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Tämä julkaisu on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun
sisällöstä. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ kansallinen
toimisto Opetushallituksessa.
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1.

’Kunnioita ja ehkäise’ on koulutusohjelma, jonka tavoitteena on ehkäistä ikääntyneisiin
kohdistuvaa kaltoinkohtelua lisäämällä ikäihmisten tietämystä heidän ihmisoikeuksistaan
ja tukemaan heidän voimaantumistaan oikeuksiensa käyttämiseen. Koulutusohjelma
torjuu kaltoinkohteluun liittyvää ikäsyrjintää edistämällä ammattihenkilöstön
myötätuntotaitoja sekä kykyä asettua ikääntyneen asemaan. Kunnioita ja ehkäise
-koulutuskäsikirja on yksi Erasmus+ -rahoitteisen S.T.AGE -hankkeen julkaisuista.

Lisätietoja S. T. AGE -hankkeesta ja julkaisuista löytyy osoitteesta www.
combatingelderabuse.eu
E-kirja Elder Abuse Context and Theory: Finland, Ireland, Italy and Romania tarjoaa
yleiskatsauksen ikääntyneiden kaltoinkohteluun neljässä Euroopan maassa, ja luo
teoreettisen yhteyden ikäpolvitaju –käsitteelle (Generational Intelligence), jolle tämä
käsikirja rakentuu. Suosittelemme e-kirjaan tutustumista ennen tämän koulutusohjelman
aloittamista. E-kirjan voi ladata yllämainitusta osoitteesta.

1.1 KUNNIOITA JA EHKÄISE

Johdanto

-KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET
OVAT
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Luoda koulutusohjelma, joka tarjoaa uudenlaisia oppimismahdollisuuksia
ihmisoikeuksien ja empatian alueella ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi.
Tukea ikääntyneiden voimaantumista ihmisoikeuskasvatuksen kautta sekä
kartoittamalla keinoja, joilla voidaan turvata heidän hyvinvointiaan.
Lisätä ikäpolvien tajua eli kykyä asettua eri sukupolveen kuuluvan henkilön
asemaan sekä hoitohenkilöstön taitoa huolehtia omasta hyvinvoinnistaan
Toteuttaa tässä käsikirjassa kuvailtu koulutusohjelma luomalla kokemuksellisia,
sosiodraamaa hyödyntäviä ja osallistavia työpajoja ikääntyneille ja ammattilaisille
Tarjota ikääntyneiden palveluorganisaatioille mahdollisuuksia kehittää
ikääntyneiden kaltoinkohtelun vastaisia toimintatapojaan työpajoissa tapahtuneen
oppimisen kautta.

1.2 MIKÄ ON KUNNIOITA JA EHKÄISE
-KOULUTUSOHJELMAN KÄSIKIRJA?

Koulutuskäsikirjaa voidaan käyttää apuna ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun
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ehkäisemisen koulutusohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhdessä S.T.AGE -hankkeessa aiemmin
julkaistun e-kirjan Elder Abuse Context and Theory: Finland, Ireland, Italy and Romania kanssa tämä
käsikirja on suunniteltu antamaan koulutuksen toteuttajille kaikki tarvittavat tiedot, taidot ja materiaalit.
Kunnioita ja ehkäise -koulutusohjelma on suunnattu hoivalaitoksissa asuville ja palvelu- ja päiväkeskuksissa
asioiville ikäihmisille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja hoivatyöntekijöille.

kunnioita ja ehkäise -koulutusohjelma koostuu neljästä työpajasta:
TYÖPAJA 1: TIETOA KOULUTUSOHJELMASTA
Hoivakotien ja palvelu- ja päiväkeskusten johtajille ja esimiehille suunnattu informatiivinen
tapaaminen, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa koulutusohjelmasta ja sen toteutuksesta ko.
organisaatioissa. Ensimmäinen työpaja tarjoaa myös koulutusohjelman koordinaattorille tilaisuuden
tutustua hoiva- ja palveluympäristöön (asukkaisiin ja henkilökuntaan) sekä organisaation nykyisiin
ikääntyneiden kaltoinkohtelun vastaisiin toimintalinjauksiin.

TYÖPAJA 2: IKÄÄNTYNEIDEN TYÖPAJA - VOIMAANTUMINEN
Kokemuksellinen työpaja, jossa käytetään sosiodraamaa hyödyntäviä, osallistavia tekniikoita
tavoitteena lisätä ikäihmisten tietoisuutta omista ihmisoikeuksistaan. Työpaja voimaannuttaa
osallistujia turvaamaan hyvinvointiansa ja varmistamaan ihmisoikeuksiensa toteutumista arjessa.

TYÖPAJA 3: HOITOHENKILÖSTÖN TYÖPAJA - MYÖTÄTUNTO
Kokemuksellinen työpaja, jossa käytetään sosiodraamaa hyödyntäviä, osallistavia tekniikoita
tavoitteena lisätä hoitohenkilökunnan taitoa asettua ikäihmisen asemaan

TYÖPAJA 4: OPITUN SIIRTÄMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Koulutusohjelman koordinaattori ja/tai kouluttajat tapaavat koulutukseen osallistuneen organisaation
johdon uudemman kerran. Tässä työpajassa keskustellaan työpajoista saaduista kokemuksista sekä
tuetaan organisaatiota kehittämään tai mahdollisesti parantamaan ikääntyneiden kaltoinkohtelun
ehkäisyyn liittyviä toimintalinjauksiaan.

käsitteet, jotka on tärkeää tietää työpajoihin osallistumista varten:
MITÄ OVAT IHMISOIKEUDET?
Oikeudet ovat asioita, joita jokaisella ihmisellä tulisi olla ja joita jokaisen tulisi voida käyttää. Kaikilla
ihmisillä on samat oikeudet, ikään katsomatta. Ihmisillä on oikeus
tulla kohdelluksi arvokkaasti, kunnioittavasti ja inhimillisesti
• toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan sisältäen oikeuden tehdä omia päätöksiä
• liikkua vapaasti
• elää turvallisessa ympäristössä
STAGE Project
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• yksityisyyteen
• riittävään ruokaan, vaatetukseen ja asumiseen
• osallistua kaikkeen yhteiskunnan sosiaaliseen ja kulttuuriseen elämään
• olla vapaa kaikenlaisesta syrjinnästä
Esimerkkejä:
Yokon Health and Social Service. Human rights abuse of older people. Information Leaflet
http://www.hss.gov.yk.ca/pdf/abuse_humanrights.pdf
Strategy to Safeguard the Rights of Older South Australians 2014-2021. Government of South Australia.
h t t p : / / w w w. s a h e a l t h . s a . g o v. a u / w p s / w c m / c o n n e c t / 2 e 5 d 0 e 0 0 4 4 5 9 d 5 a f 8 8 d 9 a a 7 6 d 1 7 2 9 3 5 c /
Strategy+to+Safeguard+the+Rights+of+Older+South+Australians+WEB+Final.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e5d0e004459d5af88d9aa76d172935c

MITÄ ON IKÄPOLVITAJU?
Ikäpolvitaju on kyky tiedostaa ja toimia tavalla, jossa ymmärretään elämää oman ikäpolven näkökulman
lisäksi myös toiseen ikäpolveen kuuluvan näkökulmasta.
Tullakseen ikäpolvitietoiseksi täytyy
• tulla tietoiseksi toisen henkilökohtaisesta sukupolveen liittyvästä identiteetistä
• rakentaa empatiaa toiseen ikäpolveen kuuluvia henkilöitä kohtaan ymmärtämällä heidän arvojaan ja
tarpeitaan
• toimia tavalla, joka kunnioittaa ikäpolvien välisiä eroavaisuuksia.
Biggs, S. & Lowenstein, A., (2011) GenerationalIntelligence – A Critical Approach to Age Relations. New
York: Routledge
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TIETOA KOULUTUSOHJELMASTA
Osallistujat: Hoivakotien ja palvelu- ja päiväkeskusten johtajat ja esimiehet
Ohjaajat: Koulutusohjelman koordinaattori tai koulutuksen ohjaajat ottavat
yhteyttä palveluorganisaatioihin ja tiedustelevat kiinnostusta saada lisätietoa
koulutusohjelmasta. Alueilla, joilla on paljon alan organisaatioita, voidaan järjestää
yhteinen infotilaisuus niiden edustajille.

2.

tavoitteet:
Tutustuttaa organisaatioiden johto koulutusohjelmaan
Kuvata, miten ikääntyvien ihmisoikeuksia voidaan vahvistaa kaltoinkohtelun
ehkäisemiseksi ja/tai organisaatioiden toimintapolitiikan kehittämiseksi tai
parantamiseksi kaltoinkohtelun ehkäisyssä
Edistää koulutuksen liittämistä organisaatoiden ohjelmaan

tulokset:
Työpajan lopussa osallistujat ovat tutustuneet paremmin koulutusohjelmaan
Osallistujat ovat saaneet yleiskatsauksen kahdesta työpajasta ja tietävät,
mitä palveluorganisaatiolta ja koulutuksen ohjaajilta odotetaan koulutuksen
toteuttamisessa
Osallistujat ovat allekirjoittaneet sitoutumislomakkeen (liite 1) soveltaakseen
mahdollisuuksiensa mukaan työpajoissa oppimaansa ikääntyneiden kaltoinkohtelun
vastaisten toimintalinjausten kehittämiseen organisaatioissaan
Tarvittava aika: 1 tunti
Materiaalit:
S.T.AGE -hankkeen esite (ladattavissa combatingelderabuse.eu -sivustolta)
Esitys (Sähköinen tai osallistujille jaettava paperiversio) koulutusohjelman
sisällöstä
Koulutusohjelman sitoutumislomake (ks. valmis pohja liitteestä 1)

