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MEIDÄN KULMA
Koulutettu kokemustoimija sairas-
taa pitkäaikaissairautta, on vam-
mainen tai vammautunut tai muu-
ten haastavassa elämän tilanteessa 
oleva. Hän voi olla myös läheinen 
tai omainen. Kokemuksensa asian-
tuntijat kertovat tässä esimerkke-
jä siitä, miten heidän osaamista on 
hyödynnetty:

Oulun Reumayhdistyksen ko-
kemustoimija Susanna kouluttaa 
avustamistyöhön aikovia. Hänen 
toivoo, että tulevaisuudessa sote-
henkilökunta huomioisi parem-
min potilaan toiveet ja kuuntelisi 
potilasta. Susannan mielestä ko-
kemustoiminta voisi olla vakiintu-
nut toimintamuoto osana oppilai-
tosten opetusta ja kokemustietout-
ta voitaisiin laajemmin hyödyntää 
terveydenhuollossa, sairaaloissa ja 
esteettömyydessä.

Anu on ollut mukana Pohjois-
Suomen Syli -yhdistyksen toimin-
nassa kertomalla omaa tarinaansa 
syömishäiriöön sairastumisesta ja 
siitä toipumisesta. Avoimuus edis-
tää ihmisten tietoutta syömishäiri-
öistä, vähentää turhia ennakkoluu-
loja ja lisää ymmärrystä siitä, mi-
ten syömishäiriöön sairastunut jää 
monesti yksin ongelmiensa kanssa. 

Eino on toiminut Oulun Sydänyh-
distyksen kokemuskouluttajana 
noin 10 vuotta selvittyään hengis-
sä äkillisestä sydäninfarktista ja 
sydänpysähdyksestä. Hän kertoo 
oman selviytymistarinansa muille 
vaikeasti sairastuneille henkilöille, 
jakaa tietoa ja kokemuksia sosiaali- 
ja terveystoimen asiantuntijoille ja 
opiskelijoille sekä vaikeasti sairas-
tuneiden omaisille ja eri järjestöil-
le. Eino muistuttaa, että psyykkiset 
asiat on otettava huomioon kun-

toutuksessa. Häntä on haastateltu 
useisiin sanoma- ja aikakausilehti-
in muun muassa otsikolla ”Haudan 
partaalta kilpaurheilijaksi”.

Hyvän Mielen talon toiminnassa 

mukana oleva Pia on omainen, jo-
ka on kertonut useissa tilaisuuksis-
sa siitä, mitä tunteita ja kokemuk-
sia hän on käynyt läpi mielenter-
veyden häiriötä sairastavan rin-

nalla. Pia toivoo, että kokemustoi-
minta vakiintuisi osaksi kuntoutus-
suunnitelmia, jolloin se edesauttai-
si monien toipumista.  

Niina työskentelee kokemusoh-
jaajana Auta Lasta -yhdistyksen Ve-
turointi-hankkeessa. Hän on muka-
na kehittämis- ja vaikuttamistehtä-
vissä, elävänä kirjana, laitoshoi-
don mallinnustyöryhmässä ja ker-
too ajatuksiaan nuorten kohtaami-
sesta – ensisijaisesti ihmisenä ole-
misen tärkeydestä. 

Karoliina toimii kokemuskoulut-
tajana Oulun seudun CP -yhdistyk-
sessä. Karoliina puhuu vammai-
suudestaan ja toimii mielellään 
”esimerkkitapauksena” ammatti-
laisten koulutuksissa.6

RIITTA PALOVUORI
Projektipäällikkö, Vaikuttavaa 
kokemustoimintaa Pohjois-
Pohjanmaalla -hanke. 

Kokemuksen ääni kantaa
 "Sairastava, vammainen, vammautunut tai omainen voi olla arvokas asiantuntija ammattilaiselle. 

Hengitysliiton kokemustoimija Helena Kummala (vas.) ja Oulun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Mari Halonen puhuivat Kokemustoimintaa yhteistyöllä -seminaarissa. 

Kokemusten jakaminen hyödyttää
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveysturvayhdistyksen Vaikut-
tavaa kokemustoimintaa Pohjois-
Pohjanmaalla -hanke toimii vuosina 
2018–2020.
Hanke edistää kokemustoimijoiden 
hyödyntämistä koulutuksessa, pal-
velujen kehittämisessä ja järjestö-
jen vaikuttamistyössä.
Kohderyhminä kokemustoimijoi-
den lisäksi kokemustoimijoiden ti-
laajat, järjestöt ja kansalaiset, jot-

ka hyötyvät toiminnasta palvelujen 
kehittymisen myötä.
Mukana valtakunnallisia sekä alu-
eellisia järjestöjä ja yhdistyksiä,  
Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiiri, Pohjois-
Pohjanmaan liitto ja valtakunnalli-
nen kokemustoimintaverkosto. 
Lisätietoa: www.ihimiset.fi/ ja  
Facebook-sivut, projektipäällikkö 
Riitta Palovuori 044-7842621 tai 
riitta.palovuori@ppsotu.fi

TERHI NIEMELÄ

HAASTEVINKKI
Perheiden pitkittyneet taloudel-
liset vaikeudet näkyvät Pelasta-
kaa Lapset ry:lle tulleiden avus-
tushakemusten lisääntymisenä ko-
ko maassa. Helsingin yhdistyksen 

sihteerin Marja Puhakan mieles-
tä köyhyydestä johtuva eriarvois-
tuminen on yksi aikamme vaikeim-
mista ongelmista.

– Hakemusten määrä on viime ai-
koina lisääntynyt. Perheiden tuen 
tarve ja köyhyyden syyt ovat pitkä-

aikaisia ja köyhyys on moni-ilmeis-
tä. Esimerkiksi sairaudet aiheutta-
vat pitkäaikaistyökyvyttömyyttä ja 
köyhyyttä, Puhakka kertoo. 

Tänä syksynä julkaistussa Lap-
sen ääni -kyselyssä 13 prosenttia 
kyselyyn vastanneista 13-17 -vuo-

tiaista nuorista kertoi perheen ta-
loudellisen tilanteen vaikuttaneen 
mahdollisuuksiin käydä koulua. 
Nuorisobarometrin mukaan 17 pro-
senttia vastanneista sanoo joutu-
neensa rahanpuutteen vuoksi kar-
simaan opiskeluvaihtoehtojaan.

Pelastakaa Lapset vaatii, että toi-
sen asteen koulutuksen tulee olla 
maksutonta niin ammatillisessa 
koulutuksessa kuin lukiossa. Mak-
suton 2. aste -kansalaisaloite on tu-
lossa sivistysvaliokuntaan vielä täl-
lä hallituskaudella.6

Lapsiperheköyhyys on vakava ongelma Suomessa 


