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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

VANNE 14.03.2017 § 1 Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sovitusti vanhusneuvoston jäsenille
sähköpostilla sekä nimetyille henkilöille kirjepostitse 8.2.2017. 

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Pöytäkirjantarkastajat

VANNE 14.03.2017 § 2 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi tähän nimettyä. Pöytäkirjan tarkastus
sähköpostilla tai muutoin sovitulla tavalla viikolla 12.

Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Maija Kokkonen ja Inkeri Skog.

Esitys 
pj Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös Valittiin Maija Kokkonen ja Inkeri Skog.
-----------------------------------
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L29 Karstunraitti, asemakaavan ja tonttijaon muutos

VANNE 14.03.2017 § 3 Lohjan kaavoitus on toimittanut vanhusneuvostolle lausuntopyynnön,
koskien kaavaa L29 Karstunraitti, asemakaavan ja tonttijaon muutos. Kyse
on asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen kuulemisesta.

Asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan Anttila kortteleita 166,
167 ja 181 sekä osaa korttelista 4 ja 16 ja virkistys- ja katualueita.
Tonttijaon muutos koskee osaa korttelista 166.

Suunnittelualue sijaitsee 1. Anttilan kaupunginosassa keskustan
välittömässä läheisyydessä Karstunraitin, Rantapuiston, Tehtaankadun ja
Pohjolankadun välisellä alueella.

Asemakaavamuutoksen päätavoitteena on tutkia asuinkerrostalojen
korttelialueen täydennysrakentamisen mahdollisuus osassa korttelia 166.
Samalla arvioidaan asukaspysäköinnin uudelleenjärjestelyn tarve
kortteleissa 166, 167 ja 181 sekä viereisten puistoalueiden, kevyen
liikenteen väylien ja muiden katualueiden sekä kortteleiden 4 ja 16
muutostarve.

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen aineistot sekä tonttijako pidetään
nähtävillä MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti 8.2.-13-3-2017 kaupungintalo
Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikaoina, os.
Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla www.lohja/kaavoitus.
Lausunnot tulee esittää kirjallisesti 13.4.2017 mennessä osoitteeseen
Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai
kaavapalaute(a)lohja.fi.

Suunnitteluavustaja Kalle Lindblom tulee kokoukseen esittelemään
kaavaa. 

Linkki / tiedot kaava-aineistoon on toimitettu kokouskutsun yhteydessä. 

Esitys 
pj Vanhusneuvosto antaa lausunnon L29 Karstunraitin asemakaavan ja

tonttijaon muutoksesta kokouksessaan.

Päätös Vanhusneuvostolla ei ole huomauttamista L29 Karstunraitin asemakaavan
ja tonttijaon muutoksesta.

-----------------------------------

Suunnitteluavustaja Kalle Lindblom poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14:20.
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Vanhusneuvoston talousarvio 2017

VANNE 14.03.2017 § 4 Vanhusneuvostolle on vuoden 2017 talousarviossa varattu 5 675 euron
määräraha. 

Vanhusneuvoston kokoukseen osallistuvalle jäsenelle maksetaan
luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:n mukaan kokouspalkkiota 22
euroa kokoukselta, puheenjohtajalle kaksinkertaisena. Palkkiosäännön 6
§:n mukaan perusturvalautakunnan nimeämälle lautakunnan edustajalle
maksetaan toimielimen kokouspalkkio eli 80 euroa. Nämä
kokouspalkkiosummat on vahvistettu 14.9.2016 valtuustossa myös uuteen
1.6.2017 voimaan tulevaan hallintosääntöön. Tästä määrärahasta
kokouskuluihin on varattava 2 175 euroa. Perinteiseen Ikäihmisten juhlan
järjestämiseen jää 3 500 euroa (alv 0 %). 

Esitys 
pj Vanhusneuvosto merkitsee talousarviomärärahan 2017 tiedokseen. 

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat Lohjalla 31.1.2017

VANNE 14.03.2017 § 5 Vanhuspalvelulaki 980/2012 § 26 velvoittaa kunnan julkaisemaan
vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada
hakemansa sosiaalipalvelut. Lohjan kaupunki julkaisee puolivuosittain
odotusajat, jotka koskevat kotihoitoa ja kotihoidon tukipalveluista
ateriapalvelua, sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua sekä
omaishoitoa sekä ympärivuorokautista asumispalvelua ja
vanhainkotihoitoa.  

