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Vihdin vanhusneuvoston osallistuminen ikäihmisten hyvinvointipäivään syksyllä 2019
Vanh 23.05.2019 § 14
Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenpäivät ja -viikot ovat
valtakunnallisia teematapahtumia, jotka näkyvät myös Vihdissä.
Perusturvakuntayhtymä Karviainen järjestää perinteisen Ikäihmisten
hyvinvointipäivän myös tänä vuonna syksyllä 2019 yhdessä paikallisten
toimijoiden kanssa.
Vanhusneuvosto on osallistunut tilaisuuteen aiempina vuosina ja tarjonnut
tilaisuudessa lisätietoa Vihdin vanhusneuvoston toiminnasta sekä neuvostossa
edustettuina olevien yhdistysten ja säätiöiden järjestämistä tilaisuuksista
ikääntyville.
Vihdin vanhusneuvostossa edustutettuina ovat seuraavat vanhusjärjestöt ja
toimijat:
- Vihdin Vanhustentuki ry
- Eläkeliiton Vihdin yhdistys ry
- Eläkeliiton Nummelan yhdistys ry
- Nummelan eläkkeensaajat
- Vihdin Eläkeläiset ry
- Vihdin kansalliset seniorit ry sekä
- Vihdin seurakunta
- Suomen Punainen Risti (SPR)
- Vihdin Vanhainkotisäätiö
- Nummelan Kaarikeskussäätiö.

Valmistelija

Saara Rahkonen-Rannikko, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, puh. 044 767 4706

Ehdotus

Vihdin vanhusneuvosto päättää
1) osallistua Ikäihmisten hyvinvointipäivään 9.10.2019,
2) nimetä Vihdin vanhusneuvoston pisteelle neuvoston jäsenistä edustajat ja
3) keskustella tässä kokouksessa vanhusneuvoston pisteellä tarjottavasta
esittelystä ja sen sisällöstä, kuten Vihdin vanhusneuvoston toiminnasta sekä
neuvostossa edustettuina olevien yhdistysten ja säätiöiden järjestämistä
tilaisuuksista ikäihmisille.

Päätös

Vihdin vanhusneuvosto päätti yksimielisesti
1) osallistua Ikäihmisten hyvinvointipäivään 9.10.2019;
2) nimetä Vihdin vanhusneuvoston pisteelle edustajiksi Anna-Leena Brännaren,
Lea Laurellin ja Soili Suikkasen;
3) koota viime vuoden tapaan esitteen neuvoston toiminnasta ja neuvostossa
edustettuina olevien järjestöjen järjestämistä tilaisuuksista
lukujärjestysmuotoisesti.
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Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ajankohtaiset asiat: tilannekatsaus tehostetun palveluasumisen ja
kuljetuksien kilpailutuksesta
Vanh 23.05.2019 § 15
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen edustaja, ikäkeskuspäällikkö Raija Salmi,
esittelee kokouksessa neuvostolle ajankohtaiset tiedot tehostetun
palveluasumisen ja kuljetuksien kilpailutuksesta.

Oheismateriaali

Kuljetukset ja Kulkukeskus, huhtikuun projektitiedote

Valmistelija

Saara Rahkonen-Rannikko, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4706

Ehdotus

Vihdin vanhusneuvosto merkitsee käydyn keskustelun ja tilannekatsauksen
tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Käsittely

Ptky Karviaisen edustaja ikäkeskuspäällikkö Raija Salmi esitteli
kuljetuskilpailutuksen sekä tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen
etenemistä.
Tehostetun palveluasumisen kilpailutuksessa tarkoitus on lisätä asiakkaan
valinnanvapautta hoitokodin valinnassa. Kilpailutuksen valmistelussa on lisäksi
painotettu vahvasti laatuvaatimuksia ja jokaisen tarjoajan on täytettävä tilaajan
laatukriteerit.
Neuvosto totesi laatuvaatimusten huomioimisen ja asiakkaan mahdollisuuden
vaikuttaa hoitokodin valintaan aiempaa paremmin olevan hyvä kehityssuunta.
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Ilmoitusasiat
Vanh 23.05.2019 § 16
1) Seuraava kokous:
Vanhusneuvosto on järjestäytymiskokouksessaan 21.9.2017 § 18 päättänyt,
että neuvoston kokoukset pidetään tarvittaessa joka kuukauden kolmas
torstai klo 14.00 lukuun ottamatta kesäkautta (kesä-elokuu), jolloin
kokouksia ei järjestetä.
Seuraava ja samalla toimikauden 1.6.2019-31.5.2021 ensimmäinen
vanhusneuvoston kokous pidetään siten em. voimassa olevan päätöksen
mukaisesti torstaina 19.9.2019, klo 14. Kokouspaikkana Vihdin
kunnanvirasto.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille viikkoa ennen kokousta.
2 Muut keskustelu- ja kokousasiat:
- Vihdin vanhusneuvoston osallistuminen Vanhustyön keskusliiton
järjestämään kaikille avoimeen tilaisuuteen ja koulutukseen Nummelassa
(Luksia) 16.5.2019.
Tilaisuuden avasi Vihdin vanhusneuvoston edustajana, neuvoston
puheenjohtaja Armi Noro.
3) Muut keskusteluasiat.

Ehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti ja totesi 16.5.2019 tilaisuuteen
osallistuneen Lea Laurellin, Anna-Leena Brännaren ja Armi Noron, joka piti
tilaisuuden avauspuheenvuoron.
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Pöytäkirjan muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:

§ 14-16

Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohjeet:
Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kunnanvirasto@vihti.fi, seuraavista pykälistä: ----

os. PL 13, 03101 Nummela, käyntiosoite: Asemantie 30, sähköposti:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija
tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.
Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalitus, pykälät --- , valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle
os. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät --- , valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle
os. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät --- , osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle os. PL 204, 65101 Vaasa,
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnanjäsenen katsotaan saanen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa.
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