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ICT –Innovative caregivers’s training project meeting 2 and info 
day Gdansk, Poland 10-13.5.2014
Sirpa Korhonen, Hilkka Leppävuori-Jaakola ja Leena Lähdesmäki-Mäkinen

Matkamme alkoi pe 9.5.2014 klo 13.35 SASin lennolla OulustaTukholmaan, sieltä 
Kööpenhaminaan ja lopulta Gdanskiin, jonne saavuimme n. 18.30 paikallista aikaa. 
Matkalaukkuni ei saapunut perille, joten teimme  siitä katoamisilmoituksen ja sitten 
taksilla hotellille. Kävimme syömässä  ja ruoka oli hyvää.

Kööpenhaminan 
kentällä..
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Lauantaina 10.5 vierailu 
Centrum Pomocowe
Caritas im.Jana pawla II –
hoitokotiin, jonne menimme
Taksilla. Leena järjesti meille 
Tapaamisen.

Hoitokodin vastaava hoitaja Danuta esitteli meille taloa ja osallistuimme musiikkituokioon. 
Hoitokodissa on kappeli, kirkko tukee osittain toimintaa. Asukkaita 120 ja henkilökuntaa 70.
Valtio tukee myös hoitokotia, osa asukkaista omalla rahoituksella ja heillä on omat huoneistot.



www.jedu.fi

Hoitokodin asukkaita
Tervehtimässä, 
Lauluhetkessä mukana

Laulutuokion vetäjänä
Jadvika Michalkiewitz,
johon tutustuimme päivän 
aikana. Hän työskentelee
Gdanskin kaupungin 
rakennusosaston päällikkönä.
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Hoitokodissa askarrellaan
ja maalataan paljon..

Punontatöitä paperista
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Sunnuntaina 11.5 vietimme äitienpäivää 
ostoskeskuksessa ja vanhassa kaupungissa,
ja illalla valmistauduimme maanantaipäivän
esityksiin.

Special- kenkämuotia eräässä liikkeessä -
ei löytynyt sopivaa kokoa meidän 
jalkoihimme
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Su 12.5 kävelyllä
vanhassa kaupungissa

Gdanskissa paljon historiaa ja vanhoja 
kauniita rakennuksia. Matkalla hotellille  
tien vierellä kohtasimme väsyneen 
kulkijan…
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Ma 13.5
Työkokous 
Solidarnorsc Region
Gdanski NSZZ –
Työntäyteinen päivä
8.45 – 18, jonka jälkeen
Kävelimme satamaan 
ruokailemaan
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Ti 12.5 Old Gdansk- hotellissa ruokailemassa

Hankkeen koordinaattori Filippo ja Jedun toimijat keskustelemassa hotellin aulassa
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Ti 13.5 aamulla hotellin 
aulassa, seminaaripaikkamme
vaihtui ja tarvitsimme 
opastusta uuteen paikkaan.

Työkokouksen jälkeen osallistuimme Polish info –day –tilaisuuteen. Hankkeen esittely oli 
uuvuttavan pitkä, erityisesti kun esittely oli puolaksi, vaikka tulkki käänsi osittain englanniksi.
Tästä opimme, että isolle joukolle suunnatuissa infoissa kaivataan enemmän vuoropuhelua ja 
asiat tulee esitellä lyhyesti. 
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Tiistai-iltana teimme vielä yhteenvetoa työseminaarista ja hankkeen etenemissuunnitelmaa 
ja aikataulutusta mitä seuraavaan työkokoukseen mennessä pitää olla tehtynä.

Hotellin aulassa keskusteluissa
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Kotimatka alkoi ke 14.5 klo 04.00 hotellilta taksilla Gdanskin lentokentälle,
Sieltä Kööpenhaminan kautta Tukholmaan ja Oulussa n. klo 13. Laukut saapuivat 
myös perille samaan aikaan. 

Matkamme oli antoisa ja saimme tarkennuksia seuraavan
puolen vuoden hankesuunnitteluumme. 
Tehtävää riittää ja erityisesti Platform- alustan valmiiksi
rakentaminen on aikataulullisesti kiireisin tehtävä.
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