 Odotusajoista tiedotetaan Lohjan perusturvalautakunnalle sekä Lohjan
vanhusneuvostolle. Lisäksi tiedote on Lohjan terveysasemien infotauluilla
sekä lähetetään lehdistötiedotteena paikallislehdille. Tiedot julkaistaan
myös www.lohja.fi sivustolla. 

 
 Sosiaalipalveluiden myöntämisestä on tehtävä päätös ilman aiheetonta

viivytystä sen jälkeen, kun asiaa koskeva kirjallinen tai suullinen hakemus
on jätetty. Palvelutarpeen arviointi on tehtävä vähintään 7 arkipäivän
kuluessa yhteydenotosta tai erittäin kiireellisessä tapauksessa välittömästi.

 Kotihoito ja tukipalvelut ovat saatavissa tarvittaessa samana päivänä tai
viimeistään 7 arkipäivän kuluttua myöntämisestä. 

 
 Omaishoidon tuki päätös tehdään viipymättä kriteerien täyttyessä. 
 
 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu päätös tehdään viipymättä

kriteerien täyttyessä. 
 
 Tehostettu palveluasuminen keskimääräinen odotusaika noin 2 kk 
 
 Vanhainkotihoito keskimääräinen odotusaika alle 1 kuukausi 
 
 Kiireellisissä tapauksissa paikka tai palvelut on järjestettävä viipymättä.
 
Esitys 
Pj Vanhusneuvosto merkitsee ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat

tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Uudenmaan maakunnan sote-valmistelutilanne

VANNE 14.03.2017 § 6 Uudenmaan maakunnan sote-valmistelutilanne helmikuun alussa 2017: 

 Uudenmaan liitto tuottaa esivalmisteluvaiheen muutostyötä. Liitto on
palkannut Uudenmaan muutosjohtajaksi Markus Sovalan
valtionvarainministeriöistä ja sote-muutosjohtajaksi Timo Aronkydön, joka
toimi aiemmin Vantaan kaupungin vammais- ja vanhuspalvelujohtajana.
Keväällä 2016 kuntajohtajakokous nimesi sotevalmisteluryhmän, jonka
nimi valmistelutyön tiivistyessä muutettiin syksyllä 2016 sotetiimiksi. Tähän
kuuluvat edustajat kaikista pääkaupunkiseudun kaupungeista, läntiseltä
Uudeltamaalta kaksi edustajaa ( Hangon edustaja  Elisabeth Kajander
etenkin ruotsinkielisten edustajana mukana) ja Lohjan edustajana Mira
Uunimäki, keskiseltä ja itäiseltä Uudeltamaalta molemmista yksi edustaja,
Kirkkonummen, Keravan ja Kauniaisen kuntien edustajat vuorottelevat
sekä  HUSin ja Etevan edustus.

 Sotetiimin työskentelyä voi seurata kokouksien muistioista Uudenmaan
liiton sivuilta. 

 Sotetiimi perustaa alavalmistelutyöryhmiä, joiden nimet alla. Sote-tiimin
alaiset valmisteluryhmät ovat: 

· Sote-järjestäminen
· Työterveyshuolto
· Ikäihmiset
· Vammaisten palvelut
· Lapset, nuoret, perheet
· Päihde- ja mielenterveyspalvelut
· Suun terveydenhuolto

 Myöhemmin on suunniteltu perustettavaksi seuraavat valmisteluryhmät: 

· Vapaan valinnan palvelut (sote-keskus) 
· Sote-päivystys
· Opetus-, tutkimus- ja kehitys 

 Valmisteluryhmiin tulee edustus vastaavasti sotetiimin mukaisessa
suhteessa joka puolelta Uuttamaata ja heidän työlleen
esivalmisteluvaiheessa keväällä 2017 muokataan yhteiset tekemisen
tavoitteet kuten mm. nykytilan kartoitus ja rajapintojen tunnistaminen.
Tärkeimpänä fokuksena on tällä hetkellä maakunnan sote-järjestäminen,
tuotantoa eli asiakkaalle näkyvää toimintaa ei vielä tehdä. Tämä tulee
mietittäväksi myöhemmin, kun laki varmistuu. Toiminnan lähtökohta on
asiakastarpeet ja palveluiden integraatio. (Lisätiedot: Työikäisten
palvelualuejohtaja, johtava ylilääkäri Mira Uunimäki)

Esitys 
pj Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

VANNE 14.03.2017 § 7 Ramboll Management Consulting toteuttaa ympäristöministeriön
koordinoiman Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017
selvitystä ikääntyneiden asumisen uustuotantotarpeista, ratkaisuista ja
rahoituksesta sekä hallintamuodoista. Työn tavoitteena on selvittää, keille
ikääntyneille tulisi tarjota valtion tukemia asumisen vaihtoehtoja ja miksi
sekä selvittää millaisia ratkaisuja tähän tarvitaan. Selvitystyöhön liittynyt
kysely osoitettiin alkuvuodesta vanhusneuvoston puheenjohtajalle.

