KVARTAALIRAPORTTI

1.1.-31.3.2021

YLEISTÄ
Klubitalo on Klaukkalassa sijaitseva kaikille Keusote-alueen kuntalaisille avoin
kansalaisyhteisö. Meille ovat tervetulleita kaikki työikäiset, jotka ovat kiinnostuneita
toiminnastamme. Toiminta on maksutonta ja vapaaehtoista. Tavoitteena on parantaa
jäsenten elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea opiskelussa ja
työllistymisessä. Taustaorganisaationamme toimii Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry.
Toimintamme rahoittavat Keski-Uuden sotekuntayhtymä sekä Stea.

Klubitalolla on kaksi yksikköä, joissa toteutetaan työpainotteista päivää: keittiöyksikkö
ja toimistoyksikkö. Jaamme päivän työtehtävät klo 9.30 ja 12.30. Työtehtäviin kuuluu
mm. lounaan valmistus, asiointikäynnit, kuljetustoiminta, palstaviljely, tilojen ylläpitoon
liittyvät tehtävät sekä yhteiset kokoukset ja erilaiset toimistotyöt, kuten kirjanpito ja
viestintä.

Järjestämme myös hyvinvointia tukevaa toimintaa: retkiä, liikuntaa ja monenlaisia
ryhmiä.

TYÖLLISTYMISEN TUKI
Klubitalolla jäsenten kanssa etsitään töitä avoimilta työmarkkinoilta ja tehdään
yhdessä työnhaun asiakirjoja. Klubitalon työvalmentajilta saa tukea työllistymiseen.
Työvalmentaja voi toimia linkkinä työnantajan sekä uuden työntekijän välillä ja lähteä
esimerkiksi alussa mukaan uudelle työpaikalle. Klubitalo tekee yhteistyötä
työllistymisasioissa Keusote alueen toimijoiden sekä TE-palveluiden kanssa. Teemme
myös yhteistyötä ESKOT ryn:n ja Metropolian "Puuttuva Pala - Tuetun keikkatyön malli"
-hankkeen kanssa. Hanke edistää ja kehittää työllisyyspolkuja tuettujen
työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille.

OPINTOJEN TUKI
Klubitalolta saa tukea opintoihin liittyvissä pulmissa ja kysymyksissä. Opintovalmentajan
kanssa voi pohtia sopivia opiskeluvaihtoehtoja, täyttää hakemuksia ja käydä
tutustumassa eri oppilaitoksiin. Tukea saa myös opinnoissa jaksamiseen ja
opiskelutekniikoiden käyttöön. Klubitalolla voi myös tehdä omia opintoja
opintovalmentajan tuella. Lisäksi talolla toimii opiskelijoiden vertaisryhmä ja Get Stuff
Done -ryhmä, jossa opiskelijat voivat edistää omia opintojaan.

TILASTOT
1.1-31.3.2021
Kvartaalin lopussa jäseniä Klubitalolla oli yhteensä 192. Uusia jäseniä liittyi toimintaan
tammi-maaliskuun aikana 7.
Yhteydessä olemme olleet henkilökohtaisesti 101 eri jäsenen kanssa yhteensä 483
kertaa. Vertailulukuna vuonna 2020 olimme samalla ajanjaksolla yhteydessä 95 eri
jäseneen.
Lähi- ja etätoimintaan osallistui yhteensä 62 eri henkilöä. Etätoimintaan osallistui 48
eri henkilöä yhteensä 1131 kertaa ja lähitoimintaankin 35 eri henkilöä
koronarajoituksista huolimatta. Olemme tarjonneet tällä kvartaalilla lähitoimintaa
ainoastaan tilanteissa, joissa on tarvittu erityistä tukea. Yhteensä lähitoimintaa on
järjestetty 163 kertaa.
Pääosin jäsentemme kotikunta on Nurmijärvi. Tällä kvartaalilla toiminnassa mukana
olleista 92% tuli Nurmijärveltä, 3% Hyvinkäältä ja 5% Keusoten ulkopuolelta.

