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Etelä-Lohjan Aluetoimikunta - Toimintakertomus 2021 
 

1 Yleistä 
Vuosi 2021 oli Lähidemokratian 8. vuosi ja toinen Covid-19 vuosi. Kaksi viimeistä vuotta ovat olleet eri-
tyisen haasteellisia erityisesti keskinäisen viestinnän osalta virtuaalikokoukset ja pikaviestintä tai 
Facebookin käyttö ja toiminta lamaantui lähes kokonaan.  
 
Alueellamme ensimmäiset neljä vuotta 2013-2017 olivat aktiivisia, mutta vuosina 2017-2021 toiminta on 
hiipunut ja kokouksiin osallistuminen vähentyi asteittain jo ennen Covid-19, ote herpaantui ja ideointi 
vähentyi.  
 
2021 alussa jäljellä oli viisi aktiivia, jotka yrittivät edistää asioita. Nimellisesti aluetoimikuntaan kuului 
2021 useampi henkilö eli yhteensä 10, koko kauden aikana oli 3 henkilöä jäänyt pois. Jäsenistä vain 5:llä 
jonkinasteinen yhteys yhdistyksiin ja loput yksityisiä henkilöitä ns. aktiiveja, joilla ei kunnon yhteyttä alu-
een yhdistyksiin tai alueensa asukkaisiin. 
 
Valmistauduimme lopettamaan vanhan aluetoimikunnan kunnallisvaalien siirtyessä pandemian takia.  
 
Alkuvuonna oli kaksi etäkokousta, joissa osallistujia niukasti, vähän uusia ajatuksia ja kaupungin päätök-
senteon valmistelujen seuranta loppui lähes kokonaan. 
 
Jäljellä olevat aktiivit keskittyivät miettimään mitä on saavutettu 8:n vuoden aikana ja miten voisimme 
parantaa toimintaa ja puhaltaa uutta kipinää Lähidemokratiaan Etelä-Lohjalla. Tämä ryhmä vaihtelevalla 
kokoonpanolla piti useita kokouksia, joissa suunniteltiin ja viimeisteltiin toimintaraamin muutosta. 
 
Totesimme, että on välttämätöntä miettiä, miten aluekokousten ehdokasasettelut ja aluetoimikunnan 
jäsenten valinta kiinnostaisivat oikeasti yhdistyksiä ja että ehdokkaat olisivat yhteistyökykyisiä tai moti-
voituneita todelliseen työhön. 
 
Covid-19 ajan opetus oli, että aluetoimikunnan (, joka on toiminnallisesti rekisteröimättömän yhdistyk-
sen hallitus) jäsenten pitää hallita ja käyttää: 
- virtuaalikokousten tekniikka (TEAMS) 
- suostua käyttämään Facebookia 
- pystyä kommunikoimaan pikaviestimillä kuten WhatsApp 
- osata käyttää kunnon sähköpostiosoitetta, jonka tila ei heti lopu kesken 
- pystyä hakemaan ja lukemaan tietoja jaetusta sähköisestä pilvipalveluarkistosta. 

2 Uusi aluetoimikunta 
Järjestimme uuden aluetoimikunnan valintakokouksen (Aluekokous) 21.9.2021 Järnefeltin koulun Audi-
toriossa. Kokoukseen ilmaantui paikalle vain 15 henkilöä. kävimme läpi mikä kokouksen tavoitteet ovat. 
1) Löytää henkilöitä, jotka ovat ehdokkaina tai edustavat yksilöinä osaamista tai kokemusta, jota 

voimme hyödyntää. Ennakkoon oli vain kolme lähettänyt vaaditun henkilöprofiilin, mutta eivät tul-
leet paikalle. 

2) Kokouksessa alustettiin mikä aluetoimikunta on ja mikä sen rooli ja mitkä tavoitteet ovat Lähidemo-
kratiassa. Valittiin 9 henkilöä paikalle tulleista. 

3) Esitettiin, että toiminnan tehostamiseksi on perustettu aikaisemmin Etelä-Lohjan Alue ry, jonka ta-
voite on tarjota aluetoimikunnalle toiminta-alusta ja edistää yhteistyötä alueella. Päätettäväksi 
aluekokoukselle, että jatketaanko kuten ennenkin aluetoimikunnan toimintaa vai integroidaanko 
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sen toiminta Alue ryn toimintaan. Käytännössä Etelä-Lohjan Aluetoimikuntana toimisi Etelä-Lohjan 
Alue ryn hallitus. Aluekokous valitsi integroitumisen Etelä-Lohjan Alue ryn kanssa etenemislin-
jaukseksi. 

