ORIMATTILA
KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA – ORIMATTILA
ORIMATTILA

Väestö 31.12.2017

16221

0-17-vuotiaat, % väestöstä 31.12.2017

20,8 % (lkm 3 379)

Ikäryhmä

0-4v

5-9v

10-14v

15-19v

20-24v

Lukumäärä

823

981

1044

847

597

Hyvinvoinnin tilan kärjet
1. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen lasten ja nuorten toimintaympäristöissä sekä lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa ja toimintojen
suunnittelussa (mm. koulukiusaaminen, yksinäisyyden kokemus, kokemus vaikutusmahdollisuuksista ja osallisuudesta)
2. Päihde- ja mielenterveysongelmat huolenaiheena (mm. ahdistuneisuus, esh- psykiatrian avopalvelujen käyttö kasvussa, päihteiden käyttö,
päihdemyönteisyys)
3. Terveydentilaan ja elintapoihin liittyvät huolenaiheet (mm. ravitsemus, ylipaino, liikunta, ei harrastustoimintaa)

KUNTAKOHTAISET PALVELUKUVAUKSET – ORIMATTILA
VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS







Orimattilassa varhaiskasvatuksen piirissä on noin reilut 615 lasta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 90 sekä
kotihoidossa noin 135 lasta.
Kunnallisessa varhaiskasvatusmuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito sekä ryhmäperhepäivähoito sekä koululla ja päiväkodeissa tapahtuva
esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa toimimuotoina on perhepäivähoito ja päiväkotitoiminta.
Orimattilassa on kattava palveluverkko ja monipuolinen palvelutarjonta lapsiperheille.
Varhaiskasvatus- ja esiopetustoimintaa ohjaavat valtakunnalliset ja paikalliset opetussuunnitelmat sekä lainsäädäntö.
Toimivilla palveluilla ja monialaisella yhteistyöllä tuetaan lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.
Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti Orimattilassa korostetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
muun muassa liikunnan keinoin sekä ruokakasvatusmallilla.

AVOIN VARHAISKASVATUS






Avoimen varhaiskasvatukseen osallistuu säännöllisesti kerhotoimintaan viikoittain reilut 50 lasta sekä vuositasolla kaikissa avoimen
varhaiskasvatuksen palveluissa on yhteensä 7300 kävijää.
Orimattilan avoimen toiminnan yhteyteen on liitetty mm. varhaiskasvatuksen perheohjaus.
Perhekeskustoimintamallin mukainen moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kesken; esim. uhmakoulua, vaunuralli, teemaillat, lapsiperheiden
asiakasraati jne.
Kerhotoiminnan lisäksi avoin perhekahvila ja lapsiparkki
Arki-iltaisin vanhempien ryhmäkokoontumisia; perhevalmennuksesta muodostuneet ryhmät (6 kpl), monikkoperheet, kestoilijat jne-> ryhmät
vaihtelevat aina kulloisenkin tarpeen mukaan.

PERUSOPETUS






Laaja kouluverkko – kymmenen perusopetuksen koulua, joissa oppimisen tuki toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lähikouluperiaatteen mukaisesti.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, joka järjestetään yhteistyössä 4H-yhdistyksen ja MLL:n kanssa.
Joustavan perusopetuksen ryhmä (JoPo) Orimattilan yhteiskoululla yhdeksäsluokkalaisille
Koulunuorisotyöntekijä ja kouluihin jalkautuva etsivä nuorisotyöntekijä
Kaikissa kouluissa toimii oppilaskunta, josta on yhteys kaupunkikohtaiseen Nuorisovaltuustoon

OPISKELUHUOLTO





Kaupunkikohtainen opiskelijahuollon ohjausryhmä, joka vastaa opiskeluhuollon käytänteistä, monialaisesta yhteistyöstä ja kehittämisestä.
Koulupsykologipalvelut; kaksi koulupsykologia, jotka toimivat esi-, perus-, ja lukio-opetuksessa.
Koulukuraattoripalvelut; kolme koulukuraattoria, jotka toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksessa.
PHHYKY:n tuottamat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

