
Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry  

 

TOIMINTAKERTOMUS 2019  

 
 

Tammikuu 

Toiminta käynnistyi vuodenvaihteen jälkeen mukavasti. Ensimmäinen ajatuspaja järjestettiin Werkko-

sunnuntain yhteydessä 6.1. , jolloin aiheena oli tulevat yhdistyksemme infotilaisuudet mm. Hyvinkäällä, 

niiden sisällön ideointi ja esiintyjien evästäminen.  

Vain elämää -vertaisverkosto käynnisti Yhdistysverkoston tiloissa Sahan koululla kevättoimintansa 7.1.  

kokoontumisessa , jossa oli mukana yhdeksän vertaista/kokemusasiantuntijaa.   

Werkon naisjäsenet käynnistivät yhteistyössä Järvenpään A-killan kanssa Woman Power -

vertaistukiryhmän, joka kokoontui Sahan koululla 15.1. alkaen tiistaisin tammikuussa yhteensä kolme 

kertaa. 

Uusi hallitus piti 23.1. järjestäytymiskokouksen, jossa puheenjohtajaksi valittiin Pasi Solonen, 

varapuheenjohtajaksi ja jäsenvastaavaksi Heikki Sipponen, yhdistyksen sihteeriksi Kirsi Pakkanen, 

rahastonhoitajaksi Annikki Penttinen, tiedottajaksi Karin Rinne-Halme ja avustusvastaavaksi Outi Hietala. 

Hallitus keskusteli ja päätti kokemusasiantuntijatehtävien uudesta koordinointiryhmästä, joka pyrkii sekä 

luomaan yhteyksiä sosiaali- ja terveyspalveluihin että löytämään tarjotuille tehtäville sopivat 

kokemusasiantuntijat. Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui 10 kertaa.  

 



 

Werkon hallitus pohtii syksyn toimintaa lokakuussa 2019 (Kuva: Martti A Kemppi) 

Tammikuussa 21.1 järjestettiin kokemus- ja vertaistoimintaa esittelevä infotilaisuus Hyvinkäällä, HYRIA 

Torikatu 1,yhteistyössä HYRIA-säätiön kanssa. Infotilaisuuteen osallistui yhteensä n. 60 aiheesta 

kiinnostunutta kuntalaista, kuntoutujia ja ammattilaisia palveluista.  Pasi, Karin, Hessu ja Jaana kertoivat 

heille Werkko ry:n toiminnasta Keski-Uudellamaalla..   

Tammikuussa käynnistyi myös yhteistyö  Nurmijärven koulujen kanssa huumeiden käytön ehkäisemiseksi. 

Kaksi kokemusasiantuntijaa valmisteli alustuksen ja valmistautui keskustelemaan oppilaiden kanssa 

yhteensä viidessä?? tilaisuudessa, joihin osallistui tammi-helmikuussa yhteensä n. XX oppilasta ja opettajia 

sekä vanhempia. Tilaisuuksista ja Werkon kokemusasiantuntijoiden panoksesta niihin kerrottiin 

Nurmijärven Uutisten etusivulla 10.2.2019  



 

Werkko-sunnuntain päihteettömään olohuonetoimintaan osallistui tammikuussa 6.1: 21, 13.1.:17, 20.1.:17 

ja 27.1.:24 kävijää, joiden joukossa oli myös uusia ihmisiä yhdistyksen ulkopuolelta. Hävikkiruoka-

lounaatkin jatkuivat yhteistyössä #Yhdessäkatettu-hankkeen kanssa.  Uusia kävijöitä kutsuttiin mukaan 

niiden toteutukseen.  

 

Helmikuu 

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän sosiaalisen kuntoutuksen työpaja Järvenpää-talossa 4.2.19. 

Yhteiskehittämässä mukana kokemusasiantuntijoita, työntekijöitä ja johtoa. Aiheena oli tällä kertaa 

asiakasohjaus sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin eri osakunnissa (Tuusula, Mäntsälä, Järvenpää, Hyvinkää, 

Nurmijärvi). Työpajassa pohdittiin, miten asiakasohjaus tulisi jatkossa toteuttaa ja mitä asioita siinä tulee 

huomioida. Werkon edustajia mukana kaksi kokemusasiantuntijaa. 

4.2 Vain Elämää vertais tapaaminen Sahankoululla, puhuttiin yleisesti ihmisten tekemisistä ja jaksamisesta. 

Paikalla 8 henkilöä 

Yhteistyön virittely käynnistyi myös Järvenpään seurakunnan suuntaan kahden kokemusasiantuntijan toimesta 

7.2., jolloin he kävivät Kirkonkulmalla diakoni Rotola-Pukkilan kanssa sopimasta kahdesta vierailusta 

seurakunnan mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuun keskusteluryhmään maaliskuussa  

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä käynnisti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluita koskevien 

asiakasmaksuohjeiden ja palvelujen myöntämiskriteerien laatimisen. Werkon kaksi edustajaa osallistui tätä 



aihetta työstävään työpajaan  5.2.2019. Työpaja oli tarkoitettu asumispalvelujen parissa työskenteleville, 

palvelujen asiakkaille (kokijat ja kokemusasiantuntijat) sekä johdolle. 

14.2. Kaksi werkkolaista kävi Nurmijärven KEUDAssa pitämässä alustukset kokemusasiantuntija- näkökulmasta 

lähihoitajaopiskelijoille. 

4.2. Keusoten Sosiaalisen kuntoutuksen työpajassa Järvenpää-talolla oli aiheena asiakasohjaus sosiaalisen 

kuntoutuksen palveluihin. Yksi Werkon edustaja oli mukana tuomassa kokemusnäkökulmaa.  

6.2. MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman päätösseminaarissa DIAKissa Helsingissä oli 

mukana kaksi Werkon edustajaa 

Helmikuussa Matalan kynnyksen Werkko-sunnuntain #Yhdessäkatettu -toimintaan osallistui 27.1.: 24, 3.2 .: 24, 

10.2.:19, 17.2.:23 ja 24.2.:31 henkilöä. 

 

Maaliskuu 

4.3 Vain Elämää vertaistapaaminen kokoontui Sahankoululla, keskusteltiin yleisesti kuulumisista ja vertaisten 

tilanteista. Paikalla seitsemän henkilöä 

5.3. toteutui yhden yhdistyksen kokemusasiantuntija-edustajan vierailu Järvenpään seurakunnan 

mielenterveyskuntoutujille järjestämässä keskusteluryhmässä. Hän kertoi omia kokemuksiaan elämänsä eri 

vaiheissa ja viritti keskusteluja niistä sekä ryhmän esille ottamista yksityiskohtaisemmista asioista ja 

kokemuksista. Seuraava edustajan vierailu toteutunee syksyllä. 

6.3. kolme yhdistyksen edustajaa kävi kouluttamassa päihdetyön ammattitutkinnon opiskelijoita 

Seurakuntaopistolla yhteistyössä Osallisuuden aika ry:n edustajien kanssa. Painopiste oli lastensuojelun 

asiakkuudessa ja siihen liittyvissä kokemuksissa. 

18.3. yhdistyksen edustajia osallistui Kulttuurikortti-aloitetta käsittelevään Järvenpään kaupungin ja 

järjestöjen kokoukseen Järvenpää-talolla. Werkon ehdotuksesta Mt-Skene-verkoston käynnistämä  

Kulttuurikortti-aloite etenee poliittisessa päätöksenteossa. Kyseeseen tulevat Järvenpään tapahtumat; 

museot, taidenäyttelyt, konsertit, eivät esimerkiksi yksityisten ohjelmatoimistojen tapahtumat. 

Samana iltana (18.3.) pitkään suunnitteilla ollut jäsenten työnohjaus käynnistyi Careerian työnohjaaja-

opiskelija Stefan Laineen toteuttamana. Työnohjaus jatkui kevään ajan n. kerran kuussa kahden tunnin 

mittaisena. Se tapahtui avoimessa ryhmässä ja sen tavoitteena oli tukea sekä vahvistaa vertais-, 

vapaaehtois-, luottamus- sekä kokemusasiantuntijatehtävissä toimivia, auttaa heitä hahmottamaan ja 

rajaamaan omaa rooliaan sekä säätelemään jaksamistaan.  (Ks. LIITE) 

21.3. Nurmijärvellä Klaukkala Yläkoulun vanhempainillassa kaksi yhdistyksen edustajaa kertoi omat 

kokemustarinansa liittyen päihteisiin ja päihdepiireihin, kyseessä oli samat tarina-alustukset, jotka pidettiin 

kokemusasiantuntijoiden vierailuissa 6-9 luokkalaisten luona. Samalla kerrottiin vanhemmille lyhyesti 

Werkon toiminnasta. 

