HUUMA-KIRJE 1

31. TOUKOKUUTA 2019

Mitä kuuluu HuuMa?
Lapsissa ja nuorissa on HuuMa

Juteltaisko?

Jututtamo

Ensimmäinen 5.-6.luokkien parissa
työskenteleville
suunnattu maksuton
koulutus 4.9.19.
Ilmoittaudu AnneMarie Haavistolle

Ensimmäinen
koulutus S2019
vanhemmuuden
tukemiseen ala-ja
yläkoulun nivelessä.
Ilmoittaudu AnneMarie Haavistolle

Hubu-tunnit

Vahvistamo

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

Yhteistyössä
Nuorisoalan
osaamiskeskus
Vahvistamon kanssa
materiaalihautomo tai
koulutusta.

Kannabisinterventiokoulutukset

Jotain muuta,
mitä?

Kysy Ehyt ry:n Kannabishankkeesta maksuttomia koulutuksia
esim. opiskeluhuoltoon!

Mitä sinä tarvitsisit?
Onko meillä sopivaa
kumppania
vastaamaan
tarpeeseesi?

Kokosimme kirjeeseen
katsauksen HuuMaan
”Yhteisössä asuu viisaus, ihmisen sisällä tahto.
Ennakkoluulottomasti kohti huumeetonta
hyvinvointia!”
HuuMa-hankkeen kevät on takanapäin ja siirrymme
kesään ja kohti syksyn toimintaa. Tässä kirjeessä
kerromme lyhyesti kevään 2019 aikana
tapahtuneesta, HuuMa:n syksyn aikataulusta, tarjolla
olevista koulutuksista ja käynnissä olevista
opinnäytetöistä.
Lisäksi esittelemme tiimimme sekä lopuksi
ohjausryhmän ja muotoiluryhmän kokoonpanot.

verso

lamk

ANNE-MARIE

TAINA

anne-marie.haavisto
@phhyky.fi

taina.heininen-reimi
@lamk.fi

044-729 7993

044-708 0709
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ANNE-MARIE HAAVISTO, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, (VERSO/PHHYKY)

MERVI HIETARANTA, SIHTEERI, (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
muotoiluryhmät sekä nuorten
työpajat.

Työskentelen HuuMa-hankkeessa talouteen ja
viestintään liittyvissä asioissa sekä ohjausryhmän
sihteerinä. Työssäni teen yhteistyötä projektipäällikön
ja Verson johtajan sekä Lahden
ammattikorkeakoulun ja PäijätHämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa mm. laskuihin
ja maksatushakemuksiin sekä
viestintään liittyen.

TAINA HEININEN-REIMI, SOS- JA TERV. ALAN LEHTORI,
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ (LAMK)

SUSANNA LEIMIO, EHKÄISEVÄN TYÖN SEUTUKOORDINAATTORI,
(VERSO/PHHYKY)

Olen mukana HuuMa:ssa osatoteuttajana olevan
Lahden ammattikorkeakoulun puolen projektipäällikkönä. Työskentelen erityisesti opiskelijayhteistyössä
toteutettavien HuuMa:an liittyvien
projektien, tiedonhankinnan ja
opinnäytetöiden koordinoijana.
Tunnistan myös tulevaisuuden
osaamistarpeita suhteessa
HuuMa-malliin.

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
opiskelijaterveydenhuollon
kanssa.

PIRITTA HANNONEN, PALVELUMUOTOILUN OPETTAJA,
PALVELUMUOTOILIJA (LAMK)

HELI LEHTOVAARA, ALUEELLINEN
HYVINVOINTIKOORDINAATTORI, (PHHYKY)

HuuMa:ssa tehtäväni on vastata hankkeen palvelumuotoiluprosessin läpiviennistä
yhdessä projektipäällikön kanssa.
Muotoilemme kehittämistyön
aikana konseptin, jolla tehdään
vaikuttavaa ehkäisevää
huumetyötä nuorten parissa. Teen
myös opiskelijayhteistyötä
palvelumuotoilun osalta.