LUKIOKOULUTUS
Erkko-lukiossa opiskelijalla on mahdollisuus valita koulukohtainen urheilulinja tai painottaa media- ja robotiikkataitojaan valitsemalla koulukohtainen
robomedialinja. Lukiossa voi suorittaa myös kansainvälisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden kursseja. Ylioppilastutkinnon rinnalla kuvataiteessa, liikunnassa,
tanssissa, musiikissa ja viestinnässä voi näyttää taitonsa tekemällä lukiodiplomin. Erkko-lukiolla on tiiviit yhteydet koulun ulkopuoliseen maailmaan, mikä
näkyy opintokäynteinä ja yrityselämäyhteyksinä sekä asiantuntijavierailuina oppitunneilla ja teemapäivillä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua
kansainvälisiin projekteihin. Erkko-lukiossa toimii aktiivinen opiskelijakunta, joka on mukana koulun kehittämisessä ja järjestää erilaisia yhteisöllisiä
tapahtumia. Lukiossa järjestetään erilaisia ryhmäyttämistapahtumia ja teemapäiviä yhdessä opiskelijahuollon henkilöstön ja etsivän nuorisotyön kanssa.
Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaajat antavat opinto-ohjausta sekä yksilö- että ryhmäohjauksena. Uuden lukiolain mukaisesti opiskelijoille tarjotaan entistä
vahvempaa oppimisen tukea sekä tarvittaessa erityisopetusta.

SEURAKUNTA
Seurakunnassa tehdään monipuolista ja laajaa lapsi- ja perhetyötä. Esimerkiksi perhekerhoissa oli vuonna 2017 3584 käyntikertaa. Verkostoyhteistyö
esimerkiksi kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden, PHHYKY:n sosiaalityön, LAPE-hankkeen sekä paikallisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa on
olennainen osa työtä. Kouluikäisten kohdalla seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö toimii yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan. Orimattilan kaupunki ja
seurakunta ovat tehneet yhteistyösopimuksen, joka koskee kasvatuksen kentän yhteistyötä.
Rippikoulu tavoittaa edelleen valtaosan maamme nuorista. Vuonna 2017 rippikouluun osallistui yhteensä 48 734 henkilöä, ja valtakunnallinen tavoitettavuus
oli 84,3 prosenttia 15-vuotiaiden ikäluokassa. ”Myönteinen rippikoulukokemus perustuu suurelta osin turvallisuuden tunteeseen, ja nuoret kokevat
rippikoulun turvallisena yhteisönä. Nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi on ihan ykkösjuttu rippikoulussa”, kertoo rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen
Kirkkohallituksesta. Orimattilassa rippikoulun kävi vuonna 2017 liki 150 nuorta.
Rippikoulun jälkeen nuorilla on mahdollisuus jatkaa isosena tai harrastekerhojen ohjaajana, kumpaankin tehtävään saa seurakunnalta koulutusta, tukea ja
apua. Kerhonohjaajaksi voi ryhtyä yläkouluikäisenä jo ennen rippikoulua.
Orimattilan seurakunta kuuluu Lahden perheasiain neuvottelukeskuksen toimialueeseen, palvelut ovat maksuttomia. Orimattilassa nuorisoikäiset ja perheet
voivat hake taloudellista tai muuta tuke a oman seurakunnan diakoniatyöltä.

JÄRJESTÖT
Orimattilassa on monipuolista harrastus- ja yhdistystoimintaa. Musiikin, kuvataiteen, teatterin, tanssin ja kädentaitojen opetusta järjestävät mm. Wellamoopisto, Orimattilan Taideyhdistys, MLL ja Orimattilan Teatteri ry. Orimattilassa on yli 20 erilaista liikuntaseuraa ja noin 100 liikuntapaikkaa.
Paikalliset yhdistykset ja järjestöt tarjoavat lapsille, nuorille ja perheille erilaisia harrastusmuotoja, tapahtumia sekä kohtaamispaikkoja. Orimattilan kaupunki
tekee yhdistysten / järjestöjen kanssa tiivistä yhteistyötä ja vuosittain on yhdistystyöhön avustuksia haettavana. Eri toimijat järjestävät myös yhdessä
tapahtumia ja toimintaa.
SOSIAALIPALVELUT
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tuottaa kaupungin sosiaalipalvelut.
-

toteuttavat kaupungissa sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia tavoitteita:

1) edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta;
2) vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta;
3) turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet;
4) edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa;
5) parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden välillä
Lastensuojelulain (13.4.2007/417) mukaisia tavoitteita:
Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.
Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja
kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä
puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon
lapsen etu. Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET – ORIMATTILA
ORIMATTILA
TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖ
TAVOITE

