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ASIKKALAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON AVOIN KOKOUS 
 
Paikka: Vesivehmaan nuorisoseurantalo, Vesivehmaantie 34517130 Vesivehmaa 
Aika: Torstaina 10.11.2022, klo 10-12 

 
Jäsenet: Anneli Upola  Asikkalan kansalliset seniorit ry 
 Marja-Liisa Koskinen Päijät-Hämeen Neuroyhdistys  
 Sirkka Kesäniemi Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry   
 Marja Kakkonen Asikkalan Eläkkeensaajat ry 
 Aila Kekkonen Asikkalan sotaveteraanit ry 

Petri Silvo SPR, Asikkalan osasto Teams-yhteydellä 
Viljo Happo  Etelä-Päijänteen Invalidit ry 
Päivi Salojärvi Asikkalan Seurakunta 
Marja Koivisto Hyvinvointikoordinaattori, Asikkalan kunta (siht) 
Juha Rautava Asikkalan hyvinvointilautakunta (poistui klo 11.30) 
Matti Kettunen Asikkalan kunta, hyvinvointijohtaja 
Irma Takala Asikkalan eläkkeensaajat ry 
Eva Aalto  Etelä-Päijänteen Invalidit ry 
 

   
 
1§ Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00 

 
2§ Vanhus- ja vammaisneuvosto ja kunnan edustajat esittäytyvät 

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ja paikalla olleet varajäsenet sekä 
hyvinvointilautakunnan ja kunnan edustajat esittäytyivät.  

 
3§ Keskustelu ikääntyneiden palveluista ja palvelutarpeista Asikkalassa 

Hyvinvointikoordinaattori ja senioriohjaaja esittelivät kunnan palveluja ja vastailivat 
esille nousseisiin kysymyksiin. 
Käytiin vilkasta keskustelua palveluista, palvelutarpeista Asikkalassa ja erityisesti 
Vesivehmaan alueella. Kiitosta saivat mm. liikuntapalvelut, kehittämisehdotuksena 
tuli esille mm. yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksien lisääminen, yhteiskuljetukset 
kulttuuririentoihin ja vanhusneuvolan perustaminen. Keskustelussa tuli esille 
palautetta sote-palveluista sekä Kelan toiminnasta, käytiin keskustelua näistä 
aiheista ja muistutettiin osallistujia senioriohjaajan palveluista. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että hyvinvointikoordinaattori ja senioriohjaaja 
valmistelevat seuraavaa kokousta varten kannanottoa vanhusneuvolatoiminnan 
aloittamisesta hyvinvointialueella ja Asikkalassa.  
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Keskustelua mm. palveluiden ja tapahtumien mainonnasta ja miten tavoittaa 
mahdollisimman hyvin kohderyhmä. Todettiin, että paikallislehti ei tavoita kaikkia 
kotitalouksia, eivätkä kaikki ikääntyvät seuraa esim. netti- ja somemainontaa. 
Ikääntyneiden palveluissa ei ole riittävästi resurssia esimerkiksi kohdennettuihin 
puheluihin. Toivotaan yhteistyötä kyläyhdistyksistä ja muilta toimijoilta, jotka voisivat 
viedä tietoa tapahtumista ja palveluista eteenpäin.  
 
Keskusteltiin myös vapaaehtoisten tarpeesta eri palveluissa ja toiminnoissa. 
Vapaaehtoisia on ollut vaikea rekrytoida vaikka tarvetta olisi monella toimijalla. 
Neuvosto kehottaakin jokaista vapaaehtoistyöstä kiinnostunutta olemaan yhteydessä 
senioriohjaajaan, seurakunnan diakoniatyöntekijään tai SPR:n paikallisosastoon.  

 
4§ Edustajan ja varaedustajan nimeäminen hyvinvointialueen vanhus- ja 

vammaisneuvostoihin  
 Hyvinvointialueelta on tullut kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoille pyyntö nimetä 

edustajansa hyvinvointialueen vanhus – ja vammaisneuvostoon. Neuvosto päätti 
keskustelun jälkeen nimetä sekä vanhusneuvoston että vammaisneuvoston 
varsinaiseksi jäseneksi Seija Upolan ja hänen varajäsenekseen Anneli Upolan.  

5§ Muut asiat 
 Keskusteltiin kokouskäytännöistä; todettiin, että korona-epidemian laannuttua 

kunnan käytännön mukaisesti ja kokouksen sujuva kulku huomioiden jatkossa 
läsnäolokokouksiin ei ole mahdollista osallistua teamsin välityksellä. Mikäli 
varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, hänen tulee kutsua paikalle 
varajäsen.  

 
6§   Seuraava kokous 
 Kevään 2023 kokoukset: 
 Perjantaina 27.1.20223 klo 10-12 
 Perjantaina 10.3.2023 klo 10-12 

Perjantaina 19.5.2023 klo 10-12 
 

 
 
Tervetuloa!  
 
 

Seija Upola   Marja Koivisto 
 puheenjohtaja  sihteeri 
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