IKÄVEKO
Ikääntyneiden
verkostoneuvonpito
Osana Järvenpään
ikäihmisten palveluita

Ikääntyneiden verkostoneuvonpito
eli IKÄVEKO
Järvenpään ikäihmisten palveluissa hyödynnetään Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämää verkostokokousmallia.
Järvenpään ikäihmisten palveluissa on mahdollista kutsua
koolle ikääntyneen verkostoneuvonpito.

Milloin?
● Kun ikääntynyt kokee, ettei hän tule kuulluksi
● Kun läheiset kokevat, etteivät tule kuulluiksi
● Kun Sinulla on huoli, ettei ikääntyneen ääni tule kuulluksi
●Kun työntekijänä koet, että omat keinosi ovat vähissä tai
tilanne on epäselvä

Ikääntyneiden verkostoneuvonpidon tavoitteena on
kuulluksi tuleminen. Se kokoaa yhteen ikääntyneen läheiset,
tärkeät henkilöt sekä keskeiset työntekijät kuulemaan
ikääntyneen hyvää tulevaisuutta hänen itsensä kuvaamana
ja käsikirjoittamana. Jokaiselle osallistujalle mahdollistetaan
neuvonpidossa oma vuoronsa tulla kuulluksi.
Ikääntyneiden verkostoneuvonpidon voi tilata:
Koordinaattori p. 040 315 2555
elina.mattila@jarvenpaa.fi
Verkostoneuvonpito toiminta on maksutonta ja se on osa
Järvenpään ikäihmisten palveluita

Verkostoneuvonpito käytännössä
Verkostoneuvonpidon pyytää koolle, joku asiakkaalle tuttu
työntekijä (esim. kotihoidosta, omaishoidosta,
avosairaanhoidosta, palveluohjauksesta).
Tilaisuuteen on hyvä varata 2,5 tuntia.
Kokous järjestetään useimmiten Myllytien toimintakeskuksessa
(Myllytie 11), mutta tarvittaessa myös asiakkaan kotona.
Verkostoneuvonpitoja järjestetään pääsääntöisesti
perjantaisin klo 13-16.
Verkostoneuvonpidon keskustelua johtavat ulkopuoliset,
tehtävään koulutetut haastattelijat eli verkostokonsultit.
Konsultit ovat salassapitovelvollisia.

Tilaisuudessa keskitytään ensin yhdessä kuulemaan asiakasta,
jonka jälkeen jokainen saa vuorollaan puhua omasta
näkökulmastaan. Keskustelussa lähdetään liikkeelle
myönteisestä tulevaisuudesta ja haetaan voimavaroja
ongelmien sijaan.
Verkostoneuvonpidon jälkeen tarjotaan mahdollisuutta
seurantapalaveriin, jossa tarkastellaan asiakkaan tilannetta
uudelleen sovitun ajan kuluttua.

Kiinnostaako ikääntyneiden
verkostoneuvonpito?
Ota verkostoneuvonpidon mahdollisuus puheeksi asioidessasi
Ikäihmisten palveluissa / hoidosta vastaavan työntekijän kanssa.
Kysy lisää / tee tilaus: Ikäihmisten
verkostoneuvonpitokoordinaattori:
elina.mattila@jarvenpaa.fi p. 040 315 2555
Lisätietoja: www.jarvenpaa.fi (haku sanalla verkostokokous)
Lisätietoa kaupungin työntekijälle:
Janet (intranet): Sosiaali-ja terveyspalvelut / Kotona asumisen
tuki/ Voimavaralähtöinen kotona asuminen

Osallistujien kokemuksia ikääntyneiden
verkostoneuvonpidosta:
”vanhoja ikäviä asioita ei kerrattu, vaan suunnattiin positiiviseen
tulevaisuuteen”
”hyvältä tuntui, kun läheiset ja työntekijät samassa tilassa
kuulivat toisiaan”
”selkeä rakenne, konkreettisia suunnitelmia”
” se mahdollisuus puhua, sehän siinä oli tärkeintä mun
mielestä…ja kuunnella tietenkin muita ihmisiä”
”tärkeää oli ulkopuolinen vetäjä ja tasavertaisuus kaikkien
osallistujien kanssa”