*sisältää opintovalmennuksen

*sisältää opintovalmennuksen

ETÄTOIMINTAAN OSALLISTUNEET
Etätoimintaa on meillä kolmen tasoista, riippuen siitä kuinka aktiivista osallistumista toiminta
vaatii.

1 taso: Kevyintä etätoimintaa on eKlubille facebookin ryhmään osallistuminen.

Olemme

merkinneet osallistumismäärätaulukkoon vain ne henkilöt, jotka ovat kirjautuneet
eKlubitalolle tykkäämällä tai kommentoimalla toisten julkaisuja tai tuottamalla sisältöä
eKlubitalolle.

2 taso: Etätoiminnassa järjestetään paljon keskustelevia tapahtumia, näitä voivat olla mm.
nuorten ryhmä, virtuaalikahvit ja opiskelijoiden vertaisryhmä

3 taso: Etätoiminnan korkein taso on "työskentelevä taso", tähän luetaan kuuluvaksi
kokoukset, erilaiset työryhmät, työtehtävät ja ryhmät joissa teemallisesti tehdään
konkreettisia asioita. Näitä ovat mm. digiryhmä, luovan kirjoittamisen ryhmä, Green Care
ryhmä

TOIMINTA
Edellisellä kvartaalilla Nurmijärven Klubitalo siirtyi etätyöskentelyyn joulukuun alussa
koronan siirryttyä leviämisvaiheeseen Keusote-alueella. Olemme jatkaneet etätoimintaa
koko tämän kvartaalin ajan alueemme suositusten mukaisesti.

Etätoiminnan rinnalla olemme koronarajoituksista johtuen tarjonneet tällä kvartaalilla
lähitoimintaa ainoastaan tilanteissa, joissa on tarvittu erityistä tukea. Tarve on
todellinen, koska 35 eri henkilöä on kvartaalilla saanut tukea kasvokkain. Tukea on
tarjottu etuusasioiden selvittelyyn, palveluiden piiriin ohjaamiseksi, tietotekniikkaan
liittyvissä pulmissa sekä kannettavien tietokoneiden lainaukseen liittyen. Tämän lisäksi
tukea on annettu akuuteissa opinto- ja työvalmennusasioissa.

Virtuaalinen eKlubitalo toimii etäyhteyksin kohtaamispaikkana sekä keskustelu- ja
suunnittelualustana. eKlubin sisältöä pääsevät jäsenet suunnittelemaan ja
toteuttamaan. eKlubitalo mahdollistaa nopean vastauksien, avun tai vertaistuen
saamisen rajoitusten aikana. Lisäksi järjestämme verkossa Teamsin kautta
etäpalavereita ja yksilöohjausta. Etätoiminta pitää sisällään myös yhteydenpitoa
jäseniin puheluin ja viestitse.

Muuttuvaa viikko-ohjelmaa julkaisemme viikottain

EKLUBITALO
EKLUBITALO,
FACEBOOKISSA TOIMIVA SULJETTU RYHMÄ JÄSENILLE
eKlubitalotoiminta on ollut tärkeä
yhteisöllisyyden mahdollistaja kun
fyysinen Klubitalo on ollut suljettuna
koronarajoitusten vuoksi. Eklubilla on
jäseniä 55. Julkaisuja näkevien määrä
on päivittäin keskimäärin 44 henkeä.
eKlubitalo välittää tietoa Klubitalon
jokapäiväisistä toiminnoista ja tuottaa
hyvää mieltä eKlubitalo ryhmään
kuuluville. Suosituin päivä kuluvalla
kvartaalilla oli perjantai. Mutta tasaisesti
pitkin viikkoa jäsenet vierailivat
ryhmässä. Suosituin työtehtävä oli viime
kvartaalilla ohjevideon tekeminen uusille
jäsenillemme.

RYHMÄT

Olemme järjestäneet kvartaalin aikana monipuolista ryhmätoimintaa. Ryhmien alustana on
toiminut Teams ja linkit olemme jakaneet eKlubitalolla, Klubitalon tiedotusasiat -Messenger
ryhmässä tai pyydettäessä jäsenten sähköposteihin.

