
Kiinnostuitko?

Tule tutustumaan!

Klubitalon autolla pääset 
maksutta talolle 

kauempaakin kunnasta! 
Kysy lisätietoja talolta ja 

seuraa tiedotteita  
Facebookista.  

   Ota rennosti - niin me muutkin! 

 
   Uuden oppiminen on antoisaa! 

 
 Yhdessä tekeminen antaa virtaa!

Kävijöiltä kuultua 
”Tää on tuonu mulle säännöllistä toimintaa, siis tääl on tosi 

kiva käydä. Mähän täst saan hirveesti tukea”.

 
”Kiitos <3 Oli se (työllistyminen) teiänki ansioo ku  
kaikki autto hakemuksen tekemises, joten kiitos ja  

kumarrus.” 

”Olen saanut tukea ihan kaikkeen. Henkiseen  
jaksamiseen, ihmissuhteissa pärjäämiseen.  

Vertaistukea muilta jäseniltä yleensäkin. Uutta tekemistä  
ja yhteisöllisyyttä. Uusia ideoita ja oivalluksia.” 

"Tulen säilyttämään yhteyden Klubitaloon. 
Tämä on sellainen turvasatama." 

 
- Opiskelemaan lähtijä

Nurmijärven Klubitalon taustaorganisaationa toimii
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

Haluatko tukea toimintaamme?

ESKOT ry voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia 
ja testamentteja. Tukien avulla yhdistys edistää sääntöjensä mukaisesti 
mielenterveyskuntoutujien tai muutoin psykososiaalista tukea tarvit-
sevien asemaa, oikeuksia, osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia sekä 
työllistymisen yleisiä edellytyksiä yhteiskunnassa. Yhdistys toteuttaa 
kansainvälisen klubitalojärjestön Clubhouse Internationalin (CI) hyväk-
symien laatusuositusten mukaista Fountain House -klubitalotoimintaa 
Helsingissä, Vantaalla, Nurmijärvellä, Lahdessa, Imatralla ja Järvenpäässä. 
Kun haluat tukea yhdistyksen toimintaa, ota yhteyttä toiminnanjohtaja 
Kaiju Yrttiahoon, p. 040 7252 028 tai kaiju.yrttiaho@eskot.org.

 

   
  
  
  
  
  

  

   Osoite:
   Viirintie 3
   01800 KLAUKKALA
   (Kauppakeskus Keitaan alakerta) 

   Varaa tutustumisaika:
   Puh. 040 838 0884 
   nurmijarvenklubitalo@eskot.org
    
   Klubitalon johtaja Tanja Kivikoski 
   040 777 7605 
   tanja.kivikoski@eskot.org

   www.nurmijarvenklubitalo.org
   FB: Nurmijärven Klubitalo-Klaukkala
   Instagram: nurmijarvenklubitalo
   Tilaa uutiskirjeemme nettisivuilta!

 
   YHTEISÖ KLAUKKALASSA

 
  TYÖIKÄISILLE KUNTALAISILLE

 
   TUKEA TYÖLLISTYMISEEN

 
      OPINTOVALMENNUSTA



  

Klubitalolle ovat tervetulleita kaikki työikäiset 
kuntalaiset, jotka ovat kiinnostuneita toimin-
nastamme. Talolla tuemme kävijän kokonais-
valtaista hyvinvointia - niin psyykkistä, fyysistä 
kuin sosiaalistakin. Toimintamme on  
vapaaehtoista ja maksutonta. 

Klubitalolla tutustut uusiin ihmisiin ja saat  
mielekästä sisältöä päivääsi. Voit osallistua 
kiinnostuksesi mukaan talon yhteisiin  
hommiin. Niitä ovat mm. lounaan valmistus,  
asiointikäynnit, tilojen ylläpitoon liittyvät 
tehtävät sekä yhteiset kokoukset ja erilaiset 
toimistotyöt, kuten kirjanpito ja viestintä.  

Järjestämme myös vapaa-ajan toimintaa:  
retkiä, liikuntaa ja monenlaisia luovuutta ja 
hyvinvointia tukevia ryhmiä. Nuorille aikuisille 
on oma viikoittain klo 16-18 kokoontuva  
ryhmä. Tule oppimaan uutta ja jakamaan 
omaa osaamistasi!

Talolla tai ulkona tapahtuvan toiminnan  
lisäksi toimimme verkossa Klubitalon jäsenille 
tarkoitetussa Facebook-ryhmässä sekä  
järjestämme palavereja ja yksilövalmennuksia 
Teams-sovelluksen kautta. Opastamme  
mielellämme etäyhteyksien käytössä.  
 
Viikko-ohjelman löydät Facebookista ja  
nettisivuiltamme. 

Henkilökuntaamme kuuluu talon johtaja, 
kolme työvalmentajaa sekä opintovalmentaja.
Suunnittelemme ja toteutamme toimintamme 
kuitenkin yhteisönä, jossa kaikkien ideat ja  
ajatukset ovat tärkeitä! Tavoitteena on, että  
viihdyt osana yhteisöämme omana itsenäsi.  
 
 
        Tukea työnhakuun
Työvalmentajilta sinun on mahdollista saada 
tukea työllistymisen polkujen suunnitteluun, 
työnhaun asiakirjojen laatimiseen sekä  
uusien taitojen opetteluun Klubitalolla. Varaa 
yksilövalmennusaika esimerkiksi CV:n ja  
työhakemusten tekoa varten talon numerosta 
040 838 0884 tai suoraan työvalmentajilta  
arkisin klo 8-16:

Työvalmentaja Anna Javanainen, 040 162 0295
anna.javanainen@eskot.org

Työvalmentaja Minna Hekkala, 040 031 4124
minna.hekkala@eskot.org

Työvalmentaja Pauliina Pukarinen, 040 154 8555 
pauliina.pukarinen@eskot.org

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 at the same 

time practice your Finnish!

Tarvitsetko tukea opintoihin
tai opiskelupaikan hakemiseen?

Tule tapaamaan opintovalmentajaa 
Nurmijärven Klubitalolle. Voit esimerkiksi 
pohtia opintoihin hakeutumista,  
opinnoissa jaksamista tai opiskeluteknii-
koita. Lisäksi talolla toimii opiskelijoiden 
vertaisryhmä ja Get Stuff Done -ryhmä, 
jossa opiskelijat voivat edistää omia  
opintojaan.

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

Nurmijärven Klubitalo


