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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.  

Klubitalon kansainvälisyys näkyy arjessa.
Suomen kielen lisäksi talolla voi kuulla 

 melkeinpä viikottain englantia, arabiaa,
espanjaa, ruotsia, ranskaa sekä portugalia.

Kaikki ovat  lämpimästi tervetulleita yhteisöön,
jossa voi olla oma itsensä, oppia uutta ja

jakaa omaa osaamistaan muille!



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 235. Uusia jäseniä liittyi
toimintaan huhti-kesäkuun aikana huikeat 18 henkilöä. Yhteensä tavoitimme 83 eri
jäsentä.
Yhteydessä olemme olleet henkilökohtaisesti 56 eri jäsenen kanssa yhteensä 
117 kertaa. 
Lähi- ja etätoimintaan osallistui yhteensä 69 eri henkilöä. Etätoimintaan osallistui
38 eri henkilöä yhteensä 618 kertaa ja lähitoimintaan 58 eri henkilöä. 
Yhteensä lähitoimintaan osallistumisia oli 601. 

Pääosin jäsentemme kotikunta on Nurmijärvi. Tällä kvartaalilla toiminnassa mukana
olleista 67 tuli Nurmijärveltä, 1 Hyvinkäältä ja 1 Keusoten ulkopuolelta.  

1.4.-30.6.2022

YHTEYDENPITOJEN JA OSALLISTUMISTEN MÄÄRÄ

OSALLISTUJAMÄÄRÄT 



TILASTOT 

KUNTAERITTELY 1.4.-30.6.2022



TOIMINTA 
Kvartaaliin mahtuu niin normaalia talotoimintaa työtehtävineen, kokouksineen ja toistuvine
ryhmineen kuin kesäkuussa alkanut Klubitalon kesätoiminta. Livetoimintaan osallistuneiden
päiväkävijöiden määrä on joka kuukausi tammikuusta lähtien lisääntynyt. Olemme olleet
yhteydessä kaikkiin jäseniin, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa Klubitalolle ja kertoneet
koronarajoitusten purkamisesta. Tämän lisäksi olemme saaneet toimintaamme
ilahduttavasti huiman määrän uusia jäseniä. 

Muuttuvaa viikko-
ohjelmaa

julkaisemme
viikottain

verkkosivuillammen,
Facebookissa ja
Instagramissa.

Klubitalon kesätoimintaa järjestetään ajalla
1.6.-31.7.2022. Kesätoiminnassa korostuu
hyvinvointia tukeva toiminta, kuten
palstatoiminta, liikunta ja retket. 
Talolla päivien sisältö koostuu talon
työtehtävistä ja osallistujien toiveista.
Keskiviikkoisin grillaamme sään salliessa tai
valmistamme muuta kesäistä ruokaa. 

L



TOIMINTA:TILAISUUDET 
TOIMINNAN MARKKINOINTI 

Kevään markkinointikokonaisuuteemme kuului verkostoillemme sähköpostitse toimitettu
infokirje ja uudistettu Klubitalon yleisesite (54 eri taholle), ilmoitustauluille viedyt
mainokset (12 paikkaan) ja Klubitalon painettu esite (n.500kpl)

Tämän lisäksi Klubitalon pop up kiertue kiersi Nurmijärven taajamat. Tavoitteena oli
mainostaa Klubitaloa heille, joita emme tavoita verkostojemme, somen tai lehtimainonnan
kautta. Klaukkalan torilla olimme Street Food -festivaalien kanssa 18.5., Kirkonkylän torilla
24.5. ja Rajamäen kylätalolla 1.6. ruokajaon yhteydessä.  

Näiden lisäksi kävimme esittelemässä toimintaamme Seurakunnan leirillä Woimalan ja
diakoniatyön asiakkaille sekä Hyvinkään sairaalassa DKT-ryhmäläisille ja työntekijöille.
Markkinointikampanjamme tuotti selvästi tulosta, koska uusia jäseniä tuli toimintaan 18. 

Yhdeksän hengen tehotiimi
kävi auttamassa

Nurmijärven seurakunnan
leirikeskuksen talkoissa.

Nauru raikui, siistiä tuli ja
ruoka maistui aherruksen

päätteeksi. Osa porukasta
jäi saunomaankin. 



