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Valli on järjestökentän ääni 
vanhustyössä

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on valtakunnallinen 
vanhusalan kehittäjä, asiantuntija ja vaikuttaja. Teemme työtä paremman 

vanhuuden puolesta, yhdessä 71 jäsenyhteisömme kanssa. Jäsenemme ovat 
vanhustyötä tekeviä ja kehittäviä järjestöjä ja säätiöitä.

Valli toimii ja vaikuttaa. Teemme työtä järjestölähtöi-
sen vanhustyön ja kansalaistoiminnan edellytysten 
turvaamiseksi. Olemme mukana siellä missä pää-
töksiä tehdään ja tuomme esiin järjestökentän ja 
vanhojen ihmisten äänen. 

Näihin vaikutamme: 
• Vanhojen ihmisten on saatava apua ja tukea silloin, 

kun he tarvitsevat sitä. Puolustetaan arvokasta
vanhuutta. 

• Järjestöt tuottavat laadukkaita vanhuspalveluita. 
Varmistetaan niiden tulevaisuus.

• Vapaaehtoistyö parantaa vanhojen ihmisten arkea. 
Turvataan vapaaehtoistyön elinvoima.

Isovanhempien päivänä 
juhlitaan isovanhempia 

Isovanhempien päivää vietetään vuosittain 
lokakuun kolmantena lauantaina. Päivää on vietetty 
Vallin aloitteesta vuodesta 1985.

Valli kannustaa juhlimaan isovanhemmuutta 
päiväkodeissa, kouluissa ja vanhusten palveluissa. 
Isovanhempien päivä on myös koko perheen juhla.

Valli jakaa vuosittain Vuoden isovanhempi 
-tunnustuksen henkilölle tai taholle, joka on
edistänyt lasten ja isovanhempien suhteita ja iso-
vanhemmuuden arvostusta. 

Puolustetaan
arvokasta
vanhuutta!

valli.fi





Järjestöt rakentavat hyvinvointia

Järjestöt ovat Suomessa edelläkävijöitä vanhojen ihmisten hyvinvoinnin 
edistämisessä. Vallin jäsenyhteisöissä tehdään yhdessä, kohdataan, 

tarjotaan tukea ja apua sekä kehitetään jatkuvasti uutta vanhojen ihmisten, 
ammattilaisten ja vapaaehtoisten voimin. 

Vallin jäsenyhteisöt ovat järjestöjä ja säätiöitä, jotka 
tuottavat arjen hyvinvointia ja laadukkaita palveluita 
vanhoille ihmisille. Ne tarjoavat asumis-, hoiva- ja 
kuntoutuspalveluja, kehittävät uutta ja järjestävät 
monipuolista vanhojen ihmisten arkielämää tukevaa 
toimintaa omilla alueillaan.

Vanhusalan yleishyödylliset toimijat ovat hyvä-
maineisia ja vastuullisia pitkän linjan toimijoita. 
Niistä löytyy osaamista, kokemusta ja sitoutumista 
arvokkaan vanhuuden toteuttamiseen. Lähes kaikissa 
Vallin jäsenyhteisöissä toimii vapaaehtoisia. Rahalli-
nen tuotto käytetään toiminnan kehittämiseen.

Valli on vanhustyön 
järjestöjen puolella  
• Pidämme järjestöjen puolta. Viemme

järjestökentän viestit päättäjille. 
• Autamme pysymään kartalla sote-kentän

muutoksissa. 
• Teemme vanhusalan järjestöjen toimintaa

näkyväksi paikallisesti ja valtakunnallisesti.
• Autamme verkostoitumaan ja vaihtamaan tietoa

muiden alan toimijoiden kanssa. 
• Järjestämme tapaamisia, seminaareja ja

opintomatkoja. 
• Kehitämme vanhusalaa yhdessä

jäsentemme kanssa. 

Vallin tehtävänä on toimia tämän kentän tukena. 
Kehitämme uusia tekemisen tapoja vanhustyön ken-
tälle, rakennamme verkostoja ja teemme toimintaa 
näkyväksi.  Jaamme hyviä käytäntöjä ja koulutamme.

Etsimme
jatkuvasti uusia

yhteistyö- 

kumppaneita
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Valli toimii ja vaikuttaa

Ikäteknologiakeskus
on asiantuntijakeskus, joka edistää ikäihmisten
osallisuutta digitalisaatiossa, lisää alan toimijoiden
yhteistyötä ja välittää tietoa ikäteknologiasta.
Ikäteknologiakeskus vaikuttaa siihen, että iäkkäiden 
käyttäjien tarpeet huomioidaan teknologian 
kehitystyössä ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

 www.ikateknologiakeskus.fi 

 twitter@IkateknologiaK #ikäteknologia 

Etsivän vanhustyön verkostokeskus
tukee etsivän vanhustyön tekijöitä ja kehittäjiä. 
Verkostokeskus jakaa uusinta tietoa, materiaaleja 
sekä kehittää työmenetelmiä ja verkostoyhteistyötä. 
Verkostokeskus levittää välittämisen kulttuuria 
ja tekee etsivää vanhustyötä näkyväksi yhdessä 
verkostojen kanssa. Työn tavoitteena on, että 
ikäihmiset saavat oikeanlaista apua oikeaan aikaan. 

