Jotain uutta, jotain vanhaa
- kaiken keskiössä ihminen
Vuoden 2018 vuosikertomuslehdessä yhdistyksemme puheenjohtaja
päätti kirjoituksensa toiveeseen, että tuleva vuosi 2019 olisi yhtä ainutlaatuinen kuin edellinen ja sitä se totta vieköön on ollut!
Alkuvuodesta 2019 edellisen hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen työstämisessä elettiin paineista
aikaa. Mekin osallistuimme erinäisiin uudistukseen liittyviin työryhmiin ja tilaisuuksiin. Hallituksen vaihduttua loppukeväällä nämä ”kiireet” loppuivat kuin seinään. Tällä hetkellä olemme enemmän tai vähemmän odottavalla kannalla – tosin paljon esi- ja valmistelutöitä tehneinä, ehkäpä vähän paremmin selvillä
siitä, miten kuntien ja STM:n avustuksia saava järjestötyö asemoituu mahdollisten tulevien uudistusten
pyörteissä.
Joitakin rahoitukseen liittyviä muutoksia tehtiin jo viime vuonna, kun Nurmijärven Klubitalon kunta-avustus siirtyi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään. Yhteistyö on jatkunut ”uuden” rahoittajan
kanssa hyvissä merkeissä ja toiminnan jatkuvuus on turvattu. Uusin Klubitalomme onkin hyvin nopeasti
lunastanut paikkansa ja jäsenmäärän kasvu on ollut merkittävä.
Yhdistys on panostanut STEAn avustuksella v:sta 2013 lähtien opintovalmennukseen. Melkein kaikissa yhdistyksen Klubitaloissa työskentelee tätä nykyä opintovalmentaja. Tavoitteenamme on saada
tämä resurssi kaikkiin Klubitaloihimme. Opintojen tuki on integroitu mahdollisimman luontevaksi osaksi
Klubitalojen normaalia arkea, jotta opiskelevat jäsenet voivat hyödyntää myös koko yhteisön tukea ja
osallistua Klubitalojen muuhun toimintaan. Vuoden 2019 aikana 11,6 % toimintaan osallistuneista jäsenistä oli opiskelemassa.
Työelämän murroksen myötä Klubitalomme ovat etsineet siirtymätyön rinnalle tuetun ja itsenäisen
työn paikkoja, jotta jäsenistön työllistyminen mahdollistuu. Vuoden 2019 aikana 22,15 % toimintaan osallistuneista jäsenistä oli työssä: osa siirtymätyössä, osa joko tuetussa tai itsenäisessä työssä.
Keväällä 2019 yhdistys oli käynnistämässä kolmea eri opiskelua tai työllistymistä kehittävää hanketta.
Kaksi hankkeista on ESR-rahoitteisia ja yksi STEAn rahoittama. Hankkeita toteutetaan yhdessä Nyyti ry:n,
Metropolia AMK:n ja Lahden AMK:n kanssa. Hankkeissa on mukana lukuisia muita yhteistyökumppaneita.
Vuonna 2019 otettiin edelleen askeleita myös kohti Klubitalojen toiminnan laadun ja vaikutusten
entistä parempaa osoittamista. Toteutimme esimerkiksi laskelman Klubitalojen kustannusvaikutuksista
ja osallistuimme edelleen Suomen Akatemian rahoittamaan VOIS-tutkimushankkeeseen. Valmistelimme
siirtymistä Suomen Klubitalot ry:n ylläpitämään kaikkien suomalaisten Klubitalojen yhteiseen Salesforcetietojärjestelmään, minkä avulla tulemme tulevaisuudessa saamaan entistä laadukkaampaa tietoa
toimintamme toteutuksesta ja vaikutuksista. Kaksi Klubitalojemme johtajaa uudisti ja toteutti YAMKopinnäytetyönään kaikille Klubitalojen jäsenille vuosittain toteutettavan kyselyn, minkä tulokset toimivat
keskeisenä tietolähteenä toimintamme kehittämisessä. Pidämme tärkeänä, että toimintamme perustuu
jatkossakin Klubitalojen perinteiden ja standardien lisäksi mahdollisimman ajantasaiselle ja paikkansa
pitävälle tiedolle.
Lämmin kiitos vuodesta 2019 Klubitalojemme
yhteisöille, hankkeille ja yhdistyksen hallituksen
jäsenille sekä yhteistyökumppaneille. Vuosi 2020
olkoot vähintäänkin edellisvuoden veroinen!
			

Kaiju Yrttiaho

Sami Ylitalo

Toiminnanjohtaja
Kehitysjohtaja
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry.

2

Pääkirjoitus			2
Sisällysluettelo
3
Mikä on Klubitalo?		
4
Opintovalmennus		 4
ESKOT ry:n hankkeet		
5
Helsingin Klubitalo		
6
Imatran Klubitalo 		
8
Nurmijärven Klubitalo		
10
Itä-Helsingin Klubitalo		
12
Tikkurilan Klubitalo		
14
Lahden Klubitalo		
16
Tuusulanjärven Klubitalo 18
Koulutuskeskus			20
ESKOT ry				22
Tulos ja Tase			
26
Yhteystiedot

HALUATKO TUKEA TOIMINTAAMME?
ESKOT ry voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Tukien avulla yhdistys
edistää sääntöjensä mukaisesti mielenterveyskuntoutujien tai muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevien asemaa, oikeuksia, osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia sekä työllistymisen yleisiä edellytyksiä yhteiskunnassa.
Yhdistys toteuttaa kansainvälisen klubitalojärjestön Clubhouse Internationalin (CI) hyväksymien laatusuositusten mukaista Fountain House -klubitalotoimintaa Helsingissä, Vantaalla, Nurmijärvellä, Lahdessa, Imatralla ja
Järvenpäässä. Kun haluat tukea yhdistyksen toimintaa, ota yhteyttä toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiahoon, p. 040
7252 028 tai kaiju.yrttiaho@eskot.org.
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Mikä on Klubitalo?
Klubitalot ovat mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostamia yhdenvertaisuutta ja jäsentensä osallisuutta edistäviä yhteisöjä. Ne täydentävät julkisia mielenterveyspalveluja edistämällä kuntoutujajäsenten
hyvinvointia, arjen hallintaa ja toipumista vertaistuen ja yksilöllisen ohjauksen avulla.
Klubitalot tarjoavat jäsenilleen työllistymisen tukea monin tavoin. Työelämävalmiuksia voi harjoitella talojen
arjessa, missä jäsenet ja henkilökunta tekevät yhdessä talojen toimintaan liittyviä tehtäviä, kuten keittiö- ja toimistotöitä (ns. työpainotteinen päivä). Tehtävien tekeminen on aina vapaaehtoista ja sovitaan päivittäisissä työnjaoissa
jäsenten jaksamisen ja mielenkiinnon mukaan. Klubitalojen työllistymisohjelman kautta jäsenillä on mahdollisuus
hakeutua määräaikaisiin työsuhteisiin Klubitalon ulkopuolelle (ns. siirtymätyö) ja saada tukea myös työelämään siirtymisen jälkeen (ns. tuettu ja itsenäinen työ). Monen Klubitalon jäsenen toimintaan osallistumisen tavoitteena onkin
viime kädessä työelämään tai opintoihin sijoittuminen. ESKOT ry:n Klubitaloilla työskentelee myös opintovalmentajia,
jotka ovat erikoistuneet tukemaan jäseniä opiskelussa ja opintoihin hakeutumisessa. Toimintamallin tavoitteellisuus
erottaa sen muusta päivätoiminnasta ja sitä voidaan erilaisten yksittäisten tukimuotojen raja-aitoja ylittävänä, koska
malli tarjoaa samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti tukea useille eri elämänalueille.
Mielenterveyskuntoutujien klubitalomenetelmää on sovellettu Suomessa syksystä 1995 lähtien, jolloin
Sopimusvuori ry avasi Näsinkulman Klubitalon Tampereella. Toiminta laajeni siten, että vuoden 2000 alussa Suomessa
toimi jo 10 Klubitaloa. Ensimmäisen 10-vuotiskauden päättyessä vuonna 2005 oli toiminnassa yhteensä 18 Klubitaloa
ja niiden jäsenmäärä oli noussut lähes 3000 jäseneen. Vuonna 2019 Klubitalojen verkossa oli 23 Klubitaloa, joiden
kokonaisjäsenmäärä oli jo runsaat 6000 jäsentä, joista noin puolet osallistui vähintään kerran kuukaudessa Klubitalojen
toimintoihin. Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry ylläpitää vuodesta 2020 alkaen seitsemää Klubitaloa, joilla on yhteensä
yli 2400 jäsentä. Maailmanlaajuisesti Klubitaloja on yli 300 ja ne toimivat yli 30:ssa eri maassa.
Klubitalomenetelmän toiminta ja sisällöt on määritelty kansainvälisissä laatusuosituksissa, mitkä ovat lähtökohtana
myös Klubitalojen laadun arvioinnissa. Kansainvälinen Klubitalojen järjestö (Clubhouse International) koordinoi toiminnan kehittämistä maailmanlaajuisesti, sekä Euroopan Klubitalojen järjestö (Clubhouse Europe) vastaavasti Euroopassa.
Mikäli Klubitalon toiminta järjestetään laatusuosituksia soveltaen, sen vaikutukset hyödyttävät kuntoutujajäseniä,
heidän läheisiään sekä rahoittajatahoja muun muassa lisäämällä jäsenten työelämäosallisuutta sekä vähentämällä
psykiatrisen sairaanhoidon tarvetta, käyttöä ja kustannuksia.

Opintovalmennus
ESKOT ry:n taloista Helsingissä, ItäHelsingissä,
Imatralla,
Tikkurilassa
ja
Nurmijärvellä
toimii
opintovalmentaja.
Opintovalmennuksen keskeisin tavoite on
tukea jäsenten työelämämahdollisuuksia opintojen avulla. Opintovalmennuksessa jäsenet
voivat saada sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista tukea missä vaiheessa opintoja hyvänsä,
oli sitten kyse opiskeluvaihtoehtojen kartoittamisesta, jumiutuneitten opintojen jatkamisesta
tai vaikkapa gradun loppuun saattamisesta.
Klubitaloilla opintovalmennuksen ydintä
on yhteisön tarjoama vertaistuki opintoihin.
Opintovalmentaja myös tukee koko klubitalon
-yhteisön mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen esimerkiksi erilaisten kurssien ja avointen
opintojen avulla.
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7.-8.11. 2019 järjestettiin Suomen Klubitalojen
opintojen tuen päivät Nurmijärvellä

ESKOT ry:n hankkeet
Puuttuva pala -hankkeessa rakennetaan työllisyyspolkuja
nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille. Tuetun keikkatyön malli on hyvä tapa kantaa
yhteiskuntavastuuta. Sen on tarkoitus jäädä pysyväksi osaksi
työnantajien toimintaan.
Puuttuva pala -malli yhteiskehitetään työtä tarvitsevien ja
niitä tarjoavien sekä alan asiantuntijoiden kanssa. Malli sisältää
keikkatyön tekijöiden ja –tarjoajien rekrytoinnin, työtehtävien ja
tarvittavan tuen arvioinnin ja muotoilun, keikkatyöntekijän työja toimintakyvyn arvioinnin ja valmennuksen, perehdytyksen
keikkatyöntarjoajille ja työyhteisöille, keikkatyön järjestämisen
ja tukemisen, verkoston rakentamisen sekä mallin jatkuvan arvioinnin ja yhteiskehittämisen.Tuetun keikkatyön mallin kehittävät
Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Etelä- Suomen Klubitalot ESKOT ry.

