
Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry  
 

TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 
Vuosi 2020 oli yhdistyksemme kolmas toimintavuosi, joka käynnistyi vilkkaana ja jonka 
sisältöön vaikutti sekä maaliskuussa Veikkauksen rahoittamana käynnistynyt 
kolmivuotinen Werkon Kokewa -kehittämishanke että lähes samaan aikaan alkanut Korona-
pandemia. Sekä yhdistys että sen toimintaa kehittänyt hanke pääsivät ja joutuivat luomaan 
nopeassa tempossa uusia keinoja ja ratkaisuja toiminnan toteuttamiseen etänä.  

Kokewa-hankkeen toimintaa raportoitiin pääosin STEAn tuloksellisuus- ja 
vaikuttavuusraportissa, mutta tässä toimintakertomuksessa mainitaan hankkeen keskeiset, 
mm. henkilöstöön liittyvät tapahtumat. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä yksitoista kertaa. 

 

Tammikuu 

10.1. Hessu ja Annikki osallistuivat Yhdessä Katettu -verkoston kokoontumiseen Hyrylän 

seurakuntakeskuksessa. 

Vain elämää -verkosto kokoontui 6.1. , paikalla oli kahdeksan vertaista 

Yhdistysverkoston Pop-up -tapahtumaan osallistui 9.1. kaksi werkkolaista. Tilaisuudessa esiteltiin 

yhdistysten ja Keusoten palveluita. Samana iltana kokoontui Werkon oma ajatuspaja, jossa mietittiin 

tulevan Kokewa-hankkeen työntekijöiden rekrytointia ja haastattelukysymyksiä seitsemän werkkolaisen 

voimin. 

30.1. Yhdistysverkoston järjestämä Hyvinvointia meille kaikille -kumppanuusilta, johon osallistui kolme 

werkkolaista. Jatkoa suunniteltiin.  

Werkko-sunnuntaitoiminta käynnistyi vilkkaana. Tammikuun aikana hävikkilounaasta ja hyvästä seurasta 

kävi 5.1. nauttimassa 18 henkilöä,   22/12.1 20/19.1. 22/26.1. 



Helmikuu 

Virkistystoimintana osallistuttiin 1.2. Maailma on meidän -musiikkinäytelmän ennakkoesitykseen 

Peacockissa Helsingissä, mukana seitsemän  werkkolaista. 

 

Vain elämää -vertaisverkosto kokoontui Sahan koululla 3.2. ja juhlisti samalla Sadun 
syntymäpäivää. Paikalla kahdeksan vertaista.  
 
Werkon Kokewa-hankkeen työntekijöiden rekrytointi käynnistyi. Hakijoita yhteensä lähes 30, joista 
kahdeksan kutsuttiin haastatteluihin. Tiukan harkinnan jälkeen hallitus päätti valita 
hankekoordinaattoriksi Riikka Hyvärisen ja kokemusasiantuntijaksi/-kehittäjäksi Janne 
Rosenlundin. 
 
Hessu osallistui Werkon edustajana kahteen Keusoten Matalan kynnyksen mallin 
kehittämiskokouksiin. Tavoitteena on mm. saada kokemusasiantuntija kaikkiin yksiköihin.  
 
13.2. Yksi werkkolainen oli Nurmijärvellä esittelemässä Werkkoa 
17.2. Werkon edustajia mukana suunnittelemassa HUSin vertaiskahvilaa 
24.2. Pasi ja Werkon kokewan hanketyöntekijäksi valittu Riikka osallistuivat Keusoten 
asiakasraatien kehittämistyöryhmään. 
24.2. Werkon edustaja osallistui Keusoten verkkosivujen kehittämiseen kuntalais- ja 
asiakaslähtöisiksi. Kehittämistyö jatkuu. 



 
 
Temalin Werkko-sunnuntaihin ja yhteisölliseen hävikkilounaaseen osallistui helmikuussa yhteensä 
n 80 kävijää. 
 
Maaliskuu 
 
Keusoten Matalan kynnyksen kehittäminen jatkui, mukana Hessu.  
 
