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Kokemuslähtöistä osallisuutta, yhteistyötä ja osaamista Keski-Uudellemaalle 

 

 

KOKEWA-HANKKEEN KUULUMISIA kevät 2023 

Olemme koonneet tähän koosteeseen poimintoja Kokewa-hankkeen ajankohtaisista kuulumisista: 

• Jatkorahoitus vuodelle 2023 varmistui – uusi kokemuskehittäjä viestintätehtäviin 

• Fattaluuta goes Keusote 

• Kokemusasiantuntijuus Keusoten alueella 

• Mipä kumppaneiden ja järjestöneuvottelukunnan kuulumisia 

• Miten mukaan matalalla kynnyksellä: tietoa olkkareista, Werkkolan avoimista ovista ja 

tapahtumista 

• Tukea ja koulutusta kokemus- ja vertaisväelle 

 

 

* * * 

 

 

JATKORAHOITUS VUODELLE 2023 VARMISTUI – UUSI KOKEMUSKEHITTÄJÄ VIESTINTÄTEHTÄVIIN 

Alun perin kolmivuotiseksi suunniteltu Kokewa-hanke sai Stealta toivotun lisärahoituksen vuodelle 

2023. Tämä mahdollisti myös toisen osa-aikaisen kokemuskehittäjän palkkaamisen erityisesti 

viestintätehtäviin. Lue Tuijan työparin, Ursula Arsiolan esittely täältä: 

https://www.kuwerkko.fi/l/uusi-kokemuskehittaja-esittaytyy-ursula/  
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FATTALUUTA GOES KEUSOTE 

Setlementti Louhelan vertaisneuvojatoiminnan päätyttyä viime vuonna sovittiin, että jo koulutetut 

vertaisneuvojat eli vernet siirtyisivät Kokewa-hankkeen siipien suojaan. Uusien vertaisneuvojien 

koulutussuunnitelmat jätettiin odottamaan vuodenvaihteen rahoituspäätöstä. Heti 

jatkorahoituksen selvittyä olimme yhteydessä Fattaluuta-vertaispalveluohjaajakoulutusta 

Helsingissä jo yli 10 vuotta järjestäneeseen Stop huumeille ry:hyn (sieltä vernemallikin on 

aikoinaan Keski-Uudellemaalle soveltaen lainattu). Alueen vertaisneuvojaverkosto tapasi 

alkuvuonna Fattaluuta-vetäjät ja lähdimme suunnittelemaan yhteistä vertaispalveluohjaajien 

koulutuspilottia Keski-Uudellemaalle. Työnimellä Fattaluuta goes Keusote kulkevan suunnitelman 

tavoitteena on toteuttaa ensimmäinen hybridipilotti tulevana syksynä. Hybridi tarkoittaa tässä 

sitä, että valtakunnallisen palveluohjauksen ym. kaikille yhteisten sisältöjen suhteen nojaudutaan 

Fattaluudan olemassaolevaan koulutustarjontaan, jonka rinnalle rakennetaan Keusoten ja alueen 

kuntien ja järjestöjen tarjoamiin palveluihin tutustuttavaa paikallista ohjelmaa.  

Lue lisää Fattaluuta-mallista täältä: https://stophuumeille.fi/fattaluuta/ ja jos olet kiinnostunut 

joko koulutuksen organisoinnista tai siihen osallistumisesta, ilmoittaudu Hannalle 

hanna.koppelomaki@kokewa.fi. Pilotin tarkempi rakentaminen on juuri käynnistynyt, joten nyt on 

oikein hyvä aika ottaa yhteyttä! 

