KVARTAALIRAPORTTI

1.10.-31.12.2021

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. Mitä osaamisen kehittymisen saralla on tapahtunut.
Työvalmennuksen ja opintovalmennuksen yhteydessä kerrotaan myös määrällistä
tietoa valmistuneista ja työllistyneistä. Toiminta kohdassa kerrotaan myös
yhteyksistämme muihin hankkeisiin ja tutkimuksiin.

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

Klubitalon työntekijöihin kuuluvat: Talon johtaja Tanja Kivikoski,
Opintovalmentaja Anu Koskela, Työvalmentajat Anna Javanainen ja
Minna Hekkala sekä opintovalmentaja Lina Galrito-Leinonen

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: keittiö- ja
toimistoyksikkö sekä työ- ja opintoyksikkö. 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. Toimintaamme toteutetaan lähi, etä- ja hybridimuotoisesti.

TYÖLLISTYMISEN TUKI
Klubitalon työvalmentajilta saa tukea työllistymiseen. Työvalmennuksessa tuetaan
jäsenten työelämävalmiuksia ja autetaan työnhaun asiakirjojen laatimisessa. Jäsenet
etsivät töitä 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, esimerkkinä Keusoten Työkykyhanke.

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

1.10.-31.12.2021
Kvartaalin lopussa jäseniä Klubitalolla oli yhteensä 210. Uusia jäseniä liittyi toimintaan
loka-joulukuun aikana 3.
Yhteydessä olemme olleet henkilökohtaisesti 93 eri jäsenen kanssa yhteensä 212
kertaa. Vertailulukuna vuonna 2020 olimme samalla ajanjaksolla yhteydessä 72 eri
jäseneen.
Lähi- ja etätoimintaan osallistui yhteensä 68 eri henkilöä. Etätoimintaan osallistui 36
eri henkilöä yhteensä 659 kertaa ja lähitoimintaan 58 eri henkilöä. Yhteensä
lähitoimintaan osallistumisia oli 478.
Pääosin jäsentemme kotikunta on Nurmijärvi. Tällä kvartaalilla toiminnassa mukana
olleista 64 tuli Nurmijärveltä, 1 Hyvinkäältä ja 3 Keusoten ulkopuolelta.

OSALLISTUJAMÄÄRÄT

YHTEYDENPITOJEN JA OSALLISTUMISTEN MÄÄRÄ

TOIMINTA

Viimeisen kvartaalin aluksi korona hieman hellitti ja pääsimme näkemään monia
jäseniämme pitkästä aikaa kasvotusten. Vuosi on monelle ollut raskas ja kotoa
lähteminen on vaikeaa. Toiminnassamme näkyvät lisääntyneet mielenterveys- ja
päihdeongelmat. Klubitalona tasapainoittelemme ristiriidan kanssa, onko jäsenille
enemmän haittaa eristäytyä kotiin ja säilyä koronasta terveenä, vai tulla mukaan
toimintaan ja pienellä mahdollisuudella altistua koronalle. Tämä haastaa Klubitalon
markkinointia tässä vaikeassa ajassa. Pitkäjänteistä markkinointia on vaikea tehdä myös
alati muuttuvien koronarajoitusten vuoksi.

Onneksi neljänteen kvartaaliin osui Klubitalon
juhlakausi. Pääsimme pienellä joukolla
viettämään halloweenia, pikkujouluja ja vieläpä
jouluruokailuakin. Vain Uudenvuoden juhlat
jouduimme perumaan koronarajoitusten vuoksi.
Tämä toi kaivattua piristystä koronan keskelle!

TOIMINTA, TILAISUUDET

Lokakuussa olimme mukana järjestämässä Nurmijärven ensimmäistä Asunnottomien yö tapahtumaa. Muita järjestäjiä olivat Nurmijärven Seurakunta, Nurmijärven Ohjaamo,
Nurmijärven A-kilta, Rajamäen kyläyhdistys ja Nurmijärven Kodit. Tilaisuudessa pääsimme
kohtaamaan ihmisia ja mainostamaan Klubitaloa. Klubitalo teki tapahtuman mainoksen
ja otti vastuun makkaran paistosta. Jäsenten panos oli merkittävä tapahtuman
onnistumisen kannalta. Yhdessä kokosimme Klubitalon uuden telttakatoksen, kuljetimme
grillin kirkolle ja jäsenemme otti vastuun makkaroiden grillaamisesta ja tarjoilusta.
Kaikille jäi hyvä mieli yhdessä tehdystä tapahtumasta. Ensi vuonna uudestaan!

TOIMINTA, RYHMÄT

Viikko-ohjelma julkaistaan perjantaisin verkkosivuillamme, Facebookissa ja Instagramissa.
Tutustujien suositellaan ottavan yhteyttä etukäteen Klubitalolle, rauhallisen
tutustumisajan varaamiseksi.

