
 
 
Projektitapahtumia oli yhteensä kuusi: 
 
Tapahtuma 1 ''Kaupunginjohtajien kansainvälinen kokous, aiheena kehittäminen ja 
osallistavien käytäntöjen vaihto'', Škofja Loka, Slovenia 
 
Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 50 henkilöä, joista 24 oli Škofja Lokan kaupungista 
Sloveniasta, 2 osallistujaa Judenburgin kaupungista Itävallasta, 2 osallistujaa Kőszegin 
kaupungista Unkarista, 2 osallistujaa Bad Kötztingin kaupungista Saksasta, 2 osallistujaa Chojnan 
kaupungista Puolasta; 4 osallistujaa Sušicen kaupungista Tšekin tasavallasta, 2 osallistujaa 
Siretin kaupungista Romaniasta, 2 osallistujaa Rokiškisin kaupungista Liettuasta, 2 osallistujaa 
Rovinjin kaupungista Kroatiasta, 2 osallistujaa Meerssenin kaupungista Alankomaista ja 2 
osallistujaa Maasmechelenin kaupungista Belgiasta. Kokoukseen osallistui myös 2 edustajaa 
Sherbornesta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, ja 3 edustajaa Sesimbrasta Portugalista. 
Albaniaa edusti heidän suurlähettiläänsä Pëllumb Qazimi. 
 
 
Paikka ja aika: Škofja Loka, Slovenia, 26.-28.9.2019. 
 
Lyhyt kuvaus tapahtumasta: 

 
 

 

Projekti « Juniors for seniors - active aging » rahoitettiin Euroopan 
unionin tuella (Kansalaisten Eurooppa -ohjelma) 

 

 

Toimi 1 – "Euroopan aktiivinen muistiperintö" 
Toimi 2 – ”Aktiivisten kansalaisten Eurooppa” 

Toimi 2.2 "Ystävyyskaupunkitoiminta" 
Toimi 2.3 "Yhteinen Eurooppa" 

 



Tapahtuma keskittyi osallistamisen käytänteisiin. Kuntien edustajat ja kunniavieras Albanian suurlähettiläs 
seurasivat esitelmiä, joissa käsiteltiin esimerkkejä hyvistä osallistamiskäytännöistä ja eri vaiheittaisesta, 
jolla osallistava talousarvio käytännössä toteutetaan. 
Kaupunginjohtajat, apulaiskaupunginjohtajat ja ystävyys- ja kumppanikaupunkien kunnanjohtajat olivat 
kansainvälisen kokouksen pääosallistujia. Kokouksen keskeisen aiheen, menetelmien ja tavoitteiden 
esittelyn jälkeen Raf Terwingen, ystävyyskaupungin Maasmechelenin pormestari, Elke Florian, 
Steiermarkin Judenburgin apulaiskaupunginjohtaja, ja Janez Černe naapurikaupungista Kranjista esittelivät 
valikoituja esimerkkejä hyvistä osallistavista käytännöistä. Erilaisten onnistuneiden käytäntöjen punaisena 
lankana on luoda ja rakentaa luottamusta, joka vahvistaa yhteisöä ja yhteistyötä, ottaa käyttöön käytäntöjä, 
jotka ovat erityisen osallistavia, ja joita kaikki kansalaiset voivat käyttää, jotka ovat kestäviä ja kannustavat 
ylisukupolviseen yhteistyöhön. 
 
Tapahtuman toisessa osassa molemmat isännät esittelivät osallistavaa budjetointia eri vaiheineen ja 
menettelyineen, sen käyttöönottoa, toteuttamista ja toimintaa Ajdovščinan kunnassa, jossa työntekijät ovat 
tehneet uraauurtavaa työtä tällä alalla Sloveniassa. Kansainvälisen kokouksen päätteeksi vieraat 
osallistuivat työpajaan, jossa he esittivät ideoita ja tekivät konkreettisia ehdotuksia siitä, miten 
osallistaminen voitaisiin toteuttaa, ja miten se voisi onnistua ikääntyneiden ja nuorten kannalta eri 
jäsenkunnissa. Työpajat päätettiin tiedottamalla osallistujia projektin tulevista tapahtumista ja 
kansainvälisen Kansalaisten Eurooppa -hankkeen ohjelmasta, joka huipentuisi kansainvälisen konferenssin 
järjestämiseen Škofja Lokassa toukokuussa 2020. 
 