Huhtikuussa 2019 startannut Takaisin opintoihin -hanke tukee korkeakouluopiskelijoiden paluuta opintoihin, kun opinnot ovat jumiutuneet tai keskeytyneet mielenterveyden
haasteiden vuoksi. Takaisin opintoihin on Nyyti ry:n hanke, jossa Etelä-Suomen Klubitalot
ESKOT ry toimii osatoteuttajana vastuunaan vertaismentoritoiminta.
Vertaismentoritoiminnassa koulutimme syksyllä 13 opiskelijaa opintoihin palaavien korkeakouluopiskelijoiden vertaismentoreiksi. Tammikuussa 2020 mentoroinnissa aloitti 13 mentoriparia.
Tavoitteena on kouluttaa vuoden 2020 aikana 20 vertaismentoria lisää. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Helsingin
yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa, ja korkeakoulut myöntävät opiskelijoilleen toimintaan
osallistumisesta opintopisteitä
Henkilökunnan koulutuksissa tarjoamme tutkittuun tietoon perustuvia
työkaluja opintoihin palaavien opiskelijoiden ohjaamiseen. Syksyn pilottikoulutukseen osallistui 10 Helsingin yliopiston opetushenkilöstön jäsentä.
Keväällä 2020 toteutuu kaksi koulutusta Helsingin yliopiston henkilöstölle
sekä kolme koulutusta Humanistisen ammattikorkeakoulun eri toimipisteissä. Lisäksi vuonna 2020 alamme tuottaa infomateriaalia opintoihin
paluusta opiskelijoille, korkeakouluille ja järjestöille.

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi -hanke alkoi Lahden Klubitalossa 1.4.2019 ja päättyy 31.3.2021. Hanke sai
rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta. Osa-toteuttajana hankkeessa toimii LAB-ammattikorkeakoulu. Hankkeessa
työskenteli kokoaikainen hankekoordinaattori ja osa-aikainen kokemusasiantuntija. Koulutettuja kokemusasiantuntijoita hankkeessa oli 32 henkilöä.
Kokemusasiantuntija toimintaa ja koulutuksia suunniteltiin hankkeessa yhdessä kokemusasiantuntijoiden
kanssa. Hanke järjesti koulutuksia kokemusasiantuntijoille. Kokemusasiantuntijakoulutus pidettiin 14.8.-18.12.2019.
LAB-ammattikorkeakoulun tiloissa. Kursseja järjestettiin monenlaisia mm. esiintymistaitokurssi. Hanke järjesti työnohjausta ja virkistystoimintaa kokemusasiantuntijoille tukemaan hyvinvointia.
Hankkeessa olemme luoneet hyvän kokemusasiantuntijatoiminnan mallin, jota yhteistyökumppanit osasivat
hyödyntää. Kokemusasiantuntijat tekivät kertaluontoisia keikkoja ja pitempiaikaisia työsopimuksia. Koulutetut kokemusasiantuntijat lähtivät viime vuonna kokemusasiantuntijakeikoille yhteensä 75 kertaa ja jokaisesta keikasta maksettiin palkka. Lisätietoa Minun Tieni kokemusasiantuntija hankkeesta löytyy osoitteesta
https://www.lahdenklubitalo.eskot.org/minun-tieni/
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Mediayksikön työtehtävät sisältävät monipuolisia toimintoja. Yksikössä
hoidetaan muun muassa yhteisön talousasioita ja kirjanpitoa, viestintää,
tiedottamista, jäsenyysasioita ja klubilehteä.
Viimevuotinen elokuvaprojekti tuo esille konkreettisesti klubitalomallin
yhdessä tekemisen merkitystä ja yhdenvertaisuutta. Työvaiheet istuivat
hyvin työpainotteiseen päivään ja kaikki asiasta kiinnostuneet olivat tervetulleita mukaan.
Jo perinteeksi muodostuneet lyhytelokuvat ja
muut videot ovat olleet innostavia ja pidettyjä projekteja. Vuonna 2019 mediayksikkö tuotti lyhytelokuvan, joka jäi vahvasti mieleen: elokuvaa ideoitiin
ja käsikirjoitettiin kevät, kuvattiin kesä ja editoitiin
syksy. Elokuvan tekovaiheet olivat läsnä työpainotteisessa päivässä lähes koko vuoden ja siihen osallistui moni yhteisön jäsen.

