YHDISTYS- JA VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ILTA 26.9.2019

Orimattilan yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden ilta veti paikalle reilut 50 innokasta kuulijaa. Lisäksi esittelijöitä oli Orimattilan Osuuspankista, Päijät-Hämeen liikunta- ja urheilu Ry:stä, Päijäthäläinen.fi/Yhteinen Päijät-Häme- hankkeesta, kaupungilta (työllisyysyksikkö, viestintä, liikunta-ja nuorisotoimi, kulttuuri ja hyvinvoinnin sekä terveyden edistäminen).
Lisäksi paikalla oli maakunnallisen vapaaehtoistoimijoiden verkoston koordinaattori Kirsi Hyväri, joka kertoi verkoston toiminnasta ja tavoitteena olisi muodostaa Orimattilaan samanlainen vapaaehtoisotoimijoiden verkosto kuin on Hollolassa, Lahdessa, Asikkalassa ja Heinolassa. Vapaaehtoistoimijoiden verkosto on oma erillinen toimijatahonsa ja toiminta on kaikille vapaaehtoistoimintaa tekeville tahoille vapaa ja maksuton.
Seuraava kaupungin organisoima yhdistysilta järjestetään helmikuussa 2020.
Seuraavassa eri yhdistysten/seurojen ja muiden tahojen ajatuksia ja toiveita, jotka nousivat illalla esiin:

Kulttuuri- ja perinneyhdistykset/seurat/järjestöt/tahot
Paikalla:
.Villikkalan NS, Eläkeliiton Artjärven yhdistys, Orimattilan teatteri, Niemenkylän Tönnön NS, Heinämaan
pitsinkutojat Ry, Orimattilan naiskuoro, Orimattila- seura, Artjärven kotiseutuyhdistys
Ideoita/toiveita:
-perinnepidot (tapahtuma) yhdistysten yhteistyönä (perinneruokia, käsityönäytöksiä, taiteiden yö vrt. Myrskylän Pyhä Yö)
- historialliset henkilöt ”Artjärven haamut”
-Orimattila Areenalle ”kulttuuritapahtumia

Eläkeläis-,seniori- ja veteraaniyhdistykset/seurat/järjestöt/tahot
Paikalla:
Eläkeliitto, Orimattilan eläkkeensaajat

Ideoita/toiveita:

-

yhteinen kokoontumistila senioreille keskustassa esim. tuleva Prisma
ikäihmisten järjestöille yhteinen kokoontuminen: aiheena hyvinvointi, henkinen hyvinvointi,
Palvelu Sandra –yhteistyö
voiko ottaa yhteyttä MLL:n, jos on halukas lukumummo/vaari?

Lapsi-,perhe-,nuoriso- ja liikuntayhdistykset/seurat/järjestöt/tahot
Paikalla:
Mallusjoen NS,OSU (ampumaurheiluseura), Orimattilan judoseura, MLL, Tietävälän NS, JYMY

Ideoita/toiveita:

-

ampumaseura tarvitsisi ensiapuhenkilöitä: onko muilla yhdistyksillä avuksi?
yhteinen kooste kaupungin harrastetoiminnasta
MLL toivoo lukumummeja ja -vaareja
Mallusjoen NS kaipaisi muilta yhdistyksiltä apua järjestyksenvalvojiksi tapahtumiin tai että
yhdistyksien kanssa järjestetään yhdessä järjestyksenvalvojakurssi, koska heiltä ei riitä osallistujat omaan kurssiin
kesätoiminnasta yhteinen esite ja syksyllä harrastuksista
JYMY toivoi yhteisiä ensiapukoulutuksia yhdistyksien kanssa sekä yhteisiä laji- ja valmentajakoulutuksia
ei olisi rajapintoja seurojen välillä ohjaajissa esim. kerhotoiminnassa

Terveys- ja sosiaalialan yhdistykset/järjestöt/tahot

Paikalla:
Miete Ry, Kuuloyhdistys, Orimattilan vanhustentalosäätiö, PHHYKY lapsiperheiden vapaaehtoispalvelu

Ideoita/toiveita:

-

PHHYKY lapsiperhepalveluiden vapaaehtoistoiminta: tarve levittää tietoisuutta toiminnasta,
koska tuen tarpeessa olevia lapsia on Orimattilassa. Moni ei tiedä, että PHHYKY:llä on vapaaehtoistoimintaa (Elina Tanskanen)

-

MIETE/Nina Keituri: toivoi, että löytäisi Orimattilasta mielenterveyskuntoutujia, erityisesti
nuoria: tällä hetkellä ei ole keinoa heitä tavoittaa
FINFAMIn (mielenterveysomaisten tuki RY) toimintaa kannattaisi elvyttää myös Orimattilassa
kaupunkipyöriä ja rollaattoreita

Koonti: Hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen ja työryhmien vetäjät: Henrika Suna, Teija Nevalainen ja
Helena Vartiainen