STAGE Project

TYÖPAJA YKSI

Saada organisaatiot sitoutumaan koulutusohjelman kautta saadun oppimisen
käyttämiseen
ikääntyneisiin
kohdistuvan
kaltoinkohtelun
vastaisten
toimintatapojen kehittämisessä
Koulutusohjelman koordinaattori ja/tai ohjaaja saa tietoa alueen ikääntyneiden
palveluorganisaatioista ja niiden toiminnasta
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2.1 TERVETULOA: KOULUTUSOHJELMAN
ESITTELY JA TAVOITTEET

I. Tämä työpaja voidaan aloittaa yleiskatsauksella S.T.AGE koulutusohjelmasta
II. Tämän jälkeen esitellään Kunnioita ja ehkäise -koulutusohjelma sähköisen Powerpoint -esityksen ja/
tai esitemateriaalien avulla
Koulutusohjelman esittely:
a. Linjataan koulutusohjelman tavoitteet (kuten yllä)
b. Käydään yksityiskohtaisesti läpi hoitohenkilökunnan ja ikääntyneiden työpajat sekä kerrotaan niiden
oppimistavoitteet.
c. Esitellään ihmisoikeudet ja ikäpolvitaju –käsite (Generational Intelligence) ja kerrotaan käytännön
esimerkkejä. Esitystä voidaan tukea antamalla esitteet/monisteet ihmisoikeuksista ja käsitteestä.
I. Esityksen jälkeen seuraa keskustelu odotuksista, joita palveluorganisaatioiden johdolla sekä
koulutusohjelman koordinaattorilla tai ohjaajilla on.
II. Koulutusohjelman koordinaattori/ohjaajat käyvät koulutuksesta kiinnostuneiden organisaatioiden
edustajien kanssa sitoutumislomakkeen läpi. Molemmat osapuolet allekirjoittavat lomakkeen kahtena
kappaleena.
III. Tilaisuuden päätteeksi koordinaattori/ohjaajat kiittävät osallistujia ja varmistavat, että yhteystietoja
on vaihdettu, ensimmäisen vierailun ajankohdat organisaatioissa on sovittu ja että S.T.Age -hankkeen
esitteet on jaettu osallistujille. Hoitohenkilöstölle osoitetussa esitteessä esitellään ihmisoikeudet ja
ikäpolvitajun käsite ja käydään ne läpi. Ikääntyneille tarkoitetussa esitteessä esitellään ihmisoikeudet ja
kerrotaan, mitä ne tarkoittavat jokapäiväisessä elämässä.

koulutustila
On tärkeää, että koulutustila on erillinen (ei esimerkiksi läpikulkua) ja tarpeeksi tilava liikkumiseen
harjoituksissa. Kouluttajan tulisi voida nähdä tila etukäteen.
Koulutuksen jälkeisessä kokouksessa:
luodaan koulutusaikataulu, joka sopii työntekijöiden työvuoroihin sekä asukkaiden arkirutiineihin.
varmistetaan, että tarjolla oleva tila on sopiva työpajojen toteuttamiseen.
annetaan johdolle koulutusohjelman materiaaleja (esitteitä, julisteita tms.) ja pyydetään heitä jakamaan
niitä henkilökunnalle sekä asukkaille tai jättämään ne näkyville yhteisiin tiloihin.
Ensimmäinen vierailu voidaan toteuttaa epävirallisesti esimerkiksi vierailemalla organisaatiossa
henkilökunnan taukojen ajankohtana.
Tapaamisen yhteydessä voidaan myös vierailla asukkaiden ja asiakkaiden luona kertomassa heille
10
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työpajasta ja tarjoamalla heille koulutusohjelman esite
Tarvittaessa tapaamisessa sovitaan päivämäärä uudelle vierailulle, jotta kaikkiin asukkaiden ja
henkilökunnan ohjelmaa koskeviin kysymyksiin saadaan vastaus.

HUOMIOITAVAA:
Hyödynnä osallistavaa lähestymistapaa esityksessäsi, jotta sekä henkilökunta että asukkaat saadaan houkuteltua

osallistumaan koulutusohjelmaan.

Ota koulutusta suunniteltaessa huomioon organisaation turvallisuussuunnitelma ja -linjaukset.

STAGE Project
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3.

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖPAJA VOIMAANTUMINEN
Työpajan tavoite: Antaa informaatiota ihmisoikeuksista ja tukea heitä omaksumaan
ja käyttämään ihmisoikeuksiaan.
Osallistujat: Vähintään 4 ja enintään 15 ikääntynyttä, jotka asuvat hoivakodissa tai
käyvät asiakkaina päivätoiminnoissa. Osallistujamäärä tulee valita sopivien tilojen
saatavuuden ja ryhmän erikoistarpeiden mukaan.
Ohjaajat: Tämän työpajan toteuttamiseen tarvitaan 2 henkilöä. Isossa ryhmässä
kolmas ohjaaja voi olla tarpeen.

tavoitteet:

TYÖPAJA KAKSI

Tutkia ikääntymiseen liittyviä asenteita ja kokemuksia ikäsyrjinnästä

12

Lisätä tietoisuutta ihmisoikeuksista
Kokea ja jakaa kokemuksia toisten kanssa toiminnan ja kokemuksellisuuden
kautta
Voimaannuttaa ja tukea osallistujIa laittamaan ihmisoikeuksiaan käytäntöön
Kehittää taitoja, joilla hyvinvointia voi turvata

oppimistulokset:
Osallistujat ovat tietoisempia ihmisoikeuksista
Osallistujat ovat miettineet ja tutkineet, mitä he tarvitsevat elääkseen
merkityksellistä elämää
Osallistujat saavat keinoja tunnistaa loukkaavaa käyttäytymistä
Osallistujien sitoutuminen uusiin toimintatapoihin edistää henkilökohtaista
kehitystä, vuorovaikutusta ja vertaistukea
Tarvittava aika: 2 tuntia
Paikka: Osallistujien määrälle sopiva huone, jossa erityistä huomiota on kiinnitetty
pyörätuolilla liikkuvien ja muiden liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin. Mukavat
istuinpaikat ovat tärkeitä. Tämä on kokemuksellinen työpaja, mutta jossa ei tarvitse
liikkua mahdollisten liikuntarajoitteiden takia.
Materiaalit:
lankakerä
kolmion kuva
iso paperi, jossa on vartalon hahmo/kuva (kts. Liite 3)
palautelomake (liite 5)
KUNNIOITA JA EHKÄISE KOULUTUSKÄSIKIRJA

HUOM!
Varmista, että osallistujilla on ollut mahdollisuus lukea ohjelman tietolehtinen ja kysyä kysymyksiä
ennen koulutuksen aloittamista.
Aikatauluta työpaja niin, ettei se aiheuta sekaannusta säännöllisten aktiviteettien tai ruokailujen
kanssa.

ENSIMMÄINEN VAIHE: LÄMMITTELY

tavoitteet:

toisiin osallistujiin tutustuminen
• rakentaa ryhmän sisäistä luottamusta
• vuorovaikutus ryhmässä
Harjoituksen päätyttyä osallistujat tuntevat toisensa paremmin, tuntevat olonsa turvalliseksi ja ovat valmiita
osallistumaan keskusteluun.
Tarvittava aika: 30 minuuttia
Materiaalit:
Lankakerä
A. HARJOITUS: YLPEIN TAI MIELEENPAINUVIN/TÄRKEIN HETKESI
Tämä harjoitus tarjoaa uuden tavan aloittaa ryhmätoiminnat sekä osallistujille mahdollisuuden luoda
yhteyksiä henkilökohtaisen tarinan jakamisella. Siten jäsenet tutustuvat toisiinsa ja kasvattavat luottamusta.

Ohjeet:
Ryhmä asettuu ympyrään. Ohjaaja esittelee idean ylpeimmän tai mieleenpainuvimman/tärkeimmän
hetken jakamisesta kertomalla oman tarinansa. Tärkeintä on jakaa henkilökohtainen asia.
Jäsenet heittävät tai ojentavat lankakerän aina seuraavalle henkilölle, mutta jäävät pitämään lankakerän
langasta kiinni. Jokainen jakaa oman ylpeimmän hetkensä. Lankakerän siirtäminen jatkuu, kunnes
jokaisella on ollut tilaisuus kertoa omasta hetkestään.

TOINEN VAIHE: ELÄÄKSEMME TARVITSEMME
tavoitteet:
tutkia henkisiä ja tunne-elämän tarpeita
nähdä yhteys tarpeiden ja ihmisoikeuksien välillä
miettiä yhdessä ikääntymiseen liittyviä ihmisoikeuksia

STAGE Project
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Ohjaajalla on oltava hyvä käsitys ja ymmärrys ihmisoikeuksista liittyen ikääntymiseen ja hoitoon ja hänen
täytyy kyetä linkittämään perustarpeet ihmisoikeuksiin. Painotettavat asiat työpajassa:
Kaikilla ihmisillä on samat oikeudet, ikään katsomatta. Ihmisillä on oikeus
tulla kohdelluksi arvokkaasti, kunnioittavasti ja inhimillisesti
• toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan sisältäen oikeuden tehdä omia päätöksiä
• liikkua vapaasti
• elää turvallisessa ympäristössä
• yksityisyyteen
• riittävään ruokaan, vaatetukseen ja asumiseen
• osallistua kaikkeen yhteiskunnan sosiaaliseen ja kulttuuriseen elämään
• vapaaseen mielipiteiden ja uskonnon harjoittamiseen
• olla vapaa kaikenlaisesta syrjinnästä
Esimerkkejä:
Yokon Health and Social Service. Human rights abuse of older people. Information Leaflet
http://www.hss.gov.yk.ca/pdf/abuse_humanrights.pdf
Strategy to Safeguard the Rights of Older South Australians 2014-2021. Government of South Australia.
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/2e5d0e004459d5af88d9aa76d172935c/
Strategy+to+Safeguard+the+Rights+of+Older+South+Australians+WEB+Final.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e5d0e004459d5af88d9aa76d172935c
Harjoituksen lopussa osallistujat ovat tunnistaneet perus- ja tunne-elämän tarpeet, yhdistäneet tarpeet
ihmisoikeuksiin ja keskustelleet ikääntymisen vaikutuksista näihin oikeuksiin.
Tarvittava aika: 30 minuuttia
Materials:
tarvekolmio (Liite 2)
vartalon kuva (Liite 3)
B. HARJOITUS: MITÄ TARVITSEN SELVITÄKSENI JA ELÄÄKSENI?
Tämä harjoitus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden miettiä fyysisiä ja tunne-elämän tarpeitaan sekä
tunnistaa ja ilmaista tarpeita, joiden tulee täyttyä hyvän elämän elämistä varten.

