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Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen
tutkimusohjelma MIPA 2015-2018
• A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön ja
Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota rahoittaa
Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus (STEA).
• Kuusi yhteistä tutkimushanketta, järjestötyöpajoja ja
kansallisia tutkimusseminaareja kolmen pääteeman sisällä.
• Resurssit: hankekoordinaattori (50 %), 3 tutkijaa.
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MIPA-järjestökyselyyn vastanneissa päihde- ja
mielenterveysyhdistyksissä (n=199)
• 21 200 henkilöjäsentä
• 3 500 vapaaehtoista
• 5 600 vertaista
• 1 000 kokemusasiantuntijaa
•
804 palkattua työntekijää
Keskeisimmät toimintamuodot
• Päiväkeskus- ja kohtaamispaikkatoiminta
• Vertaistukiryhmät
• Ryhmäkeskustelut, ryhmämuotoinen tuki
• Yksilökeskustelut
• Tukihenkilötoiminta
• Toiminnallinen vertaisuus

61 %
60 %
55 %
53 %
51 %
50 %
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Järjestöjen vahvuuksia
(Jory, ohry, tutkijat 21.8.2018)
•
•

•
•

•
•

”Järjestötila” (space) tai ”arvokeidas”: mahdollisuus tilaan, aikaan,
kohtaamiseen ja osallisuuteen
Järjestöjen toiminnassa hyvinvointia tukevia tekijöitä ovat erityisesti
kohdatuksi tuleminen sekä mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja
avun ja tuen saantiin
Mahdollisuus toipumiseen – oman tarinan kertomiseen ja uuden
tarinan kirjoittamiseen
Vapaaehtoisuus ja vertaisuus järjestöjen keskeistä toimintaa
(”kruununjalokivet): vakiintunutta ja selkeää – mutta tukeen,
koulutukseen ja työnohjaukseen kiinnitettävä riittävästi huomiota
Kaikkia vapaaehtoistoimijoita yhdistää halu auttaa, vaikuttaa ja osoittaa
solidaarisuutta. (Rissanen & Jurvansuu 2018)
Kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakevat toiminnasta vertaisuuden
kokemusta - työssäkäyviä ja opiskelijoita motivoi osaamisen
hyödyntäminen ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen. (Rissanen &
Jurvansuu 2018)
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Järjestöjen haasteita
(Jory, ohry, tutkijat 21.8.2018)

• Kokemusasiantuntijuus näyttäytyy monimuotoisesti ja
eri tavoin järjestöissä: vielä selkeyttämisen varaa niin
käsitteellisesti kuin toiminnallisesti
• Kansalaistoiminnan ja ammatillistumisen jännite:
hukataanko vapaaehtoisuuteen perustuva
kansalaistoiminnan eetos?
• Järjestöt väylänä vapaaehtoisuudesta, vertaisuudesta ja
kokemusasiantuntijuudesta ”uusosallisuuteen”:
kuntoutumis-, kouluttautumis- ja työllistymispolut?
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Päivän ohjelma
12.15 Tervetuloa, orientaatiota iltapäivän työskentelyyn
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö
12.30 Osallisuutta vahvistavat rakenteet
Sakari Kainulainen, Diak/THL- Sokra
13.00 Kun puhumme kokemusasiantuntijuudesta, miksi puhumme eri asioista?
Taina Meriluoto, Tampereen yliopisto
13.30 Kommenttipuheenvuorot
Markku Forsström MTKL
Teija Nuutinen, Sininauhaliitto
Lotta Hautamäki, Kuntoutussäätiö (MIPA)
14.00 Kahvitauko
14.15 Pienryhmätyöskentelyä
15.00 Koontia ja palautetta
15.30 Työpajan päätös
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Seuraavat tapahtumat
• MIPA-seminaari Mielenterveysmessuilla
Kulttuuritalo, ti 20.11.2018 (klo 9.15-11.30)
• MIPA-loppuseminaari ke 6.2.2019 Diak, Helsinki
MUITA
• Päivytin syysseminaari to 29.11.2018 (10-16)
www.paivyt.fi
• Arjen toimintakyky kuntoon - tieto järjestötyön tukena –työpaja
ti 18.12.2018 (10-16)
www.a-klinikka.fi/arjentoimintakyky
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Seuraa hanketta

•
•
•
•

Uutiskirje: tilaa www.a-klinikka.fi/mipa
Tapahtumat ja julkaisut: www.a-klinikka.fi/mipa
Facebook-ryhmä ”MIPAVerkosto” (119 jäsentä)
Twitter @MIPAVerkosto
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