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Kokemustoimintaverkosto 2017
 35 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä

- kullakin kokemustoiminnasta vastaava yhteyshenkilö

- www.kokemuskoulutus.fi/toimijat/jarjestot

 18 alueellista ohjausryhmää eri puolilla Suomea

 80 sosiaali- ja terveysalan toisen asteen, ammattikorkeakoulun ja 
yliopiston yksikköä käyttävät kokemustietoa

 lähes kaikki sairaanhoitopiirit hyödyntävät kokemustoimintaa

 yhteyshenkilö Kokemustoimintaverkoston suunnittelija

Lauri Honkala lauri.honkala@kokemustoimintaverkosto.fi / 

040 486 8171

 www.kokemustoimintaverkosto.fi

 #kokemustoimintaverkosto, Facebook

http://www.kokemuskoulutus.fi/toimijat/jarjestot
mailto:lauri.honkala@kokemustoimintaverkosto.fi
http://www.kokemustoimintaverkosto.fi/


Satakunnan 

Kokemustoiminta-ohjausryhmä

 ohjaa ja koordinoi kokemustoimintaa maakunnassa

 mahdollistaa alueellisen yhteistyön 

 viestii kokemustoiminnasta

 järjestää kokemustoimijoille vertaistapaamisia ja 
virkistystä

 22 jäsentä vuosille 2017 - 2018

- kokemustoimijat

- yhdistykset

- koulutusorganisaatiot

- muut toimijat 

 www.yhteisokeskus.fi/kokemustoiminta

http://www.yhteisokeskus.fi/kokemustoiminta


Potilas- ja vammaisjärjestöjen 

kokemustoiminta
 kokemustoimijalla henkilökohtainen kokemus pitkäaikaissairaudesta, 

vammaisuudesta tai läheisenä olemisesta sekä hoidosta/palveluista

 kokemustoimijat jakavat kokemustietoaan puheenvuoroina eri 

tilaisuuksissa, tulevien ja nykyisten ammattilaisten 

koulutuksissa/perehdytyksissä, palveluiden suunnittelussa, 

kehittämisessä ja arvioinnissa palveluiden käyttäjänä

 Kokemustoimintaverkoston koulutus keväällä 2017

- 24 koulutettua kokemustoimijaa, 15 eri järjestöstä

 etsi soveltuva kokemustoimija tunnuksilla Kokemustoimijarekisteristä 

www.kokemuskoulutus.fi/kokemuskouluttajapankki

 katso kuvallinen esitys https://prezi.com/p/m9pa1xc-df__/

http://www.kokemuskoulutus.fi/kokemuskouluttajapankki
https://prezi.com/p/m9pa1xc-df__/


Porin kaupungin 

kokemusasiantuntijatoiminta

 kokemusasiantuntijalla kokemustietoa mielenterveys- ja/tai 
päihdeongelmista tai neuropsykiatrisista erityispiirteistä sekä 
hoidosta/palveluista

 kokemusasiantuntijat työskentelevät vertaisryhmän ohjaajina 
itsenäisesti / ammattilaisen rinnalla sekä yksilötapaamisissa omaa 
kokemustaan ja asiakasnäkökulmaa edustaen 

 myös tilattuja puheenvuoroja, työryhmätyöskentelyä, 
toiminnan/palveluiden kehittämistehtäviä, asenteisiin vaikuttamista

 koulutus yhteistyössä Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n kanssa 
vuonna 2015. Toinen koulutus vuonna 2017 kaupungin toimesta

- koulutettuja kokemusasiantuntijoita noin 15

 yhteyshenkilöt 

Sinikka Koskela sinikka.o.koskela@pori.fi / 044 701 3294 

Jaana Glade-Lehtimäki jaana.glade-lehtimaki@pori.fi / 044 701 7640

mailto:sinikka.o.koskela@pori.fi
mailto:jaana.glade-lehtimaki@pori.fi


Satakunnan sairaanhoitopiirin 

psykiatrian kokemusasiantuntijatoiminta

 kokemusasiantuntijalla kokemustietoa psyykkisestä sairaudesta ja 
psykiatrisista palveluista 

 kokemusasiantuntijat työskentelevät vapaaehtoistoimijoina 
psykiatrisessa työssä ammattilaisen rinnalla

- toisena ohjaajana hoidollisissa ja kuntoutuksellisissa ryhmissä

- yksilötapaamisissa omaa kokemustaan ja potilasnäkökulmaa 
edustaen

 myös tilattuja puheenvuoroja, työryhmätyöskentelyä, 
toiminnan/palveluiden kehittämistehtäviä

 koulutukset yhteistyössä Mielenterveyden Keskusliiton kanssa 
vuosina 2014, 2016, 2017

- koulutettuja kokemusasiantuntijoita noin 20

 yhteyshenkilö Sirkku Tyni sirkku.tyni@satshp.fi / 044 707 4450

mailto:sirkku.tyni@satshp.fi


Kiitos mielenkiinnostasi!

Yhteystiedot:

Jaana Tuomela

kesään 2018 asti 

jaana.tuomela@pori.fi / 044 701 3345

syksystä 2018 alkaen

jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi / 044 529 8679

mailto:jaana.tuomela@pori.fi
mailto:jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi

