KVARTAALIRAPORTTI

1.7.-30.9.2021

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
Klubitalon työvalmentajilta saa tukea työllistymiseen. Työvalmennuksessa tuetaan
jäsenten työelämävalmiuksia ja autetaan työnhaun asiakirjojen laatimisessa. Jäsenet
etsivät töitä etsitään pääosin avoimilta työmarkkinoilta. Työvalmentaja voi myös toimia
linkkinä työnantajan sekä uuden työntekijän välillä ja lähteä esimerkiksi alussa mukaan
uudelle työpaikalle. Klubitalo tekee yhteistyötä työllistymisasioissa TE-palveluiden sekä
Keusote-alueen muiden toimijoiden 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

1.7.-30.9.2021
Kvartaalin lopussa jäseniä Klubitalolla oli yhteensä 206. Uusia jäseniä liittyi toimintaan
heinä-syyskuun aikana 7.
Yhteydessä olemme olleet henkilökohtaisesti 71 eri jäsenen kanssa yhteensä 220
kertaa. Vertailulukuna vuonna 2020 olimme samalla ajanjaksolla yhteydessä 59 eri
jäseneen.
Lähi- ja etätoimintaan osallistui yhteensä 67 eri henkilöä. Etätoimintaan osallistui 37
eri henkilöä yhteensä 780 kertaa ja lähitoimintaan 58 eri henkilöä. Yhteensä
lähitoimintaan osallistumisia oli 534.
Pääosin jäsentemme kotikunta on Nurmijärvi. Tällä kvartaalilla toiminnassa mukana
olleista 64 tuli Nurmijärveltä, 1 Hyvinkäältä ja 2 Keusoten ulkopuolelta.

OSALLISTUJAMÄÄRÄT

YHTEYDENPITOJEN JA OSALLISTUMISTEN MÄÄRÄ

TOIMINTA JA RYHMÄT

Kolmannen kvartaalin alussa vietettiin Klubitalon kesäaikaa, retkeiltiin ja pidettiin kevyitä
ryhmiä kuten liikuntaryhmää, kädentaitoryhmää ja nuorten ryhmää. Retkiryhmässä
vierailtiin mm. Alpakkatilalla, Krannin tilalla, Kino Juhassa ja Kuhakoskella. Pääsimme
myös pihapicnikille jäsenemme kotiin. Uusia liikuntaharrastuksia päästiin kokeilemaan
suunnistuksen ja frisbeegolfin muodossa.

Sen lisäksi ohjelmassa oli perinteiset
ryhmät kuten viestintäryhmä ja
toimistoryhmä sekä talon ylläpitoon
liittyvät työtehtävät. Uutena ryhmänä
käynnistettiin kahvilaryhmä, jossa leivotaan
tuotteita vitriiniin myyntiin. Lounas toteutui
kesällä noin kerran viikossa. Uutena
ryhmänä perustettiin syyskuussa
jäsenvetoinen teemakeskusteluryhmä.
Kaksi jäsentämme suunnittelevat ja
toteuttavat ryhmäkerrat. Jokaiselle kerralle
on etukäteen päätetty teema, josta
vetäjäpari pitää alustuksen. Syyskuun
teemat olivat vuorovaikutus, riippuvuudet
ja roolit.

Muuttuvaa viikkoohjelmaa
julkaisemme
viikottain
verkkosivuillammen,
Facebookissa ja
Instagramissa.

TOIMINTA

Heinäkuussa jäsenillemme mahdollistui leiri
yhteistyötahomme Werkko ry:n kautta. Leirille
osallistui meiltä eri päivinä kaksi työntekijää ja
koko leirin ajaksi 3 jäsentä. Jäsenemme kehuivat
tunnelmaa ja sitä, että pääsivät rantasaunaan
vuosien tauon jälkeen. Leirillä myös
verkostoiduttiin ja suunniteltiin yhteistä ilta- ja
viikonlopputoimintaa.
Kesäteatteriinkin ehdittiin. Elämys oli taattu kun
Teatteri Roinela piti yksityisulkoilmanäytöksen.

Palstatoimintaa järjestettiin Kirkonkylällä
kesäkaudella kaksi kertaa viikossa. Palsta toimi
kohtaamispaikkana Klubitalon jäsenten,
kotoutumispalveluiden asiakkaiden ja muiden
palstaviljelijöiden kanssa. Palstan reunaan
pystytettiin tiistaisin teltta, jossa tarjottiin kahvia
ja kerrottiin klubitalotoiminnasta leppoisan
jutustelun lomassa.