 



 

 

26.3 kaksi yhdistyksen edustajaa osallistui Helsingin sosiaali- ja terveysviraston työpajaan, johon tuotiin 

kokemustietoa palveluiden kehittämiseksi mm. kotiin vietävissä palveluissa. Työskentely jatkuu 

myöhemmin keväällä. 

29.3. kaksi yhdistyksen edustajaa kävi Hämeenlinnan HAMKissa kertomassa sosionomi-opskelijoille ja 

opettajille yhteiskehittämisessä ja kertomassa kokemustietoa toipumisesta ja kuntoutumisesta. Aiheita oli 

mm.  ammattilaisten, asiakkaiden ja vertaisten/kokemusasiantuntijoiden yhteistyön anti sekä 

yhteiskehittämisen kolme eri asetelmaa; palveluiden “mikro”tasolla, osana palvelukäytäntöjä & johtamista 

“meso”tasolla, hanke-, strategia- ja kehittämistyössä, vaikuttamisessa “makro”tasolla. Näiden aiheiden 

rinnalla kerrottiin omia kokemus-puheenvuoroja  toipumisen ja kuntoutuksen eri vaiheissa, liittyen 

käsiteltyihin aiheisiin. 



Matalan kynnyksen Werkko-sunnuntai- ja #Yhdessä Katettu-toimintaan osallistui maaliskuussa 3.3.:21, 

10.3.:25, 17.3.:23, 24.3.:26 ja 31.3.: 23 kävijää. 

Huhtikuu 

1.4 Vain Elämää vertaistapaaminen tuttuun tapaan Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ry:n Sahankoululla, 

käytiin yleistä keskustelua osallistujien kiinnostuksen pohjalta, paikalla oli kymmenen vertaista. 

Huhtikuussa Werkkoa pyydettiin valitsemaan kokemusasiantuntija-edustaja valtakunnallisen Osallistava 

yhteisö -hankkeen (2019-2021) ohjausryhmään. Ohjausryhmään toivottiin edustajaa, jolla on kokemusta 

vähävaraisuudesta ja ruoka-avun saamisesta sekä halua osallistua ja vaikuttaa valtakunnalliseen 

kehittämistyöhön ruoka-avun kentällä. Werkon edustajaksi valittiin Kirsi Pakkanen. 

1.4. Järvenpään MT-skene työryhmän yhteistyökokoukseen osallistui kaksi yhdistyksen edustajaa. 

Aiheina oli Asunnottomien yö, Järvenpää-päivä ja Kulttuurikortti.  

Werkon oma työnohjaus vertaisille, kokemusasiantuntijoille ja vapaaehtoisille käynnistyi 10.4. Stefan 

Laineen ohjauksessa. Kevään ohjauskerrat ovat hänen työnohjaaja-opintoihinsa liittyvää harjoittelua.  

Matalan kynnyksen Werkko-sunnuntaitoimintaan ja #Yhdessäkatettu-lounaisiin osallistui 7.4.: 17, 14.4.: 

26, 21.4.: 18 ja 28.4.: 13 henkilöä. 

Toukokuu 

6.5 kokoontui “Vain Elämää” -vertaistapaaminen Sahankoululla, illan aikana käytiin yleistä keskustelua 

vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tekemisistä. Paikalla oli seitsemän henkilöä. 

Työnohjausta saatiin toisen kerran 8.5. ja kolmannen kerran 29.5., joiden jälkeen pidettiin kesätauko.  

9.5. Järvenpään hyvinvointilautakunnassa käsiteltiin Kulttuurikortti-kokeilua, jonka on ajateltu käynnistyvän 

vuoden 2020 aikana. Tämän jälkeen kokeilua työstetään pienemmällä työryhmällä elokuussa. Werkkoa 

kyseisessä työryhmässä edustaa Anne Turunen, joka toimii myös Louhela Setlementissä. Muut Werkon 

edustajat pääsevät kuulemaan aiheesta elokuun työryhmäkokouksen jälkeen kokoontuvassa Järvenpään 

MT-skene verkostossa. 

