TULE MUK A AN
ETSIVÄN VANHUST YÖN
VERKOSTOON!

Tehdään yhdessä etsivää ja
löytävää vanhustyötä!
Etsivän vanhustyön verkostokeskus tukee
etsivän ja löytävän vanhustyön tekijöitä ja
kehittäjiä. Neuvomme, kehitämme, kokoamme uusinta tietoa, vahvistamme verkostoja
ja autamme pistämään kokemukset jakoon.
Työmme on osa Vanhus- ja lähimmäis
palvelun liitto Valli ry:n toimintaa.
Tavoitteena on tuoda yhteen kaikki
etsivää vanhustyötä tekevät ihmiset ja
organisaatiot. Haluamme olla innostava
vertaiskehittämisen yhteisö, jossa etsivää
työtä viedään eteenpäin yhteisvoimin.
Vaikutamme siihen, että ikääntyneet
ihmiset tavoitetaan, heidän tuen ja avun
tarpeensa tunnistetaan ja niihin vastataan
oikea-aikaisesti ja osaavasti.
Ota yhteys ja tule mukaan verkostoon!

Karoliina Randelin
suunnittelija
karoliina.randelin@valli.fi
050 3268925

Päivi Tiittula
suunnittelija
paivi.tiittula@valli.fi
050 408 5088

Liity mukaan: Etsivän vanhustyön
ryhmä Facebookissa!

Avoimet koulutukset etsivää
vanhustyötä tekeville ja kehittäjille

Tule mukaan etsivää vanhustyötä tekevien omaan
ryhmään! Suljettu Facebook-ryhmämme on vertaistuen, yhteiskehittämisen sekä tiedonvälityksen vuorovaikutteinen foorumi.Facebook-sivumme on tarkoitettu laajemmalle yleisölle, kuten
ikääntyville itselleen ja heidän omaisilleen.
Lisäksi verkostokeskusta voi seurata Twitterissä
ja lukea blogiamme.

Järjestämme koulutusta etsivää vanhustyötä tekeville ja kehittäjille. Koulutuksiin ovat tervetulleita
etsivästä ja löytävästä vanhustyöstä kiinnostuneet
ammattilaiset sekä järjestöistä että kunnista. Kehitetään ja verkostoidutaan yhdessä!

Facebook:
Etsivän vanhustyön tekijät & kehittäjät -ryhmä
Etsivän vanhustyön verkostokeskus -sivu
Twitter:
Etsivä vanhustyö @Verkostokeskus
#etsivävanhustyö
Blogi:
https://etsivavanhustyo.blogspot.com/

Paikalliset yhteistyöverkostojen työpajat
Tuomme työpajojen avulla yhteen etsivän vanhustyön toimijoita paikallistasolla. Yhteistyö helpottaa palveluohjausta, poistaa päällekkäisyyksiä ja
vahvistaa meidän kaikkien työtä.

Mielellään -verkosto ikääntyneiden
ihmisten mielen hyvinvoinnin tukena
Mielellään- verkostossa toimivat Eläkeliitto,
Eläkkeensaajien keskusliitto, Suomen Mielenterveysseura sekä Vanhus -ja- lähimmäispalvelun liitto Valli ry. Mielellään -verkosto korostaa
ikäihmisten mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden
tukemisen tärkeyttä osana vanhustyötä.

Tule mukaan etsivän
vanhustyön verkostoon!
Jos teet tai olet kiinnostunut tekemään
etsivää vanhustyötä, lähetäthän yhteys
tietosi! Pidämme sinut kartalla ja
kutsumme mukaan yhteisen tekemisen
äärelle verkossa, somessa ja livenä.
Jos käytät Facebookia, voit pyytää
suoraan pääsyä aktiiviseen ryhmäämme!

Ota yhteys / lähetä yhteystietosi:
Päivi Tiittula
suunnittelija
paivi.tiittula@valli.fi
050 408 5088

Karoliina Randelin
suunnittelija
karoliina.randelin@valli.fi
050 3268925

Facebook
Etsivän vanhustyön tekijät & kehittäjät -ryhmä
Etsivän vanhustyön verkostokeskus -sivu
Twitter
Etsivä vanhustyö @Verkostokeskus
#etsivävanhustyö
Blogi:
https://etsivavanhustyo.blogspot.com/
www.valli.fi

Yhteistyötä ihmisyyden ytimessä.