Kehitän HuuMa-hankkeessa systemaattista tapaa
muodostaa nuorilähtöistä
tietoa. Nyt teen selvitystyötä
siitä, miten nuorilähtöinen
hyvinvointitieto muodostuu
kunnissa. HuuMa:ssa sovitaan
tiedon keräämisen tavoista,
yhteisen tiedon muodostamisesta ja tiedon saattamisesta
hyödynnettävään muotoon.

PIIA TOMMOLA, KOULUTERVEYDENHOITAJA, (PHHYKY)

SANNA TAIPALE, OPISKELUTERVEYDENHOITAJA, (PHHYKY)

Työskentelen HuuMa:ssa asiakastiedon hyödyntämisen
ja ehkäisevän työn kehittämiseksi kouluterveydenhuollossa. Aluksi kuvaamme terveydenhoitajan roolia ja tehtäviä
ehkäisevässä päihdetyössä. Teen
selvitystyötä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käytännöistä ja
tarpeista suhteessa tiedon
kirjaamiseen ja tilastoitumiseen
sekä interventiomenetelmiin.

Työskentelen HuuMa:ssa huumeiden käytön
varhaisen tunnistamisen prosessin kehittämiseksi
erityisesti opiskeluterveydenhuollon osalta. Aluksi
lähdemme kuvaamaan
terveydenhoitajan roolia ja
tehtäviä ehkäisevässä
päihdetyössä.
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Takaisinheitto
kevääseen 2019
Huolella tehdystä hankehausta kohti
yhteistä tekemistä!
Kevät on sisältänyt paljon hankkeen aloitukseen
liittyviä tehtäviä suunnitteluun, sidosryhmätapaamisiin ja sopimusten tekemiseen liittyen.
Tarkennettu hankesuunnitelma lähetettiin THL:lle
18.1. ja hankkeen aloitusilmoitus jätettiin tehtyjen
sopimusten kera 29.3. Ohjausryhmän kokoonpanoa
oli suunniteltu jo hankkeen hakuvaiheessa, PHHYKY:n, kuntien ja nuorten edustajat selvisivät
helmikuussa. Palvelumuotoiluprosessiin osallistuvaa muotoiluryhmää koottiin koko kevään ajan.
Jokainen kunta, PHHYKY sekä useat muut toimijat ovat osoittaneet kovasti kiinnostusta hanketta
kohtaan. Kutsuja eri ryhmiin ja kokouksiin on tullut kiitettävästi ja on ollut hienoa päästä kuulemaan
näkemyksiä, toiveita ja hyviä käytäntöjä. Monenlaista kunnissa onkin ollut jo kehitteillä. Tällä hetkellä
linkittäydytään vahvemmin LAPE-työhön ja perhekeskustoimintamalliin sekä alueen hankkeisiin.
POP UP hankekahvit keräsivät 13.2. ja 18.2. Verson kokoustiloihin 30 hankkeesta kiinnostunutta
työntekijää eri kunnista. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 18.3. sekä toisen
kerran yhdessä muotoiluryhmän kanssa 21.5. Palvelumuotoilu päästiin tuolloin aloittamaan ja syksyllä
jatketaan vielä täydentyvän ryhmän kanssa. Nuorten työpajoja järjestimme kolme: yhden Orimattilan
nuokulla HuuMa:n teema-iltana ja kaksi Tiirismaan koululla Lahdessa. Osallistujat olivat 10-16vuotiaita. Näiden lisäksi keräsimme nuoriymmärrystä kohtaamalla nuoria ja tekemällä puhelimella
vastattavaa kyselyä Pikku-Veskulla koulun loppumisiltana.
Hankkeen tiedotusta tehdään niin Facebookin Anne-Marie HuuMa-hanke -profiilin kuin sähköpostin
kautta. Twitterissä kannattaa seurata profiilia @annemariehaavis. Hankkeen materiaalia tallennetaan
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, Piia, Sanna sekä alueen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt, hyvinvointikoordinaattoreiden verkostoon kuuluvat, ohjausryhmäläiset ja muotoiluryhmään osallistuvat sekä kaikki
mukana olevat.

