
Aluetyöryhmät starttasivat!

Aluetyöryhmät ovat käynnistyneet Pohjanmaan,
Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla. Aluetyöryhmien
tarkoituksena on katsoa kohderyhmän tilannetta juuri
oman alueen erityispiirteiden kautta ja luoda toimiva
palvelupolku hankkeen tuella. Ryhmän jäsenillä on myös
erityisen tärkeä asema palvelupolun jalkauttamisessa ja
juurruttamisessa alueille. Työryhmät ovat vapaamuotoisia,
moniammatillisia ja yli organisaatiorajojen toimivia. Jos
tunnet halua liittyä ryhmään, laita sähköpostia Minnalle
tai Pialle, joukkoon mahtuu hyvin mukaan! 

Talviset terveiset hankkeesta

Hyvää vuoden alkua Tupa-hankkeesta - hihat on
kääritty ja pelikirja valmisteltu vuotta 2023 varten.
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa raskaana oleville
päihteitä käyttäville äideille ja vauvaperheille yhtenäinen
palvelupolku/-tarjotin, jonka rakentamista olemme nyt
alkaneet hahmotella. Aluetyöryhmät, joista lisää
viereisellä palstalla, ovat tässä tärkeässä asemassa.
Jokaiselle alueelle on tulossa oma tarjottimensa, jossa on
nostettu esiin ne palvelut ja palveluntarjoajat, jotka ovat
keskeisiä kohderyhmän tukemisessa.
Olemme myös suunnitelleet nyt keväälle jalkautumista
Ahvenanmaalle, Satakuntaan ja Pohjanmaalle, joten jos
teillä on tiedossa kehittämispäiviä tai muita
koulutustapahtumia, joihin voisimme osallistua, niin
ottakaa yhteyttä.

THL:n ja muiden valtakunnalliseen hanketyöryhmään
kuuluvien hankkeiden kanssa on lähdetty työstämään
yhtenäistä runkoa HAL-lähetekriteereille. Tavoitteena
olisi luoda suositus lähetekriteereistä, jolloin voisimme
tarjota yhdenvertaisia palveluita asiakasryhmälle
maantieteellisestä sijainnista  riippumatta. Tästä tulossa
lisätietoa projektin edetessä.

Vuoden 2023 STM:n valtionavustukset päihteitä
käyttävien äitien palveluihin nyt haettavissa!
Lisätietoja ja hakuohjeet tästä linkistä 

TUPA – TUKEA TARVITSEVIEN
PERHEIDEN PALVELUT HANKE

Päihteitä käyttävien raskaana olevien
naisten ja vauvaperheiden
palvelukokonaisuuksien ja -polkujen
kehittämishanke Länsi-Suomen
yhteistyöalueella ja Ahvenanmaalla

 

1-2/23 kuukausikirje

Yhteistyöterveisin:

Pia Kajala       pia.kajala@tyks.fi        p. 050 3469949
Minna Helppi minna.helppi@tyks.fi   p.050 4388334

Tupa kouluttaa - päihteitä käyttävien raskaana

THL uusii toukokuussa 2022 pidetyt webinaarit. 

Tulevia tapahtumia aiheesta:
 

olevien tunnistaminen ja päihteiden käytön puheeksiotto
7.2.2023 13-16 Teams

Aihetta alustamassa: Jukka Oksanen, A-klinikka,
kokemusasiantuntija Kris Satakunta

Vielä ehdit ilmoittautua! Linkki ilmoittautumiseen
 
 

Päihteitä käyttävät raskaana olevat naiset: päihteiden käytön
varhainen tunnistaminen ja puheeksiotto ma 13.3.2023.

Päihteitä käyttävät raskaana olevat naiset ja vauvaperheet:
palveluketjut ja palvelukokonaisuudet ma 27.3.2023. 

 
 
 

Jos hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen kaveri on
pudonnut sähköpostilistalta tai sinne toivoisi joku ihan uusi

pääsevänsä, niin laittakaa viestiä allekirjoittaneille ja
lisätään nimi listalle!

https://stm.fi/-/paihteita-kayttavien-aitien-palveluihin-haettavana-kolme-miljoonaa-euroa-valtionavustusta
https://www.lyyti.in/Tupa_kouluttaa__paihteita_kayttavien_raskaana_olevien_tunnistaminen_ja_paihteidenkayton_puheeksiotto_9864

