
• Ikääntyneet kohtaavat kaikkia väki-
vallan muotoja, vaikka ovat vähem-
män näkyvillä kuin nuoremmat uhrit

• 3 -vuotinen Erasmus+ -hanke 
aloitettiin 2017 tämän asian esille 
nostamiseksi 

• Hankeryhmän 5 kumppania nel-
jästä Euroopan maasta 

• Hankkeen tavoite: kouluttaa kes-
keisiä avainryhmiä ikääntyneisiin 
kohdistuvasta väkivallasta

Hankkeen tulokset: 

1. Analyyttinen raportti ikääntyneisiin 
naisiin kohdistuvasta väkivallasta, 
sisältää toimenpidesuosituksia

2. Koulutuskäsikirja, miten tukea 
väkivaltaa kohdanneita ikään-
tyneitä naisia

3. Verkkokurssi, joka perustuu koulu-
tuskäsikirjaan

4. Suuntaviivat koulutuskäsikirjan ja 
verkkokurssin käyttämiseen

Verkkokurssi
• Perustuu koulutuskäsikirjaan
• On jaettu kolmeen erilliseen opinto-

polkuun: ammattilaisille, vapaaeh-
toisille ja ikääntyneille 

• Jokainen opintopolku sisältää luento-
ja ja harjoituksia

• Se sisältää myös rooliharjoituksia, 
jotka kuvaavat erilaisia väkivaltatilan-
teita. Ne tallennettiin LendTeatterin 
näyttelijöiden avulla (Elvassa, Virossa)  

Hankkeesta

LendTeatterin näyttelijät

Sirkka Perttu, koulutuskäsikirjan 
kirjoittaja, terveydenhuollon 

ammattilainen & Naisten Linja 
Suomessa perustajajäsenTeoreettinen viitekehys

• ikääntyneisiin kohdistuvan väkival-
lan määritelmät ja käsitteet 

• ikääntyneisiin kohdistuvan väkival-
lan muodot (ja merkit) 

• ikääntyneisiin kohdistuvaa väkival-
taa kuvaavia tilanteita 

• riski- ja suojaavat tekijät
• väkivallan seuraukset
• mitä ihmisoikeudet ovat kansain-

välisellä ja Euroopan tasolla

Ammattilaisille
• uhrien tavat reagoida väkivaltaan
• miten tukea muistisairaita henkilöitä 
• tunnistamisen menettelytavat, seu-

lontamenetelmät
• ammattilaisten roolit ja vastuut
• puuttumisen ja voimaantumisen 

tukemisen periaatteet, turvasuun-
nittelu

Vapaaehtoisille
• vapaaehtoisten roolit & vastuut
• vapaaehtoistyön periaatteet
• vapaaehtoisten oikeudet
• mitä tehdä ja mitä ei pidä tehdä, kun 

ikääntynyt kertoo väkivallasta

Ikääntyneille 
• ikääntyminen tämän päivän yhtes-

kunnassa
• ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta 

ihmisoikeusloukkauksena
• kuinka suojautua väkivallalta ja 

kaltoinkohtelulta

WSIC
There is a way 
out of violence!

Teimme hankkeessa tutkimusta op-
piaksemme lisää ikääntyneiden naisten 
kokemasta väkivallasta. Tämän pohjal-
ta kehitimme koulutuskäsikirjan, joka 
on suunniteltu kolmelle kohderyhmälle: 

Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon 
ammattilaisille

Vapaaehtoisille, 
jotka työskentelevät 

ikääntyneiden 
kanssa

Ikääntyneille

Käsikirja on suunniteltu auttamaan 
opettajia & kouluttajia kouluttamaan 
ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisystä & siihen vastaamisesta

Koulutuskäsikirja on ilmaiseksi 
saatavilla verkkosivustolla

Koulutuskäsikirja

Opintopolkujen kattamat aiheet:



Saadaksesi lisää tietoa hankkeesta ota 
yhteyttä Pille Tsopp-Paganiin
pille.tsopp-pagan@naistetugi.ee

TISOVA -hanke on tuotettu Euroopan 
Unionin Erasmus+ -ohjelman taloudel-
lisella tuella. 

Sopimus nro: 
2017-1-EE01-KA204-034902 
Hankkeen kesto: syyskuu 2017 – joulu-
kuu 2020

Voit saada lisää tietoa hankkeesta & 
päästä käsiksi kaikkiin materiaaleihin 
viidellä kielellä (englanti, viro, suomi, 
saksa ja kreikka) hankkeen nettisivuilla: 

https://www.wave-network.org/tisova/

TISOVA 

MATERIAALIT 
KOULUTUS-

HANKKEEN 

Suuntaviivat
Miten käyttää materiaaleja

1 Verkkokurssina 

• Sopii täydellisesti omatahti-
seen yksilölliseen oppimiseen

• Verkkokurssia voi käyttää 
milloin tahansa nettisivustol-
lamme

2 Erillisissä osioissa  

• Käytä ainoastaan verk-
kokurssin osioita ja/tai koulu-
tuskäsikirjaa

• Esim. lataa ikääntyneille tar-
koitettu video & esitä se or-
ganisaatiosi asiakkaille

3 Kasvokkain järjest-
ettävänä opetuksena  

• Järjestä organisaatiossa-
si koulutus ikääntyneisiin 
kohdistuvasta väkivallasta

• Käytä koulutuskäsikirjaa 
löytääksesi ideoita & käytän-
nön harjoituksia opetukseen

• Käytä verkkokurssia teoreet-
tisena pohjana, jota osallistu-
jat voivat käydä läpi kotona

Meidän tulisi ajatella 
vanhuutta uutena 

elämän vaiheena, jolloin 
voidaan saavuttaa uusia 

taitoja & kokemuksia. 
Tulevaisuutemme tulisi 
olla ikäystävällinen & 

ikääntyneitä rohkaiseva sen 
sijaan, että jätämme heidät 
yhteiskunnan ulkopuolelle.

Marina Kaljurand, Euroopan 
parlamentin Viron edustaja

“

”

https://www.wave-network.org/tisova/

