
KVARTAALIRAPORTTI 
1 .1 . -31 .3 .2022



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 Klubitalolla tehty, mitä ryhmiä ja

tapahtumia pidetty, ja mitä osaamisen kehittymisen saralla on tapahtunut.

Työvalmennuksen ja opintovalmennuksen yhteydessä kerrotaan myös määrällistä tietoa

valmistuneista ja työllistyneistä. Toiminta kohdassa kerrotaan 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.  



YLEISTÄ
Nurmijärven Klubitalo on Klaukkalassa sijaitseva tavoitteellista toimintaa järjestävä

yhteisö työikäisille Keusote-alueen asukkaille. Klubitalolla kohdataan muita ihmisiä sekä

vahvistetaan opinto- ja työelämävalmiuksia. Toimintamme on maksutonta ja

vapaaehtoista. Tavoitteena on parantaa jäsenten elämänlaatua, vähentää

sairaalahoidon tarvetta ja tukea opiskelussa ja työllistymisessä. Taustaorganisaa-

tionamme toimii Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry ja toimintamme rahoittavat Keski-

Uudenmaan sotekuntayhtymä sekä Stea. 

Klubitalolla päivän ohjelma koostuu talon ylläpitoon liittyvistä töistä sekä erilaisista

ryhmistä ja kokouksista. Jaamme päivän työtehtävät klo 9 ja 12.30. Työtehtäviin kuuluu

mm. lounaan valmistus, asiointikäynnit, kuljetustoiminta, kesäisin palstaviljely, tilojen

ylläpitoon liittyvät tehtävät 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 työelämävalmiuksien vahvistamiseen ja

työllistymiseen. Yhteisön toimintaan osallistumalla jäsenet vahvistavat osaamistaan,

vuorovaikutustaitojaan ja saavat tukea arjen hallintaan. Työvalmentajien kanssa jäsenet

voivat keskustella tavoitteistaan ja suunnitella yhdessä työllistymisen jatkopolkuja.

Yksilöllistä sekä ryhmämuotoista tukea tarjotaan myös työnhaun asiakirjojen laatimiseen.

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 Get Stuff Done -ryhmä, jossa opiskelijat

voivat edistää omia opintojaan. 



TILASTOT 

Kvartaalin lopussa jäseniä Klubitalolla oli yhteensä 217. Uusia jäseniä liittyi toimintaan

tammi-maaliskuun aikana 7. Yhteensä tavoitimme 89 eri jäsentä.

Yhteydessä olemme olleet henkilökohtaisesti 73 eri jäsenen kanssa yhteensä 170 kertaa. 

Lähi- ja etätoimintaan osallistui yhteensä 58 eri henkilöä. Etätoimintaan osallistui 36 eri

henkilöä yhteensä 903 kertaa ja lähitoimintaan 47 eri henkilöä. Yhteensä lähitoimintaan

osallistumisia oli 371. 

Pääosin jäsentemme kotikunta on Nurmijärvi. Tällä kvartaalilla toiminnassa mukana

olleista 53 tuli Nurmijärveltä, 1 Hyvinkäältä ja 4 Keusoten ulkopuolelta.  

1.1.-31.3.2022

YHTEYDENPITOJEN JA OSALLISTUMISTEN MÄÄRÄ

OSALLISTUJAMÄÄRÄT 



TOIMINTA 

Vuosi vaihtui ja pääsimme viimein eroon koronarajoituksista. Vaikka pandemia edelleen on

keskuudessamme, pystymme pitämään Klubitaloa auki arkisin klo 8-16. Jäsenillemme on

tärkeää, ettei ennakkoilmoittautumista talolle tuloon enää tarvita. Takaamme turvallisen

työskentelyn pitämällä maskeja ja turvavälejä sekä huolehtimalla käsihygieniasta ja tilojen

desinfioinnista tehostetusti. 

Kävijämäärän saaminen jälleen koronaa

edeltävälle tasolle vaatii paljon markkinointia.

Teimme laajalle verkostollemme

toiminnastamme tiedotteen, uusimme

esitteemme ja jaoimme mainoksia eri puolille

kuntaa. Olemme myös aloittaneet lehtijutun

kirjoittamisen. Somea käytämme myös

markkinoinnin kanavana. Vanhoja jäseniä

infoamme eKlubitalon lisäksi puhelimitse. 

