Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

Paremman vanhuuden puolesta
Vanhuksemme ansaitsevat hyvän hoidon ja
huolenpidon – kaikissa olosuhteissa!
Hyvään hoitoon kuuluvat riittävä, ammattinsa osaava ja työhönsä sitoutunut
henkilökunta sekä arvokkaan vanhuuden mahdollistava johtajuus ja esimiestyö.
Henkilökuntamitoituksen pitää perustua hoidettavien ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin
ja se tulisikin mitoittaa mahdollisimman räätälöidysti esimerkiksi saattohoitotilanteet
huomioiden. Tarvitsemme valtakunnallisesti yhtenäisiä mitoitusta tarkentavia
ohjeita ja mittareita. Tarvitaan myös ohjeita siitä, millainen henkilökunta voidaan
laskea hoitoa ja hoivaa antavaan henkilöstöön.
Tarjouskilpailuissa hinta on nykyisin ratkaiseva tekijä. Laatukriteerit tulee nostaa
yhtä merkitsevään asemaan kuin palvelun hinta. Lisäksi vanhusten palveluluiden
valvonnan kaikkia tasoja tulee tehostaa omavalvonnasta viranomaisvalvontaan.
Valvontaan tulee osoittaa riittävät resurssit, sillä vanhukset eivät usein pysty itse
puuttumaan saamansa hoivan laatuun.
Maassamme on olemassa merkittävä joukko yhteiskuntavastuullisia ja
järjestötaustaisia palveluntuottajia, joissa omistajaohjaus perustuu vahvaan
arvopohjaan – näitä toimijoita tarvitaan jatkossakin ja heitä edustavat myös
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto sekä Vanhustyön keskusliitto.
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KÄYDÄÄN KESKUSTELUA - MIELELLÄÄN!
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Mielellään-verkosto voitti Sitran Suomen
dialogiteko 2018 -tunnustuksen
Mielellään-verkosto voitti palkinnon vuoden dialogisimmasta teosta eli vetämiensä
Erätauko-keskusteluiden ansiosta. Mielellään-verkosto työskentelee ikääntyvien
mielen hyvinvoinnin edistämiseksi ja siihen kuuluu Vanhus- ja lähimmäispalvelun
liiton lisäksi Eläkkeensaajien Keskusliitto ry, Eläkeliitto ry ja Suomen
Mielenterveysseura.
Tunnustus annettiin etenkin verkoston vetämien keskustelujen valtakunnallisuuden
vuoksi ja sen takia, että keskusteluihin osallistui tahoja, jotka eivät yleensä niihin
osallistu. Muita voittajan valintaan vaikuttavia kriteerejä olivat keskustelujen ja
niihin osallistuneiden ihmisten määrä, rohkeus, keskustelujen avoimuus ja
levittämissuunnitelma. Mielellään-verkosto sai kiitosta myös vaikuttavasta ja
konkreettisesta levittämissuunnitelmastaan.
Lue lisää

SANO SE SELKOKIELELLÄ
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Sinä voit olla
vapaaehtoinen! -selkoesite
ilmestynyt
Sinä voit olla vapaaehtoinen! on helpolla
selkokielellä kirjoitettu ja kuvin tuettu esite
vapaaehtoistyöstä.
Esite on suunniteltu erityisesti
maahanmuuttajaopetuksen ja
vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden
käyttöön. Se kertoo lukijalleen, mitä
vapaaehtoistyö tarkoittaa, mitä
vapaaehtoistyöstä saa, mitä vapaaehtoiselta
odotetaan ja lopuksi innostaa kokeilemaan
vapaaehtoistyötä eri esimerkkien kautta.
Lue lisää

TEKNOLOGIA KUULUU KAIKILLE
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Saavutettavuus – myös
järjestöjen verkkosivut
kuntoon
Järjestöjen digiverkosto kokoontui
29.1. Vallissa (ks. sisältö). Olemme
pilkkoneet koko vuoden kantavan
teeman eli verkkopalvelujen
saavutettavuuden osiin. Pilkkomalla on
helpompaa hahmottaa, miten paljon on
opittavaa ja kuntoon laitettavaa.
Verkkosivujen saavutettavuuteen
liittyvä lainsäädäntö tulee voimaan
keväällä, ja se koskee myös
järjestöjä. Se tarkoittaa mm. sitä, että
saavutettavuuskriteeristön
edellyttämien asioiden pitää olla
kunnossa. Siirtymäaika on alkanut, se
on joko vuosi tai kaksi riippuen siitä,
milloin verkkosivusto on tehty.

DigiAgeTalk tulee taas!
Merkitse kalenteriisi alkukesän tärkein
verkostoitumistapahtuma eli Vallin
Ikäteknologiakeskuksen järjestämä
DigiAgeTalk 2019, joka pidetään
torstaina 6.6.2019 Scandic Park hotellissa os. Mannerheimintie 46,
Helsinki. Näyttelypaikkojen myynti
aloitetaan lähiaikoina.

