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// YHTEISÖT

Kokemus vie
omanlaiseksi
asiantuntijaksi
Kokemustoiminnan
hankkeesta on saatu
uutta virettä PohjoisPohjanmaalle.

MEIDÄN KULMA
Kokemustietoa hyödynnetään moninaisesti nykyään. Sairaus- tai
vammadiagnoosiin tai läheisten
kokemuksiin pohjautuvien puheenvuorojen lisäksi kokemustoimijoita kysytään asiantuntemusta vaativiin tehtäviin kuten palvelujen kehittämiseen, esteettömyyden huomioimiseen tai mobiilisovelluksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kokemustoimijatehtäviä halutaan kehittää asiakaslähtöisempään suuntaan.
Mitä maakunta- ja soteuudistus
tuo tullessaan ja missä muodoin
osallisuus toteutuu uudistuksessa?
Entäpä miten ratkaistaan kunnissa
esille tulleet haasteet liittyen osallisuuden vähäisyyteen, mielenterveyden häiriöihin sekä köyhyyteen
ja niukkuuteen liittyvät ongelmat?

Pohjois-Pohjanmaalla on valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston pankissa tällä hetkellä 104
koulutettua kokemustoimijaa. Tämän lisäksi heitä on kenties kymmenittäin lisää pankin ulkopuolella. Koulutettujen joukosta löytyy varmuudella niitä, jotka omakohtaisen kokemuksen perusteella
pystyvät yhdistämään osaamistaan
ammatillisen tiedon rinnalle ja vaikuttamaan uudenlaiseen tapaan
ajatella ja toteuttaa asioita.
Kokemustiedon hyödyntäminen
tukee muun muassa ammattilaisten työtä ja palvelee meitä kaikkia esimerkiksi palvelujen kehittymisen myötä. Samalla tavoin kokemustiedon hyödyntäminen tulevien ammattilaisten koulutuksissa,
esteettömyysasioiden ja erityistarpeiden huomioimisessa rakentamisessa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa on tärkeää.
Hanke on kuin kokemustoiminnan veturi ja tien auraaja. Kokemustoimijoille on avautunut uusia vaikuttamisen paikkoja ja toiminnalla on vastattu kokemustoi-
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Kokemustoimijoita kuullaan enenevässä määrin esimerkiksi esteettömyyden huomioimiseen.

mijoiden tilaajien moninaisiin tarpeisiin. Kokemustoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on edennyt järjestelmällisen mallikkaasti.
Oppilaitoksissa kokemuspuheenvuorojen rinnalle on noussut uudenlaisia tapoja hyödyntää kokemustoimijoiden osaamista opetuksessa. Kokemustoiminta on innostanut opiskelijoita opinnäytetöiden tekoon aiheesta. Opas kokemustoimijoiden tilaajille on tästä yksi todiste.

Yhä useampi järjestö tai yhdistys on kiinnostunut kokemustoiminnasta, koska sen avulla järjestö tulee tunnetuksi ja on mahdollista vaikuttaa.
Kokemustoiminta herättää mielenkiintoa
Pohjois-Pohjanmaan
kuntayhtymissä, joissa halutaan
kuulla hoito- ja kuntoutumiskokemuksista, hoitomallien toimivuudesta sekä toivotaan kokemustoimijoita mukaan kansantautien ja
vammaispalveluprosessien kehit-

tämiseen. Hankkeen vaikuttava
työ on saanut valtakunnallistakin
huomiota. Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutuu ensimmäiset
valtakunnalliset kokemustoimintamessut 1.10. Katso ohjelma ja ilmoittaudu: https://www.ihimiset.
fi/tapahtuma/kokemustoimintamessut-pohjois-pohjanmaa/
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Tempaus
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 (vasemmalla) istuu Riitta Mannisen sylissä. Keskellä on Janne

Kullberg. Raija Tervisen sylissä kuvassa oikealla on Mika Sarkkinen.
Täti ja serkukset tapasivat samassa huoneessa ja samassa paikassa tänä kesänä elokuussa. Nyt otettiin ryhmäkuva
niin, että miehet ottivat vuorostaan naiset syleihinsä.

Pirjo Karhu on Riitta Mannisen sisko ja mummola Pikkaralassa on heidän lapsuudenkotinsa. Pirjo Karhu kertoo, että serkukset kahvittelivat ja muistelivat. – Vain 50 vuotta väliä kuvilla, voi miten aika kuluu nopeasti, Karhu sanoo. (teksti Erkki Hujanen)

