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VANHUSNEUVOSTO           MUISTIO  
                       

Aika:  6.2.2020 klo 13.00-14.50  

Paikka:  Mylly kokoushuone, kaupungintalo, Karstuntie 4, 08100 Lohja   

Läsnä  Vappu Miinalainen, vpj  

Maija Kokkonen  

Gudrun Lahtinen  

Mervi Kaira  

Pirkko Kinnunen  

Salme Hiltunen  

Mirja Janérus  

Jorma Johansson  

  

  

Hilkka Hyrkkö  

Paula Nordström  

Tuula Suominen, esittelijä  

Jaana Perheentupa, sihteeri   

Poissa  Tarja Kunnala  

  Liisa Haverinen  

    
1. Kokouksen avaus  

Varapuheenjohtaja Vappu Miinalainen avasi kokouksen.   

  

2. Edellinen muistio   

Edelliseen muistioon ei ollut huomautettavaa.  

  

3. Vanhusneuvoston puheenjohtajan irtisanoutuminen  

Vanhusneuvoston puheenjohtaja Liisa Haverinen on anonut vapautusta puheenjohtajan tehtävästä 

30.1.2020 päiväämällään kirjeellään.  

  

4. Puheenjohtajan valinta loppukaudelle  

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Vappu Miinalaista ja varapuheenjohtajaksi Mirja Janérusta.  

PÄÄTÖS: Puheenjohtajaksi valittiin Vappu Miinalainen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Mirja 

Janérus. Päätös viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle.  

  

Vanhusneuvosto valitsi edustajat palvelutuotanto- ja vetovoimalautakuntiin.  

PÄÄTÖS: Vanhusneuvoston edustajaksi vetovoimalautakuntaan valittiin Mirja Janérus ja 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi Vappu Miinalainen. Puheenjohtaja Vappu Miinalainen jatkaa 

palvelutuotantolautakunnan edustajana ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Mirja 

Janérus. Päätös viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle.  

  

5. TA 2020 ja kokouspalkkioasia  

-Tämän vuoden budjetoitu ta vanhusneuvoston kuluihin on 6530€. Vanhusneuvosto totesi 

budjetoidun summan kattavan toiminnan, kokouspalkkiot ja matkakulut. PÄÄTÖS: 

Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi TA 2020 budjettikäsittelyn.  

  

- Kokouspalkkioiden summat; kaupunginlakimies Mikko Kuosmanen 28.1.2020:  

” Vanhusneuvoston 4.6.2019 kaupunginhallitukselle tekemä esitys kokouspalkkioiden nostamisesta 
oli hallintosääntötyöryhmän käsiteltävänä, mutta kokouspalkkioihin ei esitetty muutosta 
tammikuun valtuuston hyväksymässä hallintosääntömuutoksessa. Hallintosääntötyöryhmä listasi 
kokouspalkkioiden kokonaistarkastelun yhdeksi jatkotyöskentelyn kohteeksi. Kaupunginhallitus 
antoi 27.1.2020 kokouksessaan työryhmälle uuden toimeksiannon viranhaltija- ja 
organisaatiomuutosten  
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valmistelemiseksi. Kokouspalkkioiden tarkastelu suoritetaan tässä yhteydessä. Työryhmän 

valmistelemat muutosesitykset ovat tarkoitus hyväksyä kesäkuun kaupunginvaltuuston 

kokouksessa.”  
PÄÄTÖS: Kesken valtuustokautta ei tehdä palkkioiden tarkasteluja tai muutoksia. Asia siirtyy 

seuraavan valtuustokauden käsiteltäviin asioihin.  

  

6. Jäsenen valinta Laurentius –lähimmäispalvelun ohjausryhmään (liite)  

- Laurentius –lähimmäispalvelu on STEAn rahoittama Apuomena ry:n toiminto, jonka tarkoituksena 

on etsiä yksinäisyyttä kokevia lohjalaisia ikäihmisiä ja välittää heille vapaaehtoisia ystäviä. Tarja 

Ovaskainen on Lohjan kaupungilta mukana ohjausryhmässä, Apuomenasta lisätietoja antavat Eila 

Sundell ja Suvi Jaunila.  