Ohjeet:
Ennen työpajan aloittamista ohjaaja kiinnittää kolmion seinälle tai oveen. Tätä harjoitusta varten ohjaaja voi
asettua lattialle ison paperin päälle ja pyytää toista ohjaajaa tai osallistujaa piirtämään kehonsa ääriviivat
paperille (kuvan voi piirtää myös etukäteen).
14
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i. Osallistujia pyydetään nimeämään perustarpeet (fyysiset tarpeet)

Kysymysehdotuksia:
Voitteko kertoa, mitä tarvitaan hengissä pysymiseen? (kts. Liite 3: lista perustarpeista)
Kaikki vastaukset kirjataan kehon kuvaan (keltaisella kynällä). Ohjaajien on kuunneltava tarkkaavaisesti ja
tarvittaessa keskeytettävä tai pohdittava vastauksia syvemmin. On tärkeää, että kaikkia osallistujia ajatteluun
ja ilmaisuun liittyvistä ongelmista huolimatta rohkaistaan osallistumaan jollain tavalla harjoitukseen.
ii. Ohjaaja laajentaa keskustelua liittyen oikeuteen täyttää perustarpeitamme

Kysymysehdotuksia:
Jos nämä (perus)tarpeet täyttyvät, mitkä tunne-elämän tarpeet ja oikeudet seuraavat näitä?
Onko muita tarpeita, joiden täytyy täyttyä elääkseen hyvää elämää?
Osallistujien vastaukset kirjataan kehon kuvaan.
iii. Ohjaaja pyytää osallistujia linkittämään tarpeet ihmisoikeuksiin
Ohjaaja ohjaa keskustelun ihmisoikeuksiin oikeutena saada perustarpeet täytetyiksi. Ohjaaja merkitsee
osallistujien avustuksella kehon kuvaan kirjatut tarpeet tarvekolmioon, merkiten perustarpeet keltaiseen ja
tunne-elämän tarpeet vihreään osaan linkittäen tarpeet ihmisoikeuksiin.

Kysymysehdotuksia:
Onko mielestänne perustarpeiden täyttyminen ihmisoikeus?
• Onko meillä oikeus suojaan?
• Onko meillä oikeus ruokaan ja veteen?
• Onko meillä oikeus hengitysilmaan?
Huomio: “Minun perustarpeeni ovat minun perustarpeeni.”
Onko meillä oikeus yksityisyyteen?
• Onko meillä oikeus elää turvallisessa paikassa?
• Onko meillä oikeus tehdä valintoja?
• Onko meillä oikeus tehdä omia päätöksiä?
• Onko meillä oikeus saada äänemme kuuluviin ja tulla kuulluksi?

KOLMAS VAIHE: OIKEUKSIENI TOTEUTUMINEN

tavoitteet:

tunnistaa ei-hyväksyttävät asenteet ja käytös

STAGE Project
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miettiä, miten asenteita ja käytöstä voidaan muuttaa
etsiä uusia tapoja oikeuksien saavuttamiseksi
edistää vertaistukea
Tarvittava aika: 40 minuuttia (harjoituksille C ja D)
Materiaalit:
Kaksi tuolia

C. SOSIODRAAMA: OIKEUKSIENI SAATTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN

SUUNNITELMA:
Ohjaajat esittelevät rooliharjoituksen sosiodraama – esitystä varten (myös liite 3). Sosiodraamassa tutkitaan
ihmisoikeuksia, joita painotetaan tarvekolmiossa – tässä rooliharjoituksessa ne nimetään seuraavasti:
OIKEUS VALINTOIHIN, TULLA KUULLUKSI, ITSENÄISYYS, YKSITYISYYS.

SOSIODRAAMAN SÄÄNNÖT:
Seuraava rooliharjoitus on kuvitteellinen eikä vastaa jokapäiväistä elämää hoitopaikassanne. Tällainen
todellisuuden ääripää auttaa meitä tutkimaan ihmisoikeuksien loukkaamista erityisessä kuvitteellisessa
sosiaalisessa tilanteessa.
• Ohjaaja esittelee tilanteen.
• Pyydä osallistujia ajattelemaan tarvekolmiossa esitettyjä oikeuksia ja kunnioitetaanko näitä oikeuksia
sosiodraamassa. Tarvittaessa voitte lukea tarvekolmiossa esitetyt oikeudet uudelleen.
• Tässä rooliharjoituksessa tutkitaan erityisesti seuraavia oikeuksia: OIKEUS VALINTOIHIN, TULLA
KUULLUKSI, ITSENÄISYYS, YKSITYISYYS.
• Huomioikaa ASENTEITA ja KÄYTTÄYTYMISTÄ.
• Meidän ei ole tarkoitus etsiä ratkaisua. Sosiodraaman kautta on tarkoitus tunnistaa ihmisoikeuksia, joita
loukataan; sitten yritämme saada niitä toteutumaan ja siten parantamaan ikääntyneiden ihmisoikeuksien
toteutumista.

TAPAHTUMA
Vanhainkodissa perjantain iltapäivät oli varattu vapaaehtoisen opiskelijaryhmän järjestämään erilaiseen
toimintaan, jonka tarkoituksena oli nauttia yhdessä olemisesta ja pitää hauskaa. Näihin tilaisuuksiin
osallistuminen oli asukkaille pakollista, sillä ajateltiin, että viikoittainen tapahtuma tarjoaisi mahdollisuuden
sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteisölliseen vahvistumiseen. Kuitenkin joka viikko yksi tai useampi
asukas kieltäytyi osallistumasta. Johtajaa ja henkilökuntaa nolotti asukkaiden kieltäytyminen. Kieltäytymistä
pidettiin epäkunnioittavana ja johtaja/henkilökunnan jäsen kävi kieltäytymistä läpi asukkaiden kanssa
16
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myöhemmin heidän huoneissaan.

Ohjaajat esittävät sosiodraaman seuraavan käsikirjoituksen mukaan (kuvattu myös
liitteessä 3).
OHJEET JA KÄSIKIRJOITUS OHJAAJILLE:
Ohjaaja A – asukas
Ohjaaja B – Johtaja/henkilökunnan jäsen
2 tuolia
Käsikirjoitus:
Johtaja/henkilökunnan jäsen astuu huoneeseen, asukas yllättyy.
Johtaja/henkilökunnan jäsen: Hei, (asukkaan nimi), haluaisin jutella kanssasi.
Asukas: Hei, (johtajan/henkilökunnan jäsenen nimi).
Asukas istuutuu
Johtaja/henkilökunnan jäsen ei istuudu
Johtaja/henkilökunnan jäsen: En ole tyytyväinen käytökseesi tänään.
Asukas: Mitä?
Johtaja/henkilökunnan jäsen: Kieltäydyit osallistumasta nuorten vapaaehtoisten ystävällisesti
järjestämään toimintaan, ja se oli hyvin noloa. Olin järkyttynyt. Kaikilla oli valtavan hauskaa.
Asukas: hiljaisuus.
Johtaja/henkilökunnan jäsen: Tiedämme, ettei tämä ole ensimmäinen kerta, kun olet tehnyt tällaista, ja
tuotit kaikille pettymyksen. Älä anna sen toistua. Meidän pitänee harkita ensi viikolle suunniteltua retkeä
uudelleen, koska näin ei voi jatkua. Saisit olla tyytyväinen kaikesta, mitä teemme vuoksesi.
Osallistujat katselevat sosiodraaman. Sen jälkeen he keskustelevat näkemästään.

Kysymyksiä, joiden avulla voitte reflektoida skenaariota:
Questions to reflect on scenario could include:
Mitä mieltä olet esityksestä?
Mitä mieltä olet asukkaan asenteesta?
Mitä mieltä olet johtajan/henkilökunnan jäsenen asenteesta asukasta kohtaan?
Mitä ihmisoikeuksia sosiodraamassa ei kunnioitettu?
D. FORUM - TEATTERI: MUUTA ASENNETTA, TOTEUTA IHMISOIKEUKSIASI
Keskustelun jälkeen ohjaaja pyytää osallistujia muuttamaan tapahtuman käsikirjoitusta tekemällä ehdotuksia
ja esittämällä kommentteja. Ryhmän pitäisi keskittyä muuttamaan yhden henkilön asenteita ja käyttäytymistä
kerrallaan; ensin vastaroolin esittäjän (johtajan/henkilökunnan jäsenen) ja sitten päähenkilön (asukkaan).
STAGE Project
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Käyttäytymisen ja asenteiden muuttaminen liittyvät asukkaan oikeuksiin. Tapahtumaa uudelleen esitettäessä
osallistujia pyydetään huutamaan “seis” ja sanomaan, minkä asenteen he haluavat muuttaa, ensin asukkaan ja
sitten johtajan/henkilökunnan jäsenen käyttäytymisessä. Ohjaajat esittävät kohtauksen uudelleen osallistujien
ilmoittaman muutoksen mukaisesti. Tapahtuma esitetään uudelleen muutaman kerran (esimerkiksi 2-3 kertaa).
Painopiste:
sekä päähenkilön että vastaroolin esittäjän asenteen ja käyttäytymisen muuttaminen
tunnistaa, mitä ihmisoikeuksia loukattiin
tutkia, mikä estää meitä käyttämästä ihmisoikeuksiamme

HUOM!

