Toimintakertomus Orimattilan
vanhus- ja vammaisneuvosto 2020

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano ja asema
Orimattilan kaupunginhallitus nimesi vanhus- ja vammaisneuvoston valtuustokaudelle 2017 –
2021 kokouksessaan 19.6.2017 (KH §27). Yhdistetyssä neuvostossa on ollut 4 edustajaa vanhusjärjestöillä, 4 edustajaa vammaisjärjestöiltä, 1 edustaja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä
sekä 1 edustaja (esittelijä + sihteeri) Orimattilan kaupungilta.
Vuonna 2019 Vanhus- ja vammaisneuvostossa jäseninä ja varajäseninä toimivat:
Puheenjohtaja: Kirsi Laatunen
Varapuheenjohtaja: Sari Sikkilä
Kaupungin edustaja ja esittelijä/sihteeri: hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen
Orimattilan Seudun Kuulo Ry: Keijo Lehtinen, varalla Reijo Savela
Orimattilan Sotaveteraanit Ry: Arja Rötkö
Orimattilan Eläkkeensaajat Ry: Kalevi Mechelin
Eläkeliiton Orimattilan yhdistys Ry: Päivi Rantalainen
Orimattilan Kansalliset Seniorit Ry: Raimo Henttonen, varalla Aila Lehto (joulukuusta 2019 lähtien
jäsenenä Irma Korhonen
Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki Ry: Emma Heikkilä
Päijät-Hämeen omaiset ja läheiset Ry: Susanna Hynninen
Orimattilan Invalidit Ry: Matti Koivula (varalla Riitta Hietala)
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: yhteyshenkilö Corinne Soini (edustaja valitaan kokouksen sisällön mukaan)
Orimattilan Näkövammaiset ry: Ei nimettyä edustajaa 2017 – 2021
Neuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kaupungin, ja sen alueella toimivien ikääntyneiden ja vammaisten
henkilöiden, heidän omaistensa ja vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin kaupungissa.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävinä ovat mm. edistää viranhaltijoiden sekä vanhus-ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä tukea ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden osallistumista
ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Edelleen sen tehtävänä on edistää ikäihmisten ja
vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- terveyspalve-

luiden saannissa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Tehtävänä on myös vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että esim. julkiset tilat soveltuvat ikäihmisten ja vammaisten tarpeisiin.
Vanhus- ja vammaisneuvostossa käsiteltävät asiat kytkeytyvät laajasti kaupungin eri toimialoihin ja
neuvosto kutsuukin kokouksiinsa säännöllisesti eri toimialojen asiantuntijoita. Neuvosto tekee tarvittaessa myös aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille.
Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä Orimattilan kaupungin internet -sivuilla.

Vanhus- ja vammaisneuvosto vuonna 2019.

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO UUDEN VALTUUSTOKAUDEN KYNNYKSELLÄ

Kevään 2017 kuntavaalien jälkeen Orimattilan kaupunginhallitus nimitti vanhus- ja vammaisneuvoston entisellä nimellä ja osin entiset jäsenetkin valiten tehtävään, joka olikin entistä velvoittavampi: juuri kokonaan voimaan astunut kuntalaki sääteli nyt vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa.
Kuntalain mukaisen vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston yhdistäminen Orimattilan vanhus- ja
vammaisneuvostoksi tuntuu sikäli perustellulta, että laissa määritellyt ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vaateet ovat samat: molemmille
ryhmille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai tarvittavien
palvelujen kannalta.
Valtuustokauden aikana vanhus- ja vammaisneuvosto on osallistunut lain edellyttämän hyvinvointityön isojen linjausten luomiseen – mistä esimerkkinä hyvinvointikertomukset ja suunnitelmat,
erityisesti ”Ikäystävällinen Orimattila – suunnitelma ikääntyneiden toimintakyvyn vahvistamiseksi
vuosina 2021-2025”. Lain hengen mukaisia ovat olleet myös monet uudet toimintamallit, jotka
ovat parantaneet ikäihmisten tai vammaisten henkilöiden arkea.
Nyt, kun tämän kauden viimeinen vuosikertomus on käsittelyssä, haluan kiittää hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläistä, jonka työn myötä vanhus- ja vammaisneuvosto on saanut suunnitelmallisen toimintamallin. Joka kokouksessa on ollut esillä hyvinvointityön isojen linjojen kehittäminen,
mutta samalla on opittu huomaamaan, että hyvän elämän rakentaminen tarkoittaa myös käytännön tekoja.
Kiitän myös kaikkia neuvoston jäseniä. Teidän avullanne neuvoston työ on ollut elävää ja saavuttanut tuloksia. Olette osallistuneet aktiivisesti keskusteluun, kertoneet epäkohdista ja sitten löytäneet ratkaisuja yhdessä alustuksen pitäneiden asiantuntijoiden kanssa. Usein olette pohtineet, mihin neuvoston kannattaa seuraavaksi kiinnittää huomiota. Mieltä on lämmittänyt kokousten positiivinen ilmapiiri: kotimatkalle on saanut mukaansa hymyt, naurun helähdykset ja hyvän jatkon toivotukset.
Vuoden 2020 toiminta jouduttiin pandemian takia rajaamaan minimiin, eikä kevään tapahtumia
voida kaikilta osin toteuttaa. Valoa on kuitenkin jo näkyvissä.

