
Hyvä muistaa!

Varaa käteistä muutama euro 

(kahvi 0,20€ ja lounas 2,5€)

Ota rennosti - n
iin me muutkin!

Nurmijärven Klubitalon taustaorganisaationa toimii
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry, jolla on Klubitalot 
myös Helsingin Kalliossa, Itä-Helsingissä, Vantaalla, 
Lahdessa, sekä Imatralla.

“Mukavaa seuraa ja puuhailua joka lähtöön.”
-Nainen 34v

“Mun mies sano mulle, et onko mun joka päivä  
klubil pakko ramppaa, sanoin et kuule kyl mun on. 
Tää on mun oma juttu.”
-Nainen 55v

“On kiva kun olen saanut apua opiskeluihin ilman 
stressiä ja jännitystä huumorin avulla.”
-Nainen 18v

“Last Friday when I didn’t come here I missed you 
all. It’s so good for me to be around all of you. I learn 
Suomi-kieltä and have some other people around me 
than just family.” 
-Male 51y

“Ollut tosi hyvä mulle, et oon tääl saanu harjootella 
sanomaan oman mielipiteeni. Mul on ollut tapana 
aina saada tosi paha mieli, jos joku on ollu eri mieltä 
mun kans. Tullu sellanne olo, et mä oon jotenki 
tyhymä. Mut nyt mä oppinu pitämähän mun omista 
ajatuksista kiinni.” 
-Nainen 48v 

Yhdessä
eteenpäin!

   Nurmijärven Klubitalo - Klaukkala

   Viirintie 3
   01800 KLAUKKALA

   nurmijarvenklubitalo@eskot.org
   Puh. 040 838 0884
   Facebook: Nurmijärven Klubitalo-Klaukkala

Kiinnostuitko?

Tule tutustumaan!

Klubitalo
(Kauppakeskus
Keitaan 
alakerta)



 

Klubitalolle ovat tervetulleita kaikki työikäiset  
kuntalaiset, jotka ovat kiinnostuneita toimin-
nastamme. Talolla tuemme kävijän kokonais-
valtaista hyvinvointia - niin psyykkistä, fyysis-
tä kuin sosiaalista. 

Klubitalolla tutustut uusiin ihmisiin ja saat 
mielekästä sisältöä päivääsi. Voit osallistua 
jaksamisesi mukaan talon yhteisiin hommiin. 
Niitä ovat mm. lounaan valmistus, asiointi-
käynnit, tilojen ylläpitoon liittyvät tehtävät 
sekä yhteiset kokoukset ja erilaiset hallinnol-
liset työt. 

Järjestämme myös vapaa-ajan toimintaa 
kuten retkiä, liikuntaa, erilaisia kursseja ja 
monenlaista luovaa toimintaa. Tule oppimaan 
uutta ja jakamaan omaa osaamistasi!

 PÄIVÄOHJELMA

8.00-9.00    Aamukahvi

      (talo tarjoaa)

9.00      Työnjako

10.15      Kahvitauko

11.30      Lounas

12.15-12.30  Siesta

12.45       Työnjako

14.00       Kahvitauko

15.45       Ovet sulkeutuu

Yhteisössämme työskentelee kolme työvalmen-
tajaa sekä opintovalmentaja. Heiltä sinun on 
mahdollista saada tukea työllistymisen tai opin-
tojen polkujen suunnitteluun sekä arjen 
hallintaan. Klubitalolla on kävijöiden käytössä 
myös useita tietokoneita, joita on mahdollista 
käyttää yhdessä tai itsenäisesti omien kansalais-
taitojen kartuttamiseen. 

Suunnittelemme ja toteutamme toimintamme 
yhteisönä, jossa kaikkien ideat ja ajatukset ovat 
tärkeitä! Tavoitteena on, että viihdyt osana 
yhteisöämme ihan omana itsenäsi. 

International Clubhouse model

The first Clubhouse was opened in New 

York in 1948. Today, there are hundreds of 

Clubhouses all over the world. Clubhouses 

have a central organization for Clubhouse 

training, research, and development. 

You can attend to the Clubhouse  

activities also in English and e.g. practice 

your Finnish!

Tarvitsetko tukea opintoihin
tai opiskelupaikan hakemiseen?

Tule tapaamaan opintovalmentajaa 
Nurmijärven Klubitalolle. Opintovalmenta-
jan tuella voit esimerkiksi pohtia alavalintaa, 
tehdä omia opintoja tai pohtia opiskeluihin 
liittyviä pulmia. Mikään ei ole poissuljettua! 
Tervetuloa!

Opintovalmentaja Pekka Pulkkinen
pekka.pulkkinen@eskot.org
040 773 1467


