lähetetty neuvostolle tiedoksi.  Pj Liisa Haverinen ilmoittautunut, Pirkko Kinnunen ilmoittautuu mu-
kaan. 
 

 
 
Muistion vakuudeksi                        3.10.2019 
 
 
 
 
Liisa Haverinen    Jaana Perheentupa 
puheenjohtaja    sihteeri  
   


