
Tässä kirjeessä katsaus 
HuuMa:n kuulumisiin 
”Yhteisössä asuu viisaus, ihmisen sisällä tahto. 
Ennakkoluulottomasti kohti huumeetonta 
hyvinvointia!” 

HuuMa-hankkeen ensimmäinen vuosi 2019 on 
lopuillaan ja vuonna 2020 siirrytään kokeilemaan 
ja tekemään. Tässä kirjeessä kerromme vuoden 
2019 kuulumiset, HuuMa:n ensi vuoden 
suunnitelmista ja aikataulusta, tarjolla olevista 
koulutuksista ja käynnissä olevista opinnäytetöistä.  

Lisäksi esittelemme tiimimme sekä lopuksi 
ohjausryhmän ja muotoiluryhmän kokoonpanot.  
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HuuMa:sta nyt ja vuonna 2020 
Lapsissa ja nuorissa on HuuMa
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Jututtamo 
Ensimmäinen 
koulutus käynnistyy 
tammikuussa 2020, ja 
siinä ovat mukana 
Hollola ja Orimattila. 
Kysy syksyn 2020 
koulutusta! 

Vahvistamo 
Yhteistyössä 
Nuorisoalan 
osaamiskeskus 
Vahvistamon kanssa 
materiaalihautomo tai 
koulutusta. 

Jotain muuta, 
mitä? 
Mitä sinä tarvitsisit? 
Onko meillä sopivaa 
kumppania 
vastaamaan 
tarpeeseesi?

ANNE-MARIE 
anne-marie.haavisto 

@phhyky.fi 

044-729 7993

verso

TAINA 
taina.heininen-reimi 

@lamk.fi 

044-708 0709

lamk

Juteltaisko? 
Toinen 5.-6.-luokkien 
parissa 
työskenteleville 
suunnattu maksuton 
koulutus 5.2.2020. 
Ilmoittaudu Anne-
Marie Haavistolle 

Hubu-tunnit 
Maksuttomat 
päihdeaiheiset tunnit 
kaikille 8.-
luokkalaisille 
2019-2021. Varaa Sari 
Anjalalta Ehyt ry:stä 

Kannabisinter-
ventiokoulutukset 
Kysy Ehyt ry:n Kanna-
bishankkeesta mak-
suttomia koulutuksia 
esim. opiskeluhuol-
toon!
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TAINA HEININEN-REIMI, SOS- JA TERV. ALAN LEHTORI, 
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ (LAMK) 
Olen mukana HuuMa:ssa osatoteuttajana olevan 
Lahden ammattikorkeakoulun puolen projektipäällik-
könä. Työskentelen erityisesti opiskelijayhteistyössä 
toteutettavien HuuMa:an liittyvien 
projektien, tiedonhankinnan ja 
opinnäytetöiden koordinoijana. 
Tunnistan myös tulevaisuuden 
osaamistarpeita suhteessa 
HuuMa-malliin.

PIIA TOMMOLA, KOULUTERVEYDENHOITAJA, (PHHYKY) 
SANNA TAIPALE, OPISKELUTERVEYDENHOITAJA, (PHHYKY) 
MERJA NIEMELÄ, PALVELUESIMIES, (PHHYKY) 
Työskentelemme HuuMa:ssa asiakastiedon 
hyödyntämisen ja ehkäisevän työn sekä varhaisen 
tunnistamisen prosessin kehittämiseksi koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa. Olemme nyt selvittäneet ja kuvanneet terveydenhoitajan roolia ja tehtäviä 
ehkäisevässä päihdetyössä ja kehittäneet kirjaamista ja tilastoitumista. Meillä on kouluttauduttu 
kannabisinterventioon ja lisäksi koulutamme itse henkilöstöämme ADSUME:n ja ADSUM2:n tilastointiin liittyen. 
Vuonna 2020 haluamme vielä kehittää laajojen tarkastusten luokkayhteenvetojen tilastoitumista hyvinvointitiedoksi 
sekä terveydenhoitajien ja muiden nuorten päihteidenkäytön parissa työskentelevien yhdyspintatyötä.

PIRITTA HANNONEN, PALVELUMUOTOILUN OPETTAJA, 
PALVELUMUOTOILIJA (LAMK) 
HuuMa:ssa tehtäväni on vastata hankkeen palvelu-
muotoiluprosessin läpiviennistä yhdessä 
projektipäällikön kanssa. 
Muotoilemme kehittämistyön 
aikana konseptin, jolla tehdään 
vaikuttavaa ehkäisevää 
huumetyötä nuorten parissa. Teen 
myös opiskelijayhteistyötä 
palvelumuotoilun osalta.