KÄDENTAITORYHMÄ
Ryhmä kokoontuu perjantaisin jäsen-työntekijäpari vetoisesti Teamsin välityksellä. Ryhmässä
tehdään yhdessä oma valintaisia käsitöitä ja keskustellaan maailman menosta ja
vaihdetaan kuulumia. Ryhmään voi osallistua myös ilman käsityötä.

GREEN CARE -RYHMÄ
Nurmijärven Klubitalo on mukana Vihreän Veräjän ja Sininauhaliiton Green Care
pilottihankkeessa, jossa eri toimijat suunnittelevat ja toteuttavat omaan toimintaansa
sopivaa Green Care-toimintaa. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa luonnon
hyvinvointivaikutukset osaksi Klubitalon arkea. Hankkeen ohessa on mahdollisuus osallistua
Samk:n Green Care ja Blue Care verkkokurssille (5 op.) ja kurssille on ilmoittautunut yksi
työvalmentaja ja kolme jäsentä.

RYHMÄT

NUORTEN AIKUISTEN RYHMÄ
Nuorten aikuisten ryhmä on jatkanut kokoontumista kerran viikossa etäyhteyksin.
Alkuvuoden aikana tapaamisia on ollut yhteensä 13 kertaa. Ryhmätapaamisten
ulkopuolella jäsenet ovat pitäneet yhteyttä toisiinsa WhatsAppissa ja Messengerissä.
Suunnitelmissa on järjestää yhteistä nuorten aikuisten toimintaa myös muiden ESKOT
ry:n klubitalojen kanssa. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen on jo sovittu huhtikuulle.
Tavoitteena on jakaa kokemuksia ja lisätä yhteisöllisyyttä talojen välillä.

ASAHI
Asahi harjoituksia tehdään maanantaisin yhdessä etänä. Harjoitusohjelma on tilattu
Riihimäen opistolta. Linkki harjoitetallenteeseen jaetaan Teamsissä ja se on jäsenten
käytössä muulloinkin kuin yhteisten harjoitusten aikaan. Yhteisissä asahiharjoituksiinon
osallistunut
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TYÖ- JA OPINTOVALMENNUS
TYÖVALMENNUS
Klubitalon työvalmennusta on järjestetty sekä talolla Klaukkalassa, että etänä Teamsin
kautta. Työvalmentajat ovat tukeneet jäseniä mm. CV:n, työhakemusten,
työhaastattelujen ja tukihakemusten kanssa. Lisäksi on pidetty tavoitekeskusteluja ja
annettu yksilöllistä ohjausta etäyhteyksien ja verkkopalvelujen käyttämisessä.

Työllistyneitä oli kvartaalilla 2 henkilöä. Työssäkäyvien määrä oli yhteensä 13.
Klubitalomallissa työvalmentajan tuen piiriin voi palata kaikissa tilanteissa, esim.
lomautuksen aikana. Myös esimerkiksi keikkatöihin saa tukea.

Jäsen-työntekijä pari on osallistunut Puuttuva Pala-hankkeeseen liittyvään
Työvalmennuksen yhteiskehittämisprosessiin. Teamsissä kokoontuva ryhmässä on
tutustuttu mm. hankkeen keikkatyön työkirjaan, työtaitokortteihin ja palkan vaikutukseen
sosiaalietuuksiin. Tavoitteena on kehittää Klubitalojen työvalmennusta yhdessä
jäsenten kanssa.

OPINTOVALMENNUS
Opintovalmennuksessa oli kvartaalin
aikana 22 henkilöä, joista 1 valmistui toisen
asteen oppilaitoksesta ja toinen suoritti
osatutkinnon.
Alkuvuoden teema opiskelijoiden
vertaisryhmässä on ollut opiskelijan elämän
taidot. Ryhmässä on käsitelty muun muassa
ajankäyttöä, palautumista ja stressin hallintaa.

