
KVARTAALIRAPORTTI 
1 .7 .-30.9.2022



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. Toimintakohdassa kerrotaan yhteyksistämme muihin
hankkeisiin ja tutkimuksiin.  

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Taulukkomuodossa esitämme sidosryhmäyhteistyön 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 sekä tukea opiskelussa ja työllistymisessä. Taustaorganisaa-
tionamme toimii Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry, ja toimintamme rahoittavat Keski-
Uudenmaan sotekuntayhtymä sekä Stea. 

Klubitalolla päivän ohjelma koostuu työelämätaitoja vahvistavista tehtävistä sekä
erilaisista ryhmistä ja kokouksista. Jaamme päivän työtehtävät klo 9 ja 12.30. Työtehtäviin
kuuluu muun muassa 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 tehdä omia opintoja opintovalmentajan
tuella. Lisäksi talolla toimii Get Stuff Done -ryhmä, jossa opiskelijat voivat edistää omia
opintojaan. 



TILASTOT 

Kvartaalin lopussa Klubitalon jäseniä oli yhteensä 254. Uusia jäseniä liittyi toimintaan
heinä-syyskuun aikana 19. Yhteensä tavoitimme 107 eri jäsentä.
Yhteydessä olemme olleet henkilökohtaisesti 69 eri jäsenen kanssa yhteensä 155 kertaa. 
Lähi- ja etätoimintaan osallistui yhteensä 91 eri henkilöä. Joista lähitoimintaan 82 eri
henkilöä 805 kertaa. Etätoimintaan osallistui 38 eri henkilöä yhteensä 565 kertaa.

Pääosin jäsentemme kotikunta on Nurmijärvi. Tällä kvartaalilla toiminnassa mukana
olleista 85 tuli Nurmijärveltä, 1 Hyvinkäältä ja 3 Keusoten ulkopuolelta.  

1.7.-30.9.2022

YHTEYDENPITOJEN JA OSALLISTUMISTEN MÄÄRÄ

OSALLISTUJAMÄÄRÄT 

OSALLISTUJAT KUNNITTAIN 



TILASTOT 

KUNTAKOHTAINEN ERITTELY KUUKAUSITTAIN



TOIMINTA 

Klubitalolla päivän ohjelma koostuu työelämätaitoja vahvistavista tehtävistä sekä
erilaisista ryhmistä ja kokouksista. Jaamme päivän työtehtävät klo 9 ja 12.30.
Tulemme esittelemään kvartaaliraportissa jatkossa tarkemmin muutaman
työtehtävän kerrallaan. Toivomme, että työtehtävien taustalla olevat tavoitteet
avautuvat näin paremmin.
 

TYÖ- JA OPPIMISPÄIVÄ 

RUOANVALMISTUS

Klubitalolla valmistetaan yhdessä lounas kaksi kertaa viikossa. Ruokalista
suunnitellaan yhdessä kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. Listassa huomioidaan
monipuolinen ja terveellinen ruokavalio sekä taloudellisuus. Ruoanvalmistus-
työtehtävään kuuluu lisäksi lounaalle ilmoittautumisten vastaanotto, reseptin
etsintä, kauppalistan teko, kaupassa käynti, lounaan esivalmistelut sekä ruoan
valmistus taloudellisesti ja turvallisesti. 

ryhmätyötaitoja
ruoan valmistuksessa tarvittavat taidot
kehittyvät esim. aikataulutus, allergioiden ja
erityisruokavalioiden huomioiminen 
ruoan esillepanoa ja annostelua
elintarvikehygieniaa

jäsen oppii valmistamaan myös kotona
terveellistä ja monipuolista ruokaa
jäsen saa vinkkejä taloudelliseen
ruoanlaittoon, esim. elintarvikkeiden hintojen
vertailu kaupassa ja hävikin välttäminen

Mitä työtehtävän avulla voi oppia? 

Miten työtehtävä edistää jäsenten
hyvinvointia?



TOIMINTA 

Kuntien sekä hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen asiakirjoissa on todettu
liikunnan lisäämisen tarve kuntalaisten
hyvinvoinnin parantamisessa. 

Nurmijärven Klubitalolla tähän on panostettu
tällä kvartaalilla erityisesti. 
Olemme kokeilleet viikottain erilaisia
liikuntamuotoja jäsenten toiveiden mukaisesti.
Kunnan liikuntapalveluiden kanssa olemme
tiivistäneet yhteistyötä, ja liikuntaneuvoja Toni
Koskinen on jalkautunut opastamaan jäsenille
muun muassa ulkokuntosalia ja sirkustemppuja. 

LIIKUNTARYHMÄ

Osallistuimme myös Minä Elän! teemavuoden 13 kilometrin vaellukselle. 

Tämän lisäksi nuorten aikuisten ryhmäläiset saivat älykellot tukemaan liikunnan
lisäämistä. Kellojen avulla voi seurata omia liikuntasuorituksiaan ja saada
palautetta treeneistä. 

Yksi tämän vuoden tavoitteistamme oli jäsenvetoisen ilta- ja viikonlopputoiminnan
aloittaminen. Tähän liittyen meillä starttasi jäsenvetoinen viikottainen sählyryhmä.
Myös lauantaikahviloita on pidetty ensimmäisen kerran koronan jälkeen.
Viikonlopputoiminta on otettu ilolla vastaan!

TOIMINTA: RYHMÄT



TOIMINTA 
PALSTATOIMINTA 

Kahtena edellisenä kesänä Klubitalolla on ollut vuokrapalsta Nurmijärven
kirkonkylällä. Tänä vuonna kunnan palstoja uudistettiin, joten emme voineet
vuokrata palstaa tutusta paikasta. Onneksemme saimme kuitenkin mahdollisuuden
yhteisölliseen viljelyyn Perttulasta Airikkalan tilan mailta. Maan kynnön
kustannuksissa meitä avusti Nurmijärven seurakunta ja veden palstalle toimitti
Nurmijärven kunta. Koska palstoja oli yli oman tarpeemme, kutsuimme mukaan
viljelyhommiin myös Nurmijärven kotoutumispalvelujen asiakkaita. Iso kiitos kaikille
palstaviljelyn mahdollistaneille tahoille!

Klubitalon palstalla viljeltiin perunaa, kesäkurpitsaa, kurkkua, porkkanoita, salaattia
ja syötäviä kukkia. Satoa jaettiin palstalla työskennelleiden kesken ja siitä
valmistettiin yhdessä ruokaa lounaspäivinä. Kesäkurpitsoista leivottiin myös kakkua
vuokrakiinteistömme avoimien ovien päivään. 



TOIMINTA: TILAISUUDET 
NURMIJÄRVEN KLUBITALO
5 VUOTTA!

Klubitalon 5-vuotisjuhlat vietettiin
jäsenten ja työntekijöiden kesken.
Juhlijoita oli lähemmäs 30! Oli upeaa
nähdä samaan aikaan niin monet
tutut kasvot. Juhlissa kuulimme
trubaduuria, lauloimme yhdessä ja
söimme makoisia herkkuja. Monet
kiittelivät Klubitalon ilmapiiriä ja
toimintaa. Tästä on hyvä jatkaa!

HYVÄN OLON PÄIVÄ, KLUBITALON
AVOIMET OVET

Klubitalo osallistui kiinteistön muiden vuokralaisten kanssa yhteiseen Hyvän olon
päivään 3.9.2022 avoimien ovien merkeissä. Avoimissa ovissa kerroimme
klubitalotoiminnasta. Klubitalolla pääsi pelaamaan hyvinvointibingoa, ottamaan
itselleen voimalauseen sekä tekemään intuitiivisen taidekollaasin voimauttavista
asioista. 