Tämän harjoituksen tarkoituksena ei ole löytää ratkaisua, vaan keskittyä asenteisiin ja käytökseen, jotka
pitää muuttaa asukkaan ihmisoikeuksien parantumiseksi.

NELJÄS VAIHE: KOLMION TÄYDENTÄMINEN – ASKEL ETEENPÄIN

tavoite:

tarjota mahdollisuus perus- ja tunne-elämän tarpeiden ymmärtämiseen ja pohtimiseen
täydentää kolmion ylin osa miettimällä, mitä tarvitsemme saavuttaaksemme kaiken sen, mikä on
mahdollista itsensä toteuttamisessa
Tarvittava aika: 20 minuuttia
Materiaalit:
kori
paperia
kyniä
E. HARJOITUS: VOIMAANTUMISEN KORI
Ohjaaja kirjaa osallistujien aikaisemmissa harjoituksissa tunnistaman ihmisoikeuden erilliselle paperille.
Jokainen asukas saa yhden näistä papereista ja kukin lukee ääneen, mitä heidän paperissaan lukee ja antaa sen
eteenpäin. Ensimmäinen henkilö rypistää paperin palloksi ja jokainen seuraava osallistuja lisää oman paperinsa
muodostaen yhden ison pallon. Tämä prosessi kuvaa sitä, miten jokainen oikeus lisää mahdollisuuksia saavuttaa
tyydyttävä elämä. Viimeisen osallistujan lähelle asetetaan kori. Tämä henkilö lukee omassa paperissaan lukevan
oikeuden, lisää sen palloon ja heittää pallon koriin. Kori kuvastaa voimaantumista: sitä, mihin voimme pyrkiä
tai auttaa muita pyrkimään, jotta ihmisarvo saavutettaisiin ja säilytettäisiin.
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HUOM!
Ohjaajan tulisi keskustella jokaisen osallistujan kanssa ja kirjata palaute muutoksista, jotka parantaisivat heidän ihmisoikeuksiaan. Tarjoa asukkaille kopio täydennetystä tarvekolmiosta tai joku muu
muisto työpajasta.
Ohjaajan tulisi valmistautua huomioimaan asukkaiden mahdolliset surun ja menetyksen tunteet,
jotka saattavat seurata työpajan kokemuksista.

STAGE Project
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4.

HOITOHENKILÖSTÖN TYÖPAJA MYÖTÄTUNTO

Työpajan tavoite: tarjota oppimiskokemuksia ihmisoikeuksien ja ikäpolvitajun
aihealueista ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemisessä.
MITÄ OVAT IHMISOIKEUDET?
Oikeudet ovat asioita, joita jokaisella ihmisellä tulisi olla ja joita jokaisen tulisi voida
käyttää. Kaikilla ihmisillä on samat oikeudet, ikään katsomatta. Ihmisillä on oikeus
tulla kohdelluksi arvokkaasti, kunnioittavasti ja inhimillisesti
• toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan sisältäen oikeuden tehdä omia päätöksiä
• liikkua vapaasti
• elää turvallisessa ympäristössä
• yksityisyyteen

TYÖPAJA KOLME

• riittävään ruokaan, vaatetukseen ja asumiseen
• osallistua kaikkeen yhteiskunnan sosiaaliseen ja kulttuuriseen elämään
• vapaaseen mielipiteiden ja uskonnon harjoittamiseen
• olla vapaa kaikenlaisesta syrjinnästä
Esimerkkejä:
Yokon Health and Social Service. Human rights abuse of older people. Information
Leaflet http://www.hss.gov.yk.ca/pdf/abuse_humanrights.pdf
Strategy to Safeguard the Rights of Older South Australians 2014-2021. Government
of South Australia.
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/
connect/2e5d0e004459d5af88d9aa76d172935c/
Strategy+to+Safeguard+the+Rights+of+Older+South+Australians+WEB+Final.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e5d0e004459d5af88d9aa76d172935c

MITÄ ON IKÄPOLVITAJU?
Ikäpolvitaju on kyky tiedostaa ja toimia tavalla, jossa ymmärretään elämää oman
ikäpolven näkökulman lisäksi myös toiseen ikäpolveen kuuluvan näkökulmasta.
Tullakseen ikäpolvitietoiseksi henkilön täytyy
• tulla tietoiseksi toisen henkilökohtaisesta sukupolveen liittyvästä identiteetistä
• rakentaa empatiaa toiseen ikäpolveen kuuluvia henkilöitä kohtaan ymmärtämällä
heidän arvojaan ja tarpeitaan
• toimia tavalla, joka kunnioittaa ikäpolvien välisiä eroavaisuuksia.
Biggs, S. & Lowenstein, A., (2011) Generational Intelligence – A Critical Approach
to Age Relations. New York: Routledge.
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Osallistujat: Vähintään 2 ja enintään 16 ikääntyneiden palveluorganisaatioissa työskentelevää sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaista.
Ohjaajat: Tämän työpajan toteuttamiseen tarvitaan 1 tai 2 henkilöä.
Paikka: Varmista, että työpajaa varten tarkoitettu tila on sopivan kokoinen osallistujamäärälle sekä
häiriötön. Koska kyseessä on kokemuksellinen työpaja, osallistujien on päästävä liikkumaan vapaasti
tilassa. Liikuteltavia tuoleja tarvitaan yksi per osallistuja ja ohjaaja. Tilassa ei tulisi olla pöytiä.

tavoitteet:
Tutkia ikääntymiseen liittyviä asenteita ja kasvattaa tietoisuutta ikäsyrjinnästä
Kasvattaa ikäpolvitajua
Saada oivalluksia ja jakaa ajatuksia kokemuksellisten sosiodraaman tekniikoiden kautta
Luoda jaettua ymmärrystä käsitteistä kuten oikeudet ja tarpeet
Luoda turvallinen ympäristö, jossa vallitsee molemminpuolinen kunnioitus
Kehittää taitoja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen

oppimistulokset:
Työpajan jälkeen osallistujat ovat tietoisempia ikääntymiseen liittyvistä asenteistaan ja ymmärtävät
ikäsyrjintää ilmiönä paremmin
Osallistujat ovat kehittyneet ikäpolvitajussa, eli he osaavat asettaa itsensä paremmin ikääntyneen
henkilön asemaan
Osallistujilla on jaettu ymmärrys ihmisoikeuksista ja he osaavat tukea ikääntyneitä ihmisiä käyttämään
oikeuksiaan
Sosiodraaman menetelmien kautta osallistujien tiedot ja taidot omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen,
henkilökohtaiseen kehitykseen sekä vuorovaikutukseen ovat harjaantuneet
Tarvittava aika: 2 – 2,5 tuntia
Materiaalit:
Kevyitä palloja
Kolmion kuva
Sinitarraa
Paperiarkkeja
Värillisiä kyniä (liitteessä 4 yksityiskohtainen lista)
Työpajan arviointilomake hoitohenkilöstölle (liite 6)
Valmistelut: Ennen työpajan alkua kiinnitä tarvekolmion kuva seinälle.
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HUOM!

On tärkeää, että henkilökunta on lukenut Kunnioita ja ehkäise –esitteen sisältämän tiedon ennen työpajaan
osallistumista.

3.1 TOIMINTAOHJEET HOITOHENKILÖSTÖN
TYÖPAJAAN - MYÖTÄTUNTO

ohjeet:
Ohjaaja toivottaa ryhmän tervetulleeksi ja selittää, mistä työpajassa on kysymys esimerkiksi seuraavasti:
Työpajassa tutkitaan ikäpolvitajua ja millaista on ikääntyä. Tarkoituksena on miettiä, miten voimme
varmistaa, että hoitolaitoksen asukkaat voivat nauttia kaikista ihmisoikeuksistaan ja voivatko ikääntyneet
elää yksityistä omaa elämäänsä paikassa, joka on teidän työpaikkanne. Voimme esimerkiksi kuvitella,
mitä on istua kuin olohuoneessa jonkun huonekaluliikkeen esittelytilassa. Hyödynnämme erilaisia
sosiodraaman harjoitteita, joihin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivottavaa ja hauskaa. Kaikki
tänään käytetyt menetelmät tukevat työpajan tavoitteita. Tarkoitus ei ole neuvoa teitä työssänne, sillä olette
siinä asiantuntijoita. Tarkoitus sen sijaan on tarjota teille uusia näkökulmia arkipäivän tuttuihin tilanteisiin
hauskalla ja vuorovaikutteisella tavalla.

ENSIMMÄINEN VAIHE: LÄMMITTELY

Alla on kuvattu kolme erilaista lämmittelyharjoitusta. Kaikkia ei ole välttämättä mahdollista toteuttaa
työpajalle varatun ajan puitteissa. Ohjaajat voivat tällöin lyhentää harjoitteita tai valita niistä vain
harjoituksen F tai harjoitukset G ja H.

tavoitteet:
ryhmähengen muodostuminen
rohkaistuminen vuoropuheluun
yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien havaitseminen
turvallisen tilan luominen ja luottamuksen herättäminen
Harjoituksen lopussa osallistujilla on mukava olla ryhmässä, he ovat oppineet tuntemaan toisiaan ja he ovat
saaneet omakohtaista kokemusta siitä, millaista on olla ulkopuolinen ja ilman valtaa.
Tarvittava aika: 30 minuuttia
Materiaalit:
hernepussi tai keskikokoinen pallo (esim. lasten jalkapallo)
tuoleja
22
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F. NAPPAA NIMENI
Tämä harjoitus tarjoaa ryhmän jäsenille uuden tavan aloittaa ryhmätoiminta ja mahdollisuuden tutustua
toisiinsa.

ohjeet:
Ryhmä muodostaa piirin heittääkseen hernepussia tai keskikokoista palloa toisilleen. Varmista, että ihmiset
ovat valmiita heittämään palloa ja ottamaan sen kiinni. Katsekontakti on tärkeä! Palloa heittäessä esitellään
itsensä, esimerkiksi “Hei, olen Maija”. Kun jokainen on saanut sanoa nimensä, peli jatkuu, mutta tällä
kertaa pallon heittäjä sanoo oman nimensä sekä sen henkilön nimen, jolle hän heittää pallon: “Maijalta
Tiinalle”. Ryhmän pitäisi varmistaa, että jokainen vastaanottaa pallon pelin aikana. Se voidaan varmistaa
esimerkiksi siten, että osallistujat pitävät kättä ylhäällä kunnes ovat saaneet pallon, tai siten, että jokainen
ristii kätensä rinnalleen, kun he ovat heittäneet pallon. Peliin voi lisätä palloja niin, että aktiviteetti muuttuu
jonglööraukseksi ryhmän kesken.
Vaihtelua saa siten, että pallon kiinniottaja sanoo heittäjän nimen
Pyydä kaikkia sanomaan heittäjän nimi ääneen
Keskustelun ydin: Pelin on tarkoitus kuvastaa elämän realiteetteja, vastuiden ja tehtävien jonglöörausta,
jossa jokainen voi joskus pudottaa pallon.