TOIMINTA: TILAISUUDET 

VAPPUJUHLAT 

VALTAKUNNALLISIA KEHITTÄMISPÄIVIÄ

Pääsimme pitkän tauon jälkeen
osallistumaan Suomen Klubitalojen
kehittämispäiviin livenä. Osallistuimme
kehittämispäiviin työntekijä- jäsen työparina.
Toisen kehittämispäivän aiheena oli
Klubitalon työpainoitteinen päivä ja toinen oli
OSSI-hankkeen organisoima päivä, jossa
käsiteltiin mm. Klubitalon jäsenten
kiinnittymistä talon ulkopuoliseen toimintaan 

Yhteisöllisyyttä lisäämään järjestimme
vappujuhlat. Juhlat suunniteltiin ja
toteutettiin yhteistuumin osallistujien kesken.
Päivä oli hauska. Kisailimme leikkimielisesti
kumikana-ammunnassa ja söimme makoisia
herkkuja. 

Meillä kaikki pääsevät myös keittiön töihin
mukaan. Tapaamme kuuluu, että toiset
valmistavat ruoan ja he jotka tulevat vasta
syömään pääsevät tiskivuoroon. 

BUSINESS MODEL CANVAS 

BMC -työskentelyä tehtiin talolla kerran
viikossa viiden viikon ajan. Pohdimme
yhdessä mm. mikä on arvolupauksemme,
mitä haluamme toiminnastamme viestittää
ja kenelle. 
Lisää työskentelystä:
https://eskot.org/ajankohtaista/oivalluksia
-klubitalotoiminnan-kehittamisesta/ 

https://eskot.org/ajankohtaista/oivalluksia-klubitalotoiminnan-kehittamisesta/
https://eskot.org/ajankohtaista/oivalluksia-klubitalotoiminnan-kehittamisesta/


TOIMINTA: RYHMÄT

Nuorten aikuisten ryhmä kokoontui kerran
viikossa mukavan yhteisen tekemisen ja
hyvän seuran merkeissä. Toiminta jatkuu
läpi kesän. Ryhmään ovat lämpimästi
tervetulleita kaikki 18-35 -vuotiaat. 
 

 
  

SOSIONOMIOPISKELIJOIDEN RYHMÄT

Huhtikuussa kaksi sosionomiopiskelijaa
Laureasta kävi vetämässä meille neljä erillistä
toiminnallista ryhmäkertaa. Ryhmien aiheet
olivat seuraavat:

1. "Minä osaan"-itsetuntoharjoituksia
2. Elämäni biisi
3. Voimaannuttava maalaus
4. Luontopolku Isosuon pitkospuilla

NUORTEN RYHMÄ



TOIMINTA: 
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

MTEA1 -KOULUTUS 

Mielenterveyden ensiapukoulutus järjestettiin tällä kertaa useamman toimijan
yhteistyönä. Lähitapiola kustansi Nurmijärven Klubitalon jäsenille, ev.lut srk:n
diakoniatyön asiakkaille sekä Setlementti Louhelan asiakkaille Mielenterveys
elämäntaitona -koulutuksen.  Seurakunnan väljissä tiloissa oli hyvä kouluttautua.
Koulutuksessa käsiteltiin tunnetaitoja, hyvää mielenterveyttä, elämän kriisejä,
ihmissuhteita ja vuorovaikutusta sekä elämänhallintaa. 

ALKUSAMMUTUSKOULUTUS 

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry on koulutussuunnitelmassaan määritellyt
työntekijöilleen velvoite- ja suosituskoulutukset. Samoja koulutuksia tarjotaan
jäsenille säännöllisin väliajoin. Tällä kvartaalilla pääsimme Mielenterveyden
ensiapu 1 -koulutukseen sekä alkusammutuskoulutukseen.  

Perttulan VPK piti meille alkusammutuskoulutuksen kauniissa säässä
paloasemallaan. Aluksi perehdyimme paloturvallisuusasioihin luennolla, jonka
jälkeen pääsimme sammuttamaan rasvakattilapaloa sammutuspeitteellä ja
kattilan kannella sekä isompaa tulta jauhesammuttimella ja nestesammuttimella. 



TOIMINTA: ETÄTOIMINTA 

eKlubilla on jäseniä 62. Julkaisuja näkevien määrä on päivittäin keskimäärin 23
henkeä. Aktiivisesti etätoimintoihin osallistuu päivittäin noin 9 eri jäsentä. Jäsenten
on mahdollista osallistua Teams-yhteydellä Klubitalon kokouksiin ja osaan talon
ryhmistä. Suosituimmat etätoiminnot ovat viikoittainen talokokous ja kesällä kerran
viikossa olevat virtuaalikahvit. 

Facebookin eKlubitalo tarjoaa alustan, jossa yhteisöllisyyttä vahvistetaan jäsenten
kanssa jotka eivät syystä tai toisesta pääse Klubitalolle. Tätä kautta kannustetaan
ihmisiä lähitoimintaan ja vuorovaikutukseen toisten kanssa. Ryhmä toimii myös
tiedonjaon välineenä. 

