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Osoite Puhelin   
Karstuntie 4 (019) 3690  
08100 LOHJA 
 

 
VANHUSNEUVOSTO      

 
Aika: 4.3.2020 klo 13.00 - 14.50 

Paikka: kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, 08100 Lohja 

 
Läsnä Vappu Miinalainen, pj  

Maija Kokkonen  
Gudrun Lahtinen  
Liisa Haverinen  
Mirja Janérus  
Jorma Johansson  
Salme Hiltunen (klo 13.45 – 14.50) 
Pirkko Kinnunen (klo 13.45 – 14.50) 
Mirjam Korhonen, varajäsen 
Paula Nordström  
Hilkka Hyrkkö 
Tuula Suominen, esittelijä  
Jaana Perheentupa, sihteeri  
 
 

Poissa Mervi Kaira, este  

 
1. Kokouksen avaus 

Vanhusneuvoston puheenjohtaja Vappu Miinalainen avasi kokouksen.  
 

2. Edellinen muistio  

- Edelliseen muistioon (6.2.2020) haluttiin korjaus muissa asioissa käydyn Pentinkul-
man tulevan tarveselvityksen keskusteluun. Vanhusneuvoston edellisen kokouksen 
muistion hyväksymisestä käytiin keskustelu. Puheenjohtaja hyväksyy muistion kokouk-
sen jälkeen. Vanhusneuvoston jäsenet haluavat ettei vanhusneuvoston muistioita anne-
ta pj:n hyväksymisen jälkeen lautakuntiin tiedoksi, eikä julkaista omalla kotisivulla, en-
nen seuraavan kokouksen edellisen muistion kommentointikierrosta. 

PÄÄTÖS: Poistettiin määritellyt %-luvut tekstistä ja päädyttiin lausumaan: ”Hoivapalve-
lut pitäisi tuottaa mahdollisuuksien mukaan pääsääntöisesti omana palveluna. Samalla 
edellytetään, että kaupunki päättää tietyn suhdeluvun (oma vs. ostopaikat).”  
Lautakuntiin ei lähetetä puheenjohtajan hyväksymiä muistioita tiedoksi eikä muistioita 
julkaista ennen kuin vanhusneuvosto on seuraavan kokouksen alussa vahvistanut 
muistion. 
 

3. Kylätalkkari –toiminta; Apuomenan Gunilla Wikbergin raportti 16.1.2020 pidetystä 
valmistelupalaverista liitteenä.  

- Gunilla Wikbergin liite oli esityslistan liitteenä, jonka perusteella vanhusneuvosto on 
tutustunut Kylätalkkari –toimintaan tarvittaviin palkkausehtoihin, työnantajana toimivan 
yhdistyksen työnantajavelvoitteisiin, palkkatuen hakemiseen, työntekijän vastuuvakuu-
tuksen järjestämiseen ja muihin velvoitteisiin.  

- Apuomenan Gunilla Wikberg on ollut Nummella neuvomassa asiasta kiinnostuneita 
yhdistyksiä. Kyseisestä Nummen palaverista on lähetetty muistio Liisa Haveriselle. 

PÄÄTÖS: Gunilla Wikbergin asiantuntijalausunto/liite merkitään tiedoksi. Vanhusneu-
vosto näkee Kylätalkkaritoiminnan hyvänä toimintana mm. kotona asumisen tukena, ja 
pitää asiaa ”aktiivisena” seuraten toiminnasta kiinnostuneiden eläkeläisyhdistysten tule-



via palkkaamistoimia Kylätalkkaritoiminnan saamiseksi alueelleen. Kylätalkkaritoimintaa 
alueelleen haluavat saavat lisätietoa Apuomenan Gunilla Wikbergiltä. 
 

4. Ikäystävällinen kunta – arviointi; Lohjan liittyminen ”Ikäystävällinen kunta” -
verkostoon  

Esittelijä Tuula Suominen kävi läpi kansainvälisen Ikäystävällinen kunta – arvioinnin ky-
symyspatteriston, johon neuvoston jäsenet toivat oman yhdistyksensä/järjestönsä kan-
nan tiedoksi. Lohjan eri taajama-alueiden ja kaupunkikeskustan kohteiden, palveluiden 
ja toimintojen erilaisuus/vastakohtaisuus keskustelutti paljon kokouksessa. Arvioinnin 
tuloksesta pääteltiin, ettei tässä vaiheessa liittyminen ole ajankohtaista Ikäystävällinen 
kunta -verkostoon. 