SUSANNA LEIMIO, EHKÄISEVÄN TYÖN 
SEUTUKOORDINAATTORI, (VERSO/PHHYKY) 
HuuMa-hankkeessa tehtäväni on yhteensovittaa 
kehittämistä seudulliseen rakenteeseen ja käydä 
vuoropuhelua kansallisen kehittämisen kanssa. 
Työskentelen myös huumeiden 
käytön varhaisen tunnistamisen 
prosessin ja asiakastiedon 
saamisen kehittämiseksi mm. 
koulu- ja opiskelijaterveyden-
huollon  kanssa.

HELI LEHTOVAARA, ALUEELLINEN 
HYVINVOINTIKOORDINAATTORI, (PHHYKY) 
Kehitän HuuMa-hankkeessa systemaattista tapaa 
muodostaa nuorilähtöistä tietoa. 
HuuMa:ssa sovitaan tiedon 
keräämisen tavoista, yhteisen 
tiedon muodosta-misesta ja 
tiedon saattamisesta 
hyödynnettävään muotoon. 
Selvitykseni nuorilähtöisestä 
tiedosta kunnissa on valmis ja 
nyt lähden kuntakierrokselle.

ANNE-MARIE HAAVISTO, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, (VERSO/
PHHYKY) 
Vastaan HuuMa-hankkeen kokonaisuudesta: 
tavoitteiden toteutumisesta, arvioinnista, yhteistyöstä 
ja taloudesta sekä viestinnästä. 
Tapaan kumppaneita, nuoria ja 
vanhempia, kerään ja levitän 
tietoa ja käytäntöjä, rohkaisen 
kokeilemaan, mahdollistan 
koulutuksia, arvioin ja viestin. 
Kutsun koolle ohjaus- ja muotoi-
luryhmät sekä nuorten työpajat.

MERVI HIETARANTA, SIHTEERI, (VERSO/PHHYKY) 
Työskentelen HuuMa-hankkeessa talouteen ja 
viestintään liittyvissä asioissa sekä ohjausryhmän 
sihteerinä. Työssäni teen yhteistyötä projektipäällikön 
ja Verson johtajan sekä Lahden 
ammattikorkeakoulun ja Päijät-
Hämeen hyvinvointikunta-
yhtymän kanssa mm. laskuihin 
ja maksatushakemuksiin  sekä 
viestintään liittyen.



Mitä tapahtui vuonna 
2019? 
Iso liikahdus vaatii tuhat jalkaa! 

HuuMa on todellakin käynnissä! Ja se on 
käynnissä jokaisessa kunnassa, osana koordinoitua 
ehkäisevää työtä sekä hyvinvointityötä kiitos 
paikallisten tekijöiden sekä koordinaattoreiden 
Susannan ja Helin. Vuonna 2019 olemme 
koonneet tietoa lapsiin ja nuoriin liittyvän 
hyvinvointitiedon keräämisestä ja 

hyödyntämisestä, muodostaneet asiakasymmärrystä (asiakasryhminä nuori, yhteisö ja asiantuntija) 
palvelumuotoilun avulla, järjestäneet kumppaneiden kanssa koulutusta ja vuorovaikuttaneet nuorten 
kanssa kentällä, inspiroituneet käytännöistä ja vireille lähteneistä kuntien kehittämistöistä sekä 
linkittyneet paikallisiin ja erityisesti alueellisiin toimijoihin. Lisäksi olemme ottaneet isoja askelia 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon päihdemittareista ja kirjauksista saatavan tiedon kehittämisessä.  

Olemme tarjonneet kumppanimme Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n HuBu -tunnit jokaiselle 8.luokalle 
ja valtaosassa kouluista ne ovat toteutuneet syksyllä. Niistä koulut ovat saaneet tietoa oppilaidensa 
tiedosta sekä asenteista huumeita kohtaan henkilökunnalle ja halutessaan vanhempainiltoihin. 
Tarjoamme kouluille myös koulutusta 5.-6.luokkien päihdeoppituntien pitämiseen EHYT ry:n 
Juteltaisko? -mallilla. Ensimmäiseen koulutukseen osallistui 11 koulua. MLL:n mm. vanhempien 
vertaistukea lisäävään Jututtamo -koulutukseen emme saaneet osallistujia syksyllä, mutta Hollola ja 
Orimattila lähtevät pilottikuntina koulutukseen tammikuussa. Nuorisoalan osaamiskeskus 
Vahvistamon sekä seudun nuorisopalvelujen kehittämisryhmän kanssa järjestimme seudullisen 
nuorisopalvelujen koulutuksen joulukuussa. 

Olemme kuulleet ja keskustelleet monenlaisten 4.-9.-luokkalaisten nuorten kanssa erilaisissa 
työpajoissa ja kohtaamisissa niin kouluilla kuin nuorisotalolla. Lisäksi olemme kuulleet heidän 
kanssaan työskenteleviltä paljon. Joitain nuoria olemme tavoittaneet myös verkon kautta. Lisäksi 
olemme tavanneet nuoria kokemusasiantuntijoita. Erityinen kiitos Lahden kaupungin Tiirismaan, 
Kivimaan, Mukkulan ja Kariston oppilaille sekä kouluille ja nuorisopalveluille sekä Orimattilan 
nuorille ja nuorisopalveluille sekä Homebase Lahdelle ja KoKoA:lle mukanaolostanne!  

Suurimpina asioina nuorilta kuuluvat: aikuisten ja perheen tulee välittää ja pitää huolta, 
vuorovaikutuksen pitää olla positiivista, pitää auttaa konkreettisesti, johonkin kuuluminen on erityisen 
tärkeää. Ei ole kyse rakettitieteestä vaan kohtaamisesta ja konkreettisista teoista. 
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OPINNÄYTETÖITÄ HUUMA-HANKKEESTA 
Lahden ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Eine Kutvonen tekee 
opinnäytetyönään kirjallisuuskatsauksen, jossa tarkastellaan vanhemmuuden 
tukea erilaisissa Islannin mallin sovelluksissa (Planet Youth). Laurea-
ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Annastiina Kaltiola-Kauppinen tekee 
opinnäytetyötä nuorten työpajoihin liittyen. Kolmannen opiskelijan prosessi alkaa 
keväällä 2020. 

Kiinnostaako opinnäytetyön tekeminen HuuMa-hankkeeseen liittyen? LAMK:in 
opiskelijana ota yhteyttä Taina Heininen-Reimiin, muun oppilaitoksen 
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Mitä sitten vuonna 2020? 
Paikallisesta kohti HuuMa -konseptia! 

Vuonna 2020 järjestetään edelleen koulutuksia: kaksi EHYT ry:n Juteltaisko? -koulutusta helmikuussa 
ja syyskuussa, kaksi MLL:n Jututtamo -koulutusta kevätkaudella ja syyskaudella, sekä omia 
koulutuksia. Yhteistyötä tehdään edelleen EHYT ry:n ja YAD ry:n Kannabisinterventio nuorille 
kannabiksen käyttäjille -hankkeen kanssa ja kuntiin onkin tilailtu koulutuksia. Lisäksi koulutamme 
Kannabishankkeen kanssa sosionomiopiskelijoita, jotka jalkautuvat muutamaan kouluun 
juttelemaan nuorten kanssa kannabiksesta kortinpeluun äärellä. Edelleen HuBu-tunnit jatkuvat 
kaikille 8.luokille. Maalis-huhtikuussa järjestetään koulutusta myös kuntien rehtoreille, 
turvallisuusvastaaville sekä opiskeluhuoltopalveluille yhteistyössä TUTKA-hankkeen kanssa. 
Kuntien ja muiden toimijoiden luona käydään osallistumassa tapaamisiin ja kehittämiseen ja 
keräämässä hyviä käytäntöjä. Halukkaille kunnille/oppilaitoksille järjestetään edelleen myös nuorten 
työpajoja kehittämisen tueksi.  
Hankkeen muotoilussa järjestetään kaksi työpajaa, joissa pureudutaan asiakasymmärryksen pohjalta 
muotoiltuun ”testiversioon” eli prototyyppiin hankkeen 
mallista. Saamastamme materiaalista nostetaan esiin 
osaamisen ja osaamistarpeiden näkökulmaa. 
Hankkeen konseptia tehdessä olennaista on ymmärtää, 
millaista osaamista HuuMa-konsepti edellyttää.  
Ohjausryhmä kokoontuu kahteen kokoukseen sekä 
kahteen yhteiskoulutuspäivään avaintoimijoiden kanssa. 
Hankkeen väliselvitys tehdään helmikuussa 2020. 

Muutamia nostoja 

Terveydenhoitajien kehittämistyö 
Piia, Sanna ja Merja ovat työskennelleet yhdessä Susannan kanssa erityisesti tilastointiin liittyvissä 
asioissa. Nuorten ADSUME -päihdemittarista ja tehdyistä mini-interventioista aletaan vuonna 2020 
saamaan tilastotietoa. Seuraavaksi lähdetään Merjan ja Susannan johdolla selvittämään saataisiko 
laajojen terveystarkastusten luokkayhteenvedot jatkossa Life Care -järjestelmästä ja sitä kautta 
ajantasaiseksi hyvinvointitiedoksi Hyvinvointiyhtymälle ja kunnille. Piia ja Sanna ovat tehneet vuonna 
2019 kuvaukset terveydenhoitajan roolista ehkäisevässä päihdetyössä ja seuraavaksi niitä 
käsitellään yhteisissä tiimeissä ja yhteistyökumppanien kanssa. 

Ilmiöpöytäkiertue 
Päijät-Hämeen kunnissa järjestetään vuonna 2020 ilmiöpöytäkiertue. Kunnat voivat varata 
ilmiöpöydän, joka tarjoaa mahdollisuuden ilmiöiden, niiden taustalla vaikuttavien asioiden ja jopa 
juurisyiden tunnistamiseen. Tähän liittyy erilaisista tilastoista ja tutkimuksista saatava sekä 
kokemuksiin, palautteeseen ja havaintoihin perustuva tieto. Ilmiöpöydässä tunnistetaan myös 
toimijoiden rooleja suhteessa tietoon ja tekemiseen. Kiertueella tarkastellaan lapsiperheköyhyyden 
ilmentymistä kuntien arjessa: millaisia asioita ja näkökulmia siihen ajanohtaisesti liittyy kussakin 
kunnassa ja millaisia vaikutuksia sillä on. Ilmiöpöytään kutsutaan laaja-alainen joukko kunnassa 
toimivia. Kiertueella ovat mukana Risto Kuronen ja Heli Lehtovaara Hyvinvoinnin ja 
terveydenedistämisen tulosyksiköstä, Susanna Leimio, Elina Vesterinen ja Anne-Marie Haavisto 
Sosiaalialan osaamiskeskus Versosta sekä Helena Haaja ja Ville Majala Yhteinen Päijät-Häme 
-hankkeesta. 
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Vaikutusten arvioinnin työkalu ja vaikuttavuus 
HuuMa -konsepti on resepti lasten ja nuorten hyvinvointiin ja meidän aikuisten tapoihin ja taitoihin 
auttaa varhain. Siihen liittyy suojatekijöiden lisääminen, riskeihin tarttuminen, vaihtoehtoisen 
tekemisen mahdollistaminen, tieto ja taitojen lisääminen. Käytännössä konseptissa valjastetaan tietoa 
erilaiseen toimintaan, käytäntöihin ja malleihin. Keräämme kunnista hyviä käytäntöjä tuottamaan 
HuuMa:an tietoa ja osaamista. Haluamme myös levittää niitä. Keräämme käytännöistä talteen 
perustiedot siitä, kuka tekee, mille kohderyhmälle, mitä, missä, milloin, millä resursseilla, mitä 
päätöksiä se on vaatinut, mitä odotetaan tulokseksi ja miten käytäntö osaltaan voi ehkäistä 
päihteidenkäyttöä. Olennaista on, että käytäntöä toteutetaan systemaattisesti valitulle ryhmälle. 
Käytäntöjä, pilotteja ja kokeiluja (uusia ja jo olemassa olevia) kokoonnutaan kiihdyttämään 
huhtikuussa 2020. Samalla niiden avulla testataan HuuMa:n konseptin rakennusaineita. 
Kokoonnumme syksyllä 2020 yhdessä asiantuntijoiden kanssa miettimään miten systemaattisen 
toiminnan vaikuttavuutta, vaikutuksia, tuloksia voitaisi mitata, osoittaa, arvioida. Onko se 
ylipäätään mahdollista indikaattorien avulla vai miten voimme todentaa hyödyt.  