Opintovalmentajan yksilötapaamisilla jäsenet
ovat saaneet tukea esimerkiksi korkeakoulujen
yhteishaussa, opiskelusuunnan valitsemisessa
ja opinnoissa etenemisessä.

Opiskelemaan hakeutuvat ovat vahvistaneet opiskelutaitojaan tekemällä erilaisia
avoimia opintoja opintovalmentajan tukemana.

Get stuff done ryhmät ovat kokoontuneet kahdesti viikossa. Ryhmässä opiskelevat
jäsenet ovat saneet tukea aloittamisen vaikeuteen ja opintojen jäsentämiseen.

OSAAMISEN LISÄÄMINEN

JÄSENTEN KOULUTTAUTUMINEN
Satakunnan ammattikorkeakoulussa avoimen AMK opinnoissa 3 jäsentämme aloitti
opinnot: Luonnosta hyvinvointipalveluita Green Care ja Blue Care. Tämän lisäksi yksi
jäsen oli mukana Mielenterveyden ensiapu 1 kurssilla.

TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTTAUTUMINEN
Työvalmentajamme aloitti Työkykykoordinaattorikoulutuksen. Tämän lisäksi kaikki kolme
työvalmentajaamme ovat olleet mahdollisuuksien mukaan mukana THL:n IPS-koulutusten
yleisissä luento-osuuksissa.Yksi työvalmentajamme käy jäsenten kanssa yhdessä
Luonnosta hyvinvointipalveluita Green Care ja Blue Care -koulutusta.
Yksi työntekijä oli jäsenparin kanssa Mielenterveyden ensiapu 1 kurssilla.

DIGITAITOJEN VAHVISTAMINEN
Edellisellä kvartaalilla perustettu digitaitoryhmä
suoritti tämän kvartaalin aikana avointen
ammatillisten opintojen kurssin "Sosiaalinen
media ja sen hyödyntäminen." Ryhmässä
tutustuttiin yhdessä mm. suosituimpiin
sosiaalisen median alustoihin ja blogin
kirjoittamiseen. Kurssin tehtävien lisäksi aiheista
käytiin vapaata keskustelua ja jaettiin erilaisia
vinkkejä. Lisäksi kirjoitettiin yhdessä blogikirjoitus,
joka julkaistiin verkkosivuillamme.

YHTEISÖLLISYYS JA OSALLISUUS

TUHANNEN ANNOKSEN TARINA
Ravintoloiden sulkiessa ovensa 8.3.2021 huippukokki Henri Alén päätti tarttua
tilaisuuteen tehdä sulun aikana hyvää. ESKOT ry:n viisi Uudellamaalla sijaitsevaa
Klubitaloa pääsivät Diakonissalaitoksen ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n mukana
Tuhannen annoksen tarina -hyväntekeväisyyskampanjaan (#1000annoksentarina),
jossa jaoimme Klubitalomme jäsenille kolmena eri perjantaina yhteensä 75
ruokakassia. Kassit sisälsivät lahjoitetuista raaka-aineista valmistettuja annoksia sekä
monenlaisia muita lahjoitettuja elintarvikkeita ja mm. kasvomaskeja.

Kampanja toi paljon iloa ja piristystä
sulun keskellä koko yhteisölle. Lisäksi
kampanjan viestinnän myötä lisääntynyt
somenäkyvyys toi Klubitalolle uuden
jäsenen.

"Herkullinen ateria piristi
kaikkien aikojen
pimeimmän talven jälkeen,
kiitos!"

SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY
TAMMIKUU-MAALISKUU

TILASTOT VUOSIVERTAILU

TILASTOT VUOSIVERTAILU

Koronapoikkeusvuoden takia vuoden 2020 käyntipäivät on jaettu lähikäynteihin ja
etäosallistumisiin.

YHTEYSTIEDOT
Viirintie 3
01800 Klaukkala
040 838 0884
nurmijarvenklubitalo@eskot.org
https://nurmijarvenklubitalo.eskot.org/
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