Iltaohjelman aikana osallistujat keskustelivat aiheesta ja suunnittelivat seuraavien viiden tapahtuman 
ohjelmaa ja järjestelyitä. Tapahtumat järjestettäisiin Judenburgissa, Škofja Lokassa, Kőszegissä, Krujassa 
and Bad Kötztingissä. 
 
 
Tapahtuma 2 "Laadukkaan ikääntymisen haasteet, Škofja Loka, Slovenia”            
 
Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 95 henkilöä, mukaan lukien 61 osallistujaa Škofja Lokan kunnasta 
Sloveniasta, 2 osallistujaa Krujesta Albaniasta, 3 osallistujaa Judenburgista, Itävallasta, 5 osallistujaa Bad 
Kötztingistä, Saksasta, 3 osallistujaa Bundoranista, Irlannista, 4 osallistujaa Sušicesta, Tšekin tasavallasta, 
4 osallistujaa Rokiškisin kunnasta Liettuasta, 4 osallistujaa Kőszegista, Unkarista, 3 osallistujaa Siretistä, 
Romaniasta ja 6 osallistujaa Meerssenistä, Alankomaista. 
 
Paikka ja aika: Škofja Loka, Slovenia, 3.-5.9.2020. 
 
Lyhyt kuvaus tapahtumasta: 
 
Škofja Lokan tapahtumassa keskityttiin ikäihmisten laadukkaan ikääntymisen haasteiden ratkaisemiseen 
työpajojen sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihdon avulla. Ohjelma räätälöitiin neljän kohderyhmän 
tarpeisiin: virkamiehet, opettajat, opiskelijat ja seniorit. 
 
Torstai 3. syyskuuta: 
 
Ensimmäinen päivä omistettiin osallistujien saapumiselle ja majoittumiselle. Osallistujat tutustuivat Škofja 
Lokan historialliseen keskustaan opastetulla kierroksella ja kulttuurinäyttelyn avajaisissa. Päivän päätti 
tervetuliaisillallinen, joka oli erinomainen tilaisuus esitellä perinteistä slovenialaista ruokaa, käydä 
monikulttuurista vuoropuhelua ja vahvistaa osallistujien välisiä siteitä. 
 
Perjantai 4. syyskuuta: 
 
Toisena päivänä osallistujille esiteltiin yksityiskohtainen ohjelma kaikista viidestä tulevasta tapahtumasta, 
joiden pääaiheena olisi "Ikääntymisen haasteet Euroopan kaupungeissa". Yhteisen esittelyn jälkeen 
toteutettiin neljä rinnakkaista työpajaa kullekin kohderyhmälle (virkamiehet, opettajat, opiskelijat, 
eläkeläiset). Kaikki neljä työpajaa rakentuivat seuraavien teemojen ympärille: 
 
• Osallistujien esittäytyminen 
• Ikäihmisten tilanne kunnissa (lukuina ja trendeinä) 
• Keskeisimmät haasteet 
• Ikääntymiseen liittyviä hyviä käytänteitä jäsenkunnissa 
 
 



Avoimen yliopiston tiloissa järjestetyssä seniorityöpajassa puhujat esittelivät ikääntyvien tilannetta, 
suurimpia haasteita ja parhaita käytäntöjä kaupungeissaan sekä esittelivät erilaisia muita ikäihmisten 
parissa toimivia kansalaisjärjestöjä ja niiden toimintaa. Osallistuvat kaupungit lähettivät ennakkoon omat 
materiaalinsa, jotka esiteltiin ja joista keskusteltiin työpajassa. 
 
Kuntahenkilöstön työpajassa korostettiin kunkin kunnan hallinnon hyviä käytäntöjä, kuten 
seniorineuvostojen perustamista, ikäihmisten koordinaattoritoimintaa, monen sukupolven yhteisessä 
käytössä olevia rakennuksia jne. Hyvien käytäntöjen lisäksi ideoitiin myös muita mahdollisia ratkaisuja, 
kuten monisukupolvisia virkistysalueita ja leikkipaikkoja. 
 