11.5 olimme mukana kahden edustajan voimin Järvenpää-päivässä Janne-kävelykadulla, jossa jaoimme 

infoa yhdistyksestäme Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston pisteessä. Yhdistyksemme toiminta ja sen 

olemassolo kiinnosti useita ihmisiä. Saimme varsin positiivista palautetta, että on toimintaa ihmisille, joille 

saattaa olla vielä hankalaa päästä sairauksien ja ongelmiensa vuoksi kiinni nk. normaaliin elämänmenoon.  

16.5. SOTE Digi -messuilla  oltiin mukana, esiteltiin vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta sekä Werkko 

ry:n toimintaa kahden edustajan panoksella. 

23.5. neljä Werkon edustajaa osallistui Helsingin sosiaaliviraston järjestämään työpajaan. Aiheena oli 

asiakasprosessien sujuvoittaminen HelppiSeniorin, Kotihoidon ja Gerontologisen sosiaalityön yhteisenä 

työnä. Tavoitteena oli kuvata em. tahojen asiakasohjauksen, kotihoidon ja gerontologisen sosiaalityön 

välisiä asiakasprosesseja ja hakea ratkaisuja prosessien parantamiseksi kaikkien kolmen toimijatahon 

näkökulmista.  

Toukokuussa käynnistyi kevään aikana yhdessä A-killan kanssa suunniteltu Green care -palstatoiminta 

Annankulmassa, mukana on sekä Werkon jäseniä (kolme henkilöä) että A-kiltalaisia. 

Werkko-sunnuntaitoiminta ja yhteistyö #Yhdessäkatettu-hankkeen kanssa jatkui. Sunnuntai-iltapäivien 

matalan kynnyksen päihteettömään toimintaan osallistui 5.5.: 13, 12.5.: 13, 19.5.: 17, 26.5: 18 henkilöä. 



Kesäkuu 

5.6. Seurakuntaopistolla kokemusasiantuntija vieraili iltapäivässä kertomassa mielenterveys-ja päihdetyön 

erityisammattitutkinnon opiskelijoille kokemustarinaansa ja isyysnäkökulmasta päihde-ja 

mielenterveyshäiriöissä ja niistä toipumisessa sekä palveluissa. 

18.6. yhdistyksen kaksi edustajaa neuvottelivat Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston Sairaalasta kotiin -

vertaistuen polku -hankkeen edustajan kanssa hankekumppanuudesta ja mm. Vertaistalosta, johon 

toivotaan yhdistyksen tietoja.   

Juhannusta juhlittiin päihteettömästi yhden jäsenen pihapiirissä yhdentoista jäsenen voimin grillaten.  

 



 

 

Kesäkuussakin Werkko-sunnuntait jatkuivat tuttuun tapaan, lukuunottamatta 16.6. ja juhannuksen jälkeistä 

sunnuntaita 23.6. Uusia kävijöitä ja vapaaehtoisia toiminnan toteuttajia tuli mukaan mm. #Yhdessäkatettu-

kuvioihin. Kävijöitä oli yhteensä 51. 

Heinäkuu 

Green Care-palstatoiminta jatkui yhteistyössä A-killan kanssa. Satoa voitiin jo korjata ja nauttia myös mm. 

Werkko-sunnuntaissa.  

3.7. hallituksen kokouksessa päätettiin valita sihteeriksi tehtävästä luopuneen Kirsi Pakkasen tilalle Outi 

Hietala. 

Vertaisten omaa virkistystoimintaa toteutettiin Kerimäellä, jossa  järjestettiin Werkko-selviytyjät leiri 21.7.-

25.7. Mukana oli kahdeksan werkkolaista ja heidän perheen jäseniään. Ohjelma muodostui 

vapaamuotoisesti kalastuksesta, veneilystä, grillaamisesta ja letunpaistosta & saunomisesta.  Siinä ohessa 

juteltiin vertaistuen hengessä elämästä ja kesästä. 

Werkko-sunnuntait jatkuivat pientä, kesä-heinäkuun taitteeseen osunutta taukoa lukuunottamatta tuttuun 

tyyliin, uusia toiminnan toteuttajia löytyi mm. hävikkiruuan nouto- ja valmistustehtäviin. Kävijöitä oli  

yhteensä heinäkuussa 67. 