Vanhusneuvosto ehdotti puheenjohtaja Vappu Miinalaista ohjausryhmään.  

PÄÄTÖS: Vanhusneuvoston edustajaksi Laurentius –lähimmäispalvelun ohjausryhmään valittiin 

Vappu Miinalainen.  

  

7. Kylätalkkari –toiminta; Apuomenan Gunilla Wikbergin raportti 16.1.2020 pidetystä 

valmistelupalaverista liitteenä. Keskustellaan ja sovitaan jatkosta.  

Liitteessä on tiedot Apuomenan roolista, sekä Kylätalkkari -toimintaa haluavan ja palkkavan 

tahon ohjeistus. Gunilla Wikberg menee kertomaan Nummen-Pusulan alueelle asiasta.  

PÄÄTÖS: Siirretään jatkokäsittelyyn 4.3.2020 kokoukseen.  

  

8. Eläkeläisjärjestöjen/yhdistysten kokoontumispaikat Lohjalla;   

Ehdotetaan, että Vanhusneuvoston jäsenet kokoavat omien järjestöjensä/järjestöperheidensä 

kokoontumistiloista tiedot taulukkoon, (liite). Vanhusneuvosto ja kaupunki/Hyvinvointi –toimiala 

saavat selkeämmän kokonaiskuvan Lohjan eläkeläisjärjestöjen toimintatiloista ja tarpeista. (Mirja 

Janérus)  

  

Maija Kokkonen (Lohjan seudun kristilliset eläkeläiset ry) ja Liisa Varpio (Eläkeliiton Lohjan yhdistys 

ry) ovat lähettäneet sähköpostitse oman yhdistyksensä kokoontumispaikka-aikataulunsa. 

Kokouksessa vanhusneuvoston jäsenet kertoivat yhdistystensä osalta kokoontumistiloistaan, 

vuokrahinnoista, kokoontumisajoista ym. kokoontumisiin liittyvistä asioista. Kaupungilla ei ole 

nimettyä tahoa, joka koordinoi kolmannen sektorin tilatarpeita. Lohjan alueella ajantasaisin rekisteri 

toimivista yhdistyksistä ja toimitiloista on www.lohjalaiset.fi sivujen yhdistyksiä ja yhteisöjä sekä 

tilapankki -osiossa. Tätä sivustoa ylläpitää kansalaistoiminnan keskus Lohjan Apuomena ry. Huolta 

eri ikääntyneiden järjestöissä/yhdistyksissä aiheuttaa maksullisiksi muuttuvien paikkojen hintataso. 

Lohjan taajamien kouluissa on kolmannen sektorin toimijoiden mahdollista kokoontua ilmaiseksi 

(viranhaltijapäätös hyvinvointijohtaja Katri Kalske/20.2.2013 § 6) koulutyön päättymisen jälkeen. 

Myös Virkkalan ja keskustan terveysasemien ruokasalit ovat käytettävissä ilmaiseksi (Tuula 

Suominen). Liikuntatilojen vuokrauksesta Lohjalla vastaa Lohjan Liikuntakeskus Oy.  

PÄÄTÖS: Vanhusneuvoston jäsenet sopivat täyttävänsä lähetetyn taulukon oman 

yhdistyksensä/yhdistysperheidensä osalta, ja toimittaa ne sihteerille helmikuun loppuun mennessä 

sähköpostitse tai nimellä Monkolan asiakaspalvelukeskukseen.  