Osa työpajasta oli omistettu kunkin kunnan ikäihmisten asumiseen liittyvien ongelmien tunnistamiselle ja 
ideoinnille, miten ikäihmisille saataisiin uutta toimintaa koronavarotoimenpiteet huomioiden. Työpajan 
johtopäätös oli, että monilla kuntien hallintovirkamiehillä on samat ongelmat, ja että olisi erittäin hyödyllistä 
kaikille mukana oleville kaupungeille, jos Douzelage-kaupunkiverkoston virallisella verkkosivustolla olisi 
oma osio hankkeille ja ideoille, jotta muut yhteisöt voisivat viitata näihin parhaiden käytäntöjen 
esimerkkeihin. 
 
Opettajien työpajassa käsiteltiin ikääntymistä, sen tulevia näkymiä sekä paikallisia toimintatapoja ja 
käytäntöjä projektissa mukana olevissa kunnissa eri kohderyhmien näkökulmasta, jotta voitiin perehtyä 
erilaisiin tilanteisiin ja haasteisiin sekä jo olemassa oleviin käytäntöihin eri maissa. 
 
 
Tapahtuma 3 "Sukupolvien välinen yhteistyö ja ikääntyneiden verkko-opetus" Kőszeg, Unkari 
 
Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 90 henkilöä, mukaan lukien 51 osallistujaa Kőszegista Unkarista, 5 
osallistujaa Škofja Lokan kunnasta Sloveniasta, 4 osallistujaa Judenburgista Itävallasta, 5 osallistujaa Bad 
Kötztingistä Saksasta, 3 osallistujaa Sušicesta Tšekin tasavallasta, 3 osallistujaa Rokiškisin kunnasta 
Liettuasta, 2 osallistujaa Tryavnasta Bulgariasta, 3 osallistujaa Siretistä Romaniasta, 3 osallistujaa 
Meerssenistä Alankomaista, 4 osallistujaa Zvolenista Slovakiasta, 4 osallistujaa Chojnasta, Puolasta, 1 
osallistuja Holstebrosta Tanskasta ja 2 osallistujaa Agrosista, Kyprokselta. 
 
Paikka ja aika: Kőszeg, Unkari, 26.8.2021–29.8.2021 
 

Lyhyt kuvaus tapahtumasta: 

Kőszegin tapahtuma keskittyi senioreiden ja modernin teknologian väliseen suhteeseen, eläkeläisten 
digikoulutukseen, koulutuksen muutokseen, matkustamiseen ja viestintämahdollisuuksiin. Tavoitteidemme 
saavuttamiseksi käytettiin työpajoja, esityksiä, keskusteluja, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa sekä 
opintokäyntejä. Pääasiallisia kohderyhmiä olivat opettajat ja opiskelijat, mutta joidenkin senioreiden ja 
virkamiesten läsnäolo ja näkökulma olivat myös tärkeitä. 

Torstai 26. elokuuta: 

Ensimmäinen päivä omistettiin pääasiallisesti kansainvälisten osallistujien saapumiselle ja majoittumiselle 
sekä ilmoittautumiselle. Avajaiset alkoivat upealla yli satavuotiaan esiintyjän pianokonsertilla, projektin 
teemaan sopivasti. Ilta päättyi tervetuliaisillalliseen, joka oli samalla erinomainen tilaisuus esitellä perinteistä 
unkarilaista ruokaa, monikulttuuriseen vuoropuheluun ja luoda osallistujien välisiä siteitä. 

