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Paremman vanhuuden puolesta

Minä luen sinulle -kampanja tulee taas!
Helmikuussa 2019 toteutetaan jälleen Minä luen sinulle -kampanja, joka tuo yhteen
maahanmuuttajia ja iäkkäitä suomalaisia yhteisten lukuhetkien merkeissä. Minä luen
sinulle -viikolla 11.–15.2.2019 maahanmuuttajat lukevat ääneen iäkkäille ja
kehitysvammaisille ihmisille ympäri Suomea. Lukutuokioiden aikana vanhus- ja
vammaistyön yksiköissä luetaan selkokielistä kirjallisuutta ja uutisia.
Ilmoittautuminen kampanjaan on nyt avoinna kaikille vanhus-, vammais- ja
maahanmuuttajatyön toimijoille. Minä luen sinulle -kampanjan verkkosivuilla voi
ilmoittautua järjestämään lukuhetkiä 28.1.2019 asti.
Minä luen sinulle -kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli
Niinistö. Mukana on myös kaksi lukuilon lähettilästä, helsinkiläinen
kaupunginvaltuutettu Suldaan Said Ahmed ja Vuoden pakolaisnainen 2018 Sirwa
Farik.
Täältä lisää tietoa Minä luen sinulle -kampanjasta
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Yhdessä -toiminnassa ikäihmiset ja
maahanmuuttajat kohtaavat.
Kehitämme monikulttuurista ja
selkokielistä vapaaehtoistoimintaa ja
tuemme alueellisten toimijoiden
yhteistyötä.
Tutustu Yhdessä-toimintaan
hankkeen verkkosivuilla.

PARANNETAAN IKÄIHMISTEN OSALLISUUTTA
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Elämänote-ohjelma käynnistyi:
osallisuutta, elämänhallintaa ja hyvää arkea järjestöjen yhteistyöllä
Ikäinstituutin ja Valli ry:n koordinoima Elämänote-avustusohjelma on käynnistynyt
syksyllä 2018. Ohjelmassa mukana olevien hankkeiden yhteisenä tavoitteena on
parantaa haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten osallisuutta ja
vahvistaa heidän elämänhallintaansa.
Lue lisää

Elämänote-ohjelmassa on mukana
19 hanketta, jotka tukevat toiminnallaan haastavissa elämäntilanteissa
olevien ikäihmisten kotona asumista ja
osallisuutta.

Heli Väisänen mukaan
Elämänote-ohjelmaan
Heli Väisänen on aloittanut
työskentelyn Vanhus- ja
lähimmäispalvelun liitto Valli ry:ssä
Ikäinstituutin ja Valli ry:n yhteisesti
koordinoiman Elämänote-ohjelman
suunnittelijana.

Lue lisää Elämänote-ohjelmasta

Lue Helin esittely täältä

TEKNOLOGIA JA IKÄIHMISET KOHTAAVAT
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Teknologia ikäihmisen hyvinvointia tukemassa
Ikäteknologiakeskus järjestää 21.11.2018 Tampereella
aamupäiväseminaarin, jossa on tarjolla tietoa ilon ja virkistyksen merkityksestä
hyvinvoinnille. Kuulet myös projekteista, joissa on hyödynnetty teknologiaa
ikäihmisten sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseen ja kuntoutukseen.
Esillä olevassa näyttelyssä voit tutustua ja kokeilla palveluita, jotka tuovat sisältöä
arkipäivään. Kiinnostava ajanviete vahvistaa niin mieltä kuin kehoa.
Seminaariin mahtuu vielä mukaan, ilmoittaudu heti!
Kiinnostuitko? Täältä lisätietoa seminaaristamme

Järjestöjen digiverkoston
teemana 2019 saavutettavuus
Digiverkosto kokoontui 23.10. Mukana
oli osallistujia yli 30 eri järjestöstä.
Tapaamisessa katseemme oli tiukasti
tulevassa, fokus oli Uudenmaan
maakunnan sähköiset palvelut kokonaisuudessa. Verkosto pääsi heti
mukaan jatkosuunnitteluun tuomalla
esille odotuksiaan maakunnan tuleviin
verkkopalveluihin liittyen. Kokouksen
esitysmateriaalit löytyvät täältä
(pdf).

Ikäteknologiakeskus on Valli ry:n
asiantuntijakeskus, joka edistää
ikäihmisten osallisuutta
digitalisaatiossa, lisää alan toimijoiden
yhteistyötä ja välittää tietoa
ikäteknologiasta.

Ensi vuoden tapaamisajankohdat
(pdf)

Tutustu Ikäteknologiakeskuksen
toimintaan sen verkkosivuilla.