 facebook @Verkostokeskus 

Yhdessä -toiminta
tuo vanhus- ja monikulttuurisuusalan toimijat 
yhteen. Kehitämme selkokielellä tuettua 
vapaaehtoistoimintaa, jossa ikäihmiset ja 
maahanmuuttajat kohtaavat, ja julkaisemme 
selkokielistä tietoa vapaaehtoistoiminnasta.  
Valli koordinoi hanketta yhteistyössä 
Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen kanssa. 

twitter@IMYhdessa #minäluensinulle #päivävapaaehtoisena 

Elämänote-ohjelma
20 hankkeen yhteisenä tavoitteena on parantaa 
haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten 
osallisuutta ja elämänhallintaa. Kohderyhmänä ovat 
erityisesti sellaiset tuen tarpeessa olevat ikäihmiset, 
jotka ovat aiemmin jääneet tavoittamatta. Ohjelmaa 
koordinoivat Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry 
ja Ikäinstituutti.

 www.ikainstituutti.fi/elamanote/ 



Ota yhteyttä! 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto Valli ry 

Hämeentie 58-60, 00500 Helsinki

Puh.: 050 3305884

info@valli.fi • www.valli.fi

 Twitter @valli_ry

 Facebook @valli.fi 
Kansainvälistä yhteistyötä.
Valli on ainoa suomalainen järjestöjäsen 
maailmanlaajuisessa HelpAge International 
-järjestössä. Help-Age puolustaa vanhojen
ihmisten oikeuksia ja tekee kansainvälistä
syrjinnän ja köyhyyden vastaista työtä. 

 www.helpage.org 

Vanhustyön Trainee -toiminta
yhdistää nuoret ja vanhukset sekä kehittää 
sukupolviälykästä työelämää. Toiminta tarjoaa 
nuorille kokemusta vanhustyöstä ja vanhustyön 
toimijoille mahdollisuuden kohdata ja  
ohjata nuoria. 

 facebook @vanhustyontrainee 



 Uusimaa 

Apuomena ry LOHJA, www.apuomena.fi 
• Bertahemmet HELSINKI, www.bertahemmet.
com  • Betesda-säätiö VANTAA, www.betesda.fi
• Omakotisäätiö.fi HELSINKI, 
www.omakotisaatio.fi • Espoon Lähimmäis- 
palveluyhdistys ry ESPOO, www.elpy.fi 
• Helykodit ry HELSINKI, www.helyry.com
• Hyvinkään Veteraanitalosäätiö HYVINKÄÄ, 
www.veteraanitalo.fi • Ilmari Helanderin 
Vanhusten Säätiö HELSINKI, 
www.ilmarihelanderinvanhustensaatio.fi
• Inkilänhovi ry RIIHIMÄKI, www.inkilanhovi.fi
• Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry HEL SINKI, 
www.helyry.com • Kanervakoti–Kanerva- 
hemmet ESPOO, www.kanervakoti.fi • Keravan 
palvelutalosäätiö KERAVA, 
www.keravanpalvelutalosaatio.fi • Kivipuiston 
Palvelukotisäätiö JÄRVENPÄÄ • Koillis-Helsingin
Lähimmäistyö MILJA ry HELSINKI, www.milja.
net • Käpyrinne ry HELSINKI, www.kapyrinne.fi
• Lauttasaaren se nioritalo HELSINKI, 
www.lauttasaarensenioritalo.fi • Loviisan 
seudun palvelutalosäätiö LOVIISA,
www.loviisanseudunpalvelutalosaatio.fi 
• Lämmin Koti ry VANTAA • Länsi-Helsingin
Leevi ry HELSINKI, www.leeviry.net  
• Marjatta-Säätiö VANTAA, www.marjattasaatio.
fi • Mereo/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry 
HELSINKI, www.mereo.fi • Mäntsälän 
palvelukotiyhdistys ry MÄNTSÄLÄ, 
www.kivistontienpalvelutalo.fi • Omakotisäätiö 
sr HELSINKI, www.omakotisaatio.
• Parhaat Vuodet ry LOHJA, www.parhaatvuodet.
fi • Turvallisen vanhuuden puolesta -Suvanto ry 
HELSINKI, www.suvantory.fi • Uudenmaan 
Vanhustenhuollon kannatusyhdistys ESPOO, 
www.uvky.fi 

