Grundtvig -tapaaminen Romaniassa
Partnership for Combating of Elder Abuse on Grundtvig -hanke, johon Suomen lisäksi osallistuvat Irlanti,
Italia ja Romania. Suomessa Cimon rahoittamat Grundtvig -oppimiskumppanuudet ovat
aikuiskoulutusorganisaatioiden välisiä kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja
käytäntöjä Euroopan maiden kesken. Hanketta koordinoi Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry.
Hankkeen tavoitteena on jakaa ja kehittää innovatiivista koulutusmateriaalia sekä toimintatapoja
ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaiseen työhön. Hanke käynnistyi 1.8.2013 ja päättyy
31.7.2015. Ensimmäinen hanketapaaminen oli tammikuussa 2014 Suomessa. Seuraava tapaaminen oli
kesäkuussa Irlannissa ja nyt oli lokakuussa vuorossa Romania. Hankkeen päätösseminaari on Italiassa
toukokuussa 2015.
Partnership for Combating of Elder Abuse – hankekumppanuus 2014-2016, pohjautuu aiempaan, vuosina
2010–2012 toteutettuun Euroopan laajuiseen Wellbeing and Dignity of Older people, WeDo -hankkeeseen.
Suomi, Italia ja Irlanti osallistuivat kyseiseen hankkeeseen. Näiden lisäksi nyt myös Romania on uutena
jäsenenä tullut mukaan oppimiskumppanuuteen. Suomea hankkeessa edustaa Suvanto ry. Muut mukana
olevat tahot ovat:
Age Action (Irlanti) on kansalaisjärjestö ja ikääntyneiden ihmisten kansallinen äänenkannattajaorganisaatio
http://www.ageaction.ie/
Anziani e Non Solo (Italia) on sosiaalisten innovaatioiden parissa työskentelevä kansalaisjärjestö
http://www.anzianienonsolo.it/?page_id=621
Asociatia HABILITAS Centru de Resurse si Formare Profesionala (Romania) tarjoaa aikuiskoulutusta sekä
neuvontaa sosiaali- ja opetusalan projekteihin ja ohjelmiin liittyen
http://www.idecoproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=165&lang=en
Romanian tapaaminen järjestettiin Romanian pääkaupungissa Bukarestissa 22.–24.10.2014. Saavuttuamme
Bukarestiin meitä oli vastassa kesäisen aurinkoinen sää, joka ilahdutti meitä kovasti. Sään innoittamana heti
ensimmäisenä päivänä halusimme tutustua kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Hyödynsimme turisteille
suunnattua kiertoajelua ja katselimme bussin kyydistä kaupunkia, joka on täynnä kauniita historiallisia
rakennuksia. Päädyimme ihmettelemään Romanian parlamenttitaloa (Palatul Parlamentului), joka on
Romanian entisen diktaattori Nicolae Ceaușescun aikana rakennettu talo Bukarestissa ja eräs maailman
suurimmista rakennuksista. Rakennus oli kooltaan valtava ja varustettu 1 100 huoneella.

Kuva palatsista.

Ensimmäisen päivän kansainvälinen Grundtvig - hankkeen tapaaminen järjestettiin paikallisen
terveysaseman neuvotteluhuoneessa. Suomesta mukana oli Suvannon työntekijöitä ja hallituksen jäsen.
Kävimme yhdessä läpi jokaisen hankemaan ennalta valmisteleman materiaalin, joka on tarkoitus sisällyttää
hankkeen lopputuotoksena tehtävään omaishoitajille suunnattuun koulutuspakettiin. Meille esiteltiin
terveysasema ja sen tuottamat palvelut. Terveysaseman palvelut on tarkoitettu varattomille henkilöille ja
perheille. Asema vaikutti kaikin puolin hyvätasoiselta ja toimivalta. Terveysaseman ylpeys oli
hammasklinikkana toimiva ambulanssin kaltainen auto. Liikkuvalla klinikalla voidaan mennä asiakkaiden
luo.

Kuvat terveysaseman kokoushuoneesta ja liikkuvasta klinikasta.

