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OLEMME JULKAISSEET UUSIA DRAAMAPOHJAISIA 
KOULUTUSMATERIAALEJA
Two Moons -hanke on julkaissut kaksi uutta tuotosta, joiden tarkoituksena on parantaa ikääntyneiden ihmisten 
tietämystä heidän ihmisoikeuksistaan. Tuotoksia voi käyttää lisäksi lisäämään ikääntyneiden ihmisoikeuksien 
tuntemusta ikäihmisten parissa työskentelevien ammattilaisten, opiskelijoiden ja suuren yleisön keskuudessa.
Ensimmäinen uusista tuotoksista on dokumentaarinen teatterikäsikirjoitus ”Meidän tarinamme: ihmisoikeudet ja 
ikäihmiset Euroopassa”. Dokumentaarinen teatteri käyttää lähdemateriaalinaan olemassa olevaa dokumentoivaa 
materiaalia (kuten sanomalehdet, hallituksen raportit, haastattelut) tarinoille, jotka kertovat todellisista 
tapahtumista ja ihmisistä.

Two Moons -dokumentaarinen teatterikäsikirjoitus tuo eloon tarinat, jossa ikäihmiset kertovat tilanteista, joissa 
heidän oikeuksiaan on rikottu. Hankekumppanit keräsivät tarinoita haastattelemalla ikäihmisille Irlannissa, 
Italiassa, Romaniassa ja Suomessa. Haastattelut on käsikirjoituksessa muokattu monologeiksi, jotka liitetään 
kokonaisuudeksi näytelmän käsikirjoituksella.

Toinen uusista tuotoksista on ”Ohjeistus dokumentaarisen Two Moons - teatteriesityksen ja ohjatun 
keskustelun järjestämiseksi”. Siinä hahmotellaan yksityiskohtineen koko prosessi Two Moons -teatteriesityksen 
järjestämiseksi suunnitteluvaiheesta tuotantoon, esiintymiseen ja näytelmän markkinoinnin helpottamiseen. 
Ohjeistus on tarkoitettu kaikille yhteisötoimijoille (ikäihmisten organisaatiot, kansalaisjärjestöt, julkiset elimet 



Hankekumppanit työstävät parhaillaan Two Moons 
-koulutuspaketin viimeistä tuotosta, äänitteitä 
kuudesta dramatisoidusta monologista. Niitä voidaan 
käyttää esimerkiksi työpajoissa, joiden järjestämiseen 
löytyy ohjeet Two Moons - teatteriesityksen ja ohjatun 
keskustelun ohjeistuksesta.

 Suunnittelemme parhaillaan myös näytelmäesityksen 
järjestämistä kussakin maassa. Tapahtuma 
järjestetään kasvokkain tai verkossa kussakin maassa 
voimassa olevien COVID-19-rajoitusten mukaisesti.

HANKKEESTA 
Euroopan Komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettava Two Moons -hanke tuottaa ikääntyneille ihmisille 
suunnattua, ihmisoikeuksia koskevaa koulutusmateriaalia. Tavoitteena on voimaannuttaa ikääntyneitä 
puuttumaan arjessa tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin, vaatimaan oikeuksiaan, ja siten lisäämään 
hyvinvointiaan. Hankkeessa tuotettavat, vapaasti saatavilla olevat materiaalit hyödyttävät sekä ikääntyneitä että 
heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia. Tuotoksiin kuuluvat:
’Minun oikeuteni, minun hyvinvointini’ – kirja ikäihmisten kokemuksista tilanteista, joissa heidän ihmisoikeuksiaan 
ei ole kunnioitettu. Kirja tutustuttaa lukijan Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä YK:n yleissopimukseen 
vammaisten henkilöiden oikeuksista siinä määrin, kuin ne koskevat erityisesti ikäihmisiä.
Käsikirjoitus ’Meidän tarinamme: ikääntyneiden ihmisoikeudet Euroopassa’: dokumentaarinen teatteriesitys 
ikääntyneiden ihmisoikeuksista. Käsikirjoitus pohjautuu ikääntyneiltä kerättyihin tosielämän tarinoihin, jotka on 
dramatisoitu monologien muotoon. 
Ohjeistus dokumentaarisen teatteriesityksen ja ohjatun keskustelun järjestämiseksi
’Kuuntele tarinani’ -äänitteet teatteriesityksestä radioesityksiä varten

Seuraa meitä
https://twomoons.eu | #2moons

Hankkeen rahoittaja Euroopan komissio ei ole millään tavoin vastuussa tämän julkaisun sisällöstä eikä sen 
käytöstä. Julkaisu vastaa ainoastaan tekijöidensä näkemyksiä. Komissiota ei voida saattaa vastuuseen kirjassa 
esitetyn tiedon käytöstä.

jne.) tavoitteenaan:
Tarjota oppimiskokemuksia ihmisoikeuksien ja niiden käytännön ilmenevyyden suhteen
Antaa ikääntyneille voimaa vaatia oikeuksiensa toteutumista 
Tuoda ilmi haasteita, joita ikääntyneet kohtaavat oikeuksiensa nauttimisessa
Tehdä näkyväksi päätöksentekijöille, terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja lakialan ammattilaisille, kuinka julkiset 
viranomaiset laiminlyövät velvollisuuksiaan suojata ikääntyneiden oikeuksia
Auttaa ammattilaisia tekemään töitä väkivallalle haavoittuvaisten ikäihmisten kanssa parantaakseen heidän 
kykyään suojautua kaltoinkohtelulta

Dokumentaarisen käsikirjoituksen ja ohjeistuksen voi ladata hankkeen nettisivuilta englanniksi, suomeksi, 
italiaksi ja romaniaksi: https://twomoons.eu/outputs/ 
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