• Vanhusten Kotiapusäätiö  VANTAA, 

www.vanhustenkotiapu.fi • Yrjö ja 
Hanna Säätiö HELSINKI, www.yrjojahanna.fi

 Pirkanmaa 

Ainala ry VIRRAT, www.ainala.fi

• Amurin Teon Tupa ry TAMPERE, www.teory.fi 
• Honkalakoti ry RUOVESI, 
www.palvelutalohonkala.fi •  Jalmari Jyllin 
säätiö sr IKAALINEN, www.jyllinkodit.fi 
• Kangasalan palvelutalosäätiö KANGASALA, 
www.jalmarinkoto.fi

• Koivupirtin säätiö TAMPERE, 
www.koivupirtti.fi  • Kotipirtti ry TAMPERE, 
www.kotipirttiry.fi • Lempäälän Ehtookoto ry 
LEMPÄÄLÄ, www.ehtookoto.fi • 
Lähimmäispirt-ti ry TAMPERE • Siunauksela ry 
NOKIA, https://siunauksela.fi/ • Tampereen 
ensi- ja turvakoti ry, TAMPERE, www.tetuko.fi
• Tampereen Naisyhdistys ry TAMPERE, 
www.lahdensivunkoti.fi • Tampereen 
Vanhuspalveluyhdistys ry TAMPERE, 
www.pirkanmaansenioripalvelut.fi • Tohka 
Säätiö VALKEAKOSKI, www.tohkasaatio.fi

 Kymenlaakso 

Elimäen Puustelli ry ELIMÄKI, 
www.elimaenpuustelli.fi • Kouvolan 
Korttelikotiyhdistys ry KOUVOLA, 
www.kouvolankorttelikodit.fi • Kymijoen 
Hoiva ry INKEROINEN, www.kymijoenhoiva.fi 
• Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry 
KOTKA, www.koskenrinne.fi • Palvelu yhdistys 
Rateva ry MIEHIKKÄLÄ, www.rateva.fi
• Pyhtään Vanhusten huoltoyhdistys ry 
SILTAKYLÄ, www.palvelutalomantyrinne.fi
• Ravimäkiyhdistys ry HAMINA, 
www.ravimakiyhdistys.fi

 Varsinais-Suomi 

Naantalin Aurinkosäätio NAANTALI, 
www.aurinkosaatio.fi • SALVA ry SALO, 
www.salva.fi • Turun Lähimmäispalvelu-
yhdistys ry TURKU, www.kotikunnas.fi 
• Ruissalo Säätiö TURKU, 
www.ruissalosaatio.fi

 Satakunta 

Porin Vanhustenkotiyhdistys ry PORI, 
www.viikkarinvalkama.fi • Ruskatalojen 
palveluyhdistys ry, PORI, www.ruskatalot.fi 
• Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry 
VANHA-ULVILA, www.pappilanlampi.fi

 Pohjois-Karjala 

Enon Vanhusten Tuki ry ENO, 
www.kotiranta.suntuubi.com 
• Joensuun Hoiva- ja palveluyhdistys ry
JOENSUU,  www.jhoiva.fi

 Etelä-Pohjanmaa 

Toimintojentaloyhdistys ry SEINÄJOKI, 
www.toimintojentalo.fi

 Kanta-Häme 

Inkilänhovi ry RIIHIMÄKI, www.inkilänhovi.fi 
• Kotokartanosäätiö RIIHIMÄKI, www.kotokar-
tanosaatio.fi • Kössi-säätiö HÄMEENLINNA, 
www.kossisaatio.fi

 Keski-Suomi 

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry 
JYVÄSKYLÄ, www.jklhoivapalvelu.com 
• Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso 
JYVÄSKYLÄ, www.jasoasunnot.com
• Viitakodit ry JYVÄSKYLÄ, www.viitakodit.fi

 Lappi 

Sodankylän vanhustenkotiyhdistys ry 
SODANKYLÄ, www.missaparas.fi

 Pohjois-Pohjanmaa 

Caritas-Säätiö OULU, www.caritaslaiset.fi 
• Oulun Seudun Mäntykoti ry OULU, 
www.mantykoti.fi • Yhteisestä Ovesta ry 
YLIVIESKA, www.facebook.com/tuokiotupa/

 Pohjois-Savo 

Leppärengas ry LEPPÄVIRTA, 
www.lepparengas.fi • Varkauden Vanhaintuki-
säätiö VARKAUS

 Päijät-Häme 

Hollolan palvelutaloyhdistys Huili ry 
HOLLOLA, www.huili.fi • Lahden Lähimmäis-
palvelu ry LAHTI, www.lahdenlahimmaispalve-
lu.fi • Lahden vanhusten asuntosäätiö LAHTI, 
www.lvas.fi • Mallusjokisäätiö MALLUSJOKI, 
www.lepokoti.fi

Liity Vallin jäsenyhteisöjen joukkoon!
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