 

KOKEMUSASIANTUNTIJUUS KEUSOTEN ALUEELLA 

Hyvinvointialueelle siirryttyä Keusotessa jatketaan kehitystyötä kokemustiedon käytön 

lisäämiseksi palveluissa. Ehdotusta Keusoten yhteisestä kokemustoiminnan toimintamallista 

työstetään parhaillaan työryhmässä, jossa on Keusoten edustajien lisäksi mukana HUS:n ja 

järjestöjen edustus. Kokewa on välittänyt ryhmään kokemusasiantuntijoiden toiveita liittyen mm. 

yhtenäisten eettisten toimintaperiaatteitten kirjaamiseksi ja koordinaation selkeyttämiseksi. 

Kokewan kautta on pyydetty kokemusasiantuntijoita Keusoten työpajoihin mm. kehittämään 

moniammatillisen tiimityön pilottia, matalan kynnyksen palveluita ja sähköisen itse- ja omahoidon 

menetelmiä sekä Asumisen Botin kehitystyöhön.  

Positiivista palautetta sai juuri Tuusulassa päättynyt nepsylasten vanhempien vertaistukiryhmä, 

joka suunniteltiin ja vedettiin yhteistyössä Kokewan kokemusasiantuntijoiden ja Keusoten 

perhesosiaalityön kesken. Jatkoa tämäntapaisille ryhmille odotetaan koko Keusoten alueella. 

Asiakasraatitoimintaan odotetaan uusia tuulia, kun toimintaa on tarkoitus osana 

hyvinvointialueen osallisuusohjelman päivitystä selkiyttää. Mielan itäinen asiakasraati, jossa 

Kokewalla on oma pienryhmä, kokoontui viime vuonna neljä kertaa (viimeinen kerta oli laajempi 

yhteistapaaminen Hyvinkään raatien kanssa).  

Hyvinkään Päihdevieroitusyksikköön on tehty jo kaksi vuotta säännöllisiä 

kokemusasiantuntijavierailuja kahdesti viikossa sekä vedetty viikoittaista vertaistukiryhmää.  
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Kiljavan kuntoutuskeskukseen suunnitellaan Toivon tuojat -toimintaa, jossa kokemusasiantuntijat 

ja vertaiset vierailisivat säännöllisesti osastojen kahvihetkissä kokemustaan jakaen ja toivosta 

muistuttaen. 

* * * 

Oppilaitosyhteistyö jatkuu Keudan kanssa. Tänä keväänä järjestetään Tuusulan yksikössä 

kokemuspäivä lähihoitajaopiskelijoille 20.4. ja seuraava toiminnallinen Rantasaunapäivä on 

suunnitteilla elokuulle.  

* * * 

MIPÄ KUMPPANEIDEN JA JÄRJESTÖNEUVOTTELUKUNNAN KUULUMISIA 

Viime vuoden keväällä ensi kertaa koolle kutsutun Keski-Uudenmaan päihde- ja 

mielenterveystoimijoiden kumppanuusverkoston eli kotoisammin Mipä kumppaneitten toiminta 

on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Verkosto kokoontuu tällä hetkellä parin kuukauden välein joko 

etäyhteydellä tai työpajatyyppisesti ajankohtaisten asioitten äärelle, ja mukana on jo kymmeniä 

toimijoita niin järjestöistä kuin Keusotesta ja alueen kunnista. Seuraavat tapaamiset pidetään 6.4. 

klo 10-12 (teams) ja 16.6. (lähitapaaminen myöhemmin sovittavassa paikassa) – jos et vielä ole 

mukana mutta haluaisit olla, ilmoittaudu verkoston vetäjälle: hanna.koppelomaki@kokewa.fi  