Kuntapilotit 
Kunnissa on käynnissä ja käynnistymässä erilaisia kokeiluja, pilotteja ja ohjelmia. Esimerkiksi 
Hollola ja Orimattila ovat mukana MLL:n Jututtamo -koulutuksessa monialaisella porukalla 
miettimässä vanhempien vertaistoimintaan panostamista ja vanhemman empatiaa lapsen ajatuksia 

kohtaan. Heinola on juuri saanut 
kunniamaininnan Itlan Lapsuudenrakentajat 
-haastekilpailussa suunnitelmallaan lisätä 
harrastutoimintaa koulupäivän yhteyteen. 
Asikkalassa on jo tovi tehty systemaattista 
tunnetaitotyötä koulussa. Kunnissa on lähdetty 
miettimään myös laajempia yhdessä tekemisen 
teemoja. Miten vaikkapa hyvä hartolalainen 
itsetunto, asikkalalaiset tunnetaidot tai 
kärköläläinen perheen yhteinen aika voisi olla 
läpileikkaava teema kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä, ehkäisevässä työssä ja 
yhteisön voimavarana? Miten se voisi näkyä 
varhaiskasvatuksessa, kerhoissa, koulussa, 
nuorisotyössä, eri palveluissa ja toiminnassa, 
viestinnässä, kohtaamisessa, live- ja 
someyhteisöissä? Sitä voi pohtia yhdessä lasten 
ja nuorten, perheiden ja kaikkien kylän viisaiden 
kanssa. 

Alueellinen koordinointi 
HuuMa on yhteinen asia. On oleellista tehdä yhdessä alueen muiden koordinoivaa työtä tekevien 
kanssa. HuuMa on ehkäisevää työtä, joka kuuluu kaikille - niin kuin Päijät-Hämeessä tavataan sanoa. 
Nuorilähtöisen tiedon parissa HuuMa:ssa työskentelevä Heli vetää kuntien hyvinvointikoordi-
naattoreiden verkostoa, jonka kanssa on luontevaa järjestää ilmiöpöytiä, muodostaa yhteistä 
ymmärrystä lapsia ja nuoria koskevasta tiedosta ja tunnistaa yhteinen pinta hyvinvoinnin ja 
terveydenedistämisessä ja ehkäisevässä työssä. Susannan vetämä seudullinen ehkäisevän 
mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattorien verkosto puolestaan on tärkeä kumppani ja tekijä 
kuntien toimijoiden tiedon ja osaamisen lisäämisessä, HuuMa:n sisällön muotoilussa ja 
vaikutusten arvioinnin työkalun rakentamisessa. 
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Tammi - helmikuu 
Kaikille 8.luokille tarjottavat kouluille maksuttomat 
Hubu-tunnit jatkuvat kevään ajan, syksyllä aloitetaan 
seuraaville 8.luokille. 
MLL:n Jututtamo-koulutus alkaa 16.1.2020. 
Pilotissa mukana Orimattilan kaupunki ja Hollolan 
kunta. 
Hartolan ja Kärkölän kuntien nuorten työpajat? 
Yhteinen suunnittelu harrastus- ja liikunta/
urheilutoimijoiden kanssa. 
Hankkeen prototyypin muotoilu alkaa projektitiimissä tammikuussa (kohti prototyyppiä 1). 
Yhteydenotot kuntien käytäntöjen, kokeilujen ja pilottien haltijoihin. 
Hankkeen toinen maksatushakemus tehdään tammikuussa. 
EHYT ry:n Juteltaisko? -koulutus 5.-6.-luokkien opettajille ja esim. koulunuorisotyön tai 
opiskeluhuollon henkilöstöstä tuleville työpareille. Lahdessa 5.2. klo 13-16. Mukaan pääsee 1-3 
henkilöä 10 koululta. Koulutuksesta saa materiaalin sekä koulukohtaisesti yhden päivän EHYT ry:n 
vetämiä tunteja harjoitukseksi. Osallistujille maksuton. 
HuuMa esillä AVI:n Hyvinvointia nuorille -seminaarissa 6.2.2020. 
Opiskelijoista koostuvan osaamistarpeiden tunnistamisen tutkijaryhmän haku LAMK. 
Ohjausryhmän kokous ja väliarviointi sekä hankkeen kehittämispäivä 18.2.2020 klo 9-15. 
Hankkeen väliselvitys tehdään helmikuussa. 