Viikko-ohjelma julkaistaan perjantaisin verkkosivuillamme, Facebookissa ja Instagramissa.

Tutustujien suositellaan ottavan yhteyttä etukäteen Klubitalolle, rauhallisen tutustumisajan

varaamiseksi. 

Muuttuvaa viikko-

ohjelmaa

julkaisemme

viikottain

verkkosivuillammen,

Facebookissa ja

Instagramissa.



TOIMINTA:TILAISUUDET 

Tammikuussa pidettiin Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valittiin aluevaltuusto

hyvinvointialueellemme. Hyvinvointialue vastaa sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja

pelastustoimen järjestämisesta. Yhteistyössä Tuusulanjärven Klubitalon kanssa pidimme

ennen vaaleja demokratiaryhmää, joka huipentui Klubitalojen vaalipaneeliin.

Ehdokkailta kyseltiin kysymyksiä jäsenten tärkeinä pitämistä teemoista. Vaalipaneeliin

osallistui ehdokkaita eri puolueesta. Yhteensä paneelissa oli osallistujia 22.

Demokratiaryhmän avulla madalsimme kynnystä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Useampi jäsenistä sanoi, että voisi mennä äänestämään, nyt kun ymmärrys asioista on

kasvanut. 

Vuoden alusta lähtien lounaspäivä on ollut

kerran viikossa. Lounas valmistuu jos työntekijän

lisäksi 2 jäsentä on keittiössä. Lounaspäivien

lisäksi leivomme erilaisiin tilaisuuksiin tarjoilut

itse. Kevääseen on kuulunut myös viherkasvien

multien vaihto, kasvien jakaminen sekä yrttien

kasvatus.  

ARKISTA AHERRUSTA
JA VOIMAUTTAVIA HETKIÄ 

Ystävänpäiväksi jäsenet suunnittelivat

herkulliset tarjoilut ja ohjelman. Jokainen

meistä kaipaa kehuja ja saimmekin ohjelman

myötä niitä toinen toisiltamme. 

Talon työtehtäviin kuluvalla kvartaalilla on

kuulunut mm. tilojen ylläpito, kirjanpito,

kuljetustehtävät, viestintä: markkinointi ja

sisäinen viestintä (some, ilmoitukset, esitteet,

nettisivut) sekä vapaa-ajan toiminnat. Talon

työtehtävät antavat mielekästä ja monipuolista

tekemistä päiviin, ylläpitävät toimintakykyä ja

niitä tehdessä oppii uusia taitoja.

DEMOKRATIARYHMÄ JA VAALIPANEELI 



Kysyimme jäseniltä mitä he ovat kädentaito-
ja teemakeskusteluryhmistä saaneet:

Olen saanut ryhmästä uusia
ideoita ja työtapoja, koska

ryhmässä on eritasoisia tekijöitä.
Joku osaa, jos ei itse osaa.

Ryhmä kokoontuu myös
keskustelun merkeissä. Olen

saanut myös henkisesti
mielihyvää ja vointi on sen

mukainen, eli vointini on hyvä
ryhmän ansiosta. 

TOIMINTA: RYHMÄT
JÄSENVETOISET RYHMÄT

Kvartaalin aikana Klubitalolla kokoontui

perjantaisin kaksi jäsenvetoista ryhmää:

teemakeskustelu-ryhmä ja kädentaitoryhmä.

Keskusteluryhmän teemoina on ollut mm.

tunteet, luopuminen, itsetunto, luonteenpiirteet,

ystävyys ja rakkaus. Ryhmä on lisännyt jäsenten

yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Ystäviä,
ryhmätyötaitoja
 ja juttuseuraa.

Olen oppinut uusia asioita
kädentaitoryhmässä ja
rentoa olemista. Vetäjä

on ollut hyvä neuvomaan.
Olen saanut hyviä

vinkkejä. 

Olen kokenut ryhmät 
hyödyllisiksi ja tärkeiksi. 