TOIMINTA: 
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Opiskelijat ja opintovalmentajat ideoivat viikolla vertaisryhmätoimintaa.
Voimauttavassa ryhmässä pohdittiin Osaamisen käsi -työkalun avulla miten oman
osaamisen tunnistamisesta voi saada energiaa.
Työhönvalmennuspajassa testattiin oman osaamisen tunnistamisen työkalua.
Viestintäryhmässä tutustuttiin digitaalisiin osaamismerkkeihin.
Lisäksi talolla pääsi mm. kirjaamaan yhteiselle taululle omaa osaamista.

Oman osaamisen tunnistaminen on tärkeä osa klubitalotoimintaa. 
Meillä jokaisella on monenlaista osaamista, jota kertyy monissa ympäristöissä. Kaikki
osaaminen on arvokasta, tapahtui se sitten työelämässä, arjessa, harrastuksissa, vapaa-
ajalla tai koulutuksessa. Kun oman osaamisen tunnistaa, sille löytää myös käyttöä.

Olemme ottaneet Klubitaloilla käyttöön osaamisen tunnistamiseen suunnitellun Oma
Polku -työkalun. Sen avulla jäsenemme voivat yhdessä valmentajan kanssa mm.
kartoittaa omia taitoja ja asettaa tavoitteita. Klubitalon arjessa jokainen yhteisön jäsen
pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan monenlaisissa työtehtävissä, ryhmissä sekä
toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Nurmijärven Klubitalo osallistui valtakunnalliseen Osaaminen näkyviin -teemaviikkoon
somepostauksilla ja teemaan sopivilla ryhmillä.

Tällä kvartaalilla elinikäisen oppimisen tukemiseksi tehtiin kysely jäsenten oppimistarpeista.
Näin saatiin lista tarpeellisista ja mielekkäistä koulutuksista tämän vuoden loppua sekä ensi
kevättä varten. Eniten kannatusta saaneista kursseista tehtiin hintavertailu. Suurin
kiinnostus jäsenistöllä oli hätäensiapukurssiin ja maahanmuuttajien mielenterveyden
ensiapukoulutukseen. Nämä pyritään järjestämään jo tämän vuoden puolella. 

OSAAMINEN NÄKYVIIN -TEEMAVIIKKO



TOIMINTA: ETÄTOIMINTA 

EKlubilla, Facebookin suljetussa ryhmässä on jäseniä 75 (edellisellä kvartaalilla
62). Jäsenten on mahdollista osallistua Teams-yhteydellä Klubitalon kokouksiin ja
myös osassa talon ryhmiä on etäosallistumismahdollisuus. Linkit jaetaan
selainpohjaisella virtuaalisella Padlet-seinällä, jonka linkin jäsen saa eKlubin lisäksi
kysymällä työntekijöiltä. 

Suosituimmat toiminnot, johon osallistutaan Teamsin kautta, ovat viikoittainen
talokokous ja virtuaalikahvit. Syyskuussa aloitimme tavoitekahvit vuoroviikoin
virtuaalikahvien kanssa. Tavoitekahveilla jokainen voi halutessaan asettaa jonkin
konkreettisen tavoitteen kahden seuraavan viikon ajaksi. Tavoitteet kirjoitetaan
erilliseen Padletiin ja seuraavalla kerralla voidaan keskustella siitä miten tavoitteet
saavutettiin ja asettaa uusia tavoitteita. 

EKLUBITALO, TEAMS JA PADLET

DIGITYSHANKE

ESKOT ry:n Klubitalojen etätoimintaa
kehittävässä Digityshankkeessa siirryttiin
kvartaalin lopulla palvelumuotoilun
kokeiluvaiheeseen. Hankkeessa käynnistettiin
vertais- ja aikaansaamisryhmätoiminta ja
keskusteltiin digikaveritoiminnan
juurruttamisesta taloille. 

Talollamme on tällä hetkellä yksi koulutettu
digikaveri ja tulevaan digikaverikoulutukseen
osallistuu yksi uusi jäsen. 