Perjantai 27. elokuuta:  

Kaksi lyhyttä luentoa auttoivat osallistujia virittäytymään ryhmätyöhön. Ensimmäisen luennon otsikko oli lyhyt 
lause: Sinäkin ikäännyt. Claire Strasbaugh antoi neuvoja hyvän elämänlaadun suunnitteluun. Tämän jälkeen 
Anna Heitler esitteli kyselytutkimuksen tulokset nuorten ja vanhusten asumisjärjestelyistä. 
Kumppanikaupunkeihin puoli vuotta ennen tapahtumaa lähetettyyn kyselyyn vastasi noin 600 senioria 12 
maassa. Luentoja jälkeen työskentelyä jatkettiin työpajoissa sekaryhmissä (iän ja kansalaisuuden mukaan). 
Jokaisella ryhmällä oli oma keskusteluaihe. Ensimmäinen ryhmä keskusteli seuraavasta aiheesta: Mistä 
pidän/en pidä nuorista/vanhuksista. Toinen ryhmä keskusteli nuoriin ja ikäihmisiin liittyvistä stereotypioista. 
Kolmas ryhmä keskusteli seuraavasta: Mistä minä olen/en ole kateellinen nuorille/vanhoille ihmisille. 
Neljännessä ryhmässä keskusteltiin pandemian hyvistä ja huonoista vaikutuksista nuorten ja ikäihmisten 
väliseen suhteeseen. 



Työpajojen ja ryhmäkuvan jälkeen työ jatkui ryhmähaastattelulla. Unkarilaisen Ridikül-keskusteluohjelman 
mallin mukaisessa paneelikeskustelussa esiintyi monikansallinen, eri sukupolvia edustava ryhmä "vieraita" 
ja kaksi unkarilaista lukiolaista, jotka toimivat isäntinä tai haastattelijoina. Seitsemää osallistujaa oli jo 
ennalta pyydetty osallistumaan ohjelmaan. Aiheena oli kommunikaatio ennen ja nykyisin sekä 
matkustamismahdollisuudet ennen ja nykyisin. Kaksi unkarilaista toimittajaopiskelijaa, Anna Benedikti and 
Hanna Andrasek keskustelivat vieraiden kanssa.  

Lounaan jälkeen työ jatkui työpajalla opetusmenetelmistä. Johdannoksi Claire Strasbaugh jakoi haastattelun 
100-vuotiaan isoäitinsä kanssa. Tämän jälkeen osallistujat muodostivat kolme ryhmää: opiskelijat, opettajat, 
muut (vanhemmat, isovanhemmat). Työpajat järjestettiin kolmessa luokkahuoneessa, jotka kuvastivat 
muuttuneita opetusmenetelmiä (preussilainen, moderni, digitaalinen jne.). Työpajan jälkeen ryhmien vetäjät 
tekivät yhteenvedon keskustelun tuloksista. 

Viimeiseksi oli lyhyt hyvien käytäntöjen esittely seuraavilla aloilla: tietotekniikan opettaminen vanhuksille, 
ikäihmisten sosiaalinen osallisuus, ikääntyneiden fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitäminen, mitä eläkeläiset 
saavat nuorilta ja päinvastoin?  

Lauantai 28. elokuuta: 

Edellisen päivän ohjelman pohjalta jatkettiin lauantain työpajoihin ja keskusteluihin. Päivä alkoi 
kaupunkivierailulla, jonka aikana paikallisen historiallisen yhdistyksen jäsenet kertoivat Turkin piirityksestä 
vuonna 1532, mikä teki Kőszegista tunnetun kaikkialla Euroopassa.  

Tämän esityksen jälkeen opastettu kierros jatkui useita satoja vanhan kaupungin rakennuksia ihaillen. Osa 
osallistui pyöräretkelle. Molemmat ryhmät näkivät esimerkkejä ponnisteluista, joilla kaupungin johtajat 
yrittävät auttaa ikääntyneitä ihmisiä tekemällä kaupunkiympäristöstä esteettömämpää korjaamalla 
kulkureittejä. 

Opastettu kierros päättyi ystävyyskaupunki puistoon (Town Twinning / Europe Park), jossa osallistujat 
näkivät, miten Kőszeg juhlii lukuisia kumppanikaupunkejaan, sekä miten paikallishallinto ja yhdistykset 
esittelevät kaupungin kumppaneita asukkaille ja vierailijoille. Lounaan jälkeen osallistujat vietiin 
rautaesirippu-ulkoilmamuseoon, jossa on esillä mm. osia rautaesiripusta. Päivä ja koko tapahtuma päätettiin 
kansanmusiikkiryhmän monikulttuurisella esityksellä ja juhlaillallisella. 

