Toimintakertomus Orimattilan
vanhus- ja vammaisneuvosto 2021

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.
Vuodesta 2019 Vanhus- ja vammaisneuvostossa jäseninä ja varajäseninä toimivat heinäkuun 2022
loppuun:
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 kokoonpanoa 2019
Elokuusta 2021 lähtien jäseninä ja varajäseninä toimivat:
Puheenjohtaja: Markku Viljanen (Kansalliset Seniorit Ry), varalla Irma Korhonen
Varapuheenjohtaja: Arja Rötkö (Orimattilan sotaveteraanit Ry)
Kaupungin edustaja ja esittelijä/sihteeri: hyvinvointijohtaja Kristiina Hämäläinen
Orimattilan Seudun Kuulo Ry: Keijo Lehtinen varalla: Olavi Tuomela
Orimattilan Eläkkeensaajat Ry: Tuula Virtanen varalla: Erkki Hänninen
Eläkeliiton Orimattilan yhdistys Ry: Päivi Rantalainen
Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki Ry: Emma Heikkilä
Päijät-Hämeen omaiset ja läheiset Ry: Tiina Alestalo varalla: Anni Paakkari
Orimattilan Invalidit Ry: Riitta Hietala varalla: Kaarina Backman
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: yhteyshenkilö Corinne Soini (edustaja valitaan kokouksen sisällön mukaan)
Orimattilan kaupunginhallitus: Sari Sikkilä varajäsen: Riitta Lonka
Orimattilan seurakunta: Leena Savolainen

Neuvoston kokoonpano elokuussa 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.

Puheenjohtajan tervehdys

Orimattilan kaupunginhallitus nimesi uuden vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet yhdistysten tekemän esityksen mukaisesti kaudelle 2021 - 2025. Järjestäydyimme syyskuun alussa ja kokouksissa
saatoimme olla joko paikalla tai Teams -yhteydellä. Haluan lausua parhaimmat kiitokset hyvinvointijohtaja Kristiina Hämäläiselle hänen energisestä ja innostavasta otteestaan neuvoston kokousten
järjestämisessä. Me olemme saaneet syksyn aikana useita alustuksia ja ajankohtaiskatsauksia eri viranomaisilta ja toimijoilta.
Pandemia on rajoittanut toimintaamme ja sen suunnittelua. Kaavailtuja tilaisuuksia olemme joutuneet siirtämään myöhempään ajankohtaan kokoontumisrajoitusten mukaan.
Parhaimmat kiitokset koko neuvostolle kuluneesta syksystä! Kohti uutta normaalia olemme menossa.

Markku Viljanen, pj.

Vuoden 2021 toiminta
Neuvosto kokoontui vuonna 2021 aikana viisi (5) kertaa.
12.2.2021, 3.9.2021, 8.10.2021, 5.11.2021, 10.12.2021. Koronatilanteen vuoksi jouduttiin peruuttamaan kolme kokousta valtakunnallisten ohjeistuksien vuoksi.
Vuoden 2021 toiminta toteutui osin koronatilanteen vuoksi hyvin eri tavalla, kuin toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä vielä tiedetiin. Tapahtumia ei päästy vuoden 2021 aikana edelleenkään
toteuttamaan kevään aikana kuin kertaalleen mutta jo syksyn kokoukset pidettiin koronaohjeistuksien turvin. Vierailijat kävivät kokouksissa Teamsin kautta.
Kaupungin tarjoama maksuton, avoin ikääntyneiden päivätoiminta oli tauolla koko vuoden. Tilalle
tarjottiin muun muassa valmiita jumppavideoita ja –ohjeita.

Nostot kevään kokouksista:
Kevään ainoassa kokouksessa käsiteltiin laajasti ravitsemusteemaa ja kuultiin esitys alueellisesta ravintoterveydensuunnitelmasta sekä paikallisesta ruokahuollosta. Aihe viritti paljon keskustelua ja muun muassa ylijäämäruuan myyntiä kilohintaan toivottiin.
Nostot syksyn kokouksista:
Syksy käynnistyi uudella neuvostolla. ensimmäisessä kokouksessa vieraili Orimattilan Asuntojen toimitusjohtaja Suvi Tuomaala sekä uusi hallintojohtaja Petri Hirvonen. Syksyn alussa kuultiin myös paljon kiitosta saanut luento Liikenneturvan yhteyspäällikkö Ari-Pekka Latulta, yhteistyö hänen kanssaan jatkuu keväällä 2022
järjestettävän turvallisen ajamisen kurssin muodossa.
Syksyllä kuultiin myös esitys ikääntyneiden hampaiden hoidosta ja uudesta digipalvelusta Päijät-Sotessa. Syksyn päättivät kirjaston -65-palvelut sekä raportti vammaisten henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen
opesta.
Neuvoston antamat lausunnot, kommentoinnit, esitykset vuonna 2021:
-

Kannanotto Orimattilan kaupungin tarjoamiin yhdistyksien kokoustiloihin

Katsauksia kuultiin vuonna 2021 seuraavilta henkilöiltä:
-

Toimitusjohtaja Suvi Tuomaala

-

Hallintojohtaja Petri Hirvonen

-

Yhteyspäällikkö Ari Pekka Lattu

-

Asiantuntijahoitaja Tuija Saariniemi

-

Liikunnanohjaaja Noora Järvinen

-

Kirjastovirkailija Milja Vaipuro

-

Projektipäällikkö Päivi Kaukovuo-Nykänen

-

Ravitsemusterapeutti Anna Päätalo

-

Ravitsemushuollonpäällikkö Elina Lempiäinen

