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TERVETULOA!

 Tervetuloa kaikille! Kokemuskummit esittäytyvät lyhyesti 

(Joni, Tuija, Rale ja Alica). 

 Werkko ja Kokewa esittäytyy (Rale)

 Millaista on Kokewan oppilaitosyhteistyö →

Oppilaitosyhtestyön kokemukset

 Vertaismentorointi, SPARRAUSRYHMÄ Mitä mentoroitava 

saa?

 Vertaismentorointi  oppilaitosyhteistyössä

 Vertaismentoroinnin sparrausryhmä

 Hakeminen ja valintakriteerit



Kokewan oppilaitosyhteistyö 

Maaliskuussa 2020 oppilaitosyhteistyön ideointia Werkon kokemusosaajien 
kesken.

Huhtikuussa sopimus kahden kokemusasiantuntijan kanssa, jotka mukana koko 
prosessin ajan suunnittelusta arviointiin. Yhteistyöpalaverit opettajien kanssa 
huhti-toukokuussa.

Oppilaitosyhteistyön tavoitteiden määrittely yhteiskehittämisen työpajassa: 
”Arvokkaan kohtaamisen merkityksen kirkastaminen sekä ymmärryksen 
lisääminen kokemusasiantuntijuudesta, vertaisuudesta ja yhteiskehittämisestä.”

Kokemusosaajien, vastuullisten kokemusasiantuntijoiden, hankekoordinaattorin ja 
opettajien
kesken järjestettiin yhteensä 7 suunnittelupalaveria/työpajaa/kokousta

Mt- & päihdetyön lähihoitaja opiskelijoille (noin 40) järjestettiin 4 tilaisuutta:
INFO, toiminnallinen päivä, mt-oppitunnit ja päihde-oppitunnit.

Kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen osallistui opettajien ja 
hankekoordinaattorin lisäksi
kaksi vastuullista kokemusasiantuntijaa, 7 kokemusosaajaa
ja 2 oppilaitoksien KAT-toiminnasta kiinnostunutta tutustujaa (mentorointi)



Vertaismentorointi SPARRAUSRYHMÄ

 NYT juuri sinulla on mahdollisuus tutustua ja 

nähdä KAT-hommia ja ehkä inspiroitua itse

osallistumaan

kokemusasiantuntijakoulutukseen

 Mahdollisuus vaikuttaa tulevien

ammattilaisten asenteisiin ja valmiuteen

työskennellä kokemusosaajien kanssa ja 

hyödyntää kokemuslähtöistä tietoa omassa

työssään

 KATit saavat valmiuksia tehdä

oppilaitosyhteistyötä sekä valmiuksia toimia

kokemusasiantuntijana oppilaitoksissa. 



Mitä mentoroitava

saa? 

 Mahdollisuuden tutustua
kokemusasiantuntijan tehtäviin
KOKEWA –hankkeen 
oppilaitosyhteistyössä.

 Mahdollisuuden nähdä, mitä KAT-
tehtävät käytännössä ovat ja pohtia, 
haluaisiko joskus itse toimia
kokemusasiantuntijana
oppilaitoksissa.

 Mahdollisuden harjoitella
vuorovaikutusta opiskelijoiden
kanssa ja saada tukea ja palautetta
omalta mentoriltaan.

 Mahdollisuuden vaikuttaa tulevien
ammattilaisten asenteisiin ja 
valmiuksiin tehdä töitä
kokemusosaajien kanssa ja 
hyödyntää kokemuslähtöistä tietoa
tulevassa ammatissaan.



Vertaismentroinnin 

sparrausryhmä-info

 Sparrausryhmä kokoontuu 4-5 kertaa vuoden 2021 aikana
(2 kertaa keväällä a 2-3 kertaa syksyllä)

 Etukäteen sovitut pienryhmätapaamiset max. 10 kertaa
vuoden aikana’

 oman mentorin kanssa. 2-3 mentoroitavaa/mentori

 Sparrausryhmään valitaan 8-12 Keusoten alueella
toimivaa oppilaitosyhteistyön KAT- tehtävistä
kiinnostunutta henkilöä

 Toiminta alkaa huhtikuussa 2021 → 1.4 Ensimmäinen
yhteinen tapaaminen klo.13:00-15:30

 Teams- linkki lähetetään sparrausryhmään valituille



Kokewan oppilaitosyhteistyö 2021

➢ Pidetään kiinni jo hyväksi havaituista asioista ja 

kehitetään yhdessä uutta!

➢ Uudenlainen yhteistyömuodon kokeilu: 

KUMMITOIMINTA

• Opiskelijaryhmillä on nimetyt kokemuskummit 

(Joni, Alica, Tuija ja Rale), jotka tapaavat 

opiskelijoita sovitusti kevään aikana Teams-

etäyhteydellä

• Vuorovaikutus toteutuu mm. Padletissä ja 

WhatsApp-sovelluksella ja Teamsillä

• Kummiryhmät tekevät etätutustumiskäyntejä 

vertaisuutta, kokemusasiantuntijuutta ja 

yhteiskehittämistä/jaettua asiantuntijuutta 

toteuttaviin mt/päihde toimijoiden yksikköihin ja 

ryhmiin.

➢ Kevään aikana kerätään palautetta uudesta 

käytännöstä.

➢ Yritetään juurruttaa osaksi Keudan ja Werkon

pysyvää yhteistoimintaa.



Oppilaitosyhteistyön kokemuksia
Minkälaista hyötyä on oppilaitosyhteistyössä?

 Pitkässä posessissa mahdollistuu stigman 
purkaminen.

 Tasavertaisessa työskentelyssä ei tule valta-
asemaa ja on mahdollista saada käsitys 
kokonaisesta ihmisestä.

 Yhteistyö on tavoitteellista ja opitaan puolin 
ja toisin.

 Pidempi yhteistyö avaa ajattelua, ja 
opiskelijat ehtivät oivaltaa.

 Rento yhdessä tekeminen ja tutustuminen –
Ei potilas-hoitaja –asetelmaa

 Onnistuminen yhdistää ja kannustaa 
jatkamaan.

 Valmiuksia tunnistaa oman kokemuslähtöisen 
tiedon ja osaamisen arvo.



Hakeminen ja 

valintakriteerit

 Sparrausryhmään haetaan 21.3. mennessä täyttämällä 
lomake.

 Linkki lomakkeeseen löytyy Werkon www-sivuilta 
(www.kuwerkko.fi/kokewa-hanke).

 Valinnoista perusteluineen ilmoitetaan 26.3. mennessä.

 Valintakriteereitä ovat: toimiminen Keusoten alueella, 
elämäntilanne, joka mahdollistaa pitkäjänteisen 
osallistumisen toiminnan yhteiskehittämiseen, 
mahdollisimman monipuolinen ryhmä ja uusien 
toimijoiden osallistumisen mahdollistaminen.

 Hakemuksia käsittelevät ja valinnan tekevät yhdessä 
mentorit Alica, Joni, Rale ja Tuija sekä 
hankekoordinaattorit Hanna ja Riikka.

 Vertaismentoroinnin sparrausryhmään valituille 
osoitetaan oma mentori. Jaon tekevät mentorit itse.



KIITOS!


