
   
Salon kokemusasiantuntijakoulutus 2022-23 

 
Salon kansalaisopisto järjestää lukuvuoden 2022- 23 aikana 104 opetustunnin laajuisen kokemus-
asiantuntijakoulutuksen. Taustajärjestönä on Salon alueen koulutetut kokemusasiantutijat ry. 
 
Koulutukseen haetaan henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta tai 
jostakin muusta elämänvaikeudesta niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä tai omaisena/läheisenä. Heillä on 
kokemustietoa siitä, miltä tuntuu sairastua ja sairastaa, olla hoidossa ja kuntoutua. Koulutus yhdistettynä tähän 
kokemustietoon luo kokemusasiantuntijan. 
 
Koulutuksen suorittanut kokemusasiantuntija voi toimia sosiaali- ja terveysalan palvelujen suunnittelussa, 
kehittämisessä ja arvioinnissa sekä ammattilaisen työparina ja omais-, kuntoutus- ja vertaisryhmien ohjaajana. 
 
Syksyn koulutusjaksoon osallistumisen jälkeen on mahdollista suorittaa yhteistyössä Salon seudun 
ammattiopiston kanssa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osa Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana 
toimiminen (20 osp) ajalla 2.1.- 31.5. Siihen sisältyy työelämässä oppimista ja osaamisen näyttö.  
 
Kokemusasiantuntijuuden rooli ja tehtävät 

- kokemusasiantuntijan rooli ja tehtävät työyhteisöissä 
- ryhmäytyminen, ryhmän arvot ja ryhmädynamiikka 
- oman tarinan kertomiseen perehtyminen 

Kokemusasiantuntijan tietoperusta 
- päihderiippuvuus sairautena, sairauden hoito ja siitä toipuminen 
- psyykkiset häiriöt ja psykiatriset sairaudet, niiden hoito ja niistä toipuminen: 
- mielenterveyskuntoutujan omaisena ja päihderiippuvaisen läheisenä 
- kuntoutujan oikeudet ja velvollisuudet - palveluja koskeva lainsäädäntö 
- hoito- ja kuntoutusjärjestelmät 

Ryhmän ohjaaminen 
- ryhmän arvot ja ryhmädynamiikka 
- ryhmän suunnittelu ja ohjaaminen ja ryhmien vaiheet 
- keinot arvioida kykyä osallistua ryhmätoimintaan ja vertaistoiminnasta hyötyminen 

Minä kokemusasiantuntijana 
- kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistyö 
- ilmaisu- ja esiintymistaidot 
- oman tarinan esittämisen harjoittelu 
- tietojenkäsittely-  ja mediataidot 

Kokemusasiantuntijuus käytännössä 
- kokemusasiantuntijatehtävissä toimimisen harjoittelu 
- sairastumis- ja toipumistarinoiden esittäminen palveluissa 
- verkostoituminen oman alueen toimijoiden kanssa  

 
Koulutukseen ilmoittautuminen  
10.8. klo 15 alkaen internetissä www.salo.fi/kansalaisopisto tämän jälkeen opiston toimiston aukioloaikoina 
numeroon 02 778 4561 tai 02 778 4570. Ilmoittautuminen viimeistään 22.8. klo 12.00 mennessä. Osallistujat 
kurssille valitaan ilmoittautuneista haastattelun perusteella. Haastattelun jälkeen opiskelupaikan 
vastaanottaminen on sitova.  
Lisätietoja kansalaisopiston opinto-oppaasta.  
 
Koulutusaika: 12.9. - 28.11.2022, syyslukukausi (52 tuntia) ja 16.1. - 10.4.2023 kevätlukukausi (52 tuntia) 
Koulutuspäivä: maanantai klo 17.00 - 20.30 (4 x 45 min ja kahvitauko) ja la 17.9. ja la 8.10. klo 10-15.00 
Koulutuksen kokonaishinta: kansalaisopiston kurssimaksu 87,60 
Koulutuspaikat: Salon kansalaisopisto, Ylhäistentie 2 ja Salon seudun ammattiopisto, Hyvoninkatu 1, Salo,  
Kouluttajat ovat eri osaamisalueiden asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita 
Lisätietoja koulutuksesta antavat vastuukouluttajat Reijo Lappeteläinen, puh. 045-1341419/kansalaisopisto ja 
Annina Nyberg-Hakala, puh. 044-7704332/ammattiopisto 
 
 

http://www.salo.fi/kansalaisopisto


 

Kokemusasiantuntijakoulutus 2022-23 

 

Syksy 2022 

 

ma 12.9. klo 17-20:30 Orientoituminen koulutukseen 

Kokemusasiantuntijuus  

Arvot, etiikka ja ryhmäytyminen 

Oman tarinan työstäminen ja esittäminen 
 Mentorointi 

                   Vastuukouluttaja Reijo Lappeteläinen 

 

 la 17.9. klo 10-15 Oman tarinan esittäminen teatteri- improvisaatioharjoitusten kautta  

Teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti, Salon kansalaisopisto 

 

 ma 26.9. klo17-20:30 Päihderiippuvuuteen sairastuminen, hoito ja toipuminen  

Toipumiskeskeinen päihderiippuvuuden hoito  

Päihde- ja läheisterapeutti Miska Mikkonen, Fria- klinikka Oy 

 

ma 3.10. klo 17-20:30 Psyykkiset häiriöt ja sairaudet  

 Hoito, kuntoutus ja toipuminen 

Mielenterveyskuntoutuminen vertaisyhteisössä 

                   Toiminnanjohtaja Eeva Siivonen, Turun mielenterveysyhdistys ITU ry 

                   Koulutetut kokemusasiantuntijat 

 

la 8.10. klo 10-15 Luovuus arjen voimavaraksi - taidetyöpaja 

                    Koulutetut kokemusasiantuntijat Agnes Schadewitz                                           

                    ja Heli Santavirta 

  

 

 

ma 10.10. klo 17-20.30 Kokemusasiantuntijatarinat 

                      Koulutetut kokemusasiantuntijat Liisi Alander, Salme Kortesoja ja Tiina   

                      Rantala 

 

ma 24.10. klo 17-20:30 Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen kumppanuus sekä  



    hoito- ja kuntoutusjärjestelmä        

    Sosiaaliohjaaja Marjut Sampinen, vertaistukiohjaaja Agnes Schadewitz ja                    

                       sosiaaliohjaaja Kimmo Määttänen, Salon a-klinikka 

                   

ma 31.10. klo 17-20:30 Läheisriippuvuus 

                       Sairastuminen, hoito ja toipuminen                                                  

                         Läheisterapeutti Laura Eklund, Fria- Klinikka Oy                    

 

ma 7.11. klo 17-20.30 Luovuus arjen voimavaraksi - taidetyöpaja 

                       Koulutetut kokemusasiantuntijat Agnes Schadewitz ja Heli Santavirta 

 

ma 14.11. klo 17-20:30 Peliriippuvuus  

                       Päihdeterapeutti Harri Nyman, Maivita Oy 

                            

ma 21.11. klo 17-20:30 Arjen mielenterveys ja mielenterveyskuntoutujan omaisena 

     Työkykykoordinaattori Jenni Salakari, Salon klubitalo ry 

                        Kehittämispäällikkö Maria Virkki, Salon seudun mielenterveysomaiset ry 

 

 ma 28.11. klo 17-20:30 Työharjoittelu ja osaamisen näytöt sekä syksyn   

                        koulutuksen arviointi 

                        Annina Nyberg-Hakala ja Reijo Lappeteläinen 

 

 

Kokemusasiantuntijakoulutus 2022- 2023 

 

Kevät 2023  

 

ma 16.1. klo 17-20:30 Ryhmän ohjaaminen 

                  Ryhmän arvot ja ryhmädynamiikka 

                  Ryhmätoiminnan suunnittelu ja ohjaaminen sekä ryhmän pelisäännöt 

                  Erilaiset ryhmät, ryhmäilmiö ja ryhmien vaiheet 

                  Keinot arvioida ryhmän jäsenten kykyä osallistua ryhmätoimintaan ja vertais- 

                  Toiminnasta hyötymistä 



                  Vastuukouluttaja Annina Nyberg-Hakala 

 

ma 23.1. klo 17-20:30 Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus 

                   Aikuissosiaalityön päällikkö Mika Metsäpalo ja  

                   Sosiaaliohjaaja Veera Lindholm 

 

ma 30.1. klo 17-20:30 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen lainsäädäntö   

                   Päihdeasiamies, VT Tuula Sillanpää, EHYT ja lakimies Oskari Korhonen,   

                   MTKL 

 

ma 6.2. klo 17-20:30 Tarinan esittäminen ryhmässä 

                   Oman tarinan esittäminen ja arviointi 

                   Annina Nyberg- Hakala ja Reijo Lappeteläinen 

 

ma 13.2. klo 17-20:30 Tarinan esittäminen ryhmässä 

                   Oman tarinan esittäminen ja arviointi 

                   Reijo Lappeteläinen                                  

  

 

 to 16.2. klo 17-20:30 Oman tarinan esittäminen teatteri-improvisaatioharjoitusten kautta 

                    Teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti, Salon kansalaisopisto 

 

 ma 27.2. klo 17-2:30 Tarinan esittäminen ryhmässä 

                     Oman tarinan esittäminen ja arviointi         

                     Reijo Lappeteläinen 

 

 ma 6.3. klo 17-20:30 Narsismi, vaativa persoonallisuus ja persoonallisuushäiriöt  

   FM Ilmo Häkkinen ja kokemusasiantuntija Pertti Mehtonen 

 

 ma 13.3. klo 17-20:30 Krooninen kipu tai sairaus ja sen hyväksyminen  

                      Hoitotyön opettaja Mari Rannikko, Salon ammattiopisto 

  

 ma 20.3. klo 17-20:30 Tarinan esittäminen ryhmässä 

                       Annina Nyberg-Hakala ja Reijo Lappeteläinen 

  



ma 27.3. klo 17-20:30 Luovuus arjen voimavaraksi - taidetyöpaja 

                       Koulutetut kokemusasiantuntijat Agnes Schadewitz ja Heli Santavirta 

 

  ma 3.4. klo klo 17-20:30 Perheessä huumeiden käyttäjä 

    Läheistyöntekijä Leea Seger, Irti huumeista 

       

   ma 17.4. klo 17-20:30 Päättäjäiset ja  

                       koulutuksen arviointi 

                       Annina Nyberg-Hakala ja Reijo Lappeteläinen 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