Klubitalon ryhmätoiminta oli syksyllä vilkasta. Ohjelmassa oli viestintäryhmä,
toipumisorientaatioryhmä, kahvilaryhmä, kädentaitoryhmä ja espanjan ryhmä. Suosituin
ryhmä oli jäsenvetoinen teemakeskusteluryhmä. Ryhmän aiheita olivat mm. kiusaaminen,
häpeä ja riippuvuudet.

Tällä kvartaalilla rekrytoimme kaksi uutta opintovalmentajaa talolle. Kokosimme tähän
rekryryhmän työntekijöistä ja jäsenistä. Rekryryhmä luki hakemukset läpi, päätti keitä
kutsutaan haastatteluun, osallistui haastatteluihin ja valitsi haastattelusta jatkoon
koetyöpäivään tulijat. Koetyöpäivässä jäsenet pääsivät näkemään ehdokkaat työssään.
Tämän jälkeen rekryryhmä kuuli yhteisöltä kommentit ehdokkaista ja teki päätökset
valittavista opintovalmentajista.

TOIMINTA, OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Jäsenille tehtiin alkusyksyksystä kysely siitä, mitä kursseja ja koulutuksia he olisivat
kiinnostuneita suorittamaan. Tämän kyselyn perusteella valitsimme yhteisön koulutuksiksi

Toipumisorientaatiokurssin, Mielenterveyden ensiapu 2 -kurssin sekä
Hätäensiapukurssin. Kurssit järjestettiin verkon välityksellä. Jäsenet saivat valita
osallistuvatko kurssille Klubitalolta vai kotoa käsin Teamsin välityksellä. Monet valitsivat
kurssin suorittamisen talolta. Samalla digitaidot kehittyivät, rauhallisesti ja turvallisesti
yhdessä harjoitellen. Talolla kurssin suorittaminen mahdollisti ajatuksien vaihtamisen kurssin
sisällöistä muiden kurssilaisten kanssa.

Vihreän Veräjän ja Sininauhaliiton Green Care -pilottihanke päättyi vuoden vaihteeseen.
Hankkeen kautta jäsenemme innostuivat suorittamaan Samk:n Green Care ja Blue Care verkkokurssin (5 op.) Yksi jäsenistämme teki Klubitalolle Green Care palstatoimintaan
laatukäsikirjan. Käsikirja auttaa meitä toteuttamaan entistä laadukkaampaa Green Care toimintaa. Hankkeessa hahmoteltiin myös vuosikelloa Green Care -toiminnalle.

Pääsimme kertomaan Klubitalon palstaviljelystä myös Valtakunnalliseen Green Care seminaariin Hyvinkää saliin. Jäsenen puheenvuoro tilaisuudessa sai paljon kiitosta.
Tilaisuudessa kerroimme miten toipumisorientaatiotoimintamalli (Recovery model), johon
liittyy mm. ihmislähtöisyys, toivo, itseohjautuvuus, voimavara-ajattelu, onnistumisen
kokemukset, sopii myös Green Care -toimintakehyksen alle.

Palstaviljely oli
kokonaisuudessaan hieno
yhteistyön osoitus
Nurmijärven kunnassa.
Kotoutumispalvelut ja
seurakunta yhdessä
Klubitalon kanssa
mahdollistivat palstaviljelyn
kokeilemisen myös
maahanmuuttajille.

TOIMINTA

EKLUBITALO,
FACEBOOKISSA TOIMIVA SULJETTU RYHMÄ JÄSENILLE
eKlubilla on jäseniä 57. Julkaisuja näkevien määrä on päivittäin keskimäärin 27 henkeä.
eKlubitalolla välitetään tietoa Klubitalon viikko-ohjelmasta ja muista asioista sekä
jaetaan linkit etätoimintoihin. Jäsenten on mahdollista osallistua Teams-yhteydellä
Klubitalon kokouksiin ja myös osassa talon ryhmiä on etäosallistumismahdollisuus.
Vuoden viimeisellä viikolla koronarajoitusten tiukentuessa lisäsimme viikko-ohjelmaan
etäajalta tutut virtuaalikahvit, joissa on mahdollista vaihtaa kuulumisia Teamsin kautta.

Aktiivisesti etätoimintoihin osallistuu päivittäin noin 10 eri jäsentä. Suosituin toiminto,
johon osallistutaan Teamsin kautta, on viikoittainen talokokous. Nurmijärvellä on pitkien
välimatkojen takia tärkeää, että toimintoihin pystyy osallistumaan myös verkon
välityksellä. Jäsenistön digitaidot kehittyvät, kun yhdessä harjoitellaan etäosallistumista
ja toistoja tulee useasti. Klubitalolta on mahdollista lainata kannettavia tietokoneita
kotiin asioiden hoitoa sekä etätoimintaan osallistumista varten. Vuoden 2021 aikana
yhteensä yhdeksän jäsentä lainasivat koneen talolta.

