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 1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Mirja Janérus avasi kokouksen. 

 2. Joukkoliikennetyöryhmän kuulumiset (työryhmän puheenjohtaja Kirsi Ferin) 

 

Lohjan kaupungin joukkoliikennetyöryhmä aloitti toimintansa lokakuussa 2020; nykyinen 
kaupunginhallituksen valitsema joukkoliikennetyöryhmä on nimetty 7.12.2021. 
Joukkoliikennetyöryhmän tavoitteena on selvittää konkreettisesti Lohjan joukkoliikenteen 
palvelutasotavoitteet ja liikenteen järjestämismalli. Tavoitteena on myös, miten 
joukkoliikenteen suunnitteluun ja kehittämiseen saataisiin pitkäjänteisyyttä ja yhdenmukainen 
lippu- ja taksa- ja informaatiojärjestelmä mahdollisimman houkuttelevan joukkoliikenteen 
saavuttamiseksi. Ryhmä toimii myös yhteistyössä Uudenmaan ELYn ja Länsi-Uudenmaan 
kuntien kanssa käynnissä olevan joukkoliikenteen järjestämistapaselvityksen kanssa. 
Joukkoliikenteen järjestämistapaselvityksen konsulttina ELY-keskuksella on ollut Sweco Infra 
& Rail Oy ja aikataulullisena tavoitteena on, että valmistelutyö jatkuisi enemmän 
kuntakohtaisilla selvityksillä, mitä varten Lohjalle on palkattu sama konsultti ja alueellisesti 
löydettäisiin yhteinen tapa edetä työn toteuttamisessa niin, että syksyllä 2023 voisi Länsi-
Uudellamaalla alkaa uusi, kuntien ja ELYn selkeämmin hallitsema 
joukkoliikennekokonaisuus. Nykyisen joukkoliikennetyöryhmän tavoitteena saada esitys 
päätöksen tekoon alkukesästä 2022.  
Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi Lohjan joukkoliikennetyöryhmän puheenjohtajan Kirsi 
Ferinin selonteon joukkoliikenteen tulevan palvelutason linjauksista ja järjestämistavasta.  

3. L-U Hyvinvointialueen vanhusneuvoston asettaminen 
  

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston asettamista valmisteleva kokous oli 
22.4.2022. Lohjan vanhusneuvostosta osallistuivat teams-kokoukseen varapuheenjohtaja ja 
sihteeri. Varapuheenjohtaja Riitta Luhtala kertoi kokouksessa käsitellyistä asioista mm. 
vanhusneuvoston asettamista, jäsenmäärää suhteutettuna lähettävän kunnan 
väestöpohjaan, kieliryhmien huomioimista, toimikauden pituutta, vammaisneuvoston 
toiminnan resursseja, kokousten määrää, viestinnän kulkemista kuntien ja hyvinvointialueen 
vanhusneuvostojen välillä. 

Lohjan kaupungin Vanhusneuvoston jäsenet 

Mirja Janérus, puheenjohtaja  
Riitta Luhtala 
Mervi Kaira 

Salme Hiltunen 

Pirkko Kvarnström 

Liisa Mantere 

Gudrun Lahtinen 

Pepina Hyppönen 

Vappu Miinalainen 

Jorma Johansson 

Sanna Laaksonen, kaupunkisuunnittelulautakunnan edustaja 

Lotta Paakkunainen, kaupunginhallituksen edustaja klo 14.15-16.00 

Mervi Toivanen, esittelijä 
Jaana Perheentupa, sihteeri 
Kirsi Ferin, joukkoliikennetyöryhmän puheenjohtaja 
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Kokouksen ehdotuksena Lohjalle annettaisiin 3 jäsenpaikkaa ja vähintään 2 
varajäsenpaikkaa. Kuntien vanhusneuvostot valitsevat keskuudestaan jäsenet ja 
varajäsenet itsenäisesti. Kokouksessa toivottiin, että toukokuun aikana tehdään 
kuntakohtaiset vanhusneuvostojen jäsen/varajäsen -valinnat, jotta aluehallitus voi vahvistaa 
hyvinvointialueen vanhusneuvoston kesäkuussa, ja toiminta saadaan käyntiin viimeistään 
lokakuussa 2022. Nimeämispyynnöt pitäisi tulla kuntien kirjaamoihin toukokuun alkupuolella. 
Lohjan vanhusneuvosto keskusteli jäsenien/varajäsenien valinnasta Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen vanhusneuvostoa varten. Tulevaa nimeämispyyntöä varten ehdotettiin 
jäseniksi puheenjohtaja Mirja Janérusta, varapuheenjohtaja Riitta Luhtalaa ja Liisa 
Manteretta, sekä varajäseniksi Gudrun Lahtista ja Pepina Hyppöstä. Lohjan 
vanhusneuvosto hyväksyi ehdotetut jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueen 
vanhusneuvoston nimeämistä varten. 
 