Lue lisää järjestöjen
digiverkostosta

Malta vielä hetki niin pääset
ilmoittautumaan maksuttomaan
tapahtumaamme.
Tapahtuman nettisivuille
päivitetään tietoa
ilmoittautumisesta, ohjelmasta
ym.
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Konstikoppamme on ollut huiman
suosittu ja sen varauskalenteri on
täyttynyt aina vauhdilla. Nyt olemme
saaneet punaisen Konstikoppamme
rinnalle toisen samanlaisen, vihreän
Konstikopan. Sitä varataan samaan
tapaan info-sähköpostiosoitteemme
kautta ja sen saa lainaksi noin viikoksi
kerrallaan. Matkakulut maksaa
vastaanottaja.

Konstikoppia on nyt kaksi!
Vallin Ikäteknologiakeskuksen
Konstikoppa® on matkalaukun
muodossa kiertävä teknologianäyttely.
Sen avulla voidaan tutustua ja
tutustuttaa ikäihmisiä pieniin laitteisiin,
jotka voivat tehdä heidän arjestaan
turvallisemman ja helpomman.

Lue lisää Konstikopasta

TUTUSTUTAAN TOISIIMME
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Vanhusten elämänohjeita
nuorille: innostusta,
tavoitteita ja mielekästä
tekemistä

”Ystäviä ei ole koskaan
liikaa”
Iloa Arkeen -pysäkit avasivat ovensa ja
maksuttoman matalankynnyksen
toiminnan kuudella paikkakunnalla
lähialueidensa ikäihmisille vuonna
2016. Vajaassa kolmessa vuodessa
ikäihmiset ovat löytäneet pysäkit,
tuoneet toimintaan omaa tietotaitoaan,
ystävystyneet sekä innostuneet
mahdollisuudesta toimia halutessaan
vapaaehtoisina osaavien ohjaajien
luotsaamina.

Vallin Vanhustyön Trainee -toiminta
jalkautui viime vuoden lopulla Turun
Lähimmäispalveluyhdistyksen
ylläpitämään Kotikunnaan
palvelutaloon. Ryhmä työelämän ja
opintojen ulkopuolella olevia nuoria
tutustui niin vanhuksiin kuin vanhusten
parissa tehtävään työhön. Jakson
aikana kuultiin myös palvelutalon
asukkaiden mietteitä ja elämänohjeita
nuorille.

Lue lisää

Lue lisää

KYSELLÄÄN IKÄIHMISILTÄ
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Elämänote-ohjelman
seurantatutkimus
Osana Vallin ja Ikäinstituutin koordinoiman
Elämänote-ohjelman arviointia toteutetaan
laadullinen seurantatutkimus. Tutkimuksen
toteutustapa on uusi ja innovatiivinen, sillä
haastattelijoina toimivat vapaaehtoiset
ikäihmiset, jotka koulutetaan
tiedonkerääjiksi.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja
kuvata Elämänote-ohjelman hankkeisiin
osallistuvien ikäihmisten kokemuksia
hankkeiden toiminnoissa mukana
olemisesta, sen vaikutuksista hyvinvointiin,
kotona pärjäämiseen ja osallisuuden
kokemuksiin.
Tutkimus kestää kaksi vuotta ja siihen
osallistuvia ikäihmisiä haastatellaan tuona
aikana kolme kertaa. Tutkimus aloitettiin
pilotointivaiheella pääkaupunkiseudun
hankkeissa tammikuussa.

Tiedonkerääjien
koulutuksessa
Postitalolla
15.1.2019
oli mukana
aktiivisia
ikäihmisiä
sekä
Elämänote-ohjelman
tutkijoita.

ALKUVUODEN TAPAHTUMIA

12.2.2019 Kehittyvä Vanhustyö -tapahtuma Finlandia-talo Helsinki
Aika: tiistai 12.2.2019 kello 8-16
Valli on jälleen mukana Kehittyvä Vanhustyö -tapahtumassa Helsingissä.
Vanhustyön ammattilaisille suunnatussa koulutus- ja näyttelytapahtumassa on
monipuolista asiantuntijatasoista ohjelmaa ja mahdollisuus tutustua vanhustyön
toimijoihin.
Tule tapaamaan meitä näyttelyosastolle P 10!
HUOM! Ilmoittaudu mukaan tapahtumanjärjestäjän nettisivuilla
Lue lisää
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5.3.2019 Kymenlaakson aluetapaaminen: Ajankohtaista sote- ja
maakuntauudistuksesta
aika: 5.3.2019 klo 14 - 16
paikka: Valkealan Iltatähti, Keskitie 17, Valkeala
kohderyhmä: järjestöjen johto ja luottamushenkilöt Kymenlaaksossa
ilmoittautuminen: info@valli.fi
Lue lisää

8.5.2019 Toiminnanjohtajatreffit
aika: 8.5. klo 9 – 12
paikka: Valli ry:n neuvottelutilat, Hämeentie 58-60 A 52, Helsinki
kenelle: tilaisuus on tarkoitettu Valli ry:n sekä VTKL:n jäsenjärjestöjen
toiminnanjohtajille
aihe: Sote-järjestöjen toiminta ja johtajuus
ilmoittautumiset: info@valli.fi
Lue lisää

15. - 16.11.2019 Edustajakokous ja seminaari Lahdessa
merkitkää kalentereihin, tarkempaa tietoa tulee myöhemmin

» Rekisteriseloste
» Yhteystiedot

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
ry
Hämeentie 58-60 A 52, 00500 HELSINKI
puh. 050 3305 884 | info@valli.fi
www.valli.fi
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