Lyhytelokuva sai nimekseen ”Aleksis Kivi –
Kaukana Kavala Maailma” ja se löytyy YouTubesta
Helsingin Klubitalon kanavalta. Ajatus lähti mahdollisuudesta kuvata Lapinlahden Lähteellä ja käsikirjoituksen ideointipajassa tuli
puheeksi, että
Aleksis Kivi oli
ollut potilaana
aikoinaan
Lapinlahden
sairaalassa.
Emme aavistaneet, kuinka
hienosti ajatus
lähtisi
kehittymään;
monien vaiheiden ja taustatyön jälkeen
muotoutui
käsikirjoitus,
jonka pohja oli
Kuvaustiimi Lapinlahden lähteellä.
a m m att i t u o tannosta.
Samalla ihmiset valitsivat omat roolinsa, joista
oltiin ylpeitä – ohjaaja, tuottaja, kuvaajat, näyttelijät, kertoja, käsikirjoittajat, editoijat ja niin edelleen.
Lavastusta, puvustusta, maskeerausta ja rekvisiittaa
mietittiin tarkasti. Osa tehtiin itse ja osa lainattiin
Narrin Näyttämön teatteripuvustamosta. Vuorosanoja
harjoiteltiin ryhmän kanssa ennen kuvauksia. Neljän
kuvauspäivän aikana materiaalia kertyi noin kuusi tuntia, josta tiivistettiin kymmenen minuutin elokuva.
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Matkan varrella sattui ja tapahtui. Eräs pitkään
toistettu kohtaus meni hukkaan, sillä mikrofoni oli
rikki ja kohtaus piti kuvata uusiksi. Vuorosanat saattoivat unohtua ja ryhmäläiset revetä nauruun kesken
kaiken. Helteinen sää paahtoi niskaan ja vaikeutti keskittymistä. Editointivaiheessa äänien kanssa oli haasteita, koska käytössämme olevat äänityslaitteet olivat
osittain amatööritasoa. Kaikki edellä mainitut haasteet ovat inhimillisiä ja opettavaisia. ”Mokaaminen”
voi jo itse hetkessä olla hauskaa ja itselleen nauraminen yhdessä muiden kanssa tekee hyvää. Haasteet
ovat välttämättömiä uusien taitojen oppimisessa.
Turvallinen yhteisö ja ympäristö tukevat vastoinkäymisten voittamisessa.
Elokuvaa tehdessä opitaan uusia taitoja yhdessä
ja saadaan hyödynnettyä omia vahvuuksia tulevaisuuttakin ajatellen. Teknisten taitojen lisäksi opimme
kärsivällisyyttä, tutustuimme toisiimme paremmin ja
näimme miten eri tavoin ihmiset vuorovaikuttavat.
Tunsimme ylpeyttä lopputuloksesta. Lämmin kiitos
kaikille elokuvantekoon osallistuneille ja katsojille ja
tervetuloa mukaan ensi vuonnakin – uutta käsikirjoitusta on alettu jo työstämään jäsenen vetämässä kirjoittajaryhmässä!

Ensi-ilta punaisella matolla.
Kuvassa Kati (kertoja) ja Ilkka (ohjaaja)

TYÖ- JA OPINTOYKSIKKÖ

RAVINTOLAYKSIKKÖ

Työ- ja opintoyksikön tehtäviin kuuluu työllistymisen
ja opintojen tukeminen mm. järjestämällä näihin liittyviä
kursseja ja kehittämällä valmiuksia työhönvalmennusohjelman, yksikkötyön ja yksilöllisen tuen avulla. Yksikön alla
toimii kansainvälinen Klubitalomalliin keskittyvä koulutuskeskus, joka tuo yksikköön paitsi kansainvälisen tuulahduksen myös organisointityötä ja koulutusmateriaalien valmistelua.

Ravintolayksikkö vastaa Klubitalon kahviotuotteiden ja
lounaan valmistamiseen liittyvästä kokonaisuudesta astiaja toimitilahuoltoineen. Viime vuoden aikana siirryimme
ravintolayksikössä sähköiseen työnjakoon. Tämä toi mukanaan selkeyttä ja mahdollisuuden kehittää atk-osaamista.
Siirryimme valkokankaasta ja videotykistä moderniin sähköiseen näyttötauluun. Keväisen vesivahingon seurauksena
yksikön tilat järjesteltiin täysin uudella tavalla toimiviksi.