Tapahtuma 4 "Liikkuvuus ja saavutettavuus senioreiden näkökulmasta" Judenburg, Itävalta 

Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 75 henkilöä eri kaupungeista; 40 osallistujaa Judenburgin 
kaupungista/Itävallasta,16 osallistujaa Skofja Lokan kaupungista Sloveniasta, 3 osallistujaa Bad Kötztingistä 
Saksasta, 2 osallistujaa Bundoranista Irlannista, 3 osallistujaa Susicesta Tšekin tasavallasta, 4 osallistujaa 
Rokiskisin kaupungista Liettuasta, 4 osallistujaa Köszegin kaupungista Unkarista ja 3 osallistujaa 
Meersseninistä Alankomaista. 

Paikka ja aika: Judenburg, Itävalta 23. - 25.9.2021. 

Lyhyt kuvaus tapahtumasta: 

Ohjelma oli kohdennettu erityisesti virkamiehille (erityisesti kuntahallinnon edustajille) ja ikäihmisille. 

24. syyskuuta  

Kongressin avasivat Hannes Dolleschall, Judenburgin kaupungin pormestari, Elke Florian, Judenburgin 
kaupungin varapormestari, Thorsten Wohleser, kaupunginvaltuutettu ja "Douzelage" Judenburgin -
tapahtuman järjestäjä, Annigje Krytbosch, Douzelagen puheenjohtaja ja Miha Jese, "Juniors for Seniors" – 
projektin koordinoija. Daniel Peter Gressl - Ö-Nurse Judenburgin alullepanija - kaikenkattava 
terveyskonsultointiyritys- ja hoitoalan asiantuntija, oli kutsuttu pääpuhujaksi. Tämän puheen aiheena oli 
"Ikääntymisen haasteet", jossa esiteltiin ja keskusteltiin ikäihmisten nykyisistä kehityssuuntauksista. 
Esityksen jälkeen toteutettiin kolme työpajaa. 

Ensimmäisessä työpajassa käsiteltiin osallistuvien kaupunkien nykytilannetta. Tähän sisältyvät erityisesti 
parannusehdotukset ja olemassa olevat esteet ikääntyneille ja erityisesti liikuntarajoitteisille henkilöille sekä 
esimerkkejä "parhaista käytännöistä" osallistuvista kaupungeista. 



Jokainen osallistuva kaupunki oli laatinut tätä tarkoitusta varten kaupunkien esityksen. 

Toinen työpaja toteutettiin "tekemällä oppimisen" -periaatteen mukaisesti. Osallistujille määriteltiin neljä 
reittiä, joissa oli mahdollisuus ylittää esteet olemalla itse pyörätuolissa, kulkemalla rollaattorin tai kävelytuen 
kanssa tai silmät peitettyinä. Isäntäkaupunki Judenburgin parhaita käytäntöjä testattiin, mutta samalla 
havaittiin ylitsepääsemättömiä esteitä. Tämä lähestymistapa koettiin erittäin myönteiseksi ja tärkeä aihe 
konkretisoitui.  

Kolmannessa työpajassa jakauduttiin kahteen ryhmään. Työpajassa vertailtiin eri ryhmien havaintoja 
kävelyretken varrelta ja pohdittiin eri jäsenkuntien tilannetta esteellisyyden suhteen.  

Tapahtuma 5, Bad Kotzing, Saksa  

Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 53 henkilöä, joista 4 oli Judenburgista, Itävallasta, 5 Škofja Lokasta 
Sloveniasta, 7 Kőszegistä, Unkarista, 20 Bad Kötztingistä, Saksasta, 3 Sušicesta, Tšekin tasavallasta, 3 
Rokiškisista, Liettuasta, 7 Meerssenistä Alankomaista ja 3 Bundoranista, Irlannista ja 1 osallistuja Alteasta, 
Espanjasta. 