Toimenpiteet

Vastuutaho/ verkosto

Mittari

Seuranta/
toteutuminen

TURVALLISEN JA

Eteläisen Päijät-Hämeen

Tekninen toimi

Liikenneturvallisuustilastot

ESTEETTÖMÄN

liikenneturvallisuussuunnitelma

Sivistys- ja

Toteutuneet koulutukset /

LIIKKUMISEN SEKÄ

n toimenpiteet toimialoittain:

hyvinvointipalvelut

tapahtumat

JOUKKOLIIKENTEEN

Liikenteen vaaranpaikkojen

ELY

KEHITTÄMINEN

kartoittaminen

Liikenneturva

Liikenneturvallisuuskoulutukset

Kaupungin

/ tapahtumat kuntalaisille

liikenneturvallisuustyöryhm
ä
Vanhus- ja
vammaisneuvosto
Nuorisovaltuusto

YMPÄRISTÖN

Joukkoliikenteen kehittäminen
- nuorten
koulutuksen
saavutettavuus
Laaditaan asukaslähtöinen

Kaupungin toimialat

Asiakaspalautteet

VIIHTYISYYDEN

keskustan ja kylien

Aluejohtokunnat

Yhteistyö-/

LISÄÄMINEN

kehittämissuunnitelma

Nuorisovaltuusto

osallisuusfoorumit

YHTEISTYÖSSÄ

Vanhus- ja

KAUPUNGIN JA

vammaisneuvosto

KUNTALAISTEN KANSSA

ELINVOIMAINEN KAUPUNKI
TAVOITE

Toimenpiteet

Vastuutaho/ verkosto

Mittari

Seuranta/
toteutuminen

TYÖLLISYYDEN

Nuorisotyöttömyyden ja

Kaupungin työllisyysyksikkö

Nuorisotyöttömät % 18-

KEHITTÄMINEN JA

koulutuksen ulkopuolelle

Nuorten työpaja

24-vuotiaat

TURVAAMINEN

jääneiden määrän

Etsivä nuorisotyö

Koulutuksen ulkopuolelle

vähentäminen

Oppilaitosyhteistyö

jääneet 17- 24- vuotiaat

Kaupungin työpaikkojen

Kaupungin johto

avaaminen työhön tutustujille ja
työkokeilijoille

Järjestetään nuorille

Koulut

suunnattuja

Nuorisopalvelut

työllisyystapahtumia

Yrittäjäyhdistykset

HYVINVOINTIA

Kuntalaisille järjestetään

Kaupungin sivistyspalvelut

Kansalaisopiston kurssien

EDISTÄVIEN

monipuoliset liikunta-, kulttuuri-

Seurakunta, järjestöt,

määrä

TERVEELLISTEN

ja vapaa-ajan

yhdistykset

Liikuntaryhmien ja -

ELINTAPOJEN

harrastusmahdollisuudet

Luottamuselimet

paikkojen määrä

VAHVISTAMINEN JA

yhteistyössä yhdistysten kanssa

Mahdolliset hankkeet

Kulttuuritapahtumien

Seudullinen yhteistyö

määrä

Phhyky

Kaupungin myöntämien

KANNUSTAMINEN

Tapahtumien määrä

TERVEELLISIIN

Kaupungin ja kylien

ELINTAPOIHIN

lähiliikuntapaikkoja,

avustusten määrä

liikuntareittejä ja luontoalueita

Sotkanet- indikaattorit

kehitetään

Yhdistysten järjestämä
Elintapaohjaus ja

toiminta /osallistujamäärät

liikuntaneuvontapalvelut

Asiakaspalautekyselyt
liikuntapaikkojen tai palveluiden käyttäjille joka
toinen vuosi

Varhaiskasvatuksen

Varhaiskasvatus- ja

Kouluruokadiplomien

ravitsemussuosituksen

opetuspalvelut

määrä

käyttöönotto.

Oppilaat ja vanhemmat

Makua-diplomien määrä

Kouluruokailusuositukset

Järjestöt, yhdistykset

Kouluterveyskysely

käytäntöön.