YHTEYDET MUIHIN HANKKEISIIN JA TUTKIMUKSIIN
Digityshanke
Yhdistyksemme eKlubitalotoimintaa kehittävä hanke sai syksyllä nimekseen Digitys-hanke.
Taloltamme yksi työvalmentaja osallistuu hankkeeseen digikummina, joka välittää tietoa ja
materiaaleja hankkeesta Klubitalolle. Lisäksi hankkeen palvelumuotoilutyöpajoissa on ollut
mukana taloltamme muutama jäsen.

Keusoten Työkykyhanke
Olemme olleet mukana Keusote Työkykyhankkeen tilaisuuksissa ja työpajoissa. Työ- ja
työhönvalmennuksen kehittäminen yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa auttaa eri
toimijoita jäsentämään omaa paikkaansa palveluketjussa. Samalla tieto eri toimijoiden
palveluista lisääntyy ja asiakasohjaus puolin ja toisin paranee.

Osallistavat yhteisöt -tutkimus
Klubitalomme osallistui kuluvalla kvartaalilla Helsingin yliopiston Korona yhteiskunnan
marginaaleissa, KoMa-tutkimuksen järjestämään Osallistavat yhteisöt tutkimukseen. Meille
on tärkeää saada jäsenten ääni kuuluville myös erilaisissa tutkimuksissa.

TOIMINTA, OPINTO- JA TYÖVALMENNUS

OPINTOVALMENNUS
Opintovalmennuksessa oli kvartaalin aikana 22 henkilöä ja opiskelevia jäseniä 16.
Opintovalmentajina Nurmijärven

OPINTOVALMENTAJAN TUKI

Klubitalolla aloitti 8.11.2021 Lina

Yksilöllisesti räätälöity tuki
Keskustelut ja tsemppaaminen
Aikataulutus ja opiskelutekniikat
Opintoihin hakeutuminen
Mukana verkostopalavereissa

Galrito- Leinonen ja 10.12.2021 Anu
Koskela. Opintovalmentaja tekee
Klubitalolla elinikäisen oppimisen
ideologiaan perustuvaa työtä, jolla
tuetaan nuorten lisäksi varttuneemman
väen uuden oppimista.

VERTAISTUKEA OPINTOIHIN

Kvartaalin aikana uudet

Opiskelijoiden vertaistukiryhmä
Yhteiset opiskeluhetket
Tilat ja välineet opiskelulle
Etä- ja lähitoimintaa

opintovalmentajat ovat perehtyneet
työhönsä sekä tutustuneet jäseniin.
GSD -ryhmät, joissa voi suorittaa omia
opintoja Pomodoro-tekniikalla, ovat
jatkuneet ja yksilövalmennusta on
käynnistetty uudelleen. Olemme
saaneet loistavan kaksikon
toteuttamaan opintovalmennusta
entistä laajemmalle jäsenkunnalle!

Kvartaalilla järjestettiin yhdistyksemme
toimesta kaikille Suomen Klubitaloille
yhteinen opintojen tuen päivä. Päivässä
kuultiin jäsenten kokemuksia
opintovalmennuksesta sekä tutustuttiin
erilaisiin oppimisen tuen välineisiin.

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.
Työssäkäyvien määrä oli tällä kvartaalilla oli 10.

Klubitalomallissa työvalmentajan tuen piiriin voi palata kaikissa tilanteissa, esim.
lomautuksen aikana. Tarvittaessa työvalmentajat auttavat myös työnantajia, mikäli
esimerkiksi palkkatuen hakemisessa herää jotain kysyttävää. Työvalmentajien tuki
ulottuu niin itsenäisiin töihin, tuettuihin töihin kuin keikkatöihinkin.

Yksi Klubitalon työvalmentajista valmistui työkykykoordinaattoriksi marraskuussa.
Opinnoissa kertynyttä osaamista mm. ammatillisen kuntoutuksen, eläkejärjestelmän ja
työkyvyn tukemisen osalta pääsee hyödyntämään laajasti myös Klubitalon jäsenten
kanssa. Opintojen aikana suoritettiin myös kehittämistehtävä, joka keskittyi
asiakasohjausprosessin selkeyttämiseen Klubitalolla.

Talon työtehtäviin kuluvalla kvartaalilla
on kuulunut mm. ruoanlaitto kerran
viikossa, tilojen ylläpito, kirjanpito,
kuljetustehtävät, viestintä: markkinointi
ja sisäinen viestintä (some, ilmoitukset,
esitteet, nettisivut) sekä vapaa-ajan
toiminnat ja juhlat. Talon työtehtävät
antavat mielekästä ja monipuolista
tekemistä päiviin, ylläpitävät
toimintakykyä ja niitä tehdessä oppii
uusia taitoja.

Kvartaalin aikana pidettiin kolme
kehittämispäivää, joissa jäsenet ja
työntekijät suunnittelivat yhdessä uusia
rakenteita, joiden avulla toiminnasta
voidaan kehittää vielä paremmin
jäsenistön tarpeita vastaavaa.

SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY
LOKAKUU-JOULUKUU

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

Nurmijärven Klubitalo - Klaukkala
nurmijarvenklubitalo

