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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tavoitteena oli saada tietoa Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa toimivasta selkäydinvammaisten henkilöiden
vertaiskuntoutustoiminnasta. Siinä aiemmin selkäydinvamman saanut vertaiskuntouttaja antaa oman kokemuksensa selkäydinvamman saaneen
kuntoutujan käyttöön osana muuta kuntoutustoimintaa.
Ensimmäisenä tehtävänä oli selkiyttää vertaiskuntoutustoiminnan paikkaa vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan kentällä. Toiminnasta on käytetty
sekä vertaiskuntoutus että vertaistukihenkilötoiminta nimityksiä, ja niitä päädyttiinkin käyttämään synonyymeinä tässä tutkielmassa. Toinen
tehtävä oli kuvailla miten vertaiskuntoutus ja vertaistuki toimivat kuntoutuksessa. Kolmas tehtävä oli tutkia miten vertaiskuntoutuksessa
yhdistyvät toiminnan ammatilliset piirteet ja toisaalta vapaaehtoisuuden ja maallikkotoimijuuden piirteet.
Tutkimusote oli laadullinen. Aineistona oli neljän kuntoutuskeskuksessa toimivan vertaiskuntouttajan ja neljän kuntoutujan teemahaastattelut.
Analyysimenetelmänä oli sisällönanalyysi.
Vertaiskuntouttajan toiminta paikantui tutkimuksen tuloksena vapaaehtoistyön ja vertaistuen kentälle seuraavasti: vertaiskuntouttaja on
toiminnastaan palkkiota saava, vertainen, vapaaehtoinen tukihenkilö osana kuntoutustoimintaa. Tässä tutkielmassa tutkittavassa vertaistuessa
tuki ja vertaisuus ovat erillään niin, että vaikka ollaan vertaisia (saman kokeneita) niin tukeminen ei ole molemminpuolista, vaan
vertaistukihenkilö tukee kuntoutujaa.
Vertaiskuntoutuksen sisältöä kuvattiin sosiaalisen tuen muotoihin perustuen kolmella tasolla: 1. vertaiskuntoutuksen perusta on oma kokemus, 2.
oma kokemus välittyy kohtalontoveruutena, esimerkkinä ja tiedonantamisena, 3. konkreettisena toimintana vertaiskuntoutus on toiminnallista
opettamista, henkistä tukea, tiedon antamista ja opastusta.
Festingerin sosiaalisen vertailun teorian näkökulmasta saatiin tulokseksi, että kaikki haastateltavat kuntoutujat suorittivat ylöspäin vertailua.
Vertaiskuntouttajat eivät verranneet itseään suoraan kuntoutujiin. Tästä tehtiin johtopäätös, että heillä ei ole enää tarvetta saada vertailun kautta
tukea itselleen, ja että he ovat siinä mielessä hyviä tukihenkilöitä. Vertaiskuntouttaja vaikutti olevan kuntoutujalle sosiaalisen vertailun
näkökulmasta sopiva vertailun kohde, koska hän oli jo kokenut saman, stressiä aiheuttavan tilanteen (vammautumisen), mutta oli selvinnyt siitä.
Aiempien tutkimustulosten mukaisesti, tällaisessa tilanteessa, jossa henkilöllä on mahdollisuuksia parantaa tilannettaan, voidaan suorittaa
ylöspäin vertailua kohteeseen, jonka hyvä selviytyminen vastaavasta tilanteesta tarjoaa hyödyllistä informaatiota vertaajan oman tilanteen
parantamiseksi.
Tutkielman tulosten perusteella voidaan sanoa, että vertaiskuntouttajien vertaisuus kuntoutujiin nähden näyttää säilyvän, vaikka heidän
toiminnassaan on paljon ammattimaisia piirteitä, kuten palkkio ja kuntoutuskeskuksen henkilökuntaan kuuluminen. Vertaiskuntouttajat
mainitsivat haastatteluissa selvästi enemmän vertaiskuntouttajien ja kuntoutujien vertaisuuteen ja samanlaisuuteen liittyviä asioita, kuin
erilaisuuteen liittyviä asioita. Vertaiskuntoutus on välimuoto ammatillisuuden ja maallikkotoimijuuden välillä ja se saa käyttövoimansa
vertaisuudesta. Tutkielmassa pohditaan vertaiskuntoutustoiminnan ammattimaisuuden ja toisaalta vapaaehtoisuuden etuja ja haittoja.
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