Mipä kumppanit toimii kiinteässä yhteistyössä Keski-Uudenmaan järjestöneuvottelukunnan 

kanssa, jossa sillä on kaksi edustajaa. Lue lisää järjestöneuvottelukunnasta ja alueen muista 

teemaverkostoista: https://www.yhdistysverkosto.net/uutiset/tule-mukaan-

jarjestoneuvottelukunna/  

Keusote järjesti yhdessä järjestöneuvottelukunnan ja Mipä kumppaniverkoston kanssa  

mielenterveys- ja päihdeteemaisen ilmiötyöpajan, joka pidettiin 28.2. Järvenpäässä. Noin 50 

osallistujan voimin työskenneltiin neljän ilmiön parissa: 1) Palveluiden tavoitettavuus: hoitoon 

hakeutuminen ja pääsy, kohtaaminen ja mitä kieltä kohtaamisessa käytetään. 2) Oma hoito ja 

digipalvelut: näiden käytön edistäminen ja löytämisen helpottaminen 3) Kokemusasiantuntijoiden 

ja vertaistoimijoiden käyttö ja koordinointi sekä 4) Yksinäisyys. Näiden teemojen parissa jatketaan 

työtä kevään aikana. Ilmiötyöpajan jatkotyöskentelyyn pääsee parhaiten mukaan ilmoittautumalla 

Mipä kumppaneihin.  

* * * 

 

MUKAAN MATALALLA KYNNYKSELLÄ  

Kokewa-hankkeen ja sen isäntäyhdistyksen Werkko ry:n toimintaan ovat tervetulleita kaikki 

kokemuslähtöisen osallisuuden ystävät. Säännöllisesti järjestettäviä kohtaamisen paikkoja on 

tarjolla seuraavasti:  

Kokewan Avoimet ovet Järvenpään Werkkolassa joka torstai klo 13–16, os. Seutulantie 3–5 A, 

2.krs. Tule käymään ilman ennakkoilmoitusta tai sovi tapaaminen tietyn työntekijän tai 

http://www.kuwerkko.fi/kokewa
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vertaisneuvojan kanssa. Lisätiedot (ja poikkeusaikataulut): https://www.kuwerkko.fi/l/kokewan-

avoimet-ovet-torstaisin-klo-13-16/  

Werkon Päihteettömät Olkkarit ovat vapaaehtoisvoimin pyöritettävää matalan kynnyksen 

toimintaa, joiden ovet ovat avoinna kaikille kiinnostuneille. Olohuone on turvallinen, mutkaton ja 

leppoisa paikka, johon voit tulla viettämään aikaa, tapaamaan ihmisiä pienen purtavan ja mukavan 

yhdessä tekemisen äärelle. Toiminta perustuu kävijöiden panokseen, eli kaikki pääsevät 

yhdessäolon lomassa tekemään pienempiä ja vähän isompia vapaaehtoistehtäviä oman 

kiinnostuksen, kykyjen sekä valmiuksiensa pohjalta. Vertaistuen ja yhdessä tekemisen ohella 

tarjolla on myös asiointiapua tarpeen mukaan. 

Olohuoneet keväällä 2023: 
 
HYVINKÄÄN OLOHUONE (Huom. uusi aika ja paikka!) 
Aika: torstaisin klo 12–16 
Paikka: Yhteisötalo Onni, Kapulantie 2, 05880 Hyvinkää 
 
JÄRVENPÄÄN OLOHUONE 
Aika: Sunnuntaisin klo 12–16 
Paikka: Nuorisotila Temalin tilat, Emalitehtaankatu 2, 04410 Järvenpää 
 
NURMIJÄRVEN OLOHUONE 
Aika: Joka toinen lauantai klo 10–14 (parittoman viikon lauantait) 
Paikka: Louhelan Olkkari kirppiksen tilat, Kuokkalantie 2, 01900 Nurmijärvi 
 
Mäntsälässäkin olohuonetoimintaa koitettiin viritellä viime keväänä. Kävijöitä oli kuitenkin niin 
niukasti, että olkkari on tällä hetkellä tauolla. Jos haluaisit mukaan Mäntsälässä, ole yhteydessä 
Werkon olkkarivastaava Jorma Väistöön vaistojorma87@gmail.com  
 

Kevätleiri Kaitaniemessä 8.-10.5.2023 
Werkko ry ja Tukihenkilötyöyhdistys ry järjestävät kolmipäiväisen kevätleirin Hyvinkäällä 
Kaitaniemessä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: 
https://www.kuwerkko.fi/l/werkon-kevatleiri-hyvinkaan-kaitaniemessa/  
 