HUOM!

Älä tee harjoituksesta koetta tai kilpailua. Nimet jäävät paremmin mieleen kun osallistujilla ei ole paineita.
Pidä harjoitus kepeänä ja hauskana.
G. KAIKEN KESKIÖSSÄ
Harjoituksen avulla osallistujat voivat hauskalla, vuorovaikutteisella ja epäsuoralla tavalla kokea
eristyneisyyden ja voimattomuuden tunteita, joita kokevat toisista riippuvaiset henkilöt.

ohjeet:
Aseta kaksi osallistujaa noin 10 metrin päähän toisistaan ja laita yksi osallistuja heidän väliinsä; hän on
kaiken keskiössä.
Kaksi ulkopuolella olevaa osallistujaa heittää palloa toisilleen ja keskellä oleva yrittää ottaa sen kiinni. Jos
pallo putoaa, kuka tahansa osallistujista voi napata sen. Jos keskellä oleva nappaa pallon, häntä edeltävä
henkilö, jonka hallussa pallo oli, joutuu keskelle.
Harjoituksen päätteeksi kysy osallistujilta, miltä tuntui olla keskellä ja millaista oli heitellä palloa. Tarkoitus
on ymmärtää ulkopuoliseksi jäämisen ja voimattomuuden kokemuksia.
H. KUKA MUU?
Harjoituksen tavoitteena on löytää yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ryhmässä. Tämä rohkaisee osallistujia
tarkastelemaan itseään tietyssä ikäpolvessa ja tietyssä elämänvaiheessa.
STAGE Project
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ohjeet:
Ryhmä istuu ympyrässä. Yksi osallistujista seisoo keskellä ilman tuolia. Tuolin saadakseen hänen on
sanottava “Kuka muu…” ja päätettävä lause haluamallaan kysymyksellä, esimerkiksi “Kuka muu tuli
töihin bussilla?” Silloin kaikki, jotka ovat tulleet bussilla töihin siirtyvät toiseen tuoliin. Keskellä oleva
osallistujakin pyrkii löytämään vapaan tuolin. Ilman tuolia jäänyt henkilö siirtyy ympyrän keskelle ja kysyy
vuorostaan “kuka muu”. Näin harjoitus jatkuu.

Harjoituksen tavoite on tutkia: millaisia asioita eri ikäpolvet pitävät tärkeinä? Mikä yhdistää meitä

ryhmänä tiettyyn ikäpolveen? Jos kysymykset tuntuvat vaikeilta osallistujille tai aika on rajoitettu, ohjaajalla voi olla lista erilaisista eri ikäpolville tyypillisistä asioista. Osallistujat voivat valita niistä heidän ikäpolvelleen tärkeitä asioita.
HYÖDYLLISIÄ KYSYMYKSIÄ:
Kuka ajaa autoa? Kenellä on asuntolainaa? Kuka maksaa vuokraa? Kuka on menossa lomalle tänä vuonna?
Kuka osallistuu johonkin tapahtumaan tulevana viikonloppuna? Kuka harrastaa urheilua?
POHDINTA JA KESKUSTELU:
Ovatko meille nyt tärkeät asiat erilaisia kuin silloin, kun olimme lapsia tai nuoria? Ovatko muutokset
luonnollisia kun ikäännymme? Mitkä asiat erottavat meitä muista ikäpolvista? Mitkä asiat ovat erilasia?
IKÄPOLVIEN ERILAISUUKSIEN HAVAITSEMINEN JA ARVOSTAMINEN
Mitä ajattelette, ovatko ikääntyneiden tarpeet ja heille tärkeät asiat erilaisia kuin meillä? Jos eivät,
miksi? Miksi tärkeät asiat muuttuvat ikäpolven vaihtuessa? Mitä merkitsee, että teidän työpaikkanne on
ikääntyneiden koti? Keskustelun tarkoitus on lisätä empatiaa asettumalla ikääntyneen ihmisen asemaan.
MUUNNOS HARJOITUKSESTA:
Osallistujat voivat nostaa käden sen sijaan että siirtyisivät tuolilta toiselle.

HUOM!
Harjoituksen lopuksi korosta esille tulleita ikäpolvien välisiä yhtäläisyyksiä, jotka voivat olla jaettuja
ikäpolvikokemuksia. Näin voidaan esitellä myös ikäpolvitajun käsitettä.

TOINEN VAIHE: IKÄPOLVITAJUN KEHITTÄMINEN
tavoitteet:
tutustua ihmisen perustarpeisiin
asettua toisen henkilön asemaan, ”saappaisiin”
oppia ihmisoikeuksista ja niiden käyttämistä arkielämässä
kehittää myötätuntoa

Harjoituksen päätteeksi osallistujat ovat tunnistaneet ihmisen perus- ja tunne-elämän tarpeet sekä kokeilleet,
millaista on asettua ikääntyneen ihmisen asemaan, ”kulkea ikääntyneen ihmisen saappaissa”.
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Tarvittava aika: 30 minuuttia
Materiaalit:
tarvekolmion kuva (ks. Liite 2)
iso paperiarkki
kyniä
I.HARJOITUS: TARVEKOLMIO
Tämä harjoitus keskittyy ihmisten fyysisten perus- ja henkisten tarpeiden tunnistamiseen. Harjoituksen
avulla löytyy yhteinen kieli ihmisoikeuksista puhumiseen.

ohjeet:
Ohjaajat pyytävät osallistujia jakaantumaan neljän tai viiden hengen ryhmiin riippuen osallistujien määrästä.
Jokaista ryhmää pyydetään listaamaan ihmisen perustarpeet paperille. Noin kymmenen minuutin kuluttua
jokainen ryhmä jakaa ajatuksensa. Ohjaaja kirjaa tiedot kolmion keltaiseen osaan.

Kysymysehdotus:
Mitä tarvitsemme pysyäksemme hengissä? (ks. Liite 2: lista perustarpeista)
Kun osallistujat ovat käsitelleet perustarpeet, ohjaaja pyytää ryhmiä miettimään, mitä muita tarpeita tulee
olla täytettynä hyvän elämän saavuttamiseksi.

Kysymysehdotus:
Olette listanneet, mitä tarvitaan hengissä pysymiseen, mutta onko meillä muita tarpeita, joiden tulee täyttyä,
jotta voisimme elää hyvää ja täyttä elämää? (ks. Liite 2: lista esimerkeistä)
Ryhmät keskustelevat aiheesta 10 – 12 minuuttia ja kirjaavat tarpeet ylös. Yksi jäsen jokaisesta ryhmästä
kertoo ohjaajille ryhmänsä ajatukset. Ohjaaja lisää nämä tarpeet kolmion vihreään osaan.

Seuraavaksi ohjaaja linkittää tarpeet oikeuksiin kysymällä:
Jos tässä esitetyt tarpeet eivät täyty, mitä ikääntyneen ihmisoikeuksia silloin loukataan?
Tarvekolmion punaisen osan täyttäminen
Ohjaaja kysyy: Jos nämä tarpeet täyttyvät ja oikeudet toteutuvat, mitä ikääntyneet tulevat silloin
saavuttamaan?
Ohjaaja tukee ryhmää täyttämään tarvekolmion punaisen osan.

HUOM!
Harjoitus päättyy siihen, että ohjaaja on yhdistänyt perus- ja tunne-elämän tarpeet ihmisoikeuksiin.
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J. HARJOITUS: OHJATTU KÄVELY
Seuraava pareittain tehtävä harjoitus tarjoaa osallistujille kokemuksia, jotka ovat seurauksena ikääntyneiden
joutuessa luopumaan fyysisistä ja tunne-elämän tarpeista, erityisesti itsenäisyydestään ja joutuessaan
luottamaan muihin ihmisiin. Pääosassa harjoituksessa on luottamuksen rakentaminen, joka kasvattaa
tiimihenkeä sekä tukee myötätunnon kasvattamista henkilökunnan ja asukkaiden kesken. Tämän harjoituksen
tulisi keskittyä itsenäisyyden menetyksen tunteen kokemiseen - ei näön menetyksen kokemukseen.

ohjeet:
Ryhmä jaetaan pareiksi. Yksi osallistuja sulkee silmänsä, kun toinen johdattaa häntä ympäri huonetta.
Kävely tapahtuu opastamalla silmänsä sulkenutta kyynärpäästä tai kädestä pitäen. Suullista kommunikointia
ei tarvita, sillä kaikki opasteet välitetään kosketuksen kautta. Näkevän osapuolen on suojeltava silmänsä
sulkenutta väistämällä muita pareja sekä kalusteita.
Käsi kädessä kävely – ”pidä huolta minusta” - kokemus riippuvuudesta
Kyynärpäästä ohjaaminen – ”anna minun tehdä se itse” - rohkaiseminen itsenäisyyteen
Harjoituksessa korostetaan, että se ei esitä tai tarkoita ikääntyneiden liikkumisen ohjaamista vaan ohjattuna
olemisen fyysistä ja henkistä kokemusta.