Paikka ja aika: Bad Kötzting, Saksa, 21.4.- 23.4.2022 

Lyhyt kuvaus tapahtumasta: 

Bad Kötztingin tapahtumassa keskityttiin asumisen muotoihin ja elämäntapoihin sekä mahdollisuuksiin elää 
yhdessä eurooppalaisissa kumppanikaupungeissa.  

Torstai 21.4.2022 

Tapahtuman viralliset avajaiset pidettiin Bad Kötztingin kaupungin puistossa, jossa eurooppalaisia vieraita 
tervehti perinteinen baijerilainen torvisoittokuntamusiikki soittamalla perinteisiä marsseja Baijerista, 
Böömistä, Itävallasta ja Sloveniasta. Nuorisoneuvoston jäsenet järjestivät avajaiset. Ukrainan sotaa ja 
Euroopan tulevia haasteita käsiteltiin pääjärjestäjien avauspuheissa. Puheiden jälkeen osallistujilla oli 
mahdollisuus vaihtaa ajatuksia. 

Perjantai 22.4.2022 

Ohjelma alkoi nuorten ja ikäihmisten asumisjärjestelyjä koskevan kyselyn tulosten esittelyllä. Tämän esittelyn 
jälkeen osallistujat keskustelivat tuloksista. 

Eurooppalaisten kumppanikaupunkien valtuuskunnat esittelivät hankkeita ja parhaita esimerkkejä 
onnistuneesta täytäntöönpanosta asianomaisissa kumppanikaupungeissa. Esimerkkinä tutustuttiin Bad 
Kötztingissä toimivaan vanhainkotiin, jossa on myös päiväkoti. Seniorit ja lapset asuvat täällä yhdessä, mikä 
rikastuttaa kummankin ikäryhmän arkea.  

Päivän lopuksi vieraat tutustuivat “Sinocur” kylpylään. Vierailun yhteydessä kuultiin terveysaiheinen luento.  

Lauantai 23.4.2022 

Lauantaina oli mahdollisuus osallistua ylimääräiseen, nuorten järjestämään vapaa-ajan ohjelmaan. 

 

Tapahtuma 6 Hankkeen päätöstapahtuma ja "DOUZELAGE"-ystävyyskuntaverkoston yleiskokous, 
Škofja Loka, Slovenia 

Osallistujat: Tapahtumaan osallistui 242 henkilöä, 99 Škofja Lokan kaupungista, 1 Bashkia Krujesta, 4 
Judenburgista Itävallasta, 9 Bad Kötztingistä Saksasta, 4 Asikkalasta Suomesta, 6 Bundoranista Irlannista, 
8 Sušicesta Tšekin tasavallasta, 6 Rokiškisin kunnasta Liettuasta, 7 Koszeg Unkarista, 7 Holstebro 
Tanskasta, 5 Tryavnasta Bulgariasta, 6 Siretistä Romaniasta, 15  Meerssenistä Alankomaista, 6 Chojnasta 
Puolasta, 2 Agrosista Kyprokselta, 4 Rovinjasta Kroatiasta, 6 Sesimbrasta Portugalista, 5 Alteasta 
Espanjasta, 7 Granvillestä Ranskasta, 10 Marsaskalasta Maltalta, 3 Niederanvenista, Luxemburgista, 3 
Öxelosundista Ruotsista, 12 Sherbournesta Yhdistyneestä kuningaskunnasta, 3 Siguldasta Latviasta ja 4 
Türista Virosta. 



Paikka ja aika: Škofja Loka (Slovenia) 25.8.-28.8.2022 

Lyhyt kuvaus tapahtumasta:  

Kolmen päivän tapahtuman ohjelma keskittyi kokouksiin ja työpajoihin, jotka oli jaettu eri paikkoihin kolmelle 
osallistujaryhmälle: kunnan hallinnon edustajat ja virkamiehet, opettajat sekä nuoret. Kaikkien ryhmien 
työpajat esiteltiin myös ikäihmisten edustukselle. Yhdessä – esittelemällä kansainvälisen Juniors for Seniors 
- active aging -hankkeen päätelmät – yritimme löytää ratkaisuja myös toiseen erittäin ajankohtaiseen 
haasteeseen: miten luoda, säilyttää ja vahvistaa aktiivista yhteistyötä nuorten ja ikääntyneiden välillä. 
Hankkeen pääaiheita olivat mm. ikääntyneiden verkkokoulutus, julkinen ja esteetön liikenne, saavutettavuus 
sekä ikääntyneiden ja nuorten elinolot. Etsimme ratkaisuja neljän kohderyhmän näkökulmista. Nämä ryhmät 
olivat kuntahallinnon virkamiehet, opettajat, opiskelijat ja ikäihmiset. 