TOIMINTA: RYHMÄT

Ajankohtaiset meiltä ja muualta  

Olemme kokoontuneet Ajankohtaiset meiltä ja

muualta -ryhmän kanssa kuluvalla kvartaalilla joka

maanantai. Kyseessä on uutisryhmä, jossa olemme

käyneet läpi lähiseudun ajankohtaisia aiheita

esimerkiksi Nurmijärven Uutiset -lehdestä.

Hyödynnämme ryhmässä myös Klubitalolle tulevaa

Helsingin Sanomien viikonloppulehteä sekä Ylen

uutissivuja. On ollut antoisaa ja opettavaista tutkailla

yhdessä ajankohtaisia teemoja niin yleisuutisista kuin

kulttuurin saralta. Samalla olemme saaneet vaihtaa

ajatuksia ja tuntemuksia aiheista. 

Kulttuurintuntemus    

Kulttuurintuntemus-ryhmässä olemme tutustuneet

uusiin kulttuureihin ennalta sovittujen aiheiden

kautta. Olemme tähän mennessä ehtineet

käsitellä mm. suomenruotsalaisuutta,

romanikulttuuria, saamelaisuutta, Afrikan sekä

Aasian kulttuureita. Yhdessä on ollut ilo oppia

uutta ja avartaa omia näkemyksiä esim.

nettitiedon, videoiden ja omakohtaisten

kokemusten kautta! Tärkeänä arvona on ollut

erilaisuuden kunnioittaminen.

 
  

UUDET RYHMÄT



TOIMINTA: 
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Tammikuussa aloitimme neljän hengen voimin

Nurmijärven Opiston järjestämän Luovan

kirjoittamisen ja itsensä kehittämisen -kurssin.

Ryhmämme on kokoontunut kerran viikossa ja

käymme siellä läpi kurssin teemoja, teemme tehtäviä

ja luemme tekemiämme tekstejä. 

Kurssi on ollut erittäin monipuolinen ja ajatuksia

herättävä.

DIGIRYHMÄ

Jäsenten digiosallisuuden

parantamisen tavoitteeseen

vastasimme kvartaalin aikana

järjestämällä torstai-iltapäivisin

kokoontuneen Digiryhmän. Ryhmä

kokoontui ainoastaan talolla ja siellä

käsiteltiin kunkin aiheen alkeita, jotta

kynnys osallistua olisi mahdollisimman

matala.

Ryhmässä tehtiin paljon käytännön

harjoituksia, annettiin yksilöllistä

opastusta ja keskusteltiin yhdessä

päivän aiheesta. 

Saimme ryhmästä positiivista palautetta. Tarvetta perusdigitaitojen

opettelemiselle on selvästi paljon. Älylaitteiden peruskäytön hallitseminen on

edellytys erilaisten sovellusten ja digitaalisten ratkaisujen sujuvalle ja turvalliselle

käytölle. Uuden opettelu taas vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja toistoja. Klubitalon

toimisto- ja viestintätehtävät tarjoavat hyviä mahdollisuuksia harjoitella näitä

taitoja. Aloitimme myös kvartaalin lopussa tarjoamaan digitukea walk-in tyylisesti.

Digitukituntien tavoite on, että jäsenet oppisivat käyttämään älylaitteita

itsenäisesti ja turvallisesti.  

LUOVAN KIRJOITTAMISEN JA 
ITSENSÄ KEHITTÄMISEN KURSSI



TOIMINTA: ETÄTOIMINTA, 
HANKKEET JA TUTKIMUKSET

eKlubilla on jäseniä 58. Julkaisuja näkevien määrä on päivittäin keskimäärin 26 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. 

Aktiivisesti etätoimintoihin osallistuu päivittäin noin 12 eri jäsentä. Suosituimmat toiminnot,

johon osallistutaan Teamsin kautta, ovat viikoittainen talokokous ja useamman kerran

viikossa olevat virtuaalikahvit. 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 opiskelua, työnhakua sekä etätoimintaan

osallistumista varten. Tietokoneen Klubitalolta on lainannut viisi jäsentä tällä kvartaalilla.