Osana selvitystä toteutetaan ikääntyvien asumisen tulevaisuuskahvila.
Näitä toteutetaan Lohjan lisäksi kolmessa muussa kaupungissa. 

Tilaisuuden alussa Rambollin asiantuntijat esittelevät selvityksen alustavia
tuloksia. Tämän jälkeen työstetään osallistujien kesken pienryhmissä
uusia ideoita ja ajatuksia Ikääntyneiden asumisen tulevaisuuden
vaihtoehdoista.

Lohjalla tilaisuus toteutetaan 28.3.2017 klo 13 – 16 Lohjantähden
kokoustilassa 4 ja vanhusneuvostoa on pyydetty nimeämään tilaisuuteen
kaksi edustajaa.

Esitys 
pj Vanhusneuvosto nimeää kaksi edustajaa 28.3.2017 pidettävään

tulevaisuuskahvilaan.

Päätös Nimettiin Elise Murre-Öhman sekä Rolf Grandell.
-----------------------------------
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Vanhusneuvostopäivä 

VANNE 14.03.2017 § 8 Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma
2013–2017 ja valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kehittäminen
kutsuvat Lohjan vanhusneuvostosta 1-2- osallistujaa edustamaan
neuvostoa Vanhusneuvostopäivään keskiviikkona 5.4.2017 klo 9.30–16.15
Kongressikeskus Paasitorniin Helsinkiin. Tilaisuuden teemana on kuntien
toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja
elinympäristöjen kehittämisessä sekä vanhusneuvostojen rooli ja tehtävät
tässä. 

 Tilaisuudessa julkistetaan Vanhusneuvostoselvityksen tulokset ja kuullaan
ajankohtaisia uutisia ja tuloksia ohjelman muusta kehittämistyöstä. Lisäksi
keskustellaan yhteisesti siitä, mikä on vanhusneuvostojen rooli ja tehtävät
jatkossa ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä
kunnissa ja maakunnissa ja miten sitä voitaisiin kehittää. Olisi hyvä, jos 
tilaisuuden teemoja pohditaan yhteisesti neuvostossa.

 Tilaisuus on tarkoitettu kuntien/alueiden vanhusneuvostoille. Tilaisuuteen
mahtuu enintään 200 osallistujaa ja tilaisuuden paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.

 Tilaisuuteen voi osallistua myös videoyhteyden kautta. Videoyhteyden
kautta osallistumisesta tulee tarkemmat ohjeet maanantaihin 27.3.
mennessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman verkkosivuille
Ajankohtaista -palstalle: www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen. Lisäksi
kuntien vanhusneuvostoja informoidaan asiasta myöhemmin
sähköpostitse.

 Tarjoamme osallistujille aamu- ja iltapäiväkahvin ja -teen sekä
lounaan.Osallistumisilmoittautumiset perjantaihin 24.3.2017 klo 16.15
mennessä annetun linkin kautta. Pyydämme myös huomioimaan, että
tilaisuus videoidaan suorana internetiin.

Ohjelma jaettu kokouskutsun mukana oheismateriaalina.

Esitys 
pj Vanhusneuvosto nimeää edustajat 5.4.2017 järjestettävään

Vanhusneuvostopäivään.

Päätös Nimettiin Inkeri Kangas.
-----------------------------------
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Ikäihmisten juhla 2017

VANNE 14.03.2017 § 9 Vuonna 2017 Suomi viettää itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa teemalla
Yhdessä. Vanhustyön keskusliitolla on juhlavuoden status ja liitto on
mukana Suomi 100 -ohjelmassa hankkeellaan Ikäpolvet yhdessä -
juurensa tuntien, toisiaan tukien. Vanhustenpäivä ja -viikko on osa
juhlavuoden ohjelmaa. Vanhustyön keskusliitto toivoo, että
Vanhustenviikon teeman mukaisia tapahtumia Ikäpolvet yhdessä -
Generationerna tillsammans järjestetään ympäri vuoden. 

