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Lohjan kaupungin Hallintosääntö- ja organisaatiotyöryhmälle. 

 

Lohjan lähidemokratian tavoitteet ja toiminta   

Uuden valtuustokauden alussa ja uusien aluetoimikuntien aloittaessa toimintaansa käymme seuraavassa 

läpi vuosien 2021-2025 suunnitelmia ja toimintamme painopisteitä. 

Lohjan aluetoimikuntamallissa on kahdeksan (8) aluetoimikuntaa: Pusula, Nummi, Karjalohja, Sammatti, 
Etelä-Lohja, Kaupunkikeskusta, Valtaväylät (itäinen Lohja) ja Karstu-Paloniemi-Routio (länsi Lohja). Tällä 

hetkellä näissä toimii aktiivisesti yli 100 lohjalaista edustaen alueitaan, yhdistyksiä ja kuntalaisia. 
Aluetoimikunnat toimivat avoimesti ja läpinäkyvästi eikä niissä toimita puoluepoliittisesti. Toimintaan ovat 
kaikki tervetulleita. Ne pyrkivät viemään monenlaista tietoa asukkaille ja lisäämään täten vuorovaikutusta 

myös kaupungin kanssa. Aluetoimikunnat pyrkivät järjestämään monenlaista toimintaa kuten asukasiltoja, 

ajankohtaisia asiantuntijaesityksiä, alustuksia asukkaita koskevista asioista ja alueen yhteistoimintaa sekä 
aktiivisuutta tukevia pieniä tapahtumia ja talkoita. Yksi tärkeä toimintamuoto on neuvoa ja avustaa alueen 

asukkaita löytämään kanavia tärkeäksi koettujen asioiden eteenpäinviemiseksi. Aluetoimikunnat tekevät 
vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja vuoden lopussa arvioidaan niiden toteutuminen. 

Alueiden johtokunta yhdistää Lohjalla toimivat aluetoimikunnat tuoden yhteiseen tietoon alueiden 

monimuotoisuuden ja erilaisuuden. Se mahdollistaa sekä ajatuksien että tietojen vaihtamisen ja edesauttaa 
alueiden välistä yhteistyötä. Alueiden johtokunta pyrkii kehittämään aitoa vuorovaikutusta kaupungin 

virkamiesten ja päättäjien kanssa asioista, jotka vaikuttavat asukkaiden jokapäiväiseen elämään. 

Aluetoimikuntien sekä alueiden johtokunnan toiminta esitellään ajan tasalla olevien nettisivujen kautta, 
https://lohjanlahidemokratia.fi/. 

Lohjan lähidemokratian tavoitteena on Kuntalain pykälän 22§ hengessä 

 edistää asukkaiden mahdollisuuksia kehittää kunnan toimintaa ja palveluita 

 vahvistaa kotiseutuhenkeä ja identiteettiä 

 edistää kunnan eri osien asukkaiden edunvalvontaa 

 edistää yhdistystoimintaa ja alueellista toimeliaisuutta 

 luoda mahdollisuuksia tuoda esille asukkaille tärkeitä asioita 

 edistää Lohjan eri alueiden välistä yhteistyötä. 
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Suunnitelmia kaudelle 2021 – 2025, painottuen vuoteen 2022 

Vaikuttajaraatien perustaminen, mm. joukkoliikenne, liikenneturvallisuus, valmius- ja 
varautumissuunnitelmat sekä monimuotoinen kulttuuri (huomioiden Lohja 700 vuotta).  

Vaikuttajaraadeissa on mukana henkilöitä aluetoimikunnista sekä muita asiasta kiinnostuneita. 

Raadeissa käsitellään ko. asiaa koko Lohja huomioiden. 

Raadeissa ylläpidetään tiivistä vuorovaikutusta aihealueen muihin toimijoihin Lohjan alueella. 

Raadeissa jaetaan esille tulevia ongelmakohtia sekä ratkaisuehdotuksia kaupungin, eri toimijoiden, 
aluetoimikuntien ja alueiden johtokunnan kanssa. 

 

Yhteistyön lisääminen alueiden johtokunnassa mukana olevien valtuutettujen kanssa 

Alueiden johtokuntaan nimettyjen valtuutettujen  toivotaan osallistuvan entistä tiiviimmin alueiden 
johtokunnan toimintaan. Heidät kutsutaan mukaan alueiden johtokunnan kokousta valmistelevaan 
vapaamuotoisempaan palaveriin.  

Keväällä 2022 järjestetään seminaari, jossa koko alueiden johtokunta miettii yhdessä tavoitteita ja 

mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen yhdessä suunnitellun ohjelman pohjalta. 

Valtuutettujen toivotaan ottavan esille omassa valtuustoryhmässään aktiivisten kuntalaisten esille 
tuomia asioita. 

Lähidemokratia- sivut https://lohjanlahidemokratia.fi/ 

Alueiden johtokunta päivittää entistä tarkemmin Lähidemokratia -nettisivuille alueiden toimintaa 
kuvin ja tekstein. Sivuja tuodaan myös esille eri kanavissa. 

Alueiden johtokunnan tavoitteena on saada lohjalaiset paremmin tietoiseksi toiminnastamme ja 

täten käyttämään tätä yhteistyökanavaa. 

Aluekohtaisten asioiden nostaminen esille alueiden johtokunnan kokouksessa 

Jaamme tietoa hyväksi koetuista toimintatavoista ja –kanavista.  

Nostamme esille alueellisia tarpeita. Näitä ovat esim. tieasiat, kaavoitus, koulutoiminta, 
terveysasema, päivähoito, harrastustilat, palvelut jne. 

Olemme helposti lähestyttävä vaikutuskanava, joka voi järjestää asiantuntijoiden alustuksia ja 
keskusteluja. 

Aluetoimikuntien pieninvestointihankkeiden rahoittaminen, joka tukee vireää aluetoimintaa 
koko Lohjan alueella 
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Alueellisten tilaisuuksien järjestäminen, jotta asukkaat voivat nostaa keskusteluun heille tärkeitä 
asioita ja kertoa ongelmista 

Tilaisuuksia järjestetään kaksi kertaa valtuustokaudessa, ensimmäinen kauden alussa ja toinen 

kauden loppupuolella. 

Alueella esille tulevat asiat käsitellään alueiden johtokunnan kokouksessa, jolloin asioita saadaan 
jaettua sekä voidaan löytää niihin ratkaisuja myös oman alueen ulkopuolelta. 

Tavoitteena on lisätä kotiseutuhenkeä, yhteenkuuluvaisuutta ja edunvalvontaa, ja näin lisätä 

kuntalaisten hyvinvointia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähteet: https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/asioi-ja-vaikuta/lahidemokratia/, Lohjan Kylät ry:n 
Toimivat Kylät –hankkeen julkaisu 1. versio 8.4.2021 https://www.lohjankylat.fi/toimivat-kylat-hanke-2019-
2021/, Lohjan aluetoimikuntien nettisivut https://lohjanlahidemokratia.fi/. 
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