Elokuu 

Syksyn ensimmäinen työnohjaus oli 7.8. Myllytien toimintakeskuksessa. 

Werkon ajatuspaja kokoontui Werkko-sunnuntain yhteydessä 11.8., jolloin pohdittiin ja kehiteltiin 

päihteettömän olohuonetoiminnan tulevaisuutta. Tuloksena luotiin Jelppi-meseryhmä, joka jakaa jatkossa 

yhdessä vastuita ja tehtäviä. 

Elokuun 17. päivä pidettiin syksyn ensimmäinen virkistyspäivä yhteistyössä HYRIA-säätiön kanssa, säätiön 

opetusmetsän laavulla. Mukana kahdeksan 8jäsentä ja kaksi koiraa. Nähtiin myös harmaahaikara. 

26.8. Mt-scene verkostotapaaminen Setlementti Louhelassa, paikalla  Werkosta kolme jäsentä. Aiheena 

Werkon aloitteesta Järvenpäässä käynnistyvä Kulttuurikortti-kokeilu. 

Vain elämää verkosto kokoontui Yhdistysverkoston tiloissa Sahan koululla 5.8., paikalla oli neljä verkoston 

jäsentä, muu porukka vielä ilmeisesti kesälomalla. 

Werkon edustaja Annikki osallistui 29.8. Hyvinkään sairaalassa Vertaistuen polkuja-hankkeen 

yhteistyötilaisuuteen.  

30.08. Liityttiin jäseneksi hävikkiruokaa hyödyntävään, Järvenpään vapaaseurakunnan koordinoimaan 

Yhdessä katettu verkostoon. Tarkoituksena on tehdä yhdessä hävikkilounasta Werkko-sunnuntaissa ja 

tarjota ateria muillekin kävijöille. 

Werkko-sunnuntaissa oli elokuussa yhteensä 66 käyntiä ja jälleen uusia ihmisiä löysi tämän päihteettömän 

olohuoneen. 

SYYSKUU 

Vain elämää vertaistapaaminen kokoontui sahan koululla 2.9. , mukana oli 6 henkilöä.  

Werkon edustajia osallistui 3.9. Keusoten Järvenpään Wärttinä-asumispalvelun 10-vuotisjuhliin, joissa 

hallituksemme jäsen Heikki Sipponen piti myös puheen. 

Werkon vertaisten, kokemusasiantuntijoiden ja vapaaehtoisten työnohjaus jatkui Cooperin kulmalla 

(Myllytien toimintakeskus) 6.9. 

Cooperin kulmalla järjestettiin 12.9. Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston Polkuja-hankkeen toimesta 

Mielenterveys- ja päihdetyön kumppanuusiltapäivä jossa oltiin mukana viiden jäsenen voimalla. 



 

Kumppanuuspäivässä oli runsaasti Keusoten ja yhdistysten väkeä, mikä tarjosi werkkolaisille hyvän 

mahdollisuuden verkostoitua. 

Kaksi Werkon kokemusasiantuntijaa oli kertomassa omaa kokemustaan Nurmijärven Keudalla 24.9. 

lähihoitajaopiskelijoille sekä puhumassa kokemusasiantuntijatoiminnasta yleensä. 

Kävelyfudis-kokeilu 25.9. Järvenpään Rantapuistossa, yhteistyössä Kukunori ry:n Kävelyfutis-hankkeen 

kanssa. Mukana kuusi yhdistyksen tai verkoston jäsentä. 

 



Kuva: Kävelyfutis oli sopivan liikkuvaa ja samalla hauskaa. Tätä lisää !!! (Kuva: Martti A Kemppi) 

Yksi Werkon kokemusasiantuntija oli 26.9. Mäntsälän terveyskeskuksessa kertomassa omasta 

toiminnastaan JUST Järvenpään Matalan kynnyksen vastaanotolla kokemusasiantuntijana sekä Werkon 

toiminnasta. 

Werkko-sunnuntaitoiminta jatkui Temalilla vertaistapaamisten, hävikkilounaan ja yhteisöllisen toiminnan 

merkeissä. Tässä kuussa kävijöitä oli yhteensä 92. 

LOKAKUU 

Työnohjausryhmä kokoontui Myllytien toimintakeskuksessa 4.10. 

