KVARTAALIRAPORTTI

1.4.-30.6.2021

SISÄLLYS

YLEISTÄ
Yleistä osiossa esitellään lyhyesti mistä Klubitalotoiminnassa Nurmijärvellä on
kysymys.

TILASTOT
Tilastot kertovat tilastotietoa ja lukuja toiminnastamme kvartaaleittain, sekä
vertailulukuja samasta ajanjaksosta edellisvuonna.

TOIMINTA
Toiminta osiossa esitellään mitä kvartaalin aikana on tehty, mitä ryhmiä ja
tapahtumia pidetty. Työvalmennuksen ja opintovalmennuksen yhteydessä kerrotaan
myös määrällistä tietoa valmistuneista ja työllistyneistä.

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Taulukkomuodossa esitämme sidosryhmäyhteystyön laajuutta. Eskot ry:n sisäisiä
kehittämisryhmiä ja muita kokouksia, joihin jäsentemme kanssa osallistumme ei
tähän taulukkoon ole lueteltu.

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 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

1.4.-30.6.2021
Kvartaalin lopussa jäseniä Klubitalolla oli yhteensä 199. Uusia jäseniä liittyi toimintaan
huhti-kesäkuun aikana 6.
Yhteydessä olemme olleet henkilökohtaisesti 69 eri jäsenen kanssa yhteensä 324
kertaa. Vertailulukuna vuonna 2020 olimme samalla ajanjaksolla yhteydessä 59 eri
jäseneen.
Lähi- ja etätoimintaan osallistui yhteensä 68 eri henkilöä. Etätoimintaan osallistui 42
eri henkilöä yhteensä 986 kertaa ja lähitoimintaan 57 eri henkilöä koronarajoituksista
huolimatta. Huhti-toukokuussa lähitoimintaa tarjottiin ainoastaan tilanteissa, joissa
jäsen tarvitsi erityistä tukea. Yhteensä lähitoimintaa on järjestetty 252 kertaa.
Pääosin jäsentemme kotikunta on Nurmijärvi. Tällä kvartaalilla toiminnassa mukana
olleista 63 tuli Nurmijärveltä, 2 Hyvinkäältä, 1 Järvenpäästä ja 2 Keusoten
ulkopuolelta.

OSALLISTUJAMÄÄRÄT

YHTEYDENPITOJEN JA OSALLISTUMISTEN MÄÄRÄ

KOTIKUNNAT

TOIMINTA

Koronarajoitukset vihdoinkin löystyivät
ja kesäkuun alusta pääsimme
toteuttamaan myös lähitoimintaa
etätoiminnan rinnalla.
Suunnittelimme yhteisön kanssa
kesäkuukausiksi viikko-ohjelman, joka
pitää sisällä tuttuja työtehtäviä ja
ryhmiä sekä perjantaisen retkipäivän.

Muuttuvaa viikko-ohjelmaa julkaisemme viikottain
verkkosivuillammen, Facebookissa ja Instagramissa.

TOIMINTA

KEITTIÖREMONTTI
Klubitalon keittiötä uudistettiin
kesäkuun aikana vastaamaan
työelämän vaatimuksia. Saimme
tiskilinjaston, jolla voi harjoitella
monella alalla tarvittavia taitoja. Näin
opinnollistaminen cateringalalle saa
myös uutta puhtia. Keittiöremontin
aikana ruokaa valmistettiin grillaten
ja salaatteja tehden.

TYÖNOHJAUS
Klubitalon työntekijöille järjestetään noin kerran kuukaudessa työnohjausta. Tämän
lisäksi koko yhteisöä koskeva työnohjaus järjestetään kaksi kertaa vuodessa.
Toukokuussa pidetyssä koko työyhteisön työnohjauksessa keskustelimme turvallisuudesta
yhteisössä. Keskustelussa käsiteltiin Klubitalon sääntöjä, psykologista turvallisuutta,
tunteita ja ilmapiiriä. Oli hienoa päästä vaihtamaan ajatuksia tärkeistä asioista koko
yhteisön voimin.

TOIMINTA (ETÄ JA EKLUBI)

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 32 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.

Aktiivisesti etätoimintoihin osallistuu noin 20 eri jäsentä. Suosituin työtehtävä oli viestinnän
työtehtävät, kuten viikko-ohjelman ja erilaisten mainosten tekeminen Canva-ohjelmalla.

Suomen Klubitalojen
kevätwebinaari oli
ohjelmassamme 10-12.5.2021.
Jäsenet jotka osallistuivat
työpajoihin saivat hakea Rkioskilta koodilla itselleen
seminaarieväät. Seminaarin
parhaat palat jaettiin
eKlubitalolla.

Avoimet ovet järjestettiin 17.5.
Teamsilla. TIlaisuudessa esiteltiin
Klubitaloa ja kesän toimintoja.
Kuulijoina oli sekä verkostoa, että
yksi jäsenyydestä kiinnostunut.
Tilaisuus oli miellyttävän rento ja
keskusteluosuudessa virailijat
saivat esittää kysymyksiä jäsen- ja
työntekijä edustajillemme.

TOIMINTA, RYHMÄT

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

KÄDENTAITORYHMÄ
Ryhmä kokoontuu kesäaikaan keskiviikkoisin hybridimuotoisena jäsen-työntekijäpari
vetoisesti Klubitalolla ja Teamsin välityksellä. Ryhmässä tehdään yhdessä omavalintaisia
käsitöitä ja keskustellaan maailman menosta ja vaihdetaan kuulumisia.

