Omat avaimet 2: Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina
Vailla vakinaista asuntoa ry:n hallinnoiman Omat avaimet 2: Kokemusasiantuntijat kouluttajina
ja mentoreina -projektin tavoitteena on vahvistaa kokemusasiantuntijoiden roolia
asunnottomien palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja myös käytännön toteutuksessa.
Projektiin palkatuilla kokemusasiantuntijoilla on omakohtainen kokemus asunnottomuudesta ja
sen lieveilmiöistä sekä pitkä kokemus asunnottomille suunnattujen palveluiden kehittämisestä.
Projektin avulla tuetaan asunnottomuustoimijoita hyödyntämään kokemus-asiantuntijoiden
erityisosaamista. Projektityöntekijät vievät kuntiin konkreettisia ohjeita ja käytännön työhön
soveltuvia malleja: miten asunnottomuuskokemuksen omaavia asiantuntijoita otetaan mukaan
palveluiden suunnitteluun, kuinka kokemustietoa voidaan käyttää, ja mitä
kokemusasiantuntijatyö voi olla kunkin kunnan ja palvelun kohdalla.
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Omat avaimet 2 -projekti on puolen vuoden aikana herättänyt laajalti kiinnostusta. Yhteydenotoissa ja
yhteisissä keskusteluissa on pohdittu mm. miten toiminnan kehittämiseen saadaan
mukaan kokemusasiantuntijoita, miten heitä tulisi kuulla ja millä tavoin kokemukseen pohjautuvaa
tietoa tulisi kerätä? Asunnottomuuskentällä työskentelevät ovat myös miettineet mitkä ovat
ensimmäiset asiat jotka tulisi huomioida? Onko olemassa toimintamallia kuinka kokemusasiantuntijoita
saadaan mukaan, mitä tulisi huomioida?
Näihin kysymyksiin ja lukuisiin muihin on pyritty löytämään yhdessä konkreettisia paikan rakenteisiin
sopivia käytänteitä ja toimintamalleja. Keskustelua on ollut tähän asti jo paljon ja toivomme sen
myös jatkuvan.
Ohjausryhmäjäsenyydet ja verkostoyhteistyö
 Projektityöntekijä on kutsuttuna AUNE-koordinaatioryhmään kokemusasiantuntijan roolissa Vailla
vakinaista asuntoa ry:n edustajana tuoden terveiset ruohonjuuritasolta. Koordinaatioryhmä käsittelee ja
etsii ratkaisuja ajankohtaisiin käytännön asioihin, jotka vaativat yhteistä työstämistä. Ryhmä kokoontuu
kerran kuukaudessa. Projektityöntekijä toimii AUNE-ohjelman ohjausryhmässä Vailla vakinaista asuntoa
ry:n jäsenenä.
 Projektityöntekijät osallistuivat osana AUNE-ohjelmaa ympäristöministeriön Uudet asunto- ja
palveluratkaisut -hankkeessa käynnistettyyn yhteiskehittämisen pilottiin ”Vokista kotiin”, jossa yhdessä
Y-Säätiön Verkostokehittäjä -hankkeen ja muiden 30 eri toimijan kanssa kehitettiin polkuja asumiseen
liittyen vastaanottokeskuksista Suomen palvelujärjestelmän piiriin siirtyville ja asunnon tarpeessa oleville
henkilöille.
 ARA:n kuntastrategiahankkeen kanssa käynnistyi yhteistyö kuluvan vuoden toukokuussa, jolloin
kokemusasiantuntijat toivat yhteisessä tilaisuudessa esille kokemuksiaan, joiden katsovat olevan
merkittäviä tekijöitä, kun mietitään kokemusasiantuntijuuden kannalta edistäviä ja estäviä tekijöitä. Omat
avaimet -projekti jakaa kokemuksiaan kokemusasiantuntijuusmallin-toimintamalliin suunnittelussa ja
rakentamisessa.
 Projektityöntekijät osallistuivat Lahden kaupungin ARA:n kuntastrategiahankkeeseen liittyvään
kokemusääniryhmätyöskentelyyn, jossa Lahden asunnottomien palveluita käyttävien henkilöiden kanssa
kartoitettiin asunnottomuuteen johtavia polkuja ja pohdittiin siihen mahdollisien asunnottomuutta
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämistä.
 Yksi projektin työntekijöistä toimii Kuopion Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n Miten selvitä seuraavaan
päivään -hankkeen ohjausryhmän jäsenenä viemällä kokemusasiantuntijuutta ja kokemusasiantuntijana
työskentelemisestä kynnyksettömään ruohonjuuritasotyöhön.

 Projektikoordinaattori toimii Moniheli ry:n hallinnoiman kolmivuotisen (2016-2018) Katto-hankkeen
ohjausryhmässä. Katto-hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien asunnottomuuden ehkäiseminen.
Koulutustilaisuudet
 Tiimimme astui monen muun sosiaali- ja terveysalan toimijan tavoin M/S Baltic Queen -laivalle
kaksipäiväiselle koulutus- ja verkostoitumisristeilylle lokakuun 4.päivä. Projektilla oli kunnia päästä M/S
Soste-risteilyn toisena päivänä puhumaan lukuisalle kuulijakunnalle kokemuksistaan kohtaamisesta.
Puheenvuorossa tuotiin esille kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kohtaamiseen liittyvistä
haasteista ja niiden vaikutuksista työskentelyn etenemiseen. Keskustelussa nojauduttiin asiaan neljän
teeman kautta; luottamus, asenteet, vaikuttamismahdollisuudet ja motivaatio.
 Projekti kutsuttiin suunnittelemaan perinteistä asunnottomien yötä edeltävää asunnottomuuspäivän
tapahtumaa, joka järjestettiin YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä lokakuun 17.päivä. Tänä
vuonna tapahtuman teemana oli AUNE-toimenpideohjelman mukaan asunnottomuuden ennaltaehkäisy.
Tilaisuus keräsi parisen sataa asunnottomuustyön toimijaa ympäri Suomea. Tänä vuonna tapahtuma
toteutettiin Hot spottien muodossa. Tämä tarjosi yleisölle lyhyitä vuorovaikutteisia kohtaamisia ja
mielenkiintoisia keskusteluita. Projekti keskustelutti aamupäivällä tunnin ajan parisenkymmentä henkilöä
kokemusasiantuntijuudesta.
Julkaisut
 Syyskuussa Vva ry:n Asukki-lehdessä (2/2016) julkaistiin projektitiimin terveiset ja ajatukset
kokemusasiantuntijuudesta. Lue artikkeli sivulta 10 Asukki-lehti
 Projektityöntekijä Juhani Tiilikaisen pohdinta siitä, onko kaikki itsestään selvää ja hyvin, kun saa asunnon.
Lue kirjoitus
 Miten kokemusasiantuntijuus näyttäytyy projektitiimin silmissä. Lue projektin pohdintoja linkin takaa.
 Projektiesitteen voit halutessasi tulostaa ja laittaa toimipisteesi seinälle ja/tai lähettää omille verkostoillesi
Tulostettava hanke-esite
Tulossa
 Keväällä 2017 projekti järjestää osallisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen keskittyvän seminaarin, joka on
suunnattu niin alalla työskenteleville kuin asunnottomille ja/tai asunnottomuutta kokeneille. Tiedotamme
seminaarista enemmän lähikuukausien aikana. Pysy kuulolla!

Omat avaimet -projekti julkaisee uutiskirjeen kolmen kuukauden välein.
Uutiskirjeen voit tilata tai peruuttaa lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen carole.brady@vvary.fi.
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