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ASIKKALAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 
Paikka: Oltermannin Olo, Terveystie 1 C, Vääksy 
Aika: Perjantaina 18.2.2022, klo 10-12 

 
Paikalla: Anneli Upola  Asikkalan kansalliset seniorit ry 
 Pirkko Kotiniitty Päijät-Hämeen Neuroyhdistys  
 Sirkka Kesäniemi Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry   
 Marja Kakkonen Asikkalan Eläkkeensaajat ry (klo 10-10.30) 
 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 
Annukka Tuominen Asikkalan kunta, senioriohjaaja 

   
 
 
1§ Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00, todettiin läsnäolijat 

 
2§ JOPA, joustavan palvelun asumisen malli iäkkäille-hankkeen esittely 
 Projektisuunnittelijat Laura Nummela ja Marko Hiekkanen PHHYKY 
 Esitys muistion liitteenä 
 
3§ Hyvinvointisuunnitelman ja ikääntyneiden suunnitelman työstö 
 Hyvinvointikoordinaattori esitteli alueellisen hyvinvointisuunnitelman kärjet, 

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman ja ehkäisevän työn suunnitelmat, joiden 
perusteella tehdään Asikkalan oma hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025, 
tarkoitus on, että hyvinvointisuunnitelma sisältäisi myös ehkäisevän työn ja 
ikääntyneiden suunnitelmat. Hyvinvointisuunnitelmatyötä tehdään parhaillaan, 
odotetaan kuntastrategian valmistumista.  

 
 Käytiin keskustelua siitä, mitä vanhus- ja vammaisneuvosto pitää tärkeinä asioina 

hyvinvointisuunnitelmaa tehtäessä.  
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Vanhus- ja vammaisneuvosto nosti esille vapaaehtoistyön sekä seurojen ja 
järjestöjen toiminnan tärkeyden kunnan kannalta, näiden toimijoiden toiminnan 
tukeminen koettiin tärkeäksi. Kunta voi tukea seurojen ja järjestöjen toimintaa mm. 
turvaamalla ja luovuttamalla niille toimitiloja ja kokoontumispaikkoja. Toivottiin 
enemmän yhteiskäyttötiloja. 
 
Tärkeäksi koettiin se, että palveluja järjestettäessä huomioidaan yksilölliset tarpeet, 
jolloin yksilö saa joustavasti ne palvelut, joita hän tarvitsee. Palvelupolkujen 
yhtenäistäminen koettiin tärkeäksi, jotta palveluita saisi joustavasti. 
 
Huoli sivukylien asukkaista ja heidän mahdollisuudestaan päästä palvelujen piiriin, on 
suuri, mm. kuljetuspalveluja tarvitaan, jotta kuntalainen pääsee eri tapahtumiin ja 
toimintoihin.  
 
Nähtiin, että eläkkeelle jääminen on elämäntilanne, jossa helposti voi syrjäytyä tai 
jossa esimerkiksi päihteiden käyttö voi lisääntyä merkittävästi, tarvitaan erilaisia 
palveluja tueksi. 

  
4§ Vanhustyön verkoston perustaminen Asikkalaan 

Hyvinvointikoordinaattori Marja Koivisto ja senioriohjaaja Annukka Tuominen 
esittävät vanhustyön verkoston perustamista Asikkalaan. Asikkalan ikääntyneiden 
palveluissa ollaan kehittämässä etsivää ja löytävää vanhustyötä riskissä olevien 
vanhusten saamiseksi avun piiriin. Yhtenä etsivän ja löytävän vanhustyön 
toimenpiteenä suositellaan vanhustyön verkoston perustamista kuntaan (mm. 
vanhus- ja vammaispalvelun liitto VALLI ry.) Vanhustyön verkosto vahvistaa eri 
toimijoiden tekemää vanhustyötä ja tietämystä toistensa palveluista, mikä lisää työn 
vaikuttavuutta.  
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto pitää vanhustyön verkoston perustamista kuntaan 
perusteltuna ja hyvänä toimenpiteenä palveluverkoston vahvistamiseksi. 

  
  
5§ Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan nimeäminen liikenneturvallisuusryhmään 
 Vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää liikenneturvallisuusryhmään edustajakseen 

Seija Upolan ja varalle Petri Silvon. 
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6§ Muut asiat  
 Ei muita asioita 
 
7§   Seuraava kokous 
 Perjantaina 29.4.2022 klo 10-12, Kunnanvirasto, kokoushuone Vasala 
 
 
 
 
 

Marja Koivisto 
 sihteeri 
 


