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ASIKKALAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 
 
Paikka: Valtuustosali / Kokoustila Vasala, Asikkalan kunnanvirasto, Rusthollintie 2, Vääksy 
  
Aika: Perjantaina 26.11.2021 klo 9.45-12 

 
Kutsutut: Anneli Upola  Asikkalan kansalliset seniorit ry 
 Pirkko Kotiniitty Päijät-Hämeen Neuroyhdistys  
 Sirkka Kesäniemi Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry   
 Irma Takala  Asikkalan Eläkkeensaajat ry 
 Aila Kekkonen Asikkalan sotaveteraanit ry 

Petri Silvo SPR, Asikkalan osasto 
Viljo Happo  Etelä-Päijänteen Invalidit ry 
Päivi Salojärvi Asikkalan Seurakunta 
Marja Koivisto Hyvinvointikoordinaattori, Asikkalan kunta (siht.) 
Juha Rautava Asikkalan hyvinvointilautakunta 
Matti Kettunen Asikkalan kunta, hyvinvointijohtaja 

   
 
 
1§ Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen, todettiin läsnäolijat 

 
2§ Hyvinvointialueen suunnittelu tänään 

Mika Forsberg, Päijät-Sote  
Mika Forsberg kertoi hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä, esitys muistion 
liitteenä. 
Sote-uudistuksen tavoitteena on mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä 
turvata laadukkaat ja yhdenmukaiset palvelut.  
Päijät-Hämeessä on hyvät lähtökohdat hyvinvointialueen muodostamiseen, koska 
alueella on tehty uudistuksen mukaista palveluntuotannon muokkausta jo vuodesta 
2007, jolloin perustettiin peruspalvelukuskus Oiva ja Aava ja uudelleen vuonna 2017, 
jolloin hyvinvointikuntayhtymä aloitti toimintansa. Hyvinvointialueuudistus tuo 
mukaan mm. Sote-100 paketin, joka pitää sisällään 100 erillislakien muutosta, 
vammaispalvelulain kokonaisuudistus on tulossa 2023. 
Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä 
hyvinvointialueelle 1.1.2023, jolloin Heinola ja Sysmä liittyvät hyvinvointialueeseen. 
Päijät-Häme jatkaa Hus:n erva-alueessa. hyvinvointialueen rahoitus tulee valtiolta. 
Muutos nykyiseen on mm. oppilashuollon psykologien ja kuraattorien siirtyminen 
kunnista hyvinvointialueen työntekijöiksi. 
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Hyvinvointialuevaalit järjestetään tammikuussa 2022, aluevaltuuston toimikausi 
alkaa maaliskuussa 2022. 
Ympäristöterveydenhuolto jää kuntien tehtäväksi, sen järjestäytymisestä päätetään 
myöhemmin. Kehitysvammahuollon erityisen vaativat palvelut järjestää HUS, pois 
lukien vaativan asumisen palvelut, jotka kuuluvat hyvinvointialueelle.  
Toiminnan kehittäminen jatkuu hyvinvointialueella. Tällä hetkellä ei ole näkyvissä 
paineita palveluverkon muutokselle.  
Neuvosto kävi vilkasta keskustelua esityksen pohjalta ja koki tärkeäksi, että 
aluevaltuustoon saadaan edustajia myös Asikkalasta.  

  
3§ Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma  

Asikkalan hyvinvointisuunnitelma, ehkäisevän työn suunnitelma ja ikääntyneiden 
suunnitelma päivitetään kuntastrategian valmistuttua.  Alueelliset suunnitelmat ovat 
valmistuneet ja lähteneet kuntiin hyväksyttäviksi. Hyvinvointikoordinaattori esitteli 
alueellisten suunnitelmien kärjet ja käytiin keskustelua siitä mitkä teemat ja ilmiöt 
ovat Asikkalan kannalta tällä hetkellä tärkeimpiä. Neuvosto nosti ikääntyneiden ja 
vammaisten kohdalla tärkeiksi kokonaisuuksiksi mm. turvallisuuden mukaan lukien 
lähisuhteiden ja ympäristön sekä taloudellisen turvallisuuden, järjestöjen 
toimintaedellytysten turvaamisen mm. tiloja osoittamalla, laaja-alaisen ja helposti 
saavutettavan harrastustarjonnan turvaamisen ja kehittämisen sekä syrjäytymisen 
ehkäisyn. 

 
6§ Muut asiat  

Päivi Salojärvi kertoi seurakunnan joulun ajan suunnitelmista, on hyvä seurata 
ilmoittelua, koska koronatilanne ja ohjeet muuttuvat tiheästi.  
Keskusteltiin siitä, että neuvosto on aiemmin kokoontunut Asikkalan kylillä noin 
kerran vuodessa, jatketaan tätä mallia myös vuonna 2022. Sovittiin myös, että 
neuvosto kokoontuu perhekeskus Ilossa ja seniorikeskus Olossa kevään 2022 aikana.  
 

7§   Seuraava kokous 
 28.1.2022 klo 10-12 Seniorikeskus Olo 
 25.3.2022 klo 10-12 Alustavasti Perhekeskus Ilo 
 3.6.2022 klo 10-12, paikka avoin 
 
 