 7.10 Vain elämää tapaamisessa oli mukana seitsemän henkilöä. 

7.10. Yhdessä katettu verkostopalaveriin osallistui Werkon edustajana Hessu. 

11.10. Saunailtaan Kellokosken jokivarressa osallistui yksitoista vertaista, jotka virkistäytyvät saunoen ja 

uiden sekä makkaraa paistaen. Kaksi innostui jäämään saunatuvalle yöpymään. 

 

15.10. HUSin psykiatrian poliklinikan JMT:n psykoedukaatioryhmässä vieraili yksi kokemusasiantuntijamme 

kertomassa Werkon toiminnasta 

17.10 Asunnottomien yö, paneelikeskustelussa mukana Hessu  Werkosta  

28.10 Mt-scene verkoston kokous, mukana 2 henkilöä Werkosta 

Temalin Werkkosunnuntain kävijämäärä oli lokakuussa yhteensä 77. Kävelyfudista on pelattiin 20.10 

sunnuntaina Temalilla, syksyn ja talven aikana sitä pyritään jatkamaan joka toinen sunnuntai Kukunori ry:n 

ja Kävelyfutis-hankkeen tuella. 



MARRASKUU 
4.11. Vain elämää vertaistapaaminen kokoontui Sahan koululla, paikalla kuusi henkilöä. Samana iltana YLEn 

MOT-ohjelmassa esiintyi asumispalveluiden kokemusasiantuntijana yhdistyksemme aktiivi Hessu Sipponen.  

Syksyn viimeinen työnohjaus pidettiin Stefan Laineen ohjauksessa Myllytien toimintakeskuksessa 8.11. 

Yhdessä katettu -verkoston järjestämään Ruokahävikki-työpajaan osallistui 13.11. yksi yhdistyksen edustaja. 

Yhdistyksen edustaja osallistui myös 14.11.  Yhdessä katettu -palaveriin Järvenpään seurakunnassa. Samana 

päivänä yhdistyksemme edustajat osallistuivat Tuusulan Hyrylässä Keudigi-messuille, esittelivät 

toimintaamme ja kokemusasiantuntemusta. Saimme tehtyä toimintaamme tunnetuksi monille uusille sote-

ammattilaisille. 

Yhdessä kehittämisen YKVA-valmennukseen Keusoten sosiaalisessa kuntoutuksessa osallistui kolme 

yhdistyksen jäsentä kokemusvalmentajina ja viisi jäsentä osallistujina. 

Kaiku/kulttuurikortti työpajaan sekä Yhdessä Katettu-verkoston & Keusoten aikuissosiaalityön 

yhteistyöpalaveriin osallistui 19.11. yksi Werkon edustaja. 

26.11. Yhdistyksen syyskokous kokoontui Myllytien toimintakeskuksessa, paikalla kolmetoista henkilöä 

Werkko-sunnuntaihin päihteettömässä olohuonetoiminnassamme oli kuukauden aikana yhteensä 86 

käyntiä. Toimintavastuuta on nyt jaettu Jelppi-ryhmälle, jolloin Hessu on enemmän taustalla ja toimii 

yhteyshenkilönä YhdessäKatettu-hankkeeseen hävikkilounastoiminnan merkeissä. 

JOULUKUU 
Vain elämää- vertaistapaamiseen osallistui 2.12. yhteensä kuusi vertaista. 

Yhdistys järjesti 4.12 Järvenpään kirjastossa Toivon ja toipumisen polkuja -keskustelutilaisuuden. Ilmo 

Häkkinen alusti aiheesta ja paikalla olleet kolmetoista osallistujaa keskusteli siitä innokkaasti. Tilaisuus 

videoitiin ja video tallennettiin Werkon julkisille FB-sivuille.  

Pikkujoulut vietettiin 8.12. Werkko-sunnuntain yhteydessä. Kaikkiaan päihteetön olohuone Werkko-

sunnuntai toteutui joulukuussa neljä kertaa, kävijöitä oli yhteensä 89. 

Toimintavuoden päätteeksi saimme onnitella itseämme: keväällä STEAlle tehty hakemus Werkon Kokewa -

hankkeesta sai myönteisen päätöksen ja nyt voimme kehittää alueemme kokemusasiantuntija- ja 

vertaistoimintaa yhdessä Keusoten, HYRIA-säätiön, Nurmijärven Klubitalon ja monen muun kumppanin 

kanssa.  

 


