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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Puheenjohtaja Marsa Valtonen totesi läsnäolijat ja kokous todettiin laillisesti 
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, (hallintosääntö 136 §). 
 

2.  Edellisen (24.3.2022) pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen. (Lähetetty 
sp:lla 30.3.2022) 
Hyväksyttiin. 
 
3.  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Kokouksen 3.5.2022 pöytäkirjatarkistajiksi valittiin Katarina Vasica ja Liisa Mononen. 
 

4. Länsi-Uudenmaan kuljetuspalveluiden lausunto 
Vammaisneuvosto käsitteli puheenjohtajiston laatimaa ja sähköpostitse 
vammaisneuvostolle lähettämää lausuntoversiota kuljetuspalvelujen hankinnan 
periaatteista, kuljetuspalveluiden toimintamalleista, kuljetusten järjestämisen 
periaatteista sekä VPL toimintaohjeista. Keskustelussa esille noussut Kynnyksen 
laatima ja useamman vammaisjärjestön allekirjoittama lausunto toimintaohjeesta, on 
tämän pöytäkirjan liitteenä. Koko materiaali löytyy tästä linkistä: 
https://www.sttinfo.fi/tiedote/lansi-uudellemaalle-suunniteltu-kuljetuspalvelu-eristaa-
vammaiset-yhteiskunnasta?publisherId=69819343&releaseId=69939646. Keskustelun 
aikana todettiin, että osa vammaisneuvoston jäsenistä halusi tehdä lausunnon 
työryhmänä. Työryhmään valittiin puheenjohtajisto Marsa Valtonen ja Laila Kakko, 
sekä jäsenet Katarina Vasica ja Liisa Rautanen. Työryhmän laatima lausunto 
lähetetään viimeistään 4.5.2022 puheenjohtajan toimesta sähköpostitse 
kommentoitavaksi ja tarkistettavaksi vammaisneuvoston jäsenille. Mahdolliset 
muutokset lausuntoon tulee ilmoittaa puheenjohtajalle 8.5.2022 klo 15.00 mennessä 
sähköpostitse. Vammaisneuvoston hyväksynnän jälkeen lausunto lähetetään 9.5.2022 
sitä pyytävälle taholle. Mikäli vammaisneuvoston jäsenistä joku on eri mieltä jostain 

Lohjan kaupungin Vammaisneuvoston jäsenet 
 
Sari Manni, teams 
Katarina Vasica, teams 
Liisa Mononen, Järvisen varajäsen, teams 
Irma Ketonen, teams 
Risto Konttinen, teams 
Liisa Rautanen, teams 
Riitta Luhtala, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja, teams 
Tiina Liimatainen, kaupunkisuunnittelulautakunnan edustaja, teams 
Mika Eskola, lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan edustaja, teams 
Laura Skaffari, kaupunginhallituksen edustaja, teams 
Laila Kakko 
Marsa Valtonen 
Heli Ranta-Salonen, esittelijä 
Jaana Perheentupa, sihteeri 
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hyväksyttävän lausunnon kohdasta, hän voi jättää eriävän mielipiteensä ja selvitetään 
tuleeko se lausuntoon vai kokouksen pöytäkirjaan.  

Lausunto tulee toimittaa 9.5.2022 klo 12 mennessä Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen kirjaamoon (kirjaamo@luvn.fi) ja Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen vammaispalveluiden projektipäällikölle Anu Autiolle 
(anu.autio@luvn.fi). Lausunto lähetetään myös Lohjan kaupungin kirjaamoon, 
(kirjaamo@lohja.fi) arkistointia varten.  

5. Muut asiat 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Vammaisneuvoston asettamista valmisteleva 
kokous oli 22.4.2022. Lohjan Vammaisneuvostosta osallistuivat teams-kokoukseen 
puheenjohtaja ja sihteeri. Kokouksessa käsiteltiin mm. vammaisneuvoston 
asettamista, jäsenmäärää suhteutettuna lähettävän kunnan väestöpohjaan,  
toimikauden pituutta, vammaisneuvoston toiminnan resursseja, kokousten määrää, 
viestinnän kulkemista kuntien ja hyvinvointialueen vammaisneuvostojen välillä. 
Kokouksen ehdotuksena Lohjalle annettaisiin 3 jäsenpaikkaa ja 1-2 yhteistä 
varajäsenpaikkaa. Kuntien vammaisneuvostot valitsevat keskuudestaan jäsenet ja 
varajäsenet itsenäisesti. Kokouksessa toivottiin, että toukokuun aikana tehdään 
kuntakohtaiset vammaisneuvostojen jäsen/varajäsen -valinnat, jotta aluehallitus voi 
vahvistaa vammaisneuvoston kesäkuussa, ja toiminta saadaan käyntiin viimeistään 
lokakuussa 2022. Nimeämispyynnöt valinnoista tulevat kuntien kirjaamoihin toukokuun 
alkupuolella. 
Lohjan vammaisneuvosto keskusteli jäsenien/varajäsenien valinnasta Länsi-
Uudenmaan hyvinvointialueen Vammaisneuvostoa varten. Tulevaa nimeämispyyntöä 
varten ehdotettiin jäseniksi Marsa Valtosta, Sari Mannia ja Katarina Vasicaa, sekä 
varajäseniksi Liisa Rautasta ja Liisa Monosta. Lohjan vammaisneuvosto hyväksyi 
ehdotetut jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueen Vammaisneuvostoa nimeämistä 
varten. Jäsenet valittiin tässä järjestyksessä, ja riippuu Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen nimeämispyynnössä olevasta jäsen/varajäsen -määrästä kuinka 
monta näistä valituista esitetään. 
 
”Helppo liikkua, kuntoa ja iloa luonnosta” – esteetön ulkoilutapahtuma 20.5.2022 klo 
13.00 alkaen Porlassa yhdessä Lohjan Liikuntakeskuksen kanssa. Ohjelmassa 
ulkoiluun valittu esteetön reitti, jumppaohjausta ja Porlan alueen esittelyä. 
Tapahtumaan on kutsuttu ulkoilemaan myös Lohjan Vanhusneuvosto.  
 
6. Seuraava kokous  
13.6.2022 klo 14.00-15.30 kaupungintalolla, Riihi-kokoushuoneessa. Kokouksessa 
ovat paikalla Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vienonen ja 
uimahallihankkeen uudisrakennuksen pääsuunnittelijana toimiva arkkitehti Tapio 
Antikainen, arkMILL Oy:sta. Toukokuun kokouspäivä 19.5.2022 peruutetaan. 
 

 Pöytäkirjan vakuudeksi   4.5.2022 
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 Marsa Valtonen   Jaana Perheentupa 
 Puheenjohtaja                                                                 Sihteeri  

  