DEMOKRATIARYHMÄ
Demokratiaryhmä kokoontui maaliskuusta lähtien viikoittain, pääasiallisesti etäyhteyksin. Sen
tavoitteena oli tehdä vaalit luontevaksi tavaksi vaikuttaa omassa asuinympäristössään sekä lisätä
tietoisuutta kunnan päätöksentekoprosessista ja muista toiminnoista. Samalla saimme
mahdollisuuden lisätä klubitalotietoisuutta ehdokkaille ja tuleville luottamushenkilöille. Yhden
viikon kokoontuminen tapahtui katsomalla itse kullekin sopiva määrä kunnanvaltuuston kokouksen
tallennetta. Seuraavalla kerralla keskusteltiin kokouksesta.

Vaalipaneeli
Ryhmäläiset suunnittelivat myös
kysymykset Klubitalon järjestämään
kaksi tuntia kestäneeseen
vaalipaneeliin, joka pidettiin 7.5. Siihen
osallistui ehdokkaat kaikista
eduskuntapuolueista. Juontajana toimi
klubitalon jäsen. Saimme paljon hyvää
palautetta ja ehdokkaat olivat myös
hyvin kiinnostuneita Klubitalon
toiminnasta. Paneeli toteutettiin
Teamsin välityksellä ja tekniikkakin suosi
meitä. Tapahtuma oli onnistunut.
Panelistien lisäksi kuulijoita oli 25.

Tänä vuonna kuntavaalit olivat jäsenillemme erityisen merkitykselliset, koska peräti
kolme Klubitalon jäsentä olivat eri puolueiden ehdokkaana vaaleissa. 14.6.
demokratiaryhmä kokoontui tällä erää viimeisen kerran vaalikahvien merkeissä.
Demokratiaryhmä palaa ohjelmaan seuraavien vaalien alla. Saa nähdä ovatko
silloin kyseessä aluevaalit vai eduskuntavaalit.

TOIMINTA, RYHMÄT

GREEN CARE -RYHMÄ JA
PALSTATOIMINTA
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.). Kurssille on
ilmoittautunut yksi työvalmentaja ja kolme jäsentä.
Kurssilaiset ovat jatkaneet opiskelua yhdessä viikoittain
Teamsin välityksellä.
Green Care -hankkeen tapaamiset ovat kesätauolla ja
Green Care -toiminta on siirtynyt toukokuussa Klubitalon
viljelypalstalle. Palstalla on toimintaa tiistaisin (klo. 1013) ja torstaisin (klo. 13-14.30)

Aloitimme palstatoiminnan jo huhtikuussa
taimikasvatuksen merkeissä. Palstalla
kasvatamme perunaa, kurpitsaa,
lehtivihanneksia yms. Palstatyöskentelyn lisäksi
päivään mahtuu eväiden syöntiä, kahvittelua ja
kävelylenkki kirkonkylällä. Tämän kesän
kokemuksien perusteella tehdään kuvallinen
ohjekansio tulevia kesiä varten. Samaan
kansioon kootaan myös muita Green Care
toimintaan liittyviä kokemuksia, joiden pohjalta
toimintaa voi kehittää ja suunnitella.
Palstapäiviin on osallistunut 3-6 jäsentä/päivä.
Toimintaan osallistuvien jäsenten palaute on
ollut myönteistä ja innostunutta.

Klubitalo on myös tukena omia palstojaan
viljeleville maahanmuuttajille yhteistyössä
seurakunnan ja kotoutumispalveluiden kanssa.

TOIMINTA, RYHMÄT
NUORTEN AIKUISTEN RYHMÄ
Nuorten aikuisten ryhmä jatkoi keväällä kokoontumisia etäyhteyksin, mutta kesäkuun
alusta lähtien ryhmä on jälleen kokoontunut talolla. Kvartaalin aikana tapaamisia on
ollut yhteensä 15 kertaa, joista 3 on ollut ESKOT ry:n klubitalojen yhteisiä
ryhmätapaamisia. Näissä yhteisissä ryhmätapaamisissa on aina jokin yhdessä ennalta
sovittu teema.

Kesäkuussa talon omassa nuorten
aikuisten ryhmässa on käyty piknikillä,
uimassa uimarannalla ja pidetty
talolla elokuvailtaa. Ryhmä jatkaa
kokoontumista kerran viikossa koko kesän ajan.
Myös uusia jäseniä on saatu ryhmän
toimintaan mukaan.

Ryhmätapaamisten ulkopuolella
jäsenet ovat pitäneet yhteyttä toisiinsa
WhatsAppissa ja Messengerissä.

LUOVAN KIRJOITTAMISEN RYHMÄ

Luovan

kirjoittamisen

ryhmä

kokoontui

tiistaisin

Teamsin välityksellä. Kevätkauden viimeinen ryhmä
kokoontui 8.6. Ryhmä oli usealle jäsenelle mieleinen
ja

tärkeä.

Syksyllä

ryhmä

mahdollisesti

jäsen-työntekijäpari vetoisena.

jatkuu

TOIMINTA, 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 1 henkilö. 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 24 henkilöä, joista 3 valmistui
toisen asteen oppilaitoksesta.
Opintovalmentajan yksilötapaamisilla jäsenet
ovat saaneet tukea esimerkiksi pääsykokeisiin
valmistautumisessa, opiskelusuunnan
valitsemisessa ja opinnoissa etenemisessä.
Vertaisryhmässä on käsitelty tunteita, ajatusten
tunnistamista ja sosiaalisia taitoja.

Klubitalo on ottamassa käyttöön osaamiskiekon
ensi syksynä yhdeksi opintovalmennuksen

Opiskelijoiden valmistujaisjuhlat vietettiin
16.6.2021

työvälineeksi. Vuoden 2022 alussa Klubitalo
aloittaa yhteistyön Erilaisten oppijoiden liiton
Oppimisen olohuone -hankkeen kanssa, mikäli
hanke saa rahoitusta.

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

SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY
HUHTIKUU-KESÄKUU

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