3.3. Jokke ja Niina kävivät Ohkolan sairaalassa suunnittelemassa HUSin psykiatrian vertaiskahvilaa. 
3.3. Hessu, Satu, Riikka ja Janne esittelivät Werkon toimintaa ja Kokewa-hanketta Hyvinkään 
päihdekuntoutuspiste Toiwossa. 
12.3. hanketyöntekijä Riikka osallistui Keusoten läntisen (Hyvinkää ja Nurmijärvi) asiakasraadin 
työryhmään  
13.3. Werkkolaiset suunnittelivat Hyvinkään päihteettömän olohuoneen käynnistämistä Hyrian 
kuntouttavan työtoiminnan tiloissa. 
16.3. Toiminta siirtyi nettiin, koska Korona-viruksen aiheuttama poikkeustila estää kokoontumiset. 
18.3. Kokewa -hankkeen ja Wärttinä II ideointipalaveri pidettiin etäkokouksena, mukana Riikka ja 
Janne 
20.3. Kokewa -hankkeen ja Keudan yhteistyön ideointipalaveri etäkokouksena 
25.3. Ensimmäinen Kokewa-hankkeen kyselytunti kokoontui etänä Teamsissa, aiheena 
hankesuunnitelma 
31.3. Levyraati käynnistyi netissä Jannen toimesta 
 



 
Huhtikuu 
 
Maaliskuussa julistettu Korona-poikkeustila jatkui ja esti kokoontumiset, esim. Werkko-
sunnuntaitoiminta, Vain elämää -verkoston tapaamiset sekä Kokewan toiminnan käynnistäminen 
eivät siksi olleet mahdollisia. 
 
Kokewa-kyselytunti jatkui joka keskiviikkoaamu klo 10.00, werkkolaiset kertoivat 
hanketyöntekijöille vertaistoiminnasta ja yhteistyökumppaneista sekä kyselivät hankkeen 
suunnitelmista.  
 
Kokewan hanketyöntekijät osallistuivat Keusoten ehkäisevän päihdetyön yhteistyöryhmään, joka 
kokoontui keskiviikkoisin netissä.  
 
21.4. Hessu osallistui Matalan kynnyksen palvelun Keusoten kehittämisryhmän etäkokoukseen. 
 
Werkon wiisut -levyraati jatkui Teamsissa viitenä tiistaina. 
 
 
Toukokuu 
 
Kokewan keskiviikko-aamun kyselytunnit jatkuivat ja niissä pohdittiin mm. yhteiskehittämisen 
mahdollisuuksia Korona-eristyksen jälkeen. Kyselytunnilla Kokewan hanketyöntekijät saivat myös 
ideoita mm. kokemusmentoroinnista sekä siitä, miten kokemustiedosta ja yhteiskehittämisestä 
voisi kertoas Keusoten MiePä-palveluiden johtoryhmälle. Myös vertaisten verkostoissa 
tavoittamisen ja uusien mukaan saamisen keinoja idooitiin. 
 
Toukokuussa (7.5.) käynnistyi Werkon kahvit, joita nautittiin kolmena torstai-iltapäivänä Teams-
yhteyden välityksellä. 
 
Green care -toiminta käynnistyi 12.5. yhteistyössä Järvenpään A-killan kanssa maanparannuksen,  
perunoiden istutuksen ja grillaamisen merkeissä. Palstalle kokoonnuttiin 2-3 kertaa viikossa ja 
puutarhatöiden lisäksi vietettiin aikaa yhdessä kahvista ja grilliherkuista nauttien. 
 



 
 
13.5. kaksi Werkon edustajaa osallistui Keusoten Allianssi-työskentelyyn, jossa suunniteltiin 
tulevaa kuntayhtymän ja kolmannen sektorin yhteistyötä. 
 
14.5. Kokewa-hankkeen mentorointi-työpajaan osallistui kuusi werkkolaista. Työpajassa ideoitiin 
keinoja siirtää kokemusosaamista uusille ja vahvistaa vanhojen osaamista mm. tulevissa Keusoten 
Matalan kynnyksen palveluissa. 
 
