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Osoite Puhelin   
Karstuntie 4 (019) 3690  
08100 LOHJA 
 

 

VANHUSNEUVOSTO 
 
Aika: 4.12.2019 klo 14.00 – 15.45 

Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Karstuntie 4, 08100 Lohja 
Kahvi- ja joulutorttutarjoilu 

 
Kutsutut Liisa Haverinen, pj 

Maija Kokkonen 
Gudrun Lahtinen 
Pirkko Kinnunen 
Salme Hiltunen 
Mirja Janérus 
Jorma Johansson 

 Hilkka Hyrkkö 
Tarja Kunnala 
Paula Nordström  
Tuula Suominen, esittelijä – klo 15.30 saakka 
Jaana Perheentupa, sihteeri  

   
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Liisa Haverinen avasi kokouksen. 
 

2. Edellinen muistio  
-Ikäystävällinen kunta –hankkeessa on lomakkeisto, jolla vanhusneuvosto voi arvioida oman kuntan-
sa ikäystävällisyyden. Liitteenä ohessa v.2020 ensimmäiseen kokoukseen arviointilomake, johon 
vanhusneuvosto voi tutustua etukäteen. 
 

3. Mahdolliset lausuntopyynnöt 
- Taimisto- Tennari -lausunnon vastaamisaika 31.1.2020 saakka. Kuntalaisilla on mahdollisuus käydä 
torstaisin kaupungintalo Monkolan Liiteri –kokoustilassa kyselemässä ajankohtaisista kaava-asioista. 
Kaavoituksen edustajat vuorottelevat torstaisin klo 9-11 ja 12-15 välisinä aikoina. 
https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat-ja-
suunnitelmat/  
Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kaupungin kaavoituksen järjestämiin kaavailtoihin.  
https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/kaavaillat-ja-
vaikuttaminen/ 

- https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaalihuolto/iakkaiden-palvelut/vanhusneuvostot, 
Lausunnot pyydetään vaikuttajatoimielimiltä 27§/7.2.2017 perusteella: ”Vanhusneuvoston tehtävä-
kenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on merkitystä ikääntyneen vä-estön elinolosuhteiden ja 

palvelujen kannalta. Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden, kannanotto-

jen ja lausuntojen tekeminen. Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto 

saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on tär-
keä. 
- Yksityiset palveluntarjoajat kyselevät satunnaisesti kaupungilta vapaita tontteja, joiden sopivuus 
ikääntyneiden asumiseen on arvioitava. Myös ARA on ottanut kantaa kohteiden sopivuudesta ikään-
tyneille. Asuntomessualueelle Hoivatilat Oy:llä on varaus; Suomen Asuntomessut Oy/Hoivatilat Oy 
ovat suunnitelleet palveluasumisen yksikköä/päiväkotia alueelle. Asuntomessujen projektikoordinaat-
tori Mirka Härkönen pyydetään v.2020 kertomaan tilanteesta. 
 

4. Ylijäämäruoan jakelu Karjalohja - Sammatti –alueella 
- Lehtijuttu Länsi-Uusimaa -lehdessä 30.11.19 
- Jakelu / myynti 2€ /annos aloitettiin 2.12.2019 



 

 

- Ruokapalvelut ovat lisänneet viikolla 46 kotisivuilleen: https://www.lohja.fi/asuminen-ja-
ymparisto/palvelutuotanto/tilojen-palvelut/ruokapalvelut tietoa ylijäämäruoan myynnistä ja hakupai-
koista. 
 

5. Uinti-, kuntosali- ja ryhmäkuntoutuksen mahdolliset tulevat edut ja hinnat ikäihmisille Lohja 

Spa & Resortissa/Solariskylpylät Oy 
- Lohja Spa & Resort Oy/ Pilvi Österman on viestittänyt kokouksen jälkeen puheenjohtajalle 4.12.19 
alustavana tietona, että eläkeläishinnaksi suunnitellaan 12€ / uintikerta (nyt 18€ / kerta eläkeikäisille). 
Tarkempi palvelujen ryhmittely ja hinnat saadaan myöhemmin. Yhtäläisestä uintimahdollisuudesta 
jatketaan selvittelyä eri puolilla Lohjaa asuville.  
- Tasa-arvoista kuljetuspalvelua eri puolilta Lohjaa ( kantakaupunki, Karjalohja, Sammatti, Nummi ja 
Pusula) pidetään oikeutettuna ikäihmisille omatoimisen kunnon ylläpitämisen mahdollistajana. 
- Tapio Heinonen (henkilöliikennelogistikko) kutsutaan taas vanhusneuvostoon palveluliikenteen liit-
tyvien kysymysten vuoksi. Toivotaan konkreettisia ehdotuksia. 
 

6. Kylätalkkari –toiminnan jatkoselvittely 
- Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan eläkeläisjärjestöjen ja vanhusneuvoston edustajien yh-
teistapaamiseen kutsutaan Apuomena ry:stä Gunilla Wikberg tarkentamaan ja ohjeistamaan mahdol-
lista hankkeen aloittamista. Vn-pj kokoaa palaverin tammikuulle 2020. Alueilla on keskusteltu asiasta 
ja tarvetta on todettu olevan mutta avun saannin tuntihintaa toivotaan huokeaksi. 
-Lohjan Kylät ry:n kyläasiamiehet Lotta Paakkunainen ja Paula Ojansuu antavat myös tietoa kotitalk-
karitoimintaan sopivista firmoista/henkilöistä. 
 