EKLUBITALO, 
FACEBOOKISSA TOIMIVA SULJETTU RYHMÄ JÄSENILLE 

YHTEYDET HANKKEISIIN JA TUTKIMUKSIIN 

Digityshanke
ESKOT ry:n etätoimintaa kehittävän Digityshankkeen
palvelumuotoilupajoissa on kuluneen kvartaalin aikana
siirrytty ymmärrä-vaiheesta muotoilu-vaiheeseen.
Palvelumuotoilupajoissa käsiteltiin mm. työ- ja
opintovalmennusta eKlubitalossa. Taloltamme pajoihin on
osallistunut kvartaalin aikana muutama jäsen
työntekijöiden lisäksi. 

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.



TOIMINTA: OPINTO- JA TYÖVALMENNUS

OPINTOVALMENNUS

Opintovalmennus on lähtenyt intensiivisesti käyntiin uusien opintovalmentajien johdolla.

Elinikäinen oppiminen on työn pilari ja sitä tuodaan yhteisössä esille mahdollisimman

paljon. Kuluvalla kvartaalilla on tehty paljon markkinointityötä. Siihen on sisältynyt

opintovalmennuksen infoiskuja Keusote-alueen oppilaitoksissa sekä muiden

yhteistyötahojen kanssa. 

Opintovalmennukseen on kuulunut niin ryhmävalmennusta (esim. GSD) kuin

yksilövalmennusta. Opintovalmentajat ovat tukeneet ja ohjanneet jäseniä 2. asteen ja

korkeakoulujen yhteishauissa sekä suomen kielen kielikoulutuksiin hakeutumisissa.

Opiskelijoiden on ollut myös mahdollista saada vertaistukea WhatsApp-ryhmän kautta.

 
Toimintaa ollaan laajentamassa nyt myös Hyvinkäälle.

Etsivän nuorisotyön kanssa on kokoustettu

ryhmämuotoisen toiminnan käynnistämisestä

opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea koulun

tarjoamien erityisen tuen pienryhmien lisäksi. 

Opintovalmennuksessa oli kvartaalin aikana 17 henkilöä, joilla kaikilla
opinnot käynnistyivät tai olivat käynnissä.

Työssäkäyvien määrä tällä kvartaalilla oli 17, joista uusia työsuhteita oli 4.
Työvalmennuksessa vahvistetaan työelämävalmiuksia, opitaan uusia taitoja ja saadaan

itsetuntoa vahvistavia kokemuksia. Klubitalon työvalmennusta on järjestetty sekä talolla

Klaukkalassa että etänä Teamsin kautta, ryhmämuotoisesti ja yksilöllisesti. Lisäksi on

mainostettu mahdollisuutta tulla tekemään CV:tä ja työhakemuksia viikottaisiin

työhönvalmennuspajoihin. Pajoissa harjoitellaan tarpeiden mukaan myös työhaastattelua.

Työvalmentajat ovat pitäneet tavoitekeskusteluja ja antaneet yksilöllistä ohjausta

etäyhteyksien ja verkkopalvelujen käyttämisessä. 

Työvalmentajien tukea käytetään myös työssäkäynnin aikana. Työvalmentajan kanssa voi

purkaa työviikkoa, keskustella työssäjaksamisesta ja hakea vaihtoehtoja osa-aikatyön ja

tukien yhteensovittamiseen. 

TYÖVALMENNUS



SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY 
TAMMIKUU-MAALISKUU



Viirintie 3
01800 Klaukkala

040 838 0884
nurmijarvenklubitalo@eskot.org tai
etunimi.sukunimi@eskot.org

Klubitalon johtaja
Tanja Kivikoski

Puh. 040 777 7605

Työvalmentajat
Anna Javanainen, työkykykoordinaattori

Puh. 040 162 0295

Minna Hekkala

Puh. 040 031 4124

Opintovalmentajat 
Lina Galrito-Leinonen

Puh. 040 773 1467

Anu Koskela, nepsyvalmentaja

Puh. 040 154 8555

YHTEYSTIEDOT

Nurmijärven Klubitalo - Klaukkala

nurmijarvenklubitalo

https://nurmijarvenklubitalo.eskot.org/

LISÄTIETOJA

https://www.facebook.com/nurmijarvenklubitalo/
https://www.instagram.com/nurmijarvenklubitalo/?hl=fi