Torstai 25. elokuuta 

Viralliset avajaiset pidettiin Sokolski domissa Škofja Lokassa, jossa samalla avattiin edellisten Douzelage-
valokuvakilpailujen näyttely. 

Perjantai 26. elokuuta 

Opettajien ryhmän kokoukset järjestettiin Škofja Loka Grammar Schoolin lukion opettajien kanssa. 
Halusimme jakaa koulukäytäntöjämme, esitellä paikallisia kansalaisjärjestöjä ja niiden erilaisia toimintoja. 
Lopuksi vierailevia opettajia 26:sta EU-maasta pyydettiin jakamaan esimerkkinsä sukupolvien välisestä 
yhteistyöstä ja uusista haasteista, joita he kohtaavat. 

Työpajoissa keskustelimme monista yhteistyömahdollisuuksista, joita EU:n kouluilla on vanhuksista 
puhuttaessa: erilaisia kouluhankkeita, vapaaehtoistyötä paikallisyhteisöissä ja vanhusten asumisyksiköissä 
sekä paikallisissa yhteisökeskuksissa. Lisäksi opettajat saivat kuulla paikallisten toimijoiden esittelyitä 
ikäihmisille tarjottavista opiskelumahdollisuuksista. Keskusteluissa kävi ilmi, että monissa Douzelage-
kunnissa on keskenään samankaltaista toimintaa tarjolla eri sukupolville. 

Yksi työpajoista keskittyi kulttuuriperintöteemaan. Opettajat saivat kokea oppilaan roolin ja leipoa ohjeiden 
mukaisesti perinteisen hunajapiparkakun. Tämän lisäksi kuuntelimme luennon tämänhetkisten nuorten 
sukupolven yhteisistä piirteistä. Lopuksi vieraat esittelivät paikallisia käytänteitään ja tapoja työskennellä 
monisukupolvisesti.  

Nuorisokokouksessa esiteltiin bulgarialaisia sukupolvien välisiä toimivia käytänteitä. Tämän jälkeen 
keskusteltiin ryhmissä. Lisäksi tarjolla oli erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja ja mahdollisuuksia vaihtaa 
ajatuksia monikulttuurisessa seurassa. 

Päivän viimeisenä ohjelmana oli kaikille yhteinen tapahtuma, jossa tutustuttiin projektin yhteenvetoon ja 
keskusteltiin saaduista tuloksista. 

Lauantai 27. elokuuta 

Lauantaina valittiin uusia edustajia Douzelage-toimihenkilöiksi ja vierailtiin paikallisissa kohteissa. Illan 
päätöstapahtuma oli juhlaillallinen. 

 

Lisätapahtuma JUNIORS FOR SENIORS – ACTIVE AGING projektitapaaminen Asikkalassa 

Osallistujat: 1 osallistuja Škofja Lokasta, 20 osallistujaa Asikkalasta 

Paikka ja aika: Asikkala, Suomi 16.9.2022 

Lyhyt kuvaus tapahtumasta: 

Miha Jese, hankkeen projektipäällikkö, esitteli ja kertoi osallistujille (paikalliset nuoret ja ikäihmiset) erilaisista 
tapahtumista muissa kaupungeissa, joita oli järjestetty tämän projektin aikana. Asikkalan 2022 Douzelage -
delegaation jäsenet Merja Palokangas-Viitanen, Eero Ala-Heikkilä ja Saimi Vesterinen kertoivat 
kokemuksistaan seminaareissa ja kokouksissa Skofja Lokassa. 



Projektikokemusten ja johtopäätösten esittelyn jälkeen osallistujien keskustelu. 


