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KOKEMUSTOIMINTAVERKOSTOON kuuluu lähes 40 

valtakunnallista potilas- ja vammaisjärjestöä. 

Verkoston tavoitteena on edistää kokemustiedon 

hyödyntämistä ammattilaisten koulutuksessa sekä 

palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Järjestöjen kokemuskouluttajat ja -asiantuntijat ovat 

tehtäväänsä koulutettuja pitkäaikaissairaita, vammaisia 

tai läheisiä.

KOKEMUSTOIMINTAVERKOSTO.FI
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”Saamissani palautteissa 
lukee usein, että on ihan 

erilaista kuulla oikeasti sairaan 
ihmisen tarina, kuin lukea samat 

asiat kirjoista ja papereista. 

Susanna Niemelä 

Oulu
kokemustoimijana vuodesta 2010

”
Toivon kokemustoiminnan 

näkyvän syvempänä 
asiakaskohtaamisena, 
jossa ihminen otetaan 

kokonaisuutena.

Reumaliiton
kokemustoiminta
OPPIA, TIETOA JA NÄKEMYSTÄ  
ELÄMÄSTÄ REUMASAIRAUDEN KANSSA



REUMALIITON 
KOKEMUSTOIMINTA TARJOAA 
MAHDOLLISUUKSIA OPPIA, 
MILLAISTA ON ELÄÄ 
PITKÄAIKAISSAIRAUDEN 
TAI VAMMAN KANSSA. 
VALTAOSA TOIMINNASTA ON 
KOKEMUSKOULUTUSTA.

 • Kokemustoiminta on suun-
nattu sosiaali- ja terveysalaa 
opiskeleville ja alan ammattilai-
sille, mutta lisäksi kaikille, jotka 
kaipaavat syvempää tietoa siitä, 
millaista elämä pitkäaikaissairau-
den tai vamman kanssa on.  

 • Kokemustieto antaa amma-
tillisen tiedon rinnalle arvokkaita 
näkymiä sairastuneen, vam-
mautuneen tai hänen läheisensä 

arkeen. Syventävä ja täydentävä 
tieto auttaa kohtaamaan pit-
käaikaissairauden kanssa eläviä 
ihmisiä.

 • Eri puolilla Suomea toimii yli 
20 Reumaliiton kokemustoimijaa, 
jotka voivat pitää kokemustie-
toon pohjautuvia puheenvuoroja, 
teemapäiviä tai osallistua ope-
tukseen muilla tavoin.

 • Kokemustoiminnassa muka-
na olevilla on reumasairaudesta 
omakohtaista kokemusta ja hei-
dät on valmennettu toimimaan 
kouluttajina. 

 • Kokemustoimija voi myös osal-
listua sosiaali- ja terveyspalvelui-
den suunnitteluun, kehittämiseen 
ja arviointiin palveluiden käyttä-
jänä ja asiantuntijana.

OTA YHTEYTTÄ!

Kun haluat tavoittaa Reumaliiton 
kokemuskouluttajat, 
ota yhteyttä: 

info@reumaliitto.fi  
p. (09) 476 155 

reumaliitto.fi  

Kokemustoimintaverkosto 
ylläpitää rekisteriä koulutetuista 
kokemustoimijoista osoitteessa: 

kokemustoimintaverkosto.fi  
Opetusyksiköt ja muut 
tilaajatahot voivat tilata 
tunnukset sivujen kautta.

Eeva-Liisa Tuomainen

Kuopio 
kokemustoimijana vuodesta 1998

Pinja Kauko 

pääkaupunkiseutu
kokemustoimijana vuodesta 
2013

MILTÄ 
REUMASAIRAUS 

TUNTUU? 

”Uskotuksi 
tulemisen tunne 

on tärkeä, se että 
otetaan tosissaan. 
Potilaan kuuntelu 
tarkalla korvalla 
säästää kaikilta 
aikaa ja rahaakin, 
jos seurauksena 
on varhaisempi 
diagnoosi.

”Olen puhunut 
lääkäreille, 

lähihoitajille, hierojille, 
yhteisöpedagogeille, 
peruskoululaisille, 
järjestöille, käynyt 
eduskunnassa 
ja ollut mukana 
kotiuttamistyöryhmässä. 
Kokemustiedon 
hyödyntämisessä rajana 
on vain mielikuvitus.