Kysymysehdotuksia:
Miltä tuntui ohjata/olla ohjattavana?
Hoivatyöntekijänä työhösi kuuluu opastaa ikääntyneitä, miltä uskot sen heistä tuntuvan?
Keskustelussa tutkitaan itsenäisyyden menetyksen kokemusta. Tutkitaan erilaisia tärkeysjärjestyksiä kuten
ikääntyneen turvallisuudesta huolehtiminen vs. ikääntyneen itsenäisyyden edistäminen rohkaisemalla
toimimaan häntä itse; Käyttämällä hoitajan valtaa vs. tukemalla ikääntyneen voimaantumista, vaikka se
veisi enemmän aikaa.

Mitkä tekijät voisivat muuttaa ikääntyneen henkilön kokemusta?
Ohjaaja rohkaisee osallistujia miettimään, miten he voivat tukea ikääntyneen voimaantumista itsenäisyyteen;
esimerkiksi en työnnä ikääntynyttä pyörätuoliin saadakseni hänet nopeammin ruokailuun sen sijaan että
tukisin häntä kävelemään itse, vaikka se veisi enemmän aikaa.

Kertaus: mitä olemme tutkineet tähän mennessä?
Käydään läpi erilaisia teemoja – eristyneisyys ja voimattomuus, minun työpaikkani vs. sinun kotisi,
ikäpolvitaju – yhtäläisyydet ja tärkeysjärjestykset, perustarpeet ja ihmisoikeudet, riippuvuus ja
ihmisoikeuksien täyttyminen. Laittakaamme nämä oppimiskokemukset käytäntöön.

KOLMAS VAIHE: TARPEET JA OIKEUDET – TIETOISUUS
IKÄÄNTYNEIDEN IHMISOIKEUKSISTA
tavoitteet:
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kokeilla sosiodraamaa hyödyntäviä harjoitteita
asettua ikääntyneen henkilön asemaan, ”saappaisiin”
pohtia, kuinka ihmisoikeudet toteutuvat arjessa
rohkaista ryhmää keskustelemaan ja pohtimaan
Harjoituksen päätteeksi osallistujat ovat saaneet kokeilla ikääntyneen henkilön asemaan asettumista kun
ikääntyneet yrittävät toteuttaa ihmisoikeuksiaan.
Tarvittava aika: 45 minuuttia (harjoituksille K ja L)
K. HARJOITUS: MINUN VALINTANI, MINUN OIKEUTENI -SOSIODRAAMA
Ohjaaja esittelee sosiodraaman rooliharjoituksen. Valitun sosiodraaman tulisi osoittaa ilmeisiä
ihmisoikeuksien loukkauksia ja vähäistä ikäpolvitajua.
DRAAMAN SÄÄNNÖT
Seuraava rooliharjoitus, jota tutkimme, on kuvitteellinen eikä osoita arkipäivän todellisuutta työssänne.
Se kuvaa äärimmäistä tilannetta ja vähäistä ikäpolvitajua. Se auttaa meitä tunnistamaan ihmisoikeuksien
loukkauksia kuvitteellisen tilanteen kautta.
Tehkää rooliharjoitus pareina ja pohtikaa tilannetta
Vaihtakaa rooleja ja pohtikaa
Kysymysehdotuksia:
Miltä ikääntyneesta tuntui?
Miltä hoitajasta tuntui?
TAPAHTUMA:
Vanhainkodissa perjantain iltapäivät oli varattu vapaaehtoisen opiskelijaryhmän järjestämään erilaiseen
toimintaan, jonka tarkoituksena oli nauttia yhdessä olemisesta ja pitää hauskaa. Näihin tilaisuuksiin
osallistuminen oli asukkaille pakollista, sillä ajateltiin, että viikoittainen tapahtuma tarjoaisi mahdollisuuden
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Yksi asukas kieltäytyi osallistumasta. Johtajaa ja henkilökuntaa nolotti, kun
asukas kieltäytyi osallistumasta. Kieltäytymistä pidettiin epäkunnioittavana. Hoitaja kävi kieltäytymistä
läpi asukkaan kanssa myöhemmin tämän huoneessa.
L. FORUM - TEATTERIHARJOITUS: ASENTEEN MUUTOS, KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS
Forum - teatteriharjoituksessa kaksi ohjaajaa esittävät yllä olevan tapahtuman (liite 4).

Ohjeet sosiodraamaan ohjaajille
Ohjaaja A – Ikääntynyt asukas
Ohjaaja B – Johtaja/henkilökunnan jäsen
Kaksi tuolia
STAGE Project
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Ohjeet:
Johtaja/henkilökunnan jäsen astuu huoneeseen, asukas yllättyy.
Johtaja/henkilökunnan jäsen: Hei, (asukkaan nimi), haluaisin jutella kanssasi.
Asukas: Hei, (henkilökunnan jäsenen nimi)
Asukas istuutuu
Johtaja/henkilökunnan jäsen ei istuudu
Johtaja/henkilökunnan jäsen: En ole tyytyväinen käytökseesi tänään.
Asukas: Mitä?
Johtaja/henkilökunnan jäsen: Kieltäydyit osallistumasta nuorten vapaaehtoisten ystävällisesti järjestämään
toimintaa, ja se oli hyvin noloa. Olin järkyttynyt. Kaikilla oli valtavan hauskaa.
Asukas: hiljaisuus.
Johtaja/henkilökunnan jäsen: Tiedämme, ettei tämä ole ensimmäinen kerta, kun olet tehnyt tällaista, ja
tuotit kaikille pettymyksen. Älä anna sen toistua. Meidän pitänee harkita ensi viikolle suunniteltua retkeä
uudelleen, koska näin ei voi jatkua. Saisit olla tyytyväinen kaikesta, mitä teemme vuoksesi.

Forum-teatteriharjoituksen ohjeet: Muuta asennetta, muuta käytöstä
Älkää etsikö tilanteeseen ratkaisua. Harjoituksen keskipisteenä on tunnistaa loukattuja ihmisoikeuksia ja yrittää
aktivoida niitä. Kun ikääntynyt aktivoi oikeuksiaan hoitaja kasvattaa ikäpolvitajuaan. Työpajan osallistujat
katsovat ohjaajien esittämän kohtauksen. Sen jälkeen osallistujia pyydetään
pisteyttämään henkilökunnan jäsenen käytöksessä ilmenevän ikäpolvitajun (1 on matala arvo, 10 korkea
arvo)
mitä ihmisoikeuksia loukattiin
Seuraavaksi työpajaan osallistuvat voivat tehdä kommentteja ja ehdotuksia tapahtumaan. Tarkoituksena tulisi
olla muuttaa hoitajan asennetta siten, että hän osoittaa parempaa ikäpolvitajua sekä voimaannuttaa ja lisätä
ikääntyneen kykyä puolustaa ja suojella oikeuksiaan.
Aloita pyytämällä osallistujia keskustelemaan havainnoimistaan asenteista ja käytöksestä.
Pyydä osallistujia tunnistamaan ja nimeämään käytös ja piilevät asenteet.
Toisella esityskerralla osallistujat keskeyttävät ohjaajat huutamalla “seis” aina, kun he haluavat muuttaa
asennetta tai lisätä ihmisoikeuksien puolustamista.
Osallistujat ohjaavat joko hoitajan tai ikääntyvän muutosta. Tapahtuma esitetään uudelleen ohjeiden
mukaisesti.
Kysy osallistujilta, millaisia seurauksia näillä muutoksilla on asukkaalle. Ohjaa keskustelua koskemaan
ihmisoikeuksia (etenkin oikeutta tehdä omia päätöksiä, tulla kunnioittavasti ja arvokkaasti kohdelluksi,
tulla ja mennä haluamallaan tavalla, tuntea olonsa turvalliseksi, ilmaista itseään vapaasti jne.).
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HUOM!
Tässä harjoituksessa ohjaaja tuo keskipisteeseen jälleen ikääntyneen oikeuden valintoihin ja tulla
kuulluksi sekä oikeuden yksityisyyteen ja itsenäisyyteen. Ohjaaja kysyy, miten näiden oikeuksien toteutuminen voi tapahtua hoivaorganisaatiossa.

NELJÄS VAIHE: ASKEL ETEENPÄIN
tavoitteet:
tukea ikääntyneen voimaantumista mennä eteenpäin
tarjota mahdollisuus perus- ja tunne-elämän tarpeiden ymmärtämiseen ja pohtimiseen
Aloita pyytämällä osallistujia pohtimaan sosiodraamaa ja ajattelemaan muutoksia, suuria tai pieniä, joilla
voitaisiin parantaa ikääntyneiden ihmisoikeuksien toteutumista heidän työpaikallaan. Osallistujille annetaan
mahdollisuus myös pohtia heidän omia perus- ja tunne-elämän tarpeitaan ja että huolehtiakseen muista heidän
täytyy huolehtia myös itsestään.
Tarvittava aika: 15 minuuttia
Materiaalit:
A4-kokoisia paperiarkkeja
kyniä
kori
M. HARJOITUS: VOIMAANNUTTAMISEN KORI
Osallistujia pyydetään muodostamaan kolmio tuoleista (tuoleja tulee olla yhtä monta kuin osallistujia). Ohjaaja
merkitsee kolmion (keltainen, vihreä ja punainen osio) esim. maalarinteipillä lattiaan istuvien osallistujien
ympärille. Osallistujille annetaan paperit, joihin on listattu ihmisoikeuksia omiin kategorioihinsa (keltainen
- perustarpeet; vihreä - emotionaaliset tarpeet; punainen - itsemääräämisoikeus/arvokkuus; kts. Liite 2).

