
Nurmijärven 
Klubitalo
Yhteisö työikäisille Klaukkalassa

Yhteystiedot
arkisin klo 8-16

Osoite: Viirintie 3, Klaukkala (Kauppakeidas) 

Työvalmentajat 

Anna Javanainen, työkykykoordinaattori 
040 162 0295 

Minna Hekkala, 040 031 4124

 
Opintovalmentajat 

Lina Galrito-Leinonen, 040 773 1467
 

Anu Koskela, nepsyvalmentaja
040 154 8555

 
Klubitalon johtaja 

Tanja Kivikoski, 040 777 7605

Sähköposti
Klubitalo: nurmijarvenklubitalo@eskot.org
Työntekijät: etunimi.sukunimi@eskot.org 

Lisätietoja 
nurmijarvenklubitalo.eskot.org 

Facebook: Nurmijärven Klubitalo - Klaukkala 
Instagram: nurmijarvenklubitalo

Nurmijärven Klubitalon taustaorganisaationa toimii Etelä-
Suomen Klubitalot ESKOT ry. Yhdistys toteuttaa kansain-
välisen klubitalojärjestön Clubhouse Internationalin (CI) 
hyväksymien laatusuositusten mukaista Fountain House 
-klubitalotoimintaa Helsingissä, Vantaalla, Nurmijärvellä, 
Lahdessa, Imatralla ja Järvenpäässä. 
 

Olen saanut tukea ihan 
kaikkeen. Henkiseen 
jaksamiseen, ihmissuhteissa 
pärjäämiseen, vertaistukea 
muilta jäseniltä. 
Uutta tekemistä ja 
yhteisöllisyyttä. 
Uusia ideoita ja oivalluksia!

-Klubitalon jäsen ”
Tule mukaan tukemaan tärkeää työtä.
• Anna avustus tai tee lahjoitus.

• Tee testamentti ESKOT ry:n hyväksi.

• Liity yhdistyksen kannatusjäseneksi. 

Lue lisää osoitteesta: 
eskot.org/tietoa-meista/tue-toimintaamme/

Klubitalon numero: 040 838 0884

https://nurmijarvenklubitalo.eskot.org/
https://www.facebook.com/nurmijarvenklubitalo/
https://www.instagram.com/nurmijarvenklubitalo/
http://eskot.org/tietoa-meista/tue-toimintaamme/


Työvalmennus

Klubitalon työvalmentajien kanssa 
voit keskustella tavoitteistasi ja
suunnitella yhdessä työllistymisen 
jatkopolkuja. Yhteisössä vahvistat 
työelämävalmiuksia ja saat tukea 
arjen hallintaan. 

Nurmijärven Klubitalo on tavoitteellista 
toimintaa järjestävä yhteisö Keusote-
alueen työikäisille asukkaille. Klubitalolla 
kohtaat muita ihmisiä sekä vahvistat 
opinto- ja työelämävalmiuksia. Toimin-
tamme on maksutonta ja vapaaehtoista.  
 
Päivän ohjelmaan kuuluu monenlaista 
osaamista vahvistavaa ja hyvinvointia tu-
kevaa toimintaa, kuten ryhmiä ja keittiö-
toimintaa. Lisäksi huolehdimme yhdessä 
talon ylläpidosta ja suunnittelemme sekä 
kehitämme toimintaa viikoittaisissa talo-
kokouksissa. 
 
Nuorille aikuisille (18-35v) on oma 
viikoittain klo 16-18 kokoontuva vapaa-
ajan ryhmä. 

Henkilökuntaan kuuluu talon johtaja, 
kaksi työvalmentajaa ja kaksi opintoval-
mentajaa. 

Opintovalmennus

Tarvitsetko tukea opintoihin tai 
opiskelupaikan hakemiseen? 
Opintovalmentajien kanssa voit pohtia 
opintoihin hakeutumista, opinnoissa 
jaksamista tai opiskelutekniikoita. 
Lisäksi talolla toimii opiskelijoiden 
vertaisryhmiä. Opintovalmentajat
tukevat myös koko yhteisön oppimista.

Työ- ja 
opintovalmennusLöydät perjantaisin 

julkaistavan  
viikko-ohjelman 
nettisivuiltamme, 
Facebookista ja 
Instagramista. 
 
Varaa tutustumisaika 
talon numerosta 
040 838 0884!

Kysy myös kyyti-
mahdollisuutta. 

Etätoiminta

Osaan toiminnasta voit osallistua 
myös etänä Teamsin kautta ja 
samalla vahvistat digitaitojasi. 
Työntekijöiltä saat opastusta etä-
yhteyksien kanssa. 


