KAUKE- Kaupunkikeskustan aluetoimikunta
Kokous 2.5.2022 kello 17:00 – 18.05
Kaupungintalo Monkola, hallituksen pienempi kokoustila
KOKOUSMUISTIO
1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Laila Kakko avasi kokouksen kello 17.00.
2. Kokouksen osallistujat
Laila Kakko, varapuheenjohtaja, toimi kokouksen puheenjohtajana, Lohjan Sydän
Riitta Luhtala, Nummentaustan asukasyhdistys
Peter Molander, AJ jäsen, asukasedustaja
Arja Uusitalo, AJ jäsen, asukasedustaja
Sinikka Klaus, asukasedustaja
3. Edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtajan kierrätti muistion osallistujilla. Merkittiin muistio tiedoksi.
4. Ajankohtaista kaupungissa
1. Kaavoitusohjelman 2022 – 2024 kommentointi
Lohjan kaupunki toivoo kommentteja Kaavoitusohjelmasta vuosille 2022 – 2024.
Ehdotettiin, että kutsuttaisiin kaavoittaja Kauken kokoukseen. Toisaalta
kaavoittaja on tavoitettavissa joka torstai Teamsin välityksellä
2. Taajamaosayleiskaavan kommentointi käynnistymässä
Kaupungin tehtävä on informoida ja osallistaa kaupunkilaisia. Odotetaan avoimia
tilaisuuksia, joissa olisi tähän mahdollisuus.
3. Roskapäivä 5.5.2022
Lohjalaisten oma roskienkeruu päivä, katso lisätietoa kaupungin sivuilta.
4. LANUPE:n Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi, terveys ja turvallisuus -koulutus ja

infopäivä 10.5.2022

KUTSU:
https://docs.google.com/presentation/d/1uFxJ_Dk9HaCqOli_kBsliB4IBTSR2S7NH47HAAeUNc/present#slide=id.g1235fda8484_0_83

5. Pienhankerahan käyttö tälle vuodelle
Kaupungilta on alueellemme varattu pienhankkeisiin 3125 euroa. Olemme saaneet
yhteydenoton ja pyynnön saada avustusta Kotiseutututkimuksen ystävien Kotiseututalon
toimintaan, jossa toimii mm. Kahvila Liisa. Yhdistys pyrkii tekemään parhaansa, että saisi
kahvilatoiminnan jatkumaan perinteikkäissä ja vanhaa ilmapiiriä huokuvissa tiloissa keskellä
Lohjaa ja siis kaupunkia. Rakennus on yksi keskustan vetovoimatekijöistä.

Kotiseutututkimuksen Ystävät ry on hankkimassa kahvilatilaan ilmalämpöpumppua, joka lisäisi
asiakasviihtyvyyttä ja varmistaisi osaltaan yrittäjän toimimisen ja jatkamismahdollisuudet
tiloissa. Yhdistys ei pyri voitolliseen / kaupalliseen liiketoimintaan, joka kuuluu yrittäjälle,
ainoastaan mahdollistamaan yritystoiminnan omistamissaan tiloissa. Tarvittaessa tila toimii
iltaisin ja kahvilan suljettuna ollessa eri yhdistysten kokoontumistilana keskustassa.
Kotiseututalo on merkittävä historiallinen kohde ja sen ylläpito on meille kaikille kaupunkilaisille
silmänilo, mukavahenkinen kahvila sekä Käsityön ystävien puotipaikka. Se mahdollistaa
yritystoimintaa ja on merkittävä turistikohde. Yhdistys tekee tärkeää työtä Lohjan kotiseututyön
edistämiseksi.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat esittämässä, että Kotiseutututkimuksen ystävien
laitehankinta toteutetaan täysimääräisesti. Hankittava laite on Toshiba Haori DESIGN E 13.
Hankintahinta on 1619 euroa, asennuksineen 2644 euroa.
Tarjous sisältää ilmalämpöpumpun, kondenssivesipumpun, kylmä- ja sähköasennukset ja
tarvikkeet, ulkoyksikön suojan sekä 2 vuoden takuun laitteille ja työlle.
Päätös: Päätettiin viedä Kotiseutututkimuksen ystävien hanketta eteenpäin esittäen tarkemmat
laskelmat alueiden johtokunnan kokoukselle.
6. Uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Maria Leman on pyytänyt vapautusta puheenjohtajan tehtävästä. Vapautettiin hänet
tehtävästä ja hänen tilalleen valittiin puheenjohtajaksi Riitta Luhtala josta automaattisesti tulee
alueiden johtokunnan jäsen. Laila Kakko jatkaa puheenjohtajana. Sovittiin työnjaosta; Peter
Molander hoitaa sihteerin tehtäviä ja Arja Uusitalo avustaa mm. Kauken facebook-sivujen
päivityksessä.
Puheenjohtajuus vaihtuu virallisesti kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen. Marialle lämmin
kiitos sydämellä tehdystä työstä.
7. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous 6.6.2022 kello 17.00 Monkolassa.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.05.
Muistion laati
Laila Kakko
Puheenjohtaja
laila.kakko@gmail.com
+358 46 8103135