 
 

TUKEA JA KOULUTUSTA 
 
Tarjoamme kokemus- ja vertaisväelle erilaista täydennyskoulutusta kysynnän ja tarpeen mukaan. 
Juuri tällä hetkellä on suunnitteilla jatkoa Kokemus-Cv-työpajalle ja mietintämyssyssä mm. 
kohtaamistaitokoulutuksen järjestäminen ammattilaisille. Otamme myös vastaan ideoita uusista 
koulutustarpeista – ole siis rohkeasti yhteydessä! 
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Osana kokemusosaajien ja vertaisten työnohjauksellista tukea käynnistimme syksyllä 
Mentorointitiistait. Näissä kuukausittaisissa ryhmätapaamisissa voi hankkeen työntekijöiden 
luotsaamana keskustella luottamuksellisessa ilmapiirissä kokemustoiminnan haasteista, omista 
kehitystarpeista, toiveista ja ideoista toisten kanssa vertaisina jakaen. Mentoroinnin 
perusajatuksena on, että kokeneemmat tukevat ja sparraavat vähemmän aikaa tehtävissä 
toimineita - mutta kysymys on aina kaikkien osallistujien oppimisesta. Pidempäänkin kokemus- tai 
vertaistehtävissä toimineet hyötyvät toisten kokemusten peilaamisesta, yhteisestä 
ongelmanratkonnasta, uuden ideoinnista jne. Tällaiseksi uuden oppimisen ja yhdessä 
kehittämisen areenaksi olemme mentorointitiistai-tapahtumia ajatelleet. 
Seuraavat Mentorointitiistait pidetään 28.3., 25.4, 23.5 ja 20.6. klo 14–16 Werkkolassa. 
 

Tällä hetkellä toimivien vertaisneuvojien eli vernejen työnohjauksellisista puhalluksista ja muusta 
verne-toiminnasta lisätietoja kokemuskehittäjä Tuijalta: tuija.haverinen@kokewa.fi  
 
Werkon Keskellä elämää -koulutus- ja keskusteluillat 
Illat on tarkoitettu kaikille uusille ja vanhoille kokemusasiantuntijoille tai 
sellaiseksi aikoville, maksuton tilaisuus kerran kuukaudessa kevätkaudella. Lisätietoja:  
https://www.kuwerkko.fi/l/keskella-elamaa-koulutus-ja-keskusteluillat/  
 
 
 

KOKEMUSOSAAJAT JA AMMATTILAISET HUOM! 
Välitämme kokemustaustaisia ihmisiä erilaisiin tehtäviin mm. Keusoten eri toiminnoissa ja 
oppilaitosyhteistyössä. Jos olet kiinnostunut tarjoamaan osaamistasi, ole yhteydessä ja lähetä 
kokemus-CV:si tai vastaavat tiedot. Saat meiltä myös tarvittaessa neuvoja ja tukea oman 
osaamisen ja kokemuksen esittämiseksi kokemus-CV:n muodossa. Ja sama toisin päin: jos 
ammattilaisena mietit, miten voisit lisätä kokemustiedon käyttöä työssäsi, ota yhteyttä meihin! 

 
 

Nousiko lukiessa mieleen jokin kysymys, kommentti tai yhteistyöidea – ota ihmeessä yhteyttä, 

niin jatketaan juttua tavalla tai toisella! 

 

Kevätterveisin,  

Kokewa-tiimi  

Hanna ja kokemuskehittäjät Tuija ja Ursula 

Kokemuskehittäjien yhteystiedot: tuija.haverinen@kokewa.fi p. 045 217 3788 ja 

ursula.arsiola@kokewa.fi p.050-3664332 

Hankekoordinaattori Hannan tavoitat: hanna.koppelomaki@kokewa.fi p. 050 366 2114 
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