Toisena päivänä oli vuorossa seminaaripäivä, joka toteutettiin Ibis -hotellin tiloissa. Seninaarin ”Prevention
and Management of Elder Abuse in the Framework of Elderly Care” avasi Suomesta asiantuntija Sirkka
Perttu. Hankkeeseen osallistuvien maiden edustajat pitivät puheenvuorot, joissa esiteltiin laitoksissa
tapahtuvan ikääntyneiden kaltoinkohtelun tilannetta kussakin maassa. Suomen tilannetta esitteli
hankekoordinaattori Henriikka Laurola. Romaniasta puheenvuoroja käyttivät paikalliset seminaariin
kutsutut asiantuntijat pitkäaikaishoidon ja sosiaalityön näkökulmasta. Romaniassa vanhusten laitoshoito ja
kaltoinkohtelua ehkäisevät rakenteet ovat vielä suhteellisen kehittymättömiä verrattuna muiden
hankemaiden tilanteisiin. Laitoksissa tapahtuvasta kaltoinkohtelusta tehtävät ilmoitukset ja raportointi on
Romaniassa ennemminkin poikkeus kuin käytäntö.

Kuvat seminaarista ja vierailusta senioriklubille.

Seminaarin päätyttyä lähdimme vierailuille. Kävimme ensin tutustumassa paikalliseen senioriklubiin (Clubul
seniorilor). Tämä vanhassa rakennuksessa sijaitseva, puitteiltaan vaatimaton paikka pystyi järjestämään
minimaalisin resurssein monipuolista ohjelmaa. Ohjelmaan kuului muun muassa erilaiset juhlat sekä
liikunnalliset ja kulttuuriset aktiviteetit. Suomalaisittain meitä yllätti tieto siitä, että klubin asiakkailla oli
päivittäin käytössä oma lääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Toinen tutustumispaikka oli hoitokoti Sf.
Elena. Kiinnitimme huomiota siihen, että hoitokoti oli suunnattu pelkästään naisille. Miehille oli oma
hoitokotinsa lähistöllä. Paikka oli hyvin kodinomainen, vaikka tilat olivat ahtaat. Yleisenä tilana oli vain pieni
aula ja siinä syvennys. Pienissä huoneissa saattoi asua neljä naista ja sängyt sijaitsivat päädyt vastakkain.
Silti asukkaat vaikuttivat tyytyväisiltä asumiseen. Toisaalta heillä ei ollut vaihtoehtoja asumisen suhteen,
koska heillä ei ollut omaisia huolehtimassa heistä. Hoitohenkilökunta vaikutti kiireettömältä. Hoitokodin
vanhin asukas oli 100-vuotias nainen.
Seminaaripäivän iltana oli vielä yhteinen illallinen, johon kaikki eri maiden edustajat osallistuivat. Tämä
illallinen oli järjestetty ravintolassa, jossa on pitkät perinteet paikallisen ruuan tarjoamisessa. Ruokailu
tapahtui isossa salissa pitkän pöydän ääressä. Ikääntyneet miehet soittivat paikallista musiikkia ja liikkuivat
pöydästä toiseen viihdyttämässä ruokailijoita. Romaniassa on tapana syödä paljon tukevia liharuokia, mistä
mekin nautimme hyvässä seurassa seurustellen.
Kolmannen päivän ohjelmassa oli aika suunnata katseet tulevaisuuteen, eli ensi kevään Italian
hanketapaamiseen ja tehdä pientä yhteenvetoa tästä tapaamisesta. Koti-Suomeen lähdettäessä Bukarestin
sää oli syksyisen kolea ja sateinen, satoi jopa lunta. Päällimmäisenä Bukarestista jäi mieleen taksien
toiminta, joka oli villiä ja vapaata. Muuten Bukarestin kaupunki oli siisti, kaunis ja historiallisesti kiinnostava.
Lisätietoa hankkeesta ja sen etenemisestä löytyy osoitteesta http://www.combatingelderabuse.eu/.