Kesäkuu 
 
1.6. Keusoten Allianssi -työskentelyä etäyhteyksin. 
 
8.6. Werkon ja Kokewan esittely Hyrian kuntouttavan etävalmennettaville, kokemuskehittäjä 
Janne hoiti homman. 
 
19.6. Päihteettömään juhannukseen osallistui kymmenkunta jäsentä Martin puutarhassa.  
 
Virkistystoimintaan eli minigolfiin osallistui kuun puolivälissä kuusi werkkolaista. Piknikkiin 
kesäkuun lopulla tuli herkuttelemaan ja tapaamaan toisia kymmenen jäsentä 
 
26.6. käytiin VVA ry:n vieraana Helsingin Vartiosaaressa asumissossiaalityön ja vertaisyhteistyön 
merkeissä. 
 29.6. Allianssi-työskentely käsitteli mielenterveys- ja päihdeasioita sekä palvelupolkuja. Mukana 6 
werkkolaista. 
 
 



 
 
 
Heinäkuu 
2.7.pidettiin yhteistyöpiknik Hyvinkäällä olohuonetoiminnan suunnittelun merkeissä, mukana 15 
werkkolaista Järvenpäästä ja Hyvinkäältä. 
6.7. Vain elämään -verkoston kokoontumisessa mukana 9 henkilöä 
19.-24.7 Werkon selviytyjät -leiri Kerimäellä, mukana 13 werkkolaista, joista osa klubitalolaisia ja 
myös lapsia ja koiria. Leiri sujui kalastuksen, grillaamisen ja saunomisen merkeissä. 

 



 
 
Elokuu 
3.8. Vain elämää -verkoston kokoontumisessa 9 osallistujaa 
12.8. Yhdessä katettu -yhteistyökokous, mukana Hessu ja Jorma Werkon edustajina 
19.8. Info-tilaisuus Keudalla 
21.8. Hyvinkään Olkkarin suunnittelupalaveri, homma etenee hyvin 
26.8. Yhteistyön virittelyä Keusoten asumispalveluihin (Keusote-Kokewa-Werkon kok.as.tunt.) 
27.8.  Keudan Rantasaunapäivä, jossa werkkolaisia kertomassa kokemustiedon merkityksestä 
SOTE-palveluissa opiskelijoille 
26.8. Tuhkaa ja timantteja vertaisryhmä käynnistyi yhteistyössä Sen Finland'in kanssa. 
Hyvinkään Olohuonetoiminta käynnistyi 30.8. 

Syyskuu 
Hyvinkään Olohuonetoimintaa viritettiin edelleen yhteistyökumppanien (srk:n diakoniatyö, 
kaupungin nuorisopalvelut, Hyria-säätiö, Yhdessä katettu -verkosto) kanssa. 

Janne Rosenlund lopetti työskentelyn kokemuskehittäjänä ja lähti opiskelemaan.  

9.9. , 23.9.Tuhkaa ja timantteja vertaisryhmä kokoontui. 
 
9.9. Keusote Allianssi -työskentelyn syksyn 2020 aloituskokous 

16.9. Yhdessä Katettu -verkoston palaveri 

16.9. Keusote Allianssi -työskentelyssä werkkolaiset taas aktiivisesti mukana 

16.9. Yhdistysverkoston Järjestötreffeillä kerrottiin ja kuultiin Keski-Uudenmaan järjestöistä  

23.9. Keusote Allianssi työskentely jatkui, työstön alla mm. asiakkaan polku Sote-palveluissa 



24.-25.9. Keusoten Matalan palvelumallin kehittämiseen osallistui werkkolaisia etäyhteyksin. 

30.9. Keuda oppilaitosyhteistyö eteni. Kokemustarinoita kerrottiin sote-alan opiskelijoille 
etäyhteydellä. 

30.9. Keusote Allianssi työskentelyä & asiakkaan polun rakentamista sote-palveluissa jatkettiin 

Lokakuu 

Tuhkaa ja timantteja vertaisryhmä kokoontui kaksi kertaa 

5.10. Keusoten Asiakasraati -työpajassa oli mukana useita werkkolaisia 

9.10. Keusoten Matalan palvelumallin kehittämistä, werkkolaiset mukana etäyhteyksin 

21.10. Keusote Allianssi työskentelyä jatkettiin werkkolaistenkin voimin. 

28.10. Keusote Allianssi työskentelyssä keskityttiin nyt mm. asiakaspolun kuvaamiseen 

29.10 Werkon edustajia oli mukana Myllytien toimintakeskuksessa Kuppi nurin vai lenkkarit 
naulaan -työskentelyssä, jonka järjesti Järvenpään kaupunki. 