  

9. Mahdolliset lausuntopyynnöt  

- Kaavoituksen lausuntopyynnöt Y7 Nummi-Pusulan eteläosien ja Y8 Sammatin pohjoisosien 

osayleiskaavoista, lähetetty vanhusneuvostolle sähköpostitse 9.1.2020. Lausunnot pyydetään 

toimittamaan 2.3.2020 mennessä osoitteeseen kaavapalaute@lohja.fi. Kuntalaisilla on mahdollisuus 

käydä torstaisin kaupungintalo Monkolan Liiteri –kokoustilassa kyselemässä ajankohtaisista 

kaavaasioista. 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-

jasuunnitelmat/   
Kyseessä ratalinjaus, joka kulkee Nummi-Pusulan eteläosien ja Sammatin pohjoisosien kautta. 

Tietyt alueet ovat näiltä osin tällä hetkellä rakennuskiellossa,   

PÄÄTÖS: Vanhusneuvosto merkitsi saadun lausuntopyynnön tiedokseen.  

  

10. Lohjan liittyminen ”Ikäystävällinen kunta” -verkostoon.  

- Kansainvälinen verkosto, johon kunnilla on mahdollisuus hakeutua ja liittyä. Arviointilomake 

on vanhusneuvostolle lähetetty tiedoksi. Vanhusneuvoston jäsenet päättivät tekevänsä 

http://www.lohjalaiset.fi/
http://www.lohjalaiset.fi/


yhdistystensä kanssa arvion liittymisestä ja lähettävät arvionsa sihteerille helmikuun loppuun 

mennessä.  

PÄÄTÖS: Uusio arvio liittymisestä ”Ikäystävällinen kunta” –verkostoon tehdään yhdistysten koottujen 

mielipiteiden perusteella, ja vanhusneuvosto tekee niistä arvion seuraavassa kokouksessa 4.3.2020.  

  

  

11. THL:n tulevaan ”Vanhuspalveluiden tila” –kyselylomakkeeseen halutut palautteet (liite) 

- Palautteet voi lähettää liitteessä mainittuun sähköpostiin: sari.jokinen@thl.fi  

Vanhusneuvosto kävi esittelijä Tuula Suomisen johdolla kysymykset läpi ”Vanhuspalveluiden tila” – 

kyselyn joka on oheistettu muistion liitteeksi.  

PÄÄTÖS: Lohjan vanhusneuvoston ”Vanhuspalveluiden tila” –kyselyn tulokset (liite) käydään läpi 

seuraavassa 4.3.2020 kokouksessa.  

  

12. Palautteet  

- Virkkalan alueseurakunnan järjestämä ikäihmisten päivä 13.1.2020 klo 11.30-15.00 (Maija 

Kokkonen)  

Virkkalan alueseurakunnan järjestämässä tilaisuudessa osallistujia oli niukasti paikalla, n. 30-40 

henkilöä paikalla, av –laitteisto puutteellista (toimintatiloissa ei ollut videotykkiä eikä äänentoistoa),9 

ilmoittautuneesta toimijasta oli vain 6 paikalla, mm. Lohjan vanhusneuvosto.   

PÄÄTÖS: Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi Maija Kokkosen antaman palautteen tapahtumasta.  

  

13. Muut asiat -Pentinkulma;   

Vanhusneuvosto kuuli esittelijä Tuula Suomisen esittelyn asiasta, ja käytiin keskustelu Pentinkulman 

tulevasta tarveselvityksestä. Pentinkulmaan ei ole 2020 budjetissa määrärahavarauksia.  

PÄÄTÖS: Hoivapalvelut pitäisi tuottaa mahdollisuuksien mukaan pääsääntöisesti omana palveluna. 

Samalla edellytetään, että kaupunki päättää tietyn suhdeluvun (oma vs. ostopaikat). 

  

            Seuraava kokous on 4.3.2020 klo 13.00 Monkolassa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.    

  

  

            Muistion vakuudeksi       7.2.2020  

  

  

  

  

            Vappu Miinalainen        Jaana Perheentupa  

            puheenjohtaja                                                                                   sihteeri  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