Olemme kehittäneet tiedotusta jäsenille siirtämällä tärkeät asiat padlettiin.
Padletistä löytyy myös Teams-linkit kokouksiin. Padletin ansiosta tärkeät asiat on 
 nyt nähtävillä selkeästi ryhmiteltyinä, aikajärjestyksessä. Kaikki jäsenemme eivät
ole Facebookissa ja siksi myös saavutettavuus parani padlettiin siirtymisen
ansiosta.

EKLUBITALO, 
FACEBOOKISSA TOIMIVA SULJETTU RYHMÄ JÄSENILLE 



TOIMINTA: OPINTO- JA TYÖVALMENNUS

OPINTOVALMENNUS

Opintovalmennuksessa tällä kvartaalilla on jatkettu verkostoitumista alueen
toimijoiden kanssa ja markkinoitu toimintaa. Uudet opintovalmentajat ovat myös
tutustuneet paremmin Klubitalon jäseniin.  Elinikäinen oppiminen on työn pilari ja sitä
tuodaan yhteisössä esille mahdollisimman paljon. 
Opintovalmentajien tuessa, jäsenet saavuttivat onnistuneesti aiemmin keskustellut ja
suunnitellut opiskelutavoitteensa. Osa edisti käynnissä olevia opintojaan ja osa haki
jatko-opintoihin. Tällä hetkellä tietoomme on tullut ainakin yhden jäsenen pääsy AMK
opintoihin. Yhteishaku toi myös ainakin yhdelle jäsenelle mieluisan toisen asteen
opiskelupaikan. 

Opintovalmennuksessa oli kvartaalin aikana 18 henkilöä.

Oppimisen olohuone
Hyvinkäällä keväällä tehdyissä infoiskuissa etsivän nuorisotyöntekijät näkivät
asiakkaillaan tarvetta oppimisen tuen pienryhmätoiminnalle. Suunnittelimme ja
toteutimme pilottina muutaman kerran oppimisen tuen ryhmän Nasta-talossa.
Kokemus osoitti, että pystymme laajentamaan opintojen tukea lähitoimintona
myös Hyvinkäälle. 
Mietinnässä on vielä, mikä olisi hyvä tila Opintojen olohuoneelle niin, että se
tavoittaisi työikäiset laajemmin. Pohdimme myös, kuinka markkinoida opintojen
tukea ja missä kanavissa.

Opintojen tuen päivä
Eskot ry:n opintovalmentajat järjestivät
kaikille Suomen 23 Klubitalolle Opintojen
tuen päivän 10.5. 2022 Teamsin kautta.
Päivässä keskusteltiin eri teemoista ja tehtiin
mielenkiintoisia pohdiskeluharjoituksia
tärkeistä aiheista, kuten kuinka Covid-19 on
vaikuttanut elämään ja edistänyt
positiivisesti uusia alkuja. Saimme erittäin
positiivista palautetta hyvästä yhteistyöstä
Eskojen talojen kesken. Odotamme innolla
2.11. tulevaa Opintojen tuen päivää.



TOIMINTA: OPINTO- JA TYÖVALMENNUS

Tuettu työ

Tämän kvartaalin iloisin työvalmennusuutinen oli se, että saimme mahdollisuuden
aloittaa talomme ensimmäinen tuettu työ. Kyseessä on parityönä tehtävä
mökkitalkkarin pesti Lilinkotisäätiön kesämökillä. Työ pitää sisällään sisätilojen siivousta
kerran viikossa ja lisäksi pihatöitä kerran viikossa joka toinen viikko. Työ kestää elokuun
loppuun. Klubitalon työvalmentajat auttavat tehtävään perehtymisessä, räätälöivät
työtehtävät yhdessä työnantajan kanssa, tukevat jäsentä työn aikana sekä auttavat
etuus- ja laskutusasioissa.

Työssäkäyvien määrä tällä kvartaalilla oli 19, joista uusia työsuhteita oli 4.
Työvalmennuksessa vahvistetaan työelämävalmiuksia, opitaan uusia taitoja ja saadaan
itsetuntoa vahvistavia kokemuksia. 

Viikottaisessa työhönvalmennuspajassa autetaan työnhaussa, tehdään ansioluettelo ja
hakemuspohja sekä harjoitellaan tarpeen mukaan työhaastattelua.
Työhönvalmennuspajaan on tullut uusia osallistujia uudistetun työnhakuvelvoitteen
saattelemina. Erityisesti Koto-infon asiakkaat ovat iloksemme hyödyntäneet tätä
mahdollisuutta.

TYÖVALMENNUS



SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY 

HUHTIKUU-KESÄKUU



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