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 KaltiolaKauppinen tekee opinnäytetyönään mallinnusta nuorten työpajoista,
joita järjestetään HuuMa-kehittämiseen liittyen.
Kiinnostaako opinnäytetyön tekeminen HuuMa-hankkeeseen liittyen?
LAMK:in opiskelijana ota yhteyttä Taina Heininen-Reimiin, muun
oppilaitoksen opiskelijana, ota yhteyttä Anne-Marie Haavistoon!
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Entäpä mitä syksyllä 2019
Kohti huumeetonta hyvinvointia - ennakkoluulottomasti!
Syksyllä järjestetään koulutuksia, kierretään kuntien ja muiden toimijoiden luona osallistumassa
tapaamisiin ja kehittämiseen ja keräämässä hyviä käytäntöjä. Syksyllä järjestetään edelleen nuorten
työpajoja sekä muotoiluryhmän työpajoja (2 kpl). Ohjausryhmä kokoontuu kahdesti, joista
ensimmäisellä kerralla väliarviointiin. Syksyllä ollaan myös mukana nuorten hoitopolkuihin liittyvässä
kehittämisessä ja työstetään erityisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käytäntöjä ehkäisevässä
työssä ja varhaisessa tuessa. Tähtäämme korkealle myös tarkastellessamme rakenteisen kirjaamisen
mahdollisuuksia entistä ajantasaisemman hyvinvointitiedon tuottamisessa. Hankkeen aikana aletaan
nostaa saamastamme materiaalista esiin myös osaamisen ja osaamistarpeiden näkökulmaa. Hankkeen
konseptia tehdessä haluamme pitää mukana myös sen, millaista osaamista HuuMa-konsepti nyt ja
tulevaisuudessa edellyttää. Aikataulussa joitakin sovittuja asioita, lista täydentyy elokuussa.

Elokuu
EHYT ry:n Kannabisinterventiohanke kouluttamassa niin terveydenhuollon osaajia kuin
opiskeluhuoltoa alueellamme. Koulutukset jatkuvat syksyn edetessä. Maksuttomia koulutuksia.

Syyskuu
EHYT ry:n osallistujille maksuton Juteltaisko? -koulutus 5.-6.-luokkien opettajille ja esim.
koulunuorisotyön tai opiskeluhuollon henkilöstöstä tuleville työpareille. Lahdessa 4.9. klo 13-16.
Mukaan pääsee 1-3 henkilöä 10 koululta. Koulutuksesta saa materiaalin sekä koulukohtaisesti yhden
päivän EHYT ry:n vetämiä tunteja harjoitukseksi.
Ohjausryhmän kokous ja väliarviointi 10.9.
HuuMa ja Nuorisoalan osaamiskeskus VAHVISTAMO nuorisotyön seudullisessa kokoontumisessa 12.9.
Kaikille 8.luokille tarjottavat kouluille maksuttomat Hubu-tunnit alkavat ja jatkuvat lukuvuoden ajan.
Hankkeen ensimmäinen maksatushakemus tehdään syyskuussa.

Lokakuu
Muotoiluryhmän palvelumuotoilutyöpaja vol.2 pidetään LAMK:issa 1.10. klo 12:30-15:30
HuuMa-Jututtamo-ohjaajien koulutus vanhempien vertaisryhmien/iltojen ohjaamisesta
kiinnostuneille. Osallistujille maksuton. MLL:n koulutus ja kouluttaja. Koulutuksessa on 17,5h
lähiopetusta, ennakko ja välitehtävät. Koulutus Lahdessa 9.10., 14.11. sekä tapaaminen tammikuussa
2020. Mukaan pääsee 8-16 osallistujaa, esimerkiksi 2-3 henkilön pareja tai tiimejä.
Nuorten työpaja (liittyy palvelumuotoilutyöpajaan vol. 3)

Marraskuu
Ohjausryhmän kokous 26.11.

