Toimintakertomus Orimattilan vanhus- ja
vammaisneuvoston vuodesta 2019

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:
Kaupunginhallituksen edustaja ja puheenjohtaja: Kirsi Laatunen
Kaupunginhallituksen edustaja ja varapuheenjohtaja: Sari Sikkilä
Kaupungin edustaja ja esittelijä/sihteeri: Hyvinvointipäällikkö Päivi Pitkänen/Päivi Suikkanen vs.,
toukokuu 2019 alkaen hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen
Orimattilan Seudun Kuulo Ry: Keijo Lehtinen, varalla Reijo Savela
Orimattilan Sotaveteraanit Ry: Arja Rötkö
Orimattilan Eläkkeensaajat Ry: Lahja Kanerva, varalla Kalevi Mechelin
Eläkeliiton Orimattilan yhdistys Ry: Päivi Rantalainen
Orimattilan Kansalliset Seniorit Ry: Raimo Henttonen, varalla Aila Lehto (joulukuusta 2019 lähtien
jäsenenä Irma Korhonen, varalla Aarre Kantola
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- terveyspalveluiden 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 vuoden viimeisessä kokouksessa.

Vuoden 2019 toiminta

Puheenjohtajan katsaus/ Kirsi Laatunen
Orimattilan kaupunginhallitus nimesi kuluvan valtuustokauden alussa vanhus- ja vammaisneuvoston. Neuvoston nimi on sama kuin aiemmin, mutta neuvoston toiminnan haasteet nousevat uuden
kuntalain pykälistä. Nyt – kaksi ja puoli vuotta tuon päätöksen jälkeen - vanhus- ja vammaisneuvosto on löytämässä uuden kuntalain mukaisen toimintatavan.
Vuoden 2019 viimeisessä kokouksessaan vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2020, asiapaperin, jota aiemmin ei ole ollut. Suunnitelmaa voi alkuvuodesta täydentää, mutta olennaista on, että pääosin tiedetään, mitä tulevana vuonna tavoitellaan. Paperin uusia
ja vuosittain pysyviksi tarkoitettuja aktiviteetteja ovat vanhustenviikon tilaisuuksien organisoiminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä verkostoituminen ja osallistuminen yhdistysiltaan.
Neuvoston toimintaa on jatkossa helpompi seurata, sillä Orimattilan kaupungin sivuilta löytyvät
Hyvinvointi-otsikon alta niin toimintasuunnitelma kuin esityslistat ja pöytäkirjatkin. Myös kaupunginhallitus saa alkuvuodesta raportin vuoden 2019 toiminnasta.
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenyhteisöjen haaste lienee jatkossakin oikea-aikainen, riittävä ja
selkokielinen tiedonsaanti erityisesti sosiaali- ja terveydenhoidon toimintatapojen muuttuessa.
Sekä neuvoston kokouksissa pidetyt alustukset, että suunnitteilla olevat tärkeimmistä osa-alueista
pidetyt yleisötilaisuudet helpottavat myös tiedonvälityksen ongelmia.
Ehkä vuotta 2019 – monessa suhteessa hyvinvoinnin ja terveydenhoidon näkökulmasta haasteellista vuotta – voisi pitää myös uudenlaisena yhteisöllisyyden ja uudenlaisten toimintatapojen kehittämisen vuotena.

Neuvosto kokoontui vuonna 2019 aikana viisi (5) kertaa.
Kokouksissa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:
-

PHHYKY:n kotikuntoutuspalvelut
Liikuntatoimen ajankohtaiset asiat
kaupungintalon esteettömyys
MLL lukumummi- ja vaaritoiminta
defibrillaattorin hankinta uudelle urheilutalolle
auttava vapaaehtoistoiminta
PHHYKY:n asumispalveluiden valvonta
opiskelijoiden järjestämä virkistystoiminta
INVA-paikkojen käyttö
kotiin vietävien palveluiden ajankohtaiskatsaus
Hämeen Poliisin vierailu ja esittely ikääntyvien turvallisuudesta
uusien viranhaltijoiden esittäytyminen
PHHYKY:n päivä- ja työtoiminta
PHHYKY:n kotona asumisen tuki
vuoden 2020 toiminnan suunnittelu
Jokivarren koulun ulkotilat
PHHYKY:n asemaverkkoselvitys

Lisäksi jokaisessa kokouksessa on vakiopykälinä yhdistyksien ajankohtaiset asiat sekä kaupungin ja
PHHYKY:n ajankohtaiset asiat. Aiheita niihin voi nostaa esiin joko ennen kokousta tai kokouksen
jälkeen.
Neuvosto päätti, että vuodesta 2020 laaditaan etukäteen toimintasuunnitelma, jossa on sovittuna
kokousten ajankohdat ja aiheet. Lisäksi neuvosto päätti, että vuonna 2020 järjestetään muutama
yleisötilaisuus ajankohtaista aiheista. Myös vanhusten viikon juhla on tarkoitus järjestää.

Neuvoston antamat lausunnot, kommentoinnit, esitykset v. 2019mm.
-

Esitys Hämeenmaalle INVA-paikkojen lisäämisestä kahdesta kolmeen

-

Kysymys Orimattilan Areenan defibrillaattoreista

-

Toivomus Hämeen Poliisille, että uudessa toimipisteessä olisi riittävästi opastekylttejä ja parkkipaikkojen

-

Kommentointi uimahallin remontista (kenkätelineet ja aula)

-

Terveiset sivistys-ja hyvinvointi sekä ja teknis-elinvoimatoimelle Jokivarren koulun pihan leikkivälineiden uudistamisen tarpeesta

-

Lausunto konsernipalveluiden kehittämisohjelmasta

-

Kommentointi palveluseteliuudistukseen (kotihoito- ja ateriapalvelu)

-

kommentointi ylijäämäruuan myynnistä yhdistyksille