Osallistujat:
Takarivissä istuvia osallistujia, joilla on käsissään esimerkkejä perustarpeista/ihmisoikeuksista, pyydetään
heittämään paperinsa koriin, joka on sijoitettu kolmion kärkeen. Tehtävä on hankala, ja kuvastaa sitä, ettei
ihmisoikeuksia ja tarpeita voi käsitellä toisistaan riippumattomina vaan täydentävinä. Lopuksi ryhmää
pyydetään ojentamaan ja yhdistämään lapuille kirjatut tarpeet ja antamaan ne kolmion kärjessä istuvalle
henkilölle (joka symboloi ikääntynyttä henkilöä). Kolmion kärjessä istuva henkilö tähtää koria kohti. Hänen
mahdollisuutensa osua koriin on kasvanut suuresti, koska perus- ja emotionaaliset tarpeet on yhdistetty, ja se
on voimaannuttanut henkilön tavoittelemaan itsensä toteuttamista ja arvokkuutta.
Pohdi miten aktivoida ihmisoikeuksien toteutumista:
Mitä voimme muuttaa käytännössä?
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Onko olemassa tapoja, joilla voimme edistää ikääntyneiden ihmisoikeuksien toteutumista työpaikallamme?

HUOM!
Tämän harjoituksen tavoite on saada osallistujat ymmärtämään koko työpajan tarkoitus.

N. HARJOITUS: OMA HYVINVOINTI – ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN
Osallistujia rohkaistaan reflektoimaan omia perus- ja emotionaalisia tarpeitaan. Tavoite on tunnistaa fyysinen
tai henkinen osa-alue, jota kehittämällä he voivat ylläpitää ja parantaa omaa hyvinvointiaan.
a. Mitä teen oman fyysisen hyvinvointini eteen? Osallistuja kirjaa ylös tavoitteen fyysisen hyvinvoinnin
ylläpitämiseksi, esim. “Kuntoilen enemmän”, “Käyn säännöllisesti terveystarkastuksissa” jne.
b. Mitä teen oman emotionaalisen hyvinvointini eteen? Osallistuja kirjaa ylös tavoitteen emotionaalisen
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, esim. “Pyydän/annan enemmän tukea.”
c. Toive tulevaisuudelle? Mistä haaveilet? Mitä toivot huomiselta?
Osallistujat taittelevat paperin ja säilyttävät sen itsellään muistutuksena oman hyvinvointinsa tärkeydestä.

LOPPUHUOMIO:

Perustarpeemme ja oikeutemme toteutuminen luo perustan, jolle voimme rakentaa emotionaalisesti terveen
elämän.
Tältä turvalliselta pohjalta voimme tehdä valintoja, joilla on myönteinen vaikutus hyvinvointiimme.
Vielä loppuyhteenveto ja palautelomakkeen täyttäminen. Siihen voidaan lisätä muutoksia, joita voitaisiin
tehdä ikääntyneiden oikeuksien parantamiseksi hoito-organisaatiossa.
Työpajan päätteeksi osallistujille annetaan osallistumistodistus.
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TOIMEKSI – OPPIMISKOKEMUKSET
KÄYTÄNTÖÖN JA RAKENTEISIIN
Osallistujat: hoito-organisaation johto

tavoitteet:
tuoda työpajoista saadut oppimistulokset johdolle
tarkastella opittua ikääntyneiden ihmisoikeuksien vahvistamisen ja kaltoinkohtelun
näkökulmasta
vahvistaa laitoksen olemassa olevia kaltoinkohtelua ehkäiseviä toimintatapoja ja/
tai tukea sellaisten kehittämistä
selvittää, täyttikö koulutusohjelma johdon odotukset

tulokset:
koulutusohjelmasta saadut oppimistulokset on jaettu johdon kanssa
oppimistuloksia käytetään muutosten sisällyttämiseksi organisaation
toimintapolitiikkaan (kaltoinkohtelun ehkäisemisessä) ja/tai käytännön
toimintaan.
Tarvittava aika: 1 tunti

yhteenveto vaiheista:
Ennen koulutuskertaa ohjaajat koostavat työpajoissa tehdyistä muistiinpanoista
työpajoista saadut oppimistulokset.
Koordinaattori ja/tai ohjaajat tapaavat johdon (muu henkilökunta sekä asukkaat
tai heidän edustajansa ovat myös tervetulleita) ja käyvät läpi allekirjoitetun
sitoumuksen.
Koordinaattori ja/tai ohjaajat esittelevät työpajoista koostetut oppimistulokset
(apuna voidaan käyttää Powerpointia tai osallistujille jaettavaa materiaalia).
Osallistujat keskustelevat seuraavista askelista - toimista, joihin ryhdytään.

TYÖPAJA NELJÄ

Ohjaajat: Koulutusohjelman koordinaattori ja/tai ohjaajat tapaavat hoito-organisaation
johdon keskustellakseen koulutusohjelmasta. Tapaamisessa keskustellaan työpajoissa
saaduista kokemuksista ja osallistujien huomioista organisaatiokohtaisten
toimintakäytäntöjen luomiseksi ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisyyn.

5.

vapaaehtoinen lisä:
Kun koulutusohjelma on suoritettu, sen järjestävä organisaatio voi järjestää
vapaamuotoisen seurantatapaamisen, kuten aamukahvit, osallistujien kanssa.
Tapaamisessa voidaan kerätä palautetta siitä, mitkä asiat ovat muuttuneet
STAGE Project
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koulutusohjelman suorittamisen jälkeen. Samalla voidaan myös keskustella mahdollisuudesta tehdä
koulutuksesta jokavuotinen tilaisuus uusille henkilökunnan jäsenille ja asukkaille.
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SANASTO
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SANASTO1
Ikäsyrjintä: Stereotyyppinen ja syrjivä asenne jotakuta kohtaan hänen ikänsä perusteella.
Antagonisti: Henkilö (vastaroolin esittäjä) tai voima, joka vastustaa tarinassa päähenkilöä (ks. protagonisti).
Asenne: Tunne tai mielipide jotakin asiaa tai henkilöä kohtaan, joka vaikuttaa siihen miten toimimme.
Käyttäytyminen: Tapa, jolla käyttäytyy tai kohtelee muita.
Ohjaaja: Henkilö, joka auttaa ryhmää päämäärän saavuttamisessa rohkaisemalla heitä keskustelemaan ja
toteuttamaan tehtäviä tai toimia.
Vanhusten kaltoinkohtelu: luottamuksellisessa suhteessa tapahtuva yksittäinen tai toistuva teko tai
tekemättä jättäminen, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden sekä rikkoo
hänen ihmisoikeuksiaan. Kaltoinkohtelu voi olla eri tyyppistä: fyysistä, seksuaalista, henkistä/emotionaalista,
taloudellista, syrjintää, rakenteellista sekä laiminlyöntiä ja toimimatta jättämistä.
Kokemuksellinen: Oppimista tekemisen pohtimisen kautta. Toimintaan perustuva opetusmetodi.
Forum-teatteri: Augusto Boalin kehittämä yleisöä osallistava teatterimuoto. Forum-teatterin tarkoituksena
on käsitellä, keskustella ja kokeilla miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat tilanteisiin, joissa ilmenee sortoa.
Ikäpolvitaju: Kyky asettua toisen ikäryhmän edustajan asemaan. Tämä auttaa meitä näkemään asioita toisen
henkilön silmin.
Prosessi: Tapa, jolla ryhmä etenee kohti tavoitettaan.
Protagonisti: Päähahmo (päähenkilö), joka pyrkii saamaan aikaan muutoksen, mutta kohtaa vastustusta
vastaroolin esittäjältä (antagonisti).
Rooli: Oletettu toiminta tai osa, jota henkilö esittää tietyssä tilanteessa.
Sosiodraama: Luova ryhmäprosessi, jonka kautta yksilöt esittävät, tutkivat ja kokevat tietyn sosiaalisen
tilanteen. Sosiodraama tarjoaa toimintanäyttämön konfliktien ratkaisemiseksi.
S.T.Age (Socio-Drama Tackling Ageism): S.T.AGE (Sosiodraaman menetelmin ikäsyrjintää ja väkivaltaa
vastaan)
Lämmittelyt: Lyhyitä aktiviteetteja ja pelejä, joilla nostatetaan ryhmän kognitiivista, fyysistä ja emotionaalista
ilmapiiriä ennen kutakin koulutuskertaa.

1

Lähteet
www.norton.com The Norton Anthology of Drama
www.esldrama.weebly.com
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LIITTEET
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LIITE 1

SITOUTUMISLOMAKE KOULUTUSOHJELMAAN
Minä/me …… sitoudumme työskentelemään yhdessä ……. kanssa käydäksemme koulutusohjelman
läpi henkilökuntamme sekä asukkaidemme/asiakkaidemme kanssa ja soveltaaksemme ohjelmasta
saamiamme oppeja käytännön työssä.
Me sitoudumme
1. toimimaan yhdessä koulutusohjelman koordinaattorin/ohjaajien kanssa
2. esitelemään tietoja ja materiaaleja koulutusohjelmasta sopivissa paikoissa.
3. kannustamaan henkilökuntaa osallistumaan heille suunnattuun Empatia työpajaan.
4. kannustamaan asukkaita osallistumaan heille suunnattuun Voimaantuminen työpajaan.
5. arvioimaan organisaation toimintapolitiikkoja, sisältäen ikääntyneiden
kaltoinkohtelua ehkäiseviä toimintatapoja kahdesta työpajasta saatujen
oppimistulosten ja –kokemusten perusteella.



6.työskentelemään saavuttaaksemme muutoksia, jotka lisäävät kaikkien
kunnioitusta.