4) Tämän jälkeen oli useampia kokouksia, joissa mm. vahvistettiin juuri valitun Aluetoimikunnan jäsen-
ten valinta Etelä-Lohjan Alue ryn hallitukseen ja Etelä-Lohjan Alueidenjohtokunnan jäsenten ja 
varajäsenten valinta. 

Nykytila on, että Etelä-Lohjan Alue ryn hallitus toistaiseksi toimii myös Etelä-Lohjan Aluetoimikuntana. 
Tutkimme, miten jatkamme ja miten vaikuttajaraadit, hankkeet tai muut toimintaryhmät vaikuttavat 
toimintaan. 
Pidimme kaksi aluetoimikunnan kokousta, joissa pikareagointi loppuvuoden pienhankkeisiin vuoden vii-
meiseen alueiden johtokunnan kokoukseen. 

3 Aloite ja pienhanketoiminta 
Keväällä ei aktiviteettejä, mutta uuden kynnyksellä ja alettua syksyllä esiin nousivat ehdotuksina mm.  
- Pähkinäniemen rannan puistopenkkien siirto 
- Puistopenkit Lasitehtaan uimarannalle 
- Roskiksia Virkkalan taajamaan 
- Flyer-joka kotiin Etelä-Lohjalla (vain tämä jäi hankkeeksi). 

4 Viestintä 
Viestinnän osalta jatkoimme alkuvuonna vanhoilla alustoilla, mutta aloitimme pian alkuvuodesta uuden 
WordPress-alustalle siirtymisen. Vanhat toimivat käytännöt ja jakelut alueiden johtokunnan ja kaupun-
gin kaavoituksen lausuntopyyntöjen toimittamisessa muuttuivat uuden Lähidemokratiatoiminnan 
kauden alussa.  
 
Etelä-Lohjalla on uudessa Lähidemokratia -sivustossa oma osuus. Alussa asetimme isoja toiveita sen toi-
mivuudelle, mutta alustan navigointiratkaisu piilottaa alueet ja niiden lisäsivut ja kaikilla asukkailla ei 
riitä kykyä kaivella esiin alueensa tietoja. Siksi panostimme omaan perussivustoon (www.etela-loh-
janalue.fi), joka on suunniteltu pitäen mielessä vain alueemme toiminnallisia tarpeita, työ on vielä 
kesken ja alueen toimijoiden sitouttaminen sivuston käyttöön viestintäkanavana meneillään. 
 
Koko Lähidemokratiatoiminnan osalta viestinnän toimivuutta versus helppoutta ja näennäistä odotusta, 
että kaupungin organisaatio huolehtisi siitä haluamallamme tavalla on mietittävä uudelleen. Aikaisempi 
kokemus on, että kaupungin intressit ovat jossain määrin AJ:ssä ja viestintää on vain kokouskutsut AJ:n 
varsinaisille jäsenille ja että esityslistat ja pöytäkirjat ilmaantuvat Dynastyyn.  

5 Vuoden aikana esille tulleet kehitysehdotukset 
Jäseniksi pyrittävä saamaan osaavia ja aktiivisia henkilöitä pääasiallisesti yhdistyksistä. 
Valittujen jäsenten edustettavat pääsääntöisesti jotain alueellista yhteisöä. 
Jäsenten työnjakoa pyritään tasapuolistamaan, mieluusti selkeä rooli kullekin jäsenelle. 
 
Lähidemokratian ryhmille laaditaan vuosiaikataulu, jonka ideana on, että 

• asukkaiden toiveet ja tarpeet kerätään aluetoimikunnissa vietäviksi kehitysehdotuksina Alueiden 
johtokunnan valmistelevaan kokoukseen (AJV) 

• AJV harkintansa mukaan vie kannatettavat kehitysehdotukset Alueiden johtokunnan (AJ) päätettä-
väksi. 

Tätä varten tarvitaan kaikkia osapuolia sitova vuosiaikataulu, jonka perusteella osapuolet tietävät milloin 
mitäkin asiaa käsitellään (yhteinen vuosikello voisi olla hyvä). 
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Kaavoituksen lausuntopyynnöt ovat lakanneet tulemasta aluetoimikuntakohtaisiin postilaatikoihin ke-
sällä 2021. muidenkin toimintojen lausuntopyynnöt olisi syytä laajentaa koskemaan aluetoimikuntia ja 
niiden reititys automatisoida. 

 
 