7. Palautteet 
- 7.11.2019 Vanhusneuvosto-päivä/Pirkko Kinnunen: 
Vanhusneuvostopäivän 7.11.2019 aiheena oli ”vanhusneuvosto koko ikäväestön asialla”, painopis-
teinä turvallisuus, palvelut ja hyvä arki. Aamu-päivän ohjelma keskittyi turvallisuuteen ja sähköisiin 
palveluihin. Iltapäivän aiheena oli hyvä arki ja osallisuus. Tilaisuus järjestettiin Marina Congress Cen-
terissä Helsingissä. Tilaisuus lähetettiin myös suoratoistona verkossa. Tapahtuman yhteydessä oli 
myös mahdollisuus vierailla infopisteillä, joissa esiteltiin aiheisiin liittyviä hankkeita ja toimintaa. Val-
tioneuvosto järjesti päivän yhteistyössä Valli ry:n, Ikäinstituutin ja Vanhustyön keskusliiton kanssa.  
 
Tilaisuudessa mainostettiin Lohjan vanhustenpalvelukeskuksen "Mummonmarkka on mummon 
markka"-tilaisuutta; miten suojautua taloudelliselta kaltoinkohtelulta ja huijaukselta? Tilaisuus järjes-
tetään 9.12.2019 klo 17.00 Lohjan vanhusten palvelukeskuksessa, Ojamonkatu 34, 08100 Lohja. 
Tilaisuus on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen/läheisilleen ja kaikille asiasta kiinnostuneille 
Luennoitsijana ovat ”Mummonmarkan vartijat” –hankkeen hankesuunnittelija Erja Ronkainen, Lohjan 
kaupungin sosiaalityö koskien edunvalvontavaltuutus –asiaa. Tilaisuus on maksuton ja tilaisuuden 
arvioitu kesto noin 1,5 – 2 tuntia. Tilaisuuden järjestävät ”Mummonmarkan vartijat” -hanke sekä Loh-
jan kaupungin sosiaalityö. Taloudellisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan ikäihmisen rahojen tai muun 
omaisuuden (tavaroiden, osakkeiden, asunnon, lääkkeiden jne.) käyttöä, myymistä tai hävittämistä 
ilman hänen lupaansa. Taloudellista hyväksikäyttöä on myös ikäihmisen rahojen tai muun omaisuu-
den kiristäminen uhkailemalla väkivallalla, hoidotta jättämisellä tai hylkäämisellä. Taloudellisesta hy-
väksikäytöstä on kyse myös silloin, jos käytetään hyväksi ikäihmisen hyväntahtoisuutta, avun tarvet-
ta, luottamusta tai sairauden takia alentunutta arviointikykyä taloudellisen hyödyn tavoittamiseksi. Ta-
loudellista kaltoinkohtelua ovat myös erilaiset ikäihmisiin kohdistuvat petokset ja huijaukset sekä 
epäasiallinen kaupanteko. 
 
- Länsi Uudenmaan vanhusneuvostot kokoontuivat ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseen Espoo-
seen 13.11.2019 (Gudrun Lahtinen ja Liisa Haverinen)  
Idea tapaamiseen syntyi keväällä 2019. ”Halusimme selvittää, millaisia yhteisiä intressejä vanhus-
neuvostoilla on tulevaisuudessa”, Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja Olli Männikkö totesi. Es-
poon vanhusneuvosto oli kokoonkutsujana. Vanhusneuvostolla on tärkeä edunvalvontarooli kunnalli-
sessa päätöksenteossa. Läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnissa on tärkeää. Tapaamisessa Espoon 
valtuustotalolla paikan päällä oli vanhusneuvoston edustajia 15 kunnasta. Lohjan vanhusneuvostoa 
tapaamisessa edustivat Gudrun Lahtinen ja Liisa Haverinen. M.Rystin kokousmateriaali lähetetään 
vanhusneuvostolle sähköpostitse 10.12.2019.                                                                                                        

 
 

https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/palvelutuotanto/tilojen-palvelut/ruokapalvelut
https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/palvelutuotanto/tilojen-palvelut/ruokapalvelut


 

 

 

8.  Muut asiat 
- Seuraava kokous 8.1.2019 klo 14.00 Monkolan kokoushuone Myllyssä. 
- Vanhusneuvosto toivoi kaupungin järjestävän v.2020 ikäihmisten yhdistysten/järjestöjen hallituksille 
infotilaisuuden, jossa esim. Lohjan Ikähelpin henkilökunta kertoisi ikäihmisten palveluista Lohjalla. 
- Esittelijä Tuula Suominen selvittää lisämateriaalia STM:n ”Ikäystävällinen kunta” -verkostosta ja 
Lohjan mahdollisuuksista liittyä ko.verkostoon. 
- Kokouksessa keskustellusta Virkkalan alueseurakunnan tulevan ikäihmisten päivän 13.1.2020 ma-
teriaali on lähetetty vanhusneuvostolle 9.12.2019 . 
 
 
Muistion vakuudeksi     9.12.2019 
 
 
Liisa Haverinen    Jaana Perheentupa 
puheenjohtaja    sihteeri 

 

 