Albert Schweitzeria lainaten tervehdin teitä kaikkia:
”Toivominen on voimaa.
Maailmassa on yhtä paljon energiaa kuin siinä on toivoa.
Vaikka vain pari ihmistä yhdessä pitää yllä toivoa,
heidän piirissään vaikuttaa voima, jota ei pidättele mikään,
se leviää toistenkin yli.”
Kirsti Laatunen
Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja 2017 – 2021

Vuoden 2020 toiminta
Neuvosto kokoontui vuonna 2020 aikana neljä (4) kertaa:
17.1.2020, 28.8.2020, 18.9.2020 sekä 6.11.2020. Koronatilanteen vuoksi jouduttiin peruuttamaan
kolme kokousta valtakunnallisten ohjeistuksien vuoksi.
Vuoden 2020 toiminta toteutui koronatilanteen vuoksi hyvin eri tavalla, kuin toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä vielä tiedetiin. Maaliskuussa 2020 voimalla alkanut ja pandemiaksi
muuttunut tilanne haastoi kaupungin toimintoja monella tavalla. Myös neuvoston kokouksia jouduttiin peruttamaan mutta yhteyttä pidettiin sähköpostitse ja puheenjohtajan kanssa puhelimitse.
Kaupungin tarjoama maksuton, avoin ikääntyneiden päivätoiminta jäi tauolle maaliskuusta elokuuhun ja uudelleen lokakuun lopusta aina vuoden loppuun asti. Tilalle tarjottiin muun muassa valmiita jumppavideoita ja -ohjeita, joita kuvasi päivätoimintaa kevään ajan vetänyt ft. Lotta Tolvanen. Videot jäivät kaupungin käyttöön ja löytyvät edelleen kaupungin Youtube-kanavalta ja internet- sivuilta. Neuvosto ehti hyväksymään kaupungin ikääntyneiden päivätoimintaan ohjaajan käsikirjan, joka oli ensimmäinen laatuaan eikä vastaavaa ole maakunnassa tehty.

Maaliskuusta heinäkuun loppuun kaupunki tarjosi riskiryhmille maksutonta kauppa-asiointipalvelua, jota vietiin viikoittain 36 kotitalouteen. Asiointiavun yhteydessä ikääntyneitä ohjattiin
PHHYKY:n palveluihin. Asiointipalvelun yhteydessä tehtiin huoli-ilmoitus sosiaalipalveluihin yhteensä neljästä ikääntyneestä. Kaupunki lähetti kirjeen kaikille yli 80-vuotiaille kaupunkilaisille,
jotka eivät vielä olleet PHHYKY:n palvelujen parissa. Kirjeessä kerrottiin avunsaantimahdollisuuksista sekä jaettiin kotijumppaohjeituksia.
Keväälle ja syksylle 2020 neuvoston aikeissa oli järjestää erilaisia kuntalaisille kohdistettuja tapahtumia (mm. turvallisuusiltapäivä ja Vanhusten Viikon tapahtuma) mutta mitään niistä ei kyetty pitämään koronatilanteen ja niihin liittyvien valtakunnallisten ohjeistuksien vuoksi. Vanhusten Viikon juhlan peruuntuessa Orimattilassa viestiin juhlaa valtakunnallisen verkkolähetyksen kautta.
Yhdistysilta pidettiin virtuaalisesti lokakuussa 2020. Myös ensimmäistä kertaa järjestettäväksi aiottu vapaaehtoisten kiitosjuhla jouduttiin peruuttamaan joulukuun alussa.
Pidetyissä kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja laadittiin kaksi kannanottoa sekä annettiin
mm. lausunto hyvinvointiyhtymään perustettavista erillisistä vanhus- ja vammaisneuvostoista. Lisäksi jokaisessa kokouksessa käytiin läpi kulloinkin pinnalla olevista, usein koronaan liittyvistä ilmiöistä ja uusista ohjeistuksista. Neuvoston jäsenet toivat aktiivisesti kokoukseen tiedoksi ajankohtaisia asioita ja heihin otetiin yhteyttä kuntalaisten toimesta.
Nostot kevään kokouksista:
Keväällä käsiteltiin ensimmäisen kerran neuvoston toimintakertomus, joka lähetettiin tiedeoksi
kaupunginhallitukselle. Lisäksi kuultiin PHHYKY:n kotiin vietävien palvelujen uudistamisesta ja asiakkaille tehdystä tyytyväisyyskyselystä. Kehittämispäällikkö kertoi Visit Orimattila- sivuston mahdollisuuksista paikallisille yhdistyksille ja järjestöille (mm. tapahtumakalenteri).
Nostot syksyn kokouksista:
Syksyn ensimmäisessä kokouksessa vieraili kotihoidon ylilääkäri sekä geriatrisen osaamiskeskuksen
tulosaluejohtaja kertomassa erityisesti kotihoidon lääkäripalveluista. Lisäksi käsiteltiin kaupungin
ensimmäinen, ikääntyneiden päivätoimintaan tarkoitettu ohjaajan opas, jonka teki fysioterapeutti
AMK Lotta Tolvanen korvaavana työnään Koivikon ryhmien jäädessä tauolle koronan vuoksi.
Syksyn toisessa kokouksessa kuultiin erityislasten vanhemmille tehdyn kyselyn vastauksista sekä
keskusteltiin laajasti omaishoitajiin liittyvistä asioista Päijät-Hämeen Omaishoitaja Ry:n toiminnan-