Phhyky

Koulutusten /tapahtumien

Yhteistyön kehittäminen eri

Seudullinen yhteistyö

määrä

toimijoiden välillä.
Oppilaiden osallistaminen
suunnitteluun ja arviointiin
LASTEN, NUORTEN JA PER-

Perhekeskustoiminta-mallin

Varhaiskasvatus

Toimintamalissa mukana

HEIDEN HYVINVOINNIN

kehittäminen eri toimijoiden

Liikunta- ja nuorisotoimi

olevat toimijat / määrä

EDISTÄMINEN

yhteistyönä

Phhyky

Arvio toimintamallin

(LAPE-hanke)

Seurakunta

kehittymisestä

Yhdistykset, järjestöt ja
muut toimijat

Tarjotaan lapsille ja nuorille

Sivistyspalvelut

Asiakasmäärät ja -palaute

matalan kynnyksen vapaa-ajan

- oma toiminta

Kouluterveyskysely

palveluita ja harrastuksia, joihin

- avustukset yhdistyksille

(hyvinvointi ja osallisuus,

voi osallistua taloudellisesta

Järjestöt, yhdistykset,

harrastukset, ystävät,

asemasta tai asuinpaikasta

seurakunnat

yksinäisyys)

riippumatta

Vahvistetaan yläkoulujen ja

Koulut

lukion oppilaskuntien ja

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston yhteistyötä
Lasten ja nuorten

Phhyky ja muut

Sotkanet- tilastot

mielenterveyspalveluissa on

palveluntuottajat

Kouluterveyskysely

käytössä toimintamalli, joka

Varhaiskasvatus- ja

Arvio lähipalvelun

sisältää matalankynnyksen

opetuspalvelut

määrästä / toimivuudesta

lähipalveluita.

Nuorisotyö

Toimintamalli sisältää

Järjestöt, yhdistykset,

Eri toimijoiden välisen

seurakunnat

yhteistyön arviointi

suunnitelmallisen yhteistyön
sivistystoimen ja palvelun
tuottajien välillä esim. ohjaus,
yhteiset palaverit
AMMATTILAISET

Kuntien henkilöstöä sekä

Esimiehet /johto

Koulutukset

TUNNISTAVAT

muiden alojen ammattilaisia on

Ammattilaiset

- koulutuspäivät /vuosi

KIUSAAMISEEN,

ohjeistettu ja koulutettu

Ehkäisevän päihdetyön

- ammattiryhmien

PÄIHTEISIIN,

tunnistamaan kiusaaminen,

työryhmä

monipuolisuus

MIELENTERVEYTEEN JA

päihde-, mielenterveys- ja

Seutukoordinaatioryhmä

- koulutuksissa esitellyt ja

ONGELMAPELAAMISEEN

peliongelmat, ottamaan ne

Seutukoordinaattori

käytössä olevat

LIITTYVIÄ RISKEJÄ JA

puheeksi ja tarjoamaan tukea

Opiskelijahuollon

menetelmät ja välineet

HAITTOJA JA OSAAVAT

niihin varhaisessa vaiheessa

ohjausryhmä

TUKEA ASIAKASTA
VARHAISESSA VAIHEESSA

Ehyt

Tietokoonti palveluista ja

Lasten ja nuorten

eri toimijoista

päihdesuunnitelman

Arviointi toimenpiteiden

toimenpiteet

toteumasta
Sotkanettilastot

Ehkäisevän työn palveluista ja

Kouluterveyskysely

toimijoista on koottu yhteen
tietoa ammattilaisten käyttöön.
HENKILÖSTÖN

Kuntien henkilöstöä ( mm.

Esimiehet/johto

Koulutus:

PEREHDYTYS JA

varhaiskasvatus, oppilashuolto,

Seutukoordinaattori

- koulutuspäivät /vuosi

KOULUTUS PERHE- JA

nuorisopalvelut) on ohjeistettu

seutukoordinaatioryhmä

- Orimattilasta osallistujien

LÄHISUHDEVÄKIVALLAN

ja koulutettu puuttumaan

Turvallisuusverkosto

määrä

EHKÄISYTYÖHÖN

perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan

YHTEISÖLLISYYS JA OSALLISUUS
TAVOITE

Toimenpiteet

Vastuutaho/ verkosto

Mittari

Seuranta/
toteutuminen

LAPSIVAIKUTUSTEN

Päätösten teon tukena

ARVIOINTIA KEHITETÄÄN

käytetään tarvittaessa

PÄÄTÖKSENTEOSSA

ennakkovaikutusten arviointia

Kaupungin hallintokunnat

Tehdyt lapsiarvioinnit /
määrä

esim. lapsivaikutusten arviointi
Aluejohtokunnat

Kannustetaan kuntalaisia

Kolmannen sektorin toimijat

osallistumaan omien

Sivistys- ja

asuinalueidensa toimintaan ja

hyvinvointipalvelut

kehittämiseen. Aktiivisuutta
vahvistetaan yhteistyössä
Aluejohtokuntien, kylien,
yhdistysten ja kaupungin
palveluiden avulla.