4. Lausuntopyyntö kuljetuspalveluja koskevassa asiassa 
 

Vanhusneuvosto keskusteli esittelijän ja puheenjohtajiston 23.4.2022 sähköpostitse 
saamasta "Lohjan vammaisneuvostolle" lähetetystä lausuntopyynnöstä koskien 
kuljetuspalveluja. Lohjan vanhusneuvostolle ei ole tullut omaa versioitua lausuntopyyntöä 
puheenjohtajalle, virkamiehille tai kaupungin kirjaamoon, joten vanhusneuvosto käytti 
vertailevana vammaisneuvostolle osoitettua materiaalia. Keskusteluissa mainittiin mm. 
kuljetuspalvelujen hankinnan periaatteet, kuljetuspalveluiden toimintamallit, kuljetusten 
järjestämisen periaatteet sekä SHL:n toimintaohjeet. Keskustelun aikana todettiin, että malli 
A on toimiva ja kattava lohjalaisten tarpeisiin. Lausuntoehdotelman tekevät puheenjohtaja 
Mirja Janérus ja Gudrun Lahtinen. Gudrun Lahtinen on osallistunut hyvinvointialueen 
järjestämään kuljetuspalveluinfoon 2.3.2022.  
 
Laadittu lausunto lähetetään 7.5.2022 sähköpostitse kommentoitavaksi ja tarkistettavaksi 
vanhusneuvoston jäsenille. Mahdolliset muutokset lausuntoon tulee ilmoittaa 
puheenjohtajalle sunnuntaihin 8.5.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostitse. 
Vanhusneuvoston yksimielisen hyväksynnän jälkeen lausunto lähetetään 9.5.2022 sitä 
pyytävälle taholle. Lausunto tulee toimittaa 9.5.2022 klo 12 mennessä Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen kirjaamoon (kirjaamo@luvn.fi). Lausunto lähetetään myös Lohjan 
kaupungin kirjaamoon, (kirjaamo@lohja.fi) arkistointia varten.  
 
5. Vanhusten viikon juhlien järjestämisen tilannekatsaus 
 
Kaupunkikeskustan alue (Pirkko Kvarnström) 

-Laurentius-Sali on varattu 12.10.200 klo 14.00 eteenpäin. Järjestöiltä kysytään tulevatko 
narikkaan ja saliin saattajiksi avuksi. Kahvitus aulassa alkaen klo 14.00 ja varsinainen juhla 
alkaa klo 15.00. Kahvitusta 300 henkilölle järjestävältä taholta kysytään mahdollista 
”eläkeläisalennusta” kokonaishintaan. Ohjelmaa klo 15.00 alkaen: Eläkeläisten kuoron 
esitys, Lohjan seudun eläkeläisten kuoron esitys, Lohjan Naisvoimistelijoiden 60+ esitys, 
juhlapuhe, kysytään kaupunginjohtaja Jarkko Härmälää myös puhujaksi. 
 
Nummen ja Pusulan alue (Salme Hiltunen) 
- Varattu Nummen seuraintalo juhlapaikaksi 11.10.2022. Kahvitus alkaa klo 12.00 ja 
varsinainen juhla klo 13.00. Lions Nummi-Pusulan yhdistykseltä kysytään ikääntyneille 
kuljetusapua juhlapaikalle. Ohjelmassa mieskuoron esitys ja eläkeläisten 80+ tanssiryhmän 
esitys. Kysytään kaupunginjohtaja Jarkko Härmälää myös juhlaan puhujaksi. 
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Karjalohjan ja Sammatin alue (Liisa Mantere) 
Juhla järjestetään tänä vuonna Sammatin alueella 10.10.2022, juhlapaikka varmentuu 
myöhemmin. Juhla alkaa kahvituksella klo 12.00 ja juhlaohjelma klo 13.00. Liisa Mantere 
ottaa yhteyttä Eläkeliiton Sammatin paikallisyhdistyksen uuteen puheenjohtajaan Annikki 
Browniin juhlajärjestelyjen tiimoilta.  
 

 
 6. Muut asiat 
 

Lautakuntaedustajien terveiset 
Kaupunkisuunnittelulautakunta (Mirja Janérus): 
- Ollisaaren vuokraus, tulevana toimijana Uudenmaan virkistysalueyhdistys. 
- Gunnarlan tonttien myyntitapa 
- Haikarin minitontit, tonttiarvontakäytäntö muuttuu tulevissa kaupungin tonttien arvonnoissa 
ostajille  
 
Tekninen lautakunta (Riitta Luhtala) 
- Kultakartanon ilmalämpöpumput ovat asennettu aulatiloihin; asiakkaita tuodaan kesäisin 
aulatiloihin viileämmän sisäilman vuoksi. 
- Pentinkulma-työryhmä; tulevan L-U Hyvinvointialueen tarpeet ei vielä tiedossa toimintaan 
Pentinkulman kiinteistössä. 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta (Salme Hiltunen) 
- Eläkeläisjärjestöt myös kulttuuritapahtumien järjestäjinä kulttuuriavustushaun piiriin 
kuuluvia. 
- Saukkolan ja Pusulan kirjastot tulossa myös omatoimikirjastoiksi. 
- Taajamien liikuntapaikkojen soveltuvuus esteettöminä mm. liikuntapalveluihin pyörätuolia 
käyttävillä henkilöillä (Lohjan Liikuntakeskus Oy) 
- Lautakunnille listaus lohjalaisten eläkeläisjärjestöjen toiminnasta kaupunkikeskustan ja eri 
taajamien alueilta; vrt. kolmannen sektorin toiminta Lohjalla  
 
- Seuraava kokous 30.8.2022 Monkolan Riihi-kokoustilassa klo 14.00. 
  Ehdotukset seuraavan 30.8.2022 kokouksen aiheista.  
 -Liikuntapalvelupäällikkö Taina Pennanen (Lohjan Liikuntakeskus Oy) kertoo ikääntyneiden   
   liikuntapalveluista Lohjalla. 

 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi  5.5.2022 

Mirja Janerus   Jaana Perheentupa 
puheenjohtaja   sihteeri  

  