Joulukuu
Muotoiluryhmän palvelumuotoilutyöpaja vol.3 pidetään LAMK:issa 3.12. klo 12:30-15:30
Nuorten työpaja (liittyy palvelumuotoilutyöpajaan vol. 4)
Ensimmäiset opinnäytetyöt valmistuvat (Eine Kutvonen ja Annastiina Kaltiola-Kauppinen)
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HUUMA OHJAUSRYHMÄ

HUUMA MUOTOILURYHMÄ

Ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa
Sosiaalialan osaamiskeskus Versossa.

Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa, vuorotellen
eri kuntien nuorten työpajojen kanssa.
Muotoiluryhmään osallistuu aina edellisen nuorten
työpajan nuoriryhmä. Muotoiluryhmää vetää
palvelumuotoilun asiantuntija Piritta Hannonen
(LAMK) yhdessä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijan
Taina Heininen-Reimin (LAMK) ja projektipäällikön
kanssa.

puheenjohtaja LT Risto Kuronen, HYTE-yksikön
päällikkö (PHHYKY)
Anne-Marie Haavisto, projektipäällikkö, Sosiaalialan
osaamiskeskus Verso -liikelaitos, (PHHYKY)

Millamaari Hämäläinen, nuorisovastaava,
erityisnuorisott, Asikkala

Susanna Leimio, ehkäisevän työn
seutukoordinaattori, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
-liikelaitos, (PHHYKY)

Heli Turve, työpajaohjaaja (varalla Johanna Huttunen,
hyvinvointikoordinaattori), Hartola

Heli Lehtovaara, hyvinvointikoordinaattori, (PHHYKY)

Irina Barkman, hyvinvointikoordinaattori, Iitti

Kirsi Kuusinen-James, johtaja, Sosiaalialan
osaamiskeskus Verso -liikelaitos, (PHHYKY)

Crista Ervamaa, jalkautuva nuorisotyö, Lahti

Kati Peltonen, TKI-johtaja, LAMK

Ilkka Koskimäki, poliisipäällikkö, Hämeen poliisi

Anni Helldán, kehittämispäällikkö, THL

Heli Vaija, aluekoordinaattori, EHYT ry.

Sari Lahti, Lapsiperhepalveluiden tulosaluejohtaja
(PHHYKY)

Mauno Väänänen, Aluepäällikkö, Lahti

Ilmo Jokinen, osastopäällikkö, EHYT ry

Pauliina Koskela, koulukuraattori, hyvinvointijohtaja,
Padasjoki

Teija Ahvenainen, terveydenhoitaja Salpaus, Heinola

Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, Asikkala,
Padasjoki (varalla Pirjo Hepo-oja, Hyvinvointijohtaja,
Heinola)

Hanna Rapatti, erityisopetuksen rehtori, Hollola
Piritta Ahl, nuorisotyöntekijä, ehkäisevän päihdetyön
yhdysh., Pukkila

Jouni Kivilahti, nuorisotoimenjohtaja, Lahti (varalla
Virpi Rantanen, palvelupäällikkö/Nuorisopalvelut,
Lahti)

Ville Forstedt, erityisnuorisotyöntekijä, Lahden
seurakuntayhtymä, Ankkuri-tiimi

Jonna Erola, opiskelija

Minna Veistilä, sosiaalijohtaja ja kuntapäättäjä VeliPekka Koskinen, Sysmä
Elina Hult, opiskelija
Anne-Marie Haavisto, projektipäällikkö, Verso/
PHHYKY
Susanna Leimio, ehkäisevän työn
seutukoordinaattori, Verso/PHHYKY
Piia Uotinen, opetuspäällikkö, Orimattila
Kärkölä?
Myrskylä?
PHHYKY?
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