NIMI:…………………………......................
ORGANISAATIO:................................................................................................................
SÄHKÖPOSTI:...................................................................................................................
PUHELIN:......................................................MATKAPUHELIN::.........................................................
Koordinoiva organisaatio
1. tarjoaa koulutusohjelmaan osallistuvalle organisaatiolle tarkan kuvauksen ohjelmasta ja materiaaleja
koulutusohjelman mainostamiseen.
2. toimii organisaation terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sääntöjen mukaisesti koulutusohjelmaa
toteutettaessa.
3. tukee osallistuvaa
kehittämisessä.
_________________

organisaatiota

Organisaatio					
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ikääntyneiden

kaltoinkohtelua

estävien

toimintatapojen

______________________
Koulutusohjelman koordinaattori/ohjaaja
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LIITE 2

TARVEKOLMIO

Esimerkkejä perustarpeista:
Ruoka, juoma, happi, turvallinen paikka, lepo
Esimerkkejä tunne-elämän tarpeista:
Tarve rakkauteen, yhteenkuuluvuuteen ja merkityksellisiin suhteisiin muiden kanssa. Tarve tuntea olevansa
arvostettu muiden ja itsensä silmissä.
Esimerkki itsensä täydesti toteuttamisen tarpeista:
Itsensä toteuttaminen – omien mahdollisuuksien täysi saavuttaminen.
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LIITE 3

LISTA TARVITTAVISTA MATERIAALEISTA
IKÄÄNTYNEIDEN TYÖPAJAA VARTEN
Värillisiä tusseja (vihreä, keltainen ja punainen)
Kori
Fläppitaulun sivu kehon kuvaa ja ryhmätyötä varten
Kyniä
Lankakerä
A4-kokoisia paperiarkkeja
Sakset

TILANNE:
Vanhainkodissa perjantain iltapäivät oli varattu vapaaehtoisen opiskelijaryhmän järjestämään erilaiseen
toimintaan, jonka tarkoituksena oli nauttia yhdessä olemisesta ja pitää hauskaa. Näihin tilaisuuksiin
osallistuminen oli asukkaille pakollista, sillä ajateltiin, että viikoittainen tapahtuma tarjoaisi mahdollisuuden
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kuitenkin joka viikko yksi asukas kieltäytyi osallistumasta. Johtajaa
ja henkilökuntaa nolotti opiskelijoiden puolesta tilanne. Kieltäytymistä pidettiin epäkunnioittavana ja
henkilökunnan jäsen kävi kieltäytymistä läpi asukkaan kanssa myöhemmin.
Ohjaajat esittävät rooliharjoituksen seuraavaa käsikirjoitusta noudattaen (myös liite 4)

OHJEET JA KÄSIKIRJOITUS OHJAAJILLE:

Ohjaaja A – asukas
Ohjaaja B – henkilökunnan jäsen
2 tuolia

OHJEET:

Johtaja/henkilökunnan jäsen astuu huoneeseen, asukas yllättyy.
Johtaja/henkilökunnan jäsen: Hei, (asukkaan nimi), haluaisin jutella kanssasi.
Asukas: Hei, (johtajan/henkilökunnan jäsenen nimi).
Asukas istuutuu
Johtaja/henkilökunnan jäsen ei istuudu
Johtaja/henkilökunnan jäsen: En ole tyytyväinen käytökseesi tänään.
Asukas: Mitä?
Johtaja/henkilökunnan jäsen: Kieltäydyit osallistumasta nuorten vapaaehtoisten ystävällisesti järjestämään
toimintaa, ja se oli hyvin noloa. Olin järkyttynyt. Kaikilla oli valtavan hauskaa.
Asukas: hiljaisuus.
Johtaja/henkilökunnan jäsen: Tiedämme, ettei tämä ole ensimmäinen kerta, kun olet tehnyt tällaista, ja
tuotit kaikille pettymyksen. Älä anna sen toistua. Meidän pitänee harkita ensi viikolle suunniteltua retkeä
uudelleen, koska näin ei voi jatkua. Saisit olla tyytyväinen kaikesta, mitä teemme vuoksesi.
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LIITE 4

LISTA TARVITTAVISTA MATERIAALEISTA
HOITOHENKILÖSTÖN TYÖPAJAA VARTEN
Värillisiä tusseja (vihreä, keltainen ja punainen)
Kori
Fläppitaulu
Fläppitaulun sivuja osallistujille jaettavaksi
Kyniä
Palloja
A4-kokoisia paperiarkkeja
Maalarinteippiä (vihreää, keltaista, punaista)
Sakset

TILANNE:
Vanhainkodissa perjantain iltapäivät oli varattu vapaaehtoisen opiskelijaryhmän järjestämään erilaiseen
toimintaan, jonka tarkoituksena oli nauttia yhdessä olemisesta ja pitää hauskaa. Näihin tilaisuuksiin
osallistuminen oli asukkaille pakollista, sillä ajateltiin, että viikoittainen tapahtuma tarjoaisi mahdollisuuden
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kuitenkin joka viikko yksi asukas kieltäytyi osallistumasta. Johtajaa ja
henkilökuntaa nolotti tilanne. Kieltäytymistä pidettiin epäkunnioittavana ja henkilökunnan jäsen kävi
kieltäytymistä läpi asukkaan kanssa myöhemmin.

OHJEET JA KÄSIKIRJOITUS OHJAAJILLE:

Ohjaaja A – asukas
Ohjaaja B – henkilökunnan jäsen
2 tuolia

OHJEET:
Johtaja/henkilökunnan jäsen astuu huoneeseen, asukas yllättyy.
Johtaja/henkilökunnan jäsen: Hei, (asukkaan nimi), haluaisin jutella kanssasi.
Asukas: Hei, (johtajan/henkilökunnan jäsenen nimi).
Asukas istuutuu
Johtaja/henkilökunnan jäsen ei istuudu
Johtaja/henkilökunnan jäsen: En ole tyytyväinen käytökseesi tänään.
Asukas: Mitä?
Johtaja/henkilökunnan jäsen: Kieltäydyit osallistumasta nuorten vapaaehtoisten ystävällisesti järjestämään toimintaa, ja se oli hyvin noloa. Olin järkyttynyt. Kaikilla oli valtavan hauskaa.
Asukas: hiljaisuus.
Johtaja/henkilökunnan jäsen: Tiedämme, ettei tämä ole ensimmäinen kerta, kun olet tehnyt tällaista, ja
tuotit kaikille pettymyksen. Älä anna sen toistua. Meidän pitänee harkita ensi viikolle suunniteltua retkeä
uudelleen, koska näin ei voi jatkua. Saisit olla tyytyväinen kaikesta, mitä teemme vuoksesi.
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LIITE 5

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖPAJAN PALAUTELOMAKE;
JAETAAN OSALLISTUJILLE TYÖPAJAN LOPUSSA
Ympyröi numeroista vaihtoehto, joka edustaa henkilökohtaista mielipidettäsi asteikolla: 1 = olen eri
mieltä; 2 = en ole samaa tai eri mieltä (puolueeton kanta); 3 = olen samaa mieltä.
Olen eri mieltä

Ei samaa tai eri
mieltä

Olen samaa mieltä

1. Tietoisuuden lisääminen ihmisoikeuksista on
tärkeää vanhoille ihmisille

1

2

3

2. Sain enemmän ymmärrystä vanhojen ihmisten
ihmisoikeuksista

1

2

3

3. Tunnen, että voin kertoa jollekin jos olisin
huolissani mahdollisesta ihmisoikeuksien
loukkaamisesta

1

2

3

4. Tunnen, että voin antaa palautetta ja ehdotuksia
muutoksista hoivakodissani

1

2

3

5. Tiedän miten voin vaikuttaa myönteisesti
hyvinvointiini hoivakodissa

1

2

3

6. Voin paremmin huomata väärää käyttäytymistä
hoitoympäristössäni

1

2

3

7. Kunnioittava käyttäytyminen on tärkeää
hoitoympäristössäni

1

2

3

8.

Nautin työpajan toiminnoista

1

2

3

9.

Opin uutta työpajassa

1

2

3

10. Tunsin, että minua kunnioitettiin työpajassa

1

2

3

11. Työpajaan osallistuminen väsytti minua
fyysisesti

1

2

3

12. Työpajaan osallistuminen väsytti minua
henkisesti

1

2

3

Mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joita opit työpajassa?
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LIITE 6

TYÖPAJAN ARVIOINTILOMAKE
HOITOHENKILÖSTÖLLE; JAETAAN OSALLISTUJILLE
TYÖPAJAN LOPUSSA
1

Täysin eri mieltä
1.

Voin tunnistaa ihmisoikeuksiin liittyviä asioita
työssäni

2.

Voin asettaa itseni vanhojen ihmisten saappaisiin

3.

Kykenen auttamaan enemmän vanhoja ihmisiä
ilmaisemaan mielipiteitään ja tahtoaan

4.

Voin helpommin arvostaa vanhoja ihmisiä

5.

Kykenen nyt auttamaan
ihmisiä muuttamaan
asioita heidän haluamallaan tavalla

6.

Draamamenetelmät
ovat tehokkaita
välineitä tietoisuuden
lisäämisessä asenteiden
ja käyttäytymisen muuttamiseksi ja vanhojen
ihmisten tunteiden
ymmärtämiseksi paremmin.

7.

Työpaja auttoi minua
olemaan tietoisempi
vanhojen ihmisten ihmisoikeuksista

8.

Sain uusia ideoita miten
edistää vanhojen ihmisten ihmisarvoa ja kunnioittavia ihmissuhteita.

9.

Olen hyvin tyytyväinen
työpajaan.

2
Eri mieltä

3

Jokseenkin samaa
mieltä

4
Samaa mieltä

5

Täysin samaa
mieltä

Kommentteja

Mikä toimi parhaiten työpajassa?
Mitä pitäisi muuttaa?
Mitä asioita työpajassa haluaisit työstää enemmän?
Muita huomautuksia/kommentteja?
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