30.10. Päihdekuntoutuspiste Toiwossa (Keusote) oltiin yhteistyöpalaverissa liittyen 
kokemusasiantuntijan mukaan ottamiseen Hyvinkään Matalan kynnyksen palveluun 

 

Marraskuu 

2.11. aloitti uusi kokemuskehittäjä Tuija Haverinen Kokewa-hankkeessa 

4.11. Tuhkaa ja timantteja -vertaisryhmä kokoontui  

3.11. Werkon jäseniä ja Kokewa-hanke osallistui päihteisiin kuolleiden muistotilaisuuteen 
Hyvinkään kirkossa. 

6.11. Keusoten Matalan palvelumallin kehittämiseen osallistuttiin etäyhteyksin. Tavoitteena on, 
että vuoden 2020 lopulla valmiina prosessikuvaus, nettisivujen päivitys, tiedote 
yhteistyökumppaneille, yhteinen moniammatillinen Matalan  toimintamalli Keusoten alueella ja 
lisätä yhteistyökumppaneiden tietoa matalan kynnyksen palvelusta, jolloin asiakkaat ohjautuisivat 
tarkoituksenmukaisempiin palveluihin. 

11.11. Keusote Allianssi-työpaja, teemana yksinäisyys. Mukana Werkon edustaja. 

11.11. Vertaistoimija-koulutuksen viimeinen kokoontuminen yhteistyössä Tukihenkilötyö tuki ry:n 
kanssa. 

13.11. Keusoten Matalan palvelumallin kehittämistä etäyhteyksin. Tässä vaiheessa 
moniammatillisen työryhmän laatima ko. palvelun prosessikuvaus on esitelty Keusoten 
johtoryhmälle. Kiitosta on tullut mmm. esitietolomakkeesta, moniammatillisesta kokoonpanosta, 
ja kokemusasiantuntijoiden mukana olosta Matalan vastaanotolla omalla panoksellaan. Matalaan 
varataan oma resurssi Keusote-tasoisesti. Järjestö-toimijoita tullaan lähitulevaisuudessa ottamaan 
mukaan yhteistyöhön palveluun mm. velkaneuvonnan osalta. 

Keusote Allianssi - Keusoten, kuntien ja kolmannen sektorin sekä seurakuntien kanssa on tiivistetty 
ja selkiytetty yhteistyötä. Tavoitteena on, että kolmannen sektorin sekä seurakuntien palvelut ja 



toiminnot ovat osana palveluketjuja/hoitopolkuja ja järjestöt/seurakunta otetaan mukaan 
suunniteltaessa ennaltaehkäisevää toimintaa. 

16.11. Aloitti työnsä Kokewa-hankkeen toinen kokemuskehittäjä Rale Lind 

18.11. Werkon edustajia osallistui Allianssin yksinäisyyden vähentämisen työpajaan 

25.11. Virkistysretki Teatteri Kultsaan. Yhteensä kahdeksan werkkolaista matkasi Helsinkiin 
katsomaan Aleksis Kivestä ja Lapinlahden sairaalasta kertovaa Yössä Gehennan -näytelmää. 

25.11. Werkon edustajia osallistui Allianssin päihteiden käytön vähentämistyöpajaan 

26.11. Satu edusti Werkkoa Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston syyskokouksessa. 

 

Joulukuu 

1.12. Osallistuttiin Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston järjestöpäivään, jonka teemana oli 
yhteistyön uudet muodot 

2.12. Werkon edustajia osallistui taas Allianssi-työskentelyyn, teemana mielenterveys 

9.12. Werkon edustajia osallistumassa ylipaino-aiheiseen Allianssi-työskentelyyn  

Pikkujouluja ei voitu viettää tiukentuneen Korona-tilanteen vuoksi. Werkkolaiset toivottivat 
toisilleen hyvää Joulua ja parempaa Uutta Vuotta Facebookin jäsenryhmässä ja Werkossa 
tapahtuu mese-ryhmässä. 

 


