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Summer school in Jyväskylä University of Applied Sciences.
Vi var så heldige at få et Nordmanstipendium som gjorde det muligt for os at tage på et 5 dages
studieophold i Jyväskylä, fa. d. 10. september til d. 14. september 2007.
Hovedet emnet på sommerskolen i år var ”Family Health Promotion -Culture and Well-Being.”
Disse emner er meget relevante i forhold til den globaliserede verden vi lever i

Vi ankom til Jyväskylä søndag d. 9. september, efter en lang rejse fra København. Vi blev modtaget
af vores finske tutor Heidi, som kørte os til Lajaari, det hostel hvor vi skulle bo.

Om mandagen blev der lagt hårdt ud med morgen thai-chi. En kinesisk gymnastikform som er
meget brugt i Kina. Bagefter deltog vi i en meget interessant forelæsning som omhandlede
forskellige kulturer og hvordan de reagere på forskellige måder i forhold til forskellige ting. Og
hvordan man kommunikerer på tværs af kulturer, og hvilke vanskeligheder man kan have med
dette. Og det var egentlig en meget relevant forelæsning at begynde med da det jo var noget som vi
kunne bruge i praksis hele resten af opholdet.
Efter denne interessante forelæsning, var der to forelæsninger omhandlende Romafolket og deres
integration i henholdsvis Rumænien og Finland. Det var to meget spænende foredrag som da også
gav anledning til meget intense og følelsesladede debatter efterfølgende.
Om aftenen fik vi mulighed for at lære flere af deltagerne at kende og få pudset vores engelsk af, til
en skolefest på skolen.

Tirsdagen blev brugt på at indsamle information og observerer om sikkerheden for børn og
handicappede er optimal i Jyväskylä. Vi gik ud i byen inddelt i grupper og observerede disse ting.
Disse observationer blev fremlagt for alle deltagerne i sommer skolen og to repræsentanter fra
byrådet Jyväskylä.
Efterfølgende var der forelæsninger om børns læring.

Om onsdagen fik vi mulighed for at se hospitalet i Jyväskylä. Her så vi blandt andet skadestuen og
børneafdelingen. Det var meget spænende at se. Selvfølgelig mindede det meget om de danske
hospitaler, så det var ikke så anderledes men alligevel var det interessant at se.
Senere på dagen tog vi ud til et rehabiliteringscenter Peurunka Rehabilitation Centre.
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Efter Peurunka fik vi rig mulighed for at lære finsk kultur. Vi tog nemlig til Multamäki Recreation
Centre. Her havde vi rig mulighed for at gå i en ægte røgsauna og hoppe i en iskold sø bagefter.
Bagefter tog vi en lang vandretur sammen med vores nye finske venner og nød den smukke natur.
Om aftenen var vi inviteret til komsammen på rådhuset.

Torsdag handlede forelæsningerne om de ældre medborgere. Vi hørte interessante forelæsninger om
ældreplejen i Danmark og om de nu ældre finske indvandrere i Mälardalen i Sverige.
Desuden var der et meget interessant foredrag om ældre i Kina, og den store opgave det kinesiske
samfund står overfor.

Om fredagen d. 14. september var det de studerendes tur til at fremlægge og holde foredrag for
hinanden. Det var virkelig spænende at høre de forskellige foredrag som spændte over demenshaver
i Finland til omskæring af kvinder i Afrika, og traditionen som bliver ført videre til Europa derfra af
immigranterne. De havde alle gjort et kæmpe stykke arbejde og det var imponerende hvad de havde
fundet frem til. I forhold til hvor vi er i vores egen uddannelse og vores praktik var det som
handlede om vores ældre borgere det mest relevante.
Ved 13 tiden samledes alle deltagerne for tage afsked med hinanden ved en lille faldskærmsleg. Vi
drog først mod København lørdag formiddag, og vi kunne se tilbage på en spænende og
udfordrende uge i selskab med en masse forskellige kulturer og en masse information som der
bliver rig mulighed for at bruge i vores fremtidige arbejde med mennesker.