PÄÄTÖS:  
Ikäystävällinen kunta -verkoston kysymyspatteristo käytiin läpi. Lohjan vanhusneuvosto 
ei halunnut liittyä tässä vaiheessa Ikäystävällinen kunta -verkostoon.  
 

5. Hyvää Ikää Lohjalla, suunnitelma ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi 2019 – 
2022,  
Suunnitelman esittelijä, erityisasiantuntija Mervi Toivanen esittelee asian 1.4.2020 ko-
kouksessa.  
 
6. Eläkeläisjärjestöjen kokoontumistilat  
Vanhusneuvoston jäsenet kokosivat omien järjestöjensä/järjestöperheidensä kokoon-
tumistiloista tiedot taulukkoon helmikuun loppuun mennessä, (skannattu liite esityslis-
tan mukana). Viikolla 10 tulleet on skannattu vanhusneuvostolle tiedoksi 4.3.2020. 
Näistä kootaan yhdistetty toimitilalistaus tiedoksi kaupungille Lohjan eläkeläisjärjestöjen 
toimintatiloista ja –tarpeista.   

PÄÄTÖS: Lohjan Vanhusneuvosto lähettää täydennetyn toimitilalistauksen vanhusneu-
vostolle ja kaupunginhallitukselle tiedoksi. 
 

7. Mahdolliset lausuntopyynnöt 
- Kaavoituksen lausuntopyynnöt Y7 Nummi-Pusulan eteläosien ja Y8 Sammatin poh-
joisosien osayleiskaavoista, lähetetty vanhusneuvostolle sähköpostitse 9.1.2020. Lau-
sunnot pyydettiin toimittamaan 2.3.2020 mennessä osoitteeseen kaavapa-
laute@lohja.fi. 
- Lohjan ydinkeskustan ja Lohjanjärven lähellä oleva L77 Pitkäniemen kaava, lähetetty 
Lohjan kaavoituksesta vanhusneuvostolle 26.2.2020 lausuntoa varten. Kaavailta L77 
liittyen on Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa 10.3.2020. Torstaisin jatkuvat kaavoitta-
ja tavattavissa –vastaanotot kaupungintalolla. 

PÄÄTÖS: 
Vanhusneuvoston L77 kaavan lausunto on annettava 30.4.2020 mennessä kaavapa-
laute@lohja.fi osoitteeseen. 
 

8. Muut asiat 
- Mirja Janérus osallistui 12.2.2020 vetovoimalautakunnan kokoukseen, seuraava ko-
kous on 11.3.2020. Todettiin, että suoraan vanhusneuvostolle kuuluvia asioita ei 
12.2.2020 kokouksessa käsitelty. 
 

- Aluehallintovirastolta avustuskokonaisuudesta "Liikunnallisen elämäntavan paikalliset 
kehittämisavustukset" on saatu avustusta hankkeelle "Lisää liikettä- Hyvää ikää liikun-
nalla Lohjalla" 20 000 €. Saatu avustus menee henkilöresurssin palkkakuluihin. Van-
husneuvostoa on pyydetty nimeämään jäsenensä ohjausryhmään. 

PÄÄTÖS:  
Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Mirja Janérus valittiin ohjausryhmään. 
 
-Vanhustenviikon teemana on 2020 ”Onni on vanheta”; vanhustenviikon alustavat juh-
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lasuunnitelmat käsitellään 1.4.2020 kokouksessa.  
 

-Ikähelpissä on päivitetty lista ”alvittomat palveluntarjoajat”. Ikähelppiin ko. listauksen 
haluavat palveluntarjoajat voivat ilmoittautua ikääntyneiden palveluihin erityisasiantunti-
ja Mervi Toivaselle. Vanhusneuvosto toivoisi Ikähelpin kautta asiasta tiedottavaa juttua 
paikallislehteen. 
 

-Seuraava kokous: kaupunginhallituksen kokoushuoneessa 1.4.2020 klo 13.00, kahvit 
alkaen klo 12.45. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi   6.3.2020 

 
 
 
 

Vappu Miinalainen   Jaana Perheentupa 
puheenjohtaja    sihteeri 
 

 