Vanhustenpäivää vietetään perinteiseen tapaan lokakuun ensimmäisenä
sunnuntaina 1.10.2017. Valtakunnallinen pääjuhla pidetään
Hämeenlinnassa Verkatehtaalla. Vanhustenviikkoa vietetään
1.10.-8.10.2017. Lohjan Ikäihmisten juhlat on järjestetty vuosittain
kolmessa eri paikassa: keskustan alueella sekä vuorovuosin Sammatin tai
Karjalohjan alueella ja Nummen tai Pusulan alueella. Tänä vuonna
vuorossa ovat keskustan lisäksi Karjalohja ja Pusula.

Vanhusneuvostolla on talousarviossa varattuna 3 500 euroa (alv 0%)
ikäihmisten juhlien järjestämiseen. 

Uusi vanhusneuvosto nimetään uuden valtuustokauden myötä, valmistelu
voidaan kuitenkin aloittaa jo keväällä. 

Esitys 
pj Vanhusneuvosto päättää

1. aloittaa ikäihmisten juhlien järjestämisen ja 

2. nimeää valmistelun vastuuhenkilöt siihen asti, että uusi
vanhusneuvosto on nimetty ja ottanut asian vastuulleen. 

Päätös Hyväksyttiin.

Järjestetään juhlat viikolla 41:
Karjalohja (vastuuhenkilö avoin)
Pusula (Inkeri Skog)
Laurentius-sali (Pasi Virtanen)

-----------------------------------
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Tiedoksi

VANNE 14.03.2017 § 10 Vanhusneuvostolle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Kuntaliitto on tulkinnassaan toimikuntien, neuvottelukuntien, ja
vaikuttamiselinten osalta todennut, että neuvottelukunta,
vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto eivät ole
kuntalain 17 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä. Kuntalain
siirtymäsäännöstä toimikauden jatkumisesta ei siten sovelleta
neuvottelukuntiin eikä ns. vaikuttamiselimiin. Perusturvalautakunta
on kokouksessaan 28.2.2017 jatkanut vanhus- ja
vammaisneuvostojen toiminta-aikaa jatketun valtuustokauden
loppuun 31.5.2017 asti.

2. Aloite ikäihmisten liikuntakortista etenee. Perusturvalautakunta on
esittänyt kokouksessaan 31.1.2017 kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että ikäihmisten liikunnan tukeminen
huomioidaan vuoden 2018 talousarviovalmistelussa.

Ikääntyneiden palvelualueen edustajat jatkavat tiivistä yhteistyötä
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kanssa, jotta löydetään toimiva
yhteistyömalli järjestöjen, ikääntyneiden palveluiden kuntosalien
sekä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kanssa tukea ikääntyneiden
liikuntaa. Pilottikohteena on aloitettu työskentely Nummen ja
Pusulan alueella liittyen Niilonpirtin kuntosalin ympärille nivoutuvaan
toimintaan. 

3. Valtuustoaloite liukuesteiden hankkimisesta ikäihmisille etenee.
Perusturvalautakunta päätti 31.1.2017 kokouksessaan, että
tarveharkintaan perustuen viranhaltijan päätöksillä myönnetään 
5 000 euroa liukuesteiden hankintaan. 

Esitys 
pj Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Muut esille tulevat asiat

VANNE 14.03.2017 § 11 Vanhusneuvoston jäsenillä on mahdollisuus ottaa keskusteltavaksi
vanhusneuvoston tehtäväalalla tärkeinä pitämiään asioita.

Esitys 
pj Merkitään tiedoksi ja sovitaan mahdollisista jatkovalmisteluista.

Käsittely Ikääntyneiden palvelualuejohtaja Tuula Suominen kertoi, että Lohjan
kaupunki ja Lohjan Liikuntakeskus Oy ovat mukana Ikäinstituutin
kärkihankkeessa Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi. Kärkihankkeessa
koulutetaan vertaisohjaajia ja liikuntakavereita. Kärkihankkeelle
perustetaan ohjausryhmä/Liikuntafoorumi, johon toivotaan myös
vanhusneuvoston nimeävän edustajansa.

Päätös Merkittiin tiedoksi. 

Vanhusneuvosto nimesi Liikuntafoorumiin edustajakseen seuraavat
jäsenet: Inkeri Kangas, Pasi Virtanen, Mirja Janerus sekä Rolf Grandell.

-----------------------------------


