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A-klinikkayhteisö tarjoaa 
täysi-ikäisille asiakkaille 
vaativaa päihdehoitoa 
ympärivuorokautisessa 
laitoshoidossa. Hoidamme 
mahdollisia vieroitusoireita 
ja psyykkistä riippuvuutta. 
Lisäksi pyritään 
kohentamaan asiakkaan 
fyysistä kuntoa.





Elämyspedagogiikalla 
tarkoitetaan ihmisen 
kasvun ja oppimisen 
mahdollistamista 
sellaisten elämysten ja 
kokemusten kautta, 
jotka koskettavat 
ihmistä 
kokonaisvaltaisesti. 

Tunnetuin 
elämyspedagogiikan 
kehittäjä on Kurt Hahn
(1886 - 1974). 



Elämyspedagogiikan 
menetelmällisiä 
periaatteita ovat 
sosiaalinen ja 
toiminta -
orientoitunut 
oppiminen. 

Pyrkimyksenä on 
kokonaisvaltainen kokemus, 
jossa toiminnan vaatimustaso on 
suhteutettu osallistujien kykyjen 
mukaisesti.



Elämyspedagogisesta 
näkökulmasta 
huippuelämykset 
kuuluvat osana elämään. 
Niiden löytäminen on 
oman elämän 
todellisuuden löytämistä 
ja kokemista uudella 
tavalla. 



Yhteisökasvatuksen 
periaatteet ovat tasa-
arvoisuuden ja 
yhteisöllisyyden 
periaate, terveen järjen 
periaate, avoimuus ja 
rehellisyys, ehdoton 
oikeudenmukaisuus, 
luottamuksen periaate 
sekä fyysisen ja 
psyykkisen 
koskemattomuuden 
periaate.



Yksilön persoonallisuus pääsee 
kehittymään terveesti vain 
terveissä yhteisöissä, jotka tukevat 
ja antavat tilaa kasvulle. 
Kuulumisella erilaisiin yhteisöihin 
katsotaan olevan keskeinen 
merkitys ihmisen 
persoonallisuuden ja identiteetin 
muodostumiselle.



”Kammoksuin koko reissua, 
mut oli oikeastaan mukavaa. 
Ajatukset oli muualla ja olo 
oli parempi kun täällä 
laitoksessa ja peruskunto 
näyttää olevan ihan hyvässä 
kunnossa. Hyvin selviydyin ja 
meni yli odotusten. Ihan 
yllätti itsensä.” (Lasse, 
vieroitusjaksolla.) 





”Eka kertaa otin kalan melkein 
paljailla käsillä ja paiston 
kalaa nuotiolla.” Joni, 
kuntouttavalla hoitojaksolla.



”Mun mielest tol
retkel oli parast
just se itsetunnon 
nousu ja sellain nii 
kun selviytyminen 
sellasest, mitä 
aiemmin ei oo
kokenut.”
(Outi, 
kuntouttavalla 
hoitojaksolla.) 



”Luonto on jotenkin niin 
rauhoittavaa, yhdessä olo 
ja tollanen, et kaikilla hyvä 
mieli. Kyl metsä tekee 
ihmeitä, pahasta olosta 
pääsee pois. Oon
miettinyt koiran ottamist, 
luonto on kyl niin kiva, et 
ois kiva käydä koiran kaa
mettäs lenkil, menis
oikein kunnon lenkkii sen 
kans.” (Joni, 
kuntouttavalla jaksolla.) 



”Tosi vähä oli siel retkel
paniikkioireiluu, mitä tääl
laitokses oon kokenut. Et 
hirveen vähä. Joskus iltapalal
oli, mut ei niiku tarvinu sitä 
tarvittavaa lääkettä ku yhen
kerran. Et sillee oli niiku
paljo rennompi fiilis. Kun sitä 
tekee, ni unohtaa sen 
ahistuksen, ei pääse liikaa 
ajattelemaan.” (Outi, 
kuntouttavalla 
hoitojaksolla.) 







”Onks toi ihan 
oikeesti haukka? 
Mä en koskaan 
ollu nähnyt 
haukkaa.”
(Outi, 
kuntouttavalla 
hoitojaksolla.) 





Lähteet:
Alanko T. : ”Mä en koskaan ollut 
nähnyt haukkaa” Opinnäytetyö 
MAMK
Kaipio . K .  Yhteisöhoito
Kuvat. Alanko Vesa



Kohti uusia haasteita…
A-klinikkayhteisö