johtajan vierailun yhteydessä. Hänelle esitetiin myös toive saada omaishoitajien koulutusta Orimattilaan. Toisena isona asiana oli ”ikäystävällinen Orimattila”- suunnitelman käsittely ja hyväksyminen. Suunnitelma on ensimmäinen, ikääntyneiden kaupunkilaisten toimintakyvyn vahvistamiseen tähtäävä asiakirja vuosille 2021 – 2025. Suunnitelmassa on laadittu kaupunkistrategian arvojen perusteella tavoitteita, joilla huomioidaan erityisesti ikääntyvien kaupunkilaisten hyvinvoinnin
ja terveyden edistäminen. Suunnitelma hyväksytään valtuustossa alkuvuonna 2021.
Syksyn viimeisessä kokouksessa saatiin lisätietoa vuonna 2021 alkavasta vammaisten henkilökohtaisen budjetoinnin (HeVa)- hankkeesta. Hanke on osa valtakunnallista pilottia ja siinä on tarkoitus
luoda käytänteet, miten henkilökohtaista budjetointia voidaan kehittää. Hankkeen ohjausryhmään
nimettiin hyvinvointipäällikkö ja hänen varahenkilökseen neuvoston puheenjohtaja. Lisäksi neuvoston vammaisyhdistysten edustajia on toivottu mukaan antamaan asiakaskokemusta.
Viimeisessä kokouksessa myös käsiteltiin Orimattilan kaupungin ensimmäinen vuosittainen hyvinvointiraportti. Lisäksi käsiteltiin syksyllä pidetyn hyvinvointikyselyn tuloksia. Hyvinvointikyselyyn
vastasi liki 600 kuntalaista ja kommentteja sekä ideoita ja palautetta kaupungin toiminnoista annettiin aktiivisesti. Kyselyyn tuli vastauksia kaiken ikäisiltä kuntalaisilta. Kokouksessa hyväksyttiin
myös kevään 2021 alustava toimintasuunnitelma.

Neuvoston antamat lausunnot, kommentoinnit, esitykset vuonna 2020:
-

Kannanotto PHHYKY:n viestinnän selkokielisyyteen (lähetetty PHHYKY hallitukselle)

-

Lausunto PHHYKY:lle vanhus- ja vammaisneuvostojen perustamisesta vuonna 2021

Katsauksia kuultiin vuonna 2020 seuraavilta henkilöiltä:
-

Kehittämispäällikkö

-

Orimattilan alueen kotihoidon ylilääkärin Marko Sallert sekä geriatrisen osaamiskeskuksen tulosyksikönjohtajan Merja Valjakka-Heimola

-

Päijät-Hämeen Omaishoitajat Ry:n toiminnanjohtaja Johanna Sottinen

-

valtuuston puheenjohtaja Riitta Lonka

-

Hankepäällikkö Päivi Kaukovuo-Nykänen

-

Piritta Mattila, PHHYKY tulosaluejohtaja kotiin vietävät palvelut