Palstaviljelyn parhaita
puolia oli, kun satoa
saatiin ruveta keräämään.

TOIMINTA

Elo-syyskuussa jätettiin kesätoiminnot taakse ja
panostettiin talon avaamiseen, jäsenten reachaamiseen
ja arkeen palaamiseen. Keusoten koronabussikin saatiin
vierailulle Klubitalon pihalle. Näin mahdollistettiin
kaikille rokotuksen ottaminen vaivattomasti.

Kuljetustoiminta saatiin käyntiin pienimuotoisesti tauon
jälkeen. Kaipaisimme vielä lisää innokkaita kuljettajia
rinkiin, jotta päästäisiin mainostamaan säännöllistä
hakupalvelua.

Syyskuussa katsetta luotiin jo tulevaan.
Toimintasuunnitelmaan ja Stean hakemukseen
määrittelimme ensi vuoden tavoitteita ja
painopisteitä.

Klubitalon kehittämispäiviä tulee tänä syksynä
olemaan yhteensä 4 kappaletta, koska haluamme
yhteisön kanssa rauhassa pohtia, miten Klubitalo
toimintaa kehitetään niin, että se palvelee parhaiten
nykyisiä jäseniä ja saa uudet jäsenet kiinnostumaan
toiminnasta.

Aloitimme työskentelyn miettimällä, mitä
klubitalotoiminnassa pitäisi lisätä, kehittää/uudistaa,
vähentää ja poistaa. Mitkä ovat ne toiminnot, jotka
vetävät ihmisiä Klubitalolle ja mitkä ovat ne
"hukkatoiminnot", jotka vievät resursseja, mutta eivät
juuri tuo lisäarvoa jäsenille. Verkostolta saimme
kyselyn kautta aiheisiin tärkeitä näkökulmia.

TOIMINTA

EKLUBITALO,
FACEBOOKISSA TOIMIVA SULJETTU RYHMÄ JÄSENILLE
eKlubilla on jäseniä 56. Julkaisuja näkevien määrä on päivittäin keskimäärin 29 henkeä.
eKlubitalo välittää tietoa Klubitalon toiminnoista. Kun talo saatiin fyysisesti auki, eklubitalon
merkitys muuttui. Nyt ihmisillä on mahdollisuus kohdata toisiaan myös livenä, joten useat
jäsenet eivät enää käytä aktiivisesti eKlubin mahdollisuuksia. Haluamme kuitenkin mahdollistaa
toimintoihin osallistumisen hybridinä myös jatkossa, joten Teams-yhteydellä pääsee
osallistumaan talon toimintoihin jatkossakin.

Yhdistyksemme sai rahoituksen eKlubitalo digihankkeelle, jonka kehittämistyössä olemme
vahvasti mukana. Toivomme, että saisimme hankkeen myötä uuden alustan, jolla
eKlubitalotoimintaa voisi toteuttaa ilman, että jäsenen tarvitsee liittyä sosiaalisen median
palveluihin.

Aktiivisesti etätoimintoihin osallistuu päivittäin noin 11 eri jäsentä. Suosituin toiminto, johon
osallistutaan Teamsin kautta, on viikoittainen talokokous. Nurmijärvellä on pitkien välimatkojen
takia tärkeää, että toimintoihin pystyy osallistumaan myös verkon välityksellä. Samalla
jäsenistön digitaidot kehittyvät, kun yhdessä harjoitellaan etäosallistumista ja toistoja tulee
useasti.

YHTEYDET MUIHIN HANKKEISIIN JA TUTKIMUKSIIN
Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin OSSI -yhteistutkimushanke 2020-2022
on Klubitalollemme hyvin läheinen, onhan kanssatutkijoina oman Klubitalon jäseniä. OSSIyhteistutkimushanke oli syyskuussa esillä niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä areenoilla.
Kanssatutkijat Antti Pitkänen Lahden Klubitalolta, Aki Laitinen Itä-Helsingin Klubitalolta ja
Maria Kokkonen Nurmijärven Klubitalolta sekä hanketta luotsaava Outi Hietala olivat 24.9.
Hämeenlinnan ammattikorkeakoulussa etäluennoimassa yhteistutkimuksesta ja siitä, miten
sitä itse kukin on OSSI-hankkeessa ollut toteuttamassa. Samalla he kertoivat Klubitalojen
toiminnasta ja aika moni kuulija vaikutti kiinnostuvan talojen tarjoamista mahdollisuuksista
niin harjoittelujen kuin opinnäytetöiden tekemisen paikkoina. Myös mahdollisuus ohjata
omia tulevia asiakkaita Klubitaloille kiinnosti. Kansainvälisellä mielenterveyskentällä OSSIhanke esiintyi European Conference on Mental Health -konferenssissa ja toi sinne
esityksellään tietoa niin Klubitaloista kuin tästä uudenlaisesta tavasta toteuttaa tutkimusta
niin, että sen kohderyhmän jäseniä kutsutaan mukaan myös tutkimuksen toteutukseen,
kanssatutkijoiksi.