Maalis-huhtikuu 
Kannabisinterventio -koulutusta sosionomiopiskelijoille 6.3.2020. Opiskelijat jalkautuvat 
yhteistyökouluihin soveltamaan kannabiksesta puhumiseen tarkoitettua korttipeliä. 
HuuMa esillä Sosiaalialan osaamiskeskus Verson tiedolla johtamisen seminaarissa. 
Yhteiset koulutuspäivät TUTKA-hankkeen kanssa rehtoreille, turvallisuusvastaaville sekä 
opiskeluhuoltopalveluille 30.3.-3.4.2020. 
Muotoiluryhmän paja /käytäntöjen, kokeilujen ja pilottien kiihdyttämö (kohti prototyyppiä 2) 
20.4.2020 klo 12-16 LAMK:issa. 

Toukokuu 
Ohjausryhmän kokous 26.5.2020. 

Syksy 2020 
Muotoiluryhmän paja /vaikutusten 
arvioinnin työkalun rakentaminen (kohti 
prototyyppiä 3). 
Kunnissa vierailut. 
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Facebook Anne-Marie HuuMa-hanke  
Email anne-marie.haavisto(a)phhyky.fi 
Twitter @annemariehaavis 

Hankkeen materiaalia tallennetaan Sosiaalialan 
osaamiskeskus Verson sivuille, Päijät-Hämeen 
ehkäisevän työn verkostowikiin sekä Innokylään. Myös 
LAMK tiedottaa hankkeesta kanavillaan. Tärkeitä 
tiedotuskanavia ovat hankkeen kokoajan edetessä myös 
ihmiset: Susanna, Mervi, Heli, Taina, Piritta, Merja, 
Piia, Sanna sekä alueen ehkäisevän mielenterveys- ja 
päihdetyön yhdyshenkilöt, hyvinvointikoordinaatto-
reiden verkosto, ohjausryhmäläiset ja muotoiluryh-
mään osallistuvat sekä kaikki mukana olevat. HuuMa on 
yhteistyöhanke, koska ehkäisevä työ kuuluu kaikille.
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HUUMA OHJAUSRYHMÄ 
Ohjausryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. 

puheenjohtaja LT Risto Kuronen, HYTE-yksikön 
päällikkö (PHHYKY) 
Anne-Marie Haavisto, projektipäällikkö, Sosiaalialan 
osaamiskeskus Verso -liikelaitos, (PHHYKY) 
Susanna Leimio, ehkäisevän työn 
seutukoordinaattori, Sosiaalialan osaamiskeskus 
Verso -liikelaitos, (PHHYKY) 
Heli Lehtovaara, hyvinvointikoordinaattori, 
(PHHYKY)  
Kirsi Kuusinen-James, johtaja, Sosiaalialan 
osaamiskeskus Verso -liikelaitos, (PHHYKY) 
Kati Peltonen, TKI-johtaja, LAMK 
Anni Helldán, kehittämispäällikkö, THL 
Sari Lahti, Lapsiperhepalveluiden tulosaluejohtaja 
(PHHYKY) 
Ilmo Jokinen, osastopäällikkö, EHYT ry 
Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, Asikkala, 
Padasjoki (Pirjo Hepo-oja, Hyvinvointijohtaja, Heinola) 
Jouni Kivilahti, nuorisotoimenjohtaja, Lahti (Virpi 
Rantanen, palvelupäällikkö/Nuorisopalvelut, Lahti) 

HUUMA MUOTOILURYHMÄ 
Muotoiluryhmä on kokoontunut kolme kertaa vuonna 
2019, ja ryhmään on osallistunut vaihteleva joukko eri 
alojen asiantuntijoita, myös nuoria. Muotoiluryhmää on 
vetänyt palvelumuotoilun asiantuntija Piritta 
Hannonen (LAMK) yhdessä sosiaali- ja terveysalan 
asiantuntijan Taina Heininen-Reimin (LAMK) ja 
projektipäällikön kanssa. 

Muotoiluun ovat osallistuneet: 

Millamaari Hämäläinen, nuorisovastaava, Asikkala, 
Henna Rautavuo-Hätönen, nuorisovastaava, Asikkala 
Heli Turve, työpajaohjaaja, Hartola 
Johanna Huttunen, hyvinvointikoordinaattori, Hartola 
Anni Sepponen, Hartola 
Irina Barkman, hyvinvointikoordinaattori, Iitti 
Crista Ervamaa, jalkautuva nuorisotyö, Lahti 
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