
2

YHTEISÖT//

38  K2 MAANANTAINA 28. SYYSKUUTA 2020 

MEIDÄN KULMA
Kokemustietoa hyödynnetään mo-
ninaisesti nykyään. Sairaus- tai 
vammadiagnoosiin tai läheisten 
kokemuksiin pohjautuvien pu-
heenvuorojen lisäksi kokemustoi-
mijoita kysytään asiantuntemus-
ta vaativiin tehtäviin kuten pal-
velujen kehittämiseen, esteettö-
myyden huomioimiseen tai mobii-
lisovelluksen suunnitteluun ja to-
teuttamiseen. Kokemustoimijateh-
täviä halutaan kehittää asiakasläh-
töisempään suuntaan. 

Mitä maakunta- ja soteuudistus 
tuo tullessaan ja missä muodoin 
osallisuus toteutuu uudistuksessa? 
Entäpä miten ratkaistaan kunnissa 
esille tulleet haasteet liittyen osal-
lisuuden vähäisyyteen, mielenter-
veyden häiriöihin sekä köyhyyteen 
ja niukkuuteen liittyvät ongelmat? 

Pohjois-Pohjanmaalla on valta-
kunnallisen kokemustoimintaver-
koston pankissa tällä hetkellä 104 
koulutettua kokemustoimijaa. Tä-
män lisäksi heitä on kenties kym-
menittäin lisää pankin ulkopuo-
lella. Koulutettujen joukosta löy-
tyy varmuudella niitä, jotka oma-
kohtaisen kokemuksen perusteella 
pystyvät yhdistämään osaamistaan 
ammatillisen tiedon rinnalle ja vai-
kuttamaan uudenlaiseen tapaan 
ajatella ja toteuttaa asioita. 

Kokemustiedon hyödyntäminen 
tukee muun muassa ammattilais-
ten työtä ja palvelee meitä kaik-
kia esimerkiksi palvelujen kehitty-
misen myötä. Samalla tavoin koke-
mustiedon hyödyntäminen tulevi-
en ammattilaisten koulutuksissa, 
esteettömyysasioiden ja erityistar-
peiden huomioimisessa rakenta-
misessa ja ennaltaehkäisevässä toi-
minnassa on tärkeää. 

Hanke on kuin kokemustoimin-
nan veturi ja tien auraaja. Koke-
mustoimijoille on avautunut uu-
sia vaikuttamisen paikkoja ja toi-
minnalla on vastattu kokemustoi-

mijoiden tilaajien moninaisiin tar-
peisiin. Kokemustoiminnan kehit-
täminen Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirissä on edennyt jär-
jestelmällisen mallikkaasti. 

Oppilaitoksissa kokemuspuheen-
vuorojen rinnalle on noussut uu-
denlaisia tapoja hyödyntää koke-
mustoimijoiden osaamista ope-
tuksessa. Kokemustoiminta on in-
nostanut opiskelijoita opinnäyte-
töiden tekoon aiheesta. Opas ko-
kemustoimijoiden tilaajille on täs-
tä yksi todiste. 

Yhä useampi järjestö tai yhdis-
tys on kiinnostunut kokemustoi-
minnasta, koska sen avulla järjes-
tö tulee tunnetuksi ja on mahdol-
lista vaikuttaa. 

Kokemustoiminta herättää mie-
lenkiintoa Pohjois-Pohjanmaan 
kuntayhtymissä, joissa halutaan 
kuulla hoito- ja kuntoutumiskoke-
muksista, hoitomallien toimivuu-
desta sekä toivotaan kokemustoi-
mijoita mukaan kansantautien ja 
vammaispalveluprosessien kehit-

tämiseen. Hankkeen vaikuttava 
työ on saanut valtakunnallistakin 
huomiota. Yhteistyökumppanei-
den kanssa toteutuu ensimmäiset 
valtakunnalliset kokemustoimin-
tamessut 1.10. Katso ohjelma ja il-
moittaudu: https://www.ihimiset.
fi/tapahtuma/kokemustoiminta-
messut-pohjois-pohjanmaa/ 

RIITTA PALOVUORI 
Projektipäällikkö Vaikuttavaa 
kokemustoimintaa Pohjois-
Pohjanmaalla -hankkeessa

Kokemus vie
omanlaiseksi
asiantuntijaksi
Kokemustoiminnan 
hankkeesta on saatu 
uutta virettä Pohjois-
Pohjanmaalle.

Kokemustoimijoita kuullaan enenevässä määrin esimerkiksi esteettömyyden huomioimiseen.

NEENA KUUKASJÄRVI/ARKISTO

Tädin ja neljän serkun 50-vuotistapaaminen. Pirjo Karhu ja 
Timo Karhu lähettivät Kalevaan kuvan perhetapaamisesta 
mummolan olohuoneessa Pikkaralassa Oulussa.

Vanhassa kuvassa vuonna 1970 Harri Kinnunen (vasem-
malla) istuu Riitta Mannisen sylissä. Keskellä on Janne 

Kullberg. Raija Tervisen sylissä kuvassa oikealla on Mi-
ka Sarkkinen.

Täti ja serkukset tapasivat samassa huoneessa ja samas-
sa paikassa tänä kesänä elokuussa. Nyt otettiin ryhmäkuva 
niin, että miehet ottivat vuorostaan naiset syleihinsä.

Pirjo Karhu on Riitta Mannisen sisko ja mummola Pikka-
ralassa on heidän lapsuudenkotinsa. Pirjo Karhu kertoo, et-
tä serkukset kahvittelivat ja muistelivat. –  Vain 50 vuotta vä-
liä kuvilla, voi miten aika kuluu nopeasti, Karhu sanoo. (teks-
ti Erkki Hujanen)
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