TOIMINTA, OPINTO- JA TYÖVALMENNUS

Taustayhdistyksellämme Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:llä oli YT-neuvottelut
liittyen opintovalmennusresurssin lisäämiseen. Opintovalmennuksen tarve on
noussut sekä koko yhdistyksen tasolla, että näkynyt myös Nurmijärvellä.
Opintovalmennus vetää uusia jäseniä talolle ja opintovalmennuksesta saadaan
hyviä tuloksia katsottaessa jatkosijoittumisia Klubitalolta eteenpäin.
Opintovalmentaja tekee Klubitalolla elinikäisen oppimisen ideologiaan perustuvaa
työtä, jolla tuetaan nuorten lisäksi varttuneemman väen uuden oppimista.
YT-neuvottelujen lopputulemana Nurmijärven Klubitalon yksi työvalmentajan toimi
muutettiin opintovalmentajan toimeksi. Työvalmentajan toimi on tyhjillään oleva,
joten muutos pystytään tekemään nopealla aikataululla. Tällä hetkellä rekrytoimme
kahta opintovalmentajaa. Haku päättyy 17.10. ja toivomme, että saamme työlle
jatkajat aloittamaan työnsä mahdollisimman pian.

OPINTOVALMENNUS
Opintovalmennuksessa oli kvartaalin
aikana 15 henkilöä ja opiskelevia jäseniä
16.
Opintovalmentajan yksilötapaamisilla jäsenet
ovat saaneet tukea esimerkiksi pääsykokeisiin
valmistautumisessa, opiskelusuunnan
valitsemisessa ja opinnoissa etenemisessä.

Yhteisössä on herännyt kiinnostus kurssien suorittamiseen laajemminkin. Teimme jäsenille
kyselyn kursseista, joita haluttaisiin ruveta yhteisönä suorittamaan. Kurssien yhdessä
suorittaminen madaltaa kynnystä itsenäisten opintojen aloittamiseen. Yhteisö valitsi
Toipumisorientaatio-kurssin ensimmäiseksi yhdessä suoritettavaksi kurssiksi. Tulossa on
myöhemmin vielä Mielenterveyden ensiapu 2 -kurssi ja ruokakurssi. Green Care -opintoihin
liittyen kokoonnutaan opiskelemaan myös talolle yhdessä.

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

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 11.
Klubitalomallissa työvalmentajan tuen piiriin voi palata kaikissa tilanteissa, esim.
lomautuksen aikana. Myös esimerkiksi keikkatöihin saa tukea.

Yksi työvalmentajamme suorittaa parhaillaan työkykykoordinaattorin opintoja.
Opintojen kehittämistehtävä kirkastaa asiakasohjauksen prosessiamme. Jatkossa
pystymme palvelemaan jäseniämme kohdennetummin, palveluohjaus selkeytyy ja
työvalmennuksen markkinointi helpottuu. Työvalmentajamme osallistuu myös Keusoten
Työkykyhankkeen yhteisiin työskentelyihin, joissa kehitetään työvalmennusta koko
alueella.

Talon avauduttua konkreettisesti myös työvalmiuksia on päässyt taas harjoittelemaan
talolla. Pitkä eristäytyminen koronan vuoksi kotiin, on vaikuttanut moneen jäseneemme,
ja paljon on vielä tehtävää, että jäsenten kunto palautuu ennen koronaa olleelle
tasolle.

Onneksi yhteisössä on voimaa ja
toinen toistaan tukien pääsemme
eteenpäin.

Kasvokkain kohtaamisten tärkeys,
mielekäs toiminta kodin ulkopuolella
ja kiinnittyminen yhteiskuntaan
näyttäytyy tämän ajanjakson jälkeen
entistä tärkeämpänä.

SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY
HEINÄKUU-SYYSKUU

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