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PODCASTIEN KÄYTTÖ TIEDON 
LISÄÄMISEKSI IKÄIHMISTEN 
IHMISOIKEUKSISSA 
EUROOPASSA 
Neljäs ja viimeinen Two Moons -hankekumppaneiden 
kehittämä koulutusmateriaalituotos on julkaistu ja vapaasti 
saatavilla.
“KUUNTELE TARINANI – IHMISOIKEUDET JA IKÄIHMISET 
EUROOPASSA” - koostuu äänitetyistä monologeista, joissa 
kerrotaan ikääntyneiden ihmisten ihmisoikeusloukkauksista 
(monologit ovat peräisin dokumentaarisesta 
teatterikäsikirjoituksesta ”Meidän tarinamme: ikääntyneiden 
ihmisoikeudet Euroopassa).

Monilla ikäihmisillä ei ole mahdollisuutta osallistua kasvokkain 
järjestettäviin koulutuksiin ja työpajoihin toimintarajoitteiden, 
vähäisten varojen tai julkisen liikenteen puutteiden vuoksi. 
Podcasteina ja radion välityksellä levitetyt äänitteet helpottavat 
työpajojen järjestämistä ja mahdollistavat itseopiskelun myös 
pienemmillä paikkakunnilla ja vähemmillä resursseilla.
Äänitteitä voidaan käyttää myös koulutusmateriaaleina terveys- 
ja sosiaalialan, lakitieteen ja muiden alojen ammattilaisille ja 
opiskelijoille parantamaan heidän ymmärrystään tilanteista, 
joissa ikääntyneiden oikeuksia rikotaan. Äänitteet lisäävät 
ammattilaisten tietoisuutta siitä, minkälaisia haasteita 
ikäihmiset kohtaavat oikeuksiensa toteuttamisessa arjessaan.
Äänitteiden lisäksi olemme tuottaneet oppaan, joka tarjoaa 
esimerkkejä työpajoihin sopivista sisällöistä ja suosituksia 
äänitteiden hyödyntämiselle ryhmissä ja itseohjatuissa 
opiskeluympäristöissä.

Äänitteet ja oppaan voi ladata englanniksi, italiaksi, suomeksi ja 
romaniaksi osoitteesta: https://twomoons.eu/outputs/ 

https://twomoons.eu/outputs/


Kaikki hankekumppanit järjestivät syyskuun aikana 
päätöstilaisuuksia, joiden tarkoitus oli esitellä ja 
levittää hankkeen tuotoksia. Tilaisuuksiin lukeutuivat 
dokumentaarinen teatteriesitys ja seminaari 
ikäihmisten oikeuksista.

Irlannissa ja Romaniassa osa tapahtumista 
järjestettiin webinaareina koronatilanteen asettamien 
rajoitusten vuoksi. Suomessa ja Italiassa tilaisuudet 
oli mahdollista järjestää kasvotusten.

Verkkoseminaarit olivat onnistuneita ja houkuttelivat 
suuren yleisön. Osallistujilla oli tilaisuus katsella 
verkossa (ennalta nauhoitettuja) monologien 
esityksiä, joita he pitivät oivaltavina ja liikuttavina.

Irlannissa pienryhmätilaisuuksia pidettiin kolmella 
eri alueella, mikä tuotti kiinnostavaa tietoa 
ihmisoikeustilanteesta eri puolilla maata. 

Suomessa dokumentaarinen teatteriesitys ja ohjattu 

keskustelu pidettiin Vantaalla Havurastissa, Marjatta-
säätiön palvelukeskuksessa. Turvavälit huomioiden 
useaan huoneeseen sijoitettu yleisö koostui 
paikallisista ikäihmisistä ja Havurastin työntekijöistä.
 
Italiassa tapahtumat järjestettiin kahdessa erässä 
koronatilanteen aiheuttamien rajoitteiden vuoksi. 
Paikkana toimi Teatro delle Piagge, jota hallinnoi 
italialainen hankekumppani TDI. Näytelmän esittivät 
näyttelijät Beatrice Visibelli ja Matilde Zavagli.

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, joka kertoo Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Vammaisten 
henkilöiden oikeuksien yleissopimukseen nojaten tositarinoita tilanteista, joissa ikäihmisten ihmisoikeuksia on 
rikottu.
Käsikirjoitus ’Meidän tarinamme: ikääntyneiden ihmisoikeudet Euroopassa’: dokumentaarinen teatteriesitys 
ikääntyneiden ihmisoikeuksista, joka koostuu kuudesta dramatisoidusta monologista. 
Ohjeistus dokumentaarisen ’Meidän tarinamme: ikääntyneiden ihmisoikeudet Euroopassa’ -teatteriesityksen 
järjestämiseksi
’Kuuntele tarinani’ -äänitteet monologeista radioesityksiä ja koulutuksellisia tilaisuuksia varten.
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