Tervetuloa mukaan digiverkostoon –
kehittämään yhdessä, vaikuttamaan ja
varmistamaan se, että järjestöjen ääni
kuuluu. Mukana on jo noin 70 eri
järjestö- ja verkostotoimijaa.
Lisätietoja: sari.vapaavuori@valli.fi

HUOLESTUITKO IKÄIHMISEN TILANTEESTA?
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Pidä huolta.
Tee huoli-ilmoitus!
Mikäli huomaat, ettei iäkäs ihminen saa
tarvitsemaansa hoitoa ja palvelua tai
hän on jostakin syystä tipahtanut
avuntarpeen ulottumattomiin, tee huoliilmoitus. Kuka tahansa voi tehdä huoliilmoituksen, mikäli ikääntyneen
henkilön pärjääminen huolettaa. Voit
ottaa ottaa oman kunnan neuvontaan
tai hakea tietoa asiasta kunnan
nettisivuilta. Huoli-ilmoitus velvoittaa
kunnan tekemään palvelutarpeen
arvioinnin, joten voit luottaa siihen, että
avuntarpeeseen suhtaudutaan
vakavasti ja hienotunteisesti toimien.

Etsivän vanhustyön
verkostokeskus tukee etsivän ja
löytävän vanhustyön tekijöitä ja
kehittäjiä. Kokoamme tietoa,
kehitämme työtapoja, vahvistamme
verkostoja, rakennamme yhteistyötä
ja autamme jakamaan kokemuksia.

Lue lisää huoli-ilmoituksesta ja
välittämisen päivästä

Tutustu Etsivän vanhustyön
verkostokeskuksen toimintaan
hankkeen verkkosivuilla.

OULUSSA TEMPAISTIIN YLEISÖKIN MUKAAN
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Sukupolvet juhlivat
yhdessä Oulussa
Iloa Arkeen -toiminnan juhlapäivää
vietettiin 18.10. Oulun kauppakeskus
Valkeassa. Iloiseen päivään mahtui
muun muassa päiväkoti Ainon lasten
loruilua, Äijäbalettiesitys, Pohjan
Akkojen tanssiesitys ja Vallin Vuoden
2018 Isovanhemman julkistus.
Tapahtumapäivässä ja Oulun Iloa
Arkeen -pysäkkien toiminnassa näkyi
valtakunnallinen kiertueteema
”Kansalaistoiminta vanhustyössä” sekä
Oulun oma teema ”Sukupolvet
yhdessä”.

Iloa Arkeen -pysäkit ovat avoimia
tapaamispaikkoja ikäihmisille kuudella
paikakunnalla. Ne vähentävät
yksinäisyyttä ja tarjoavat toimintaa
ikäihmisille sekä vapaaehtoisille.
Tutustu Iloa Arkeen -toimintaan
hankkeen verkkosivuilla.

Lue lisää Oulun tapahtumasta

SUVIPUISTOSSA ASUTAAN YHTEISÖLLISESTI
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Kiinnostaisiko ikäihmisten
kimppakämppä?
Espoonlahden Puistokartanon palvelutaloon
on vastikään avattu yhteisasumisen yksikkö
Suvipuisto, jossa ikäihmiset voivat asua
itsenäisesti mutta yhteisöllisesti. Asukkailla on
omat asunnot, mutta keittiö, ruokailutila sekä
oleskelutilat ovat yhteisiä tiloja. Asukkaat
suunnittelevat toimintaa yhdessä muiden
asukkaiden kanssa ja ”kotityöt” jaetaan
kaikkien kesken.
Lue lisää Suvipuistosta

VANHUSTYÖN TUULIA MAAILMALTA

Vierailu terveyden talossa
Teheranissa

Venäjän järjestötyön edustajia
vieraana Vallissa

Iranin väestö on tavattoman nuorta,
joten edessä on myös nopea vanhan
väen lisääntyminen seuraavilla
vuosikymmenillä. Vappu ja Ilkka
Taipale kävivät Teheranissa
tutustumassa vanhusten asioihin.

Kuudentoista eri vanhustyötä tekevän
järjestön jäsenistä koostunut
venäläinen delegaatio vieraili Vallissa.
Saimme kuulla, miten eläkeiän nosto
vaikuttaa Venäjällä ja minkälaisia
seurauksia siitä on jo havaittu olevan.

Lue Vappu ja Ilkka taipaleen
matkakertomus Iranista

Lue lisää Venäläisen delegaation
vierailusta Vallissa
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VALLIN SEURAAVAT TAPAHTUMAT

Vallin kaikki tapahtumat

21.11.2018
Iloa ja virkistystä -seminaari Tampereella
Tietoa ilon ja virkistyksen merkityksestä hyvinvoinnille. Esitellään projekteja, joissa
on hyödynnetty teknologiaa ikäihmisten sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseen ja
kuntoutukseen. Esillä olevassa näyttelyssä voit tutustua ja kokeilla palveluita, jotka
tuovat sisältöä arkipäivään.
Kenelle: järjestöjen työntekijöille, yrityksille, kuntien edustajille, ikäihmisille sekä
muille kiinnostuneille: seminaari on maksuton. Pikaiset ilmoittautumiset info@valli.fi
Lue lisää
29.11.2018
Etsivän vanhustyön välittämisen päivä
Välittämisen päivä järjestetään vuoden pimeimpään aikaan, juuri ennen joulua,
yksinäisyyden torjumiseksi. Välittämisen päivänä on tarkoitus jalkautua omalla
paikkakunnalla ja tuoda etsivän vanhustyön ja välittämisen sanomaa tutuksi kaikille.
Lue lisää

» Rekisteriseloste
» Yhteystiedot

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

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä..
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