TOIMINTA: OPINTO- JA TYÖVALMENNUS

OPINTOVALMENNUS
Opintovalmennuksessa oli kvartaalin aikana 19 henkilöä, joilla 17 opinnot
olivat käynnissä. 1 henkilö valmistui tutkintoon johtavasta koulutuksesta. 

Tämän kvartaalin aikana tehtiin valmistelut Oppimisen Olohuonetta varten. Toiminta
aloitetaan lokakuun alussa Nurmijärven Kirkonkylän ja Hyvinkään kirjastojen tiloissa. Tällä
tavoin opintovalmennus laajennetaan myös Klaukkalan ulkopuolelle, jolloin on mahdollista
tavoittaa ja auttaa useampia ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea lukemiseen, kirjoittamiseen,
matematiikkaan tai digitaalisiin taitoihin.

Suomen kielen oppimisen tueksi perustettiin
Puhutaan suomea -keskusteluryhmä, johon ovat
tervetulleita kaikki jäsenet: maahanmuuttajat sekä
suomea äidinkielenään puhuvat. Tällä tavalla
vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta eri
jäsenten kesken. Syksyllä Klubitalolla oli myös
kieliharjoittelija. Kieliharjoittelut ovat hieno tapa
edistää kielen oppimista ja kulttuurista
vastavuoroisuutta sekä ymmärrystä.

Nurmijärven Klubitalon sekä Tuusulanjärven
Klubitalon opintovalmentajat käynnistivät yhdessä
uuden opiskelijoiden vertaistuen ryhmän. Ryhmä
perustettiin, jotta opiskelijat tapaisivat toisiaan ja
voisivat jakaa kokemuksia opiskeluun liittyen. 
Tämä vertaistukiryhmä on suunnattu opiskelijoiden
lisäksi myös niille, jotka haluavat aloittaa opinnot.
Ryhmä on avoin molempien Klubitalojen jäsenille ja
siihen voi osallistua Klubitalolta käsin tai Teamsin
kautta. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa.  

Alkusyksyyn on kuulunut myös muutamien jäsenien
ohjaaminen syksyn yhteishaussa.
Opintovalmentajien tuella on ilmoittauduttu ja
aloitettu opinnot ammattikouluissa ja kielikursseilla.



TOIMINTA: OPINTO- JA TYÖVALMENNUS

Työssäkäyvien määrä tällä kvartaalilla oli 21, joista uusia työsuhteita oli 3.
Vapaaehtoistyön aloitti yksi henkilö. 

TYÖVALMENNUS

Klubitalon tavoitteena on vahvistaa
jäsenten työelämävalmiuksia, auttaa
työnhaussa ja antaa voimia
työssäjaksamiseen. 
Työnhakutaitoja on meillä voinut vahvistaa 
Klubitalon työhönvalmennuspajassa
keskiviikkoisin klo 14-15. Pajaan voi tulla
esimerkiksi päivittämään omaa CV:tä tai
tekemään työhakemuksia. Jos tarvitsee
yksilöllisempää tukea työnhakuun,
työvalmentajamme ovat sitä varten.

Työelämävalmiuksien yhtenä osana ovat
digitaidot. Digiosallisuuden
vahvistamiseen olemme perustaneet 
 teemallisen digitaitoryhmän. Toivomme,
että sekä työhönvalmennuspajaa, että
digitaitopajaa verkosto markkinoisi
asiakkailleen, koska tällä kvartaalilla
näihin ryhmiin on osallistunut vain
muutamia jäseniä. 

Työelämävalmiuksia voi edistää myös
osallistumalla Klubitalon yhteisön
monipuoliseen toimintaan. 

Lisäksi lokakuussa alkaa etänä
toteutettava Eskot ry:n yhteinen
työvalmennusryhmä.

 



SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY 
HEINÄKUU-SYYSKUU



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

