
 
   

 

 
LOHJAN KAUPUNGIN VUOSI-ILMOITUS 
ajalle 1.1.-30.6.2023 

 
 
Kaupunginvaltuusto pitää kokouksensa keskiviikkoisin 18.1., 15.2., 15.3., 19.4. ja 24.5.2023. 
Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan 
viikon maanantaina. 
 
 
Kaupunginhallitus pitää kokouksensa maanantaisin 9.1., 23.1., 6.2., 27.2., 6.3., 20.3., 3.4., 24.4., 
8.5. ja 22.5.2023. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Lohjan kaupungin verkkosivuilla 
kokousta seuraavan viikon maanantaina. 
 
 
Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto pitää kokouksensa pääsääntöisesti tiistaisin 
31.1., 7.3., 11.4., 9.5. ja 6.6.2023. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Lohjan kaupungin 
verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona. 
 
 
Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto pitää kokouksensa tiistaisin 31.1., 28.2., 28.3., 25.4. ja 
30.5.2023. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta 
seuraavan viikon keskiviikkona. 
 
 
HYVINVOINNIN TOIMIELIMET 
 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta.pitää kokouksensa 30.1., 7.3., 15.5. ja 20.6.2023. Kunkin 
kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon 
keskiviikkona. 
 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto ei kokoonnu keväällä 2023. 
 
 
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti torstaisin 2.2., 9.3., 
4.4., 4.5. ja 1.6.2023. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla 
kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.  
  



 

 

 
 
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan suomenkielinen jaosto pitää kokouksensa tarpeen 
mukaan. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta 
seuraavan viikon keskiviikkona.  
 
 
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan ruotsinkielinen jaosto pitää kokouksensa tarpeen 
mukaan. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta 
seuraavan viikon keskiviikkona. 
 
 
ELINVOIMAN TOIMIELIMET  
 
 
Tekninen lautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti keskiviikkoisin 11.1., 8.2., 8.3., 12.4. ja 
31.5.2023. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla kokousta 
seuraavan viikon keskiviikkona. 
 
 
Kaupunkikehityslautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti keskiviikkoisin 25.1., 16.2., 1.3., 
22.3., 13.4., 26.4., 17.5., 7.6. ja 21.6.2023. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan 
kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona. 
 
 
Kaupunkikehityslautakunnan lupajaosto pitää kokouksensa pääsääntöisesti torstaisin 19.1., 
16.2., 16.3., 5.4., 11.5. ja 8.6.2023. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin 
verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona. 
 
 
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti torstaisin 2.2., 2.3., 30.3., 
27.4., 25.5. ja 15.6.2023. Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla 
sekä sopimuskuntien (Karkkila, Siuntio ja Vihti) julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kokousta 
seuraavan viikon keskiviikkona. 
 
 
Ympäristöterveyslautakunta pitää kokouksensa tiistaisin 17.1., 28.2., 28.3., 25.4. ja 30.5.2023. 
Kunkin kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lohjan kaupungin verkkosivuilla sekä sopimuskuntien 
(Karkkila, Siuntio ja Vihti) julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kokousta seuraavan viikon 
keskiviikkona. 
 
 
 
LOHJAN KAUPUNGINHALLITUS  
 
 