Vuonna 2019 työnhaussa alkoivat puhaltaa uudet
tuulet ja alkuvuodesta järjestimme huikean menestyksen saavuttaneet videointiin, sähköiseen työnhakuun ja
Linkediniin keskittyvät kurssit. Monelle video-CV:n teko oli
uusi ja innostava asia ja kaikki halukkaat onnistuivat tekemään itselleen esittelyvideon. Tämän lisäksi aloitimme syksyllä Työväen opiston kanssa yhteistyön, jonka puitteissa
on toteutettu ja toteutetaan myös tänä vuonna erilaisia
työnhakuun ja opiskeluun liittyviä kursseja mm. Excel-,
Indesign-, työnhaku- ja hygieniapassikurssit.

Ravintolayksikössä panostettiin kestävään kehitykseen
ja ilmastonäkökulmiin. Näitä edistävät käytännössä esimerkiksi tiskin määrän vähentäminen ja terveellinen lautasmalli. Tukkumessukäynneillä tutustuttiin uusiin tuotevalikoimiin, varsinkin erityisruokavalioita silmällä pitäen.
Yksikön virkistyspäivänä kävimme Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa, sekä Arabian tehtaanmyymälässä ja sen
museossa. Loppuvuodesta saavutettiin merkittävä edistysaskel: kahviossa otettiin käyttöön korttimaksupääte.

ELÄINAVUSTEISUUS JA VIHERPEUKALOT
Pehmeää ja luovaa puolta Työ- ja
opintoyksikköön tuo viherkasveihin ja
viljelyyn liittyvä työ sekä eläinavusteinen toiminta. Nykyisin kovasti esillä
oleva Green Care on siis rantautunut
Klubitalollekin. Arkikäytössä puhumme
Viherpeukaloista ja Oiva-toiminnasta tai
Oiva-ryhmästä.
Yhteisön viihtyvyyden ja yksilöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi olemme nostaneet vihersisustuksen ja kasvien
hoidon näkyvämmäksi. Loppuvuodesta Viherpeukalot tekivät puutarhan vuosi- suunnitelman, joka toteutuu vuonna
2020 kaupunkiviljelyksenä taloyhtiön takapihalla.
Eläinavusteinen
toiminta
hiipi
Klubitalolle yhden työvalmentajan ja
hänen Oiva- koiransa eläinavusteisen toiminnan koulutuksen kautta. Opintoihin
kuului kymmenen viikon harjoitusryhmän
vetäminen ja sitä suunniteltiin yksikössä
ja sosiaalisiin taitoihin keskittyvä ryhmä
pidettiin kesällä. Materiaalia ryhmätapaamisiin tehtiin yhdessä, samoin sisältöjen käytännön toteutusta pohdittiin yhteisen pöydän
äärellä.
Oiva on vieraillut kurssin jälkeen Klubilla säännöllisesti
ja se on innostanut muutaman meidän jäsenemmekin tuomaan koiransa iloksemme. Yksikössä on huomattu, että
koira toimii magneetin tavoin vetämällä ihmisiä puoleensa,
auttaa kohtaamistilanteissa, rauhoittaa ja rohkaisee keskusteluun.

OPINTOJEN TUKI
Vuoden aikana opintojen tuen piirissä oli kaikkiaan 35
– 45 jäsentä. Huhtikuussa opintovalmentaja Vilma Kettle
siirtyi hanketyöprojektinsa pariin ja heinäkuussa opintovalmentajan sijaisena aloitti Helka Belt. Syksyllä panostettiin
opintovalmennuksessa varsinkin opiskelijaryhmän kehittämiseen aidoksi vertaistuelliseksi ryhmäksi, joissa jaetaan
hyviä vinkkejä ja kokemuksia toisten opiskelijoiden kanssa.
Jokaisen ryhmäkerran aiheen valitsivat opiskelijat yhdessä.
Ryhmä kokoontui syksyllä joka toinen viikko ja osallistujia
joka kerralla oli 7 – 10 opiskelijaa. Vertaistuki on Klubitalon
opiskelijoille hyvin tärkeää, koska vastaavaa opiskelijaryhmää ei muualla kokoonnu.
Vuonna 2019 Helsingin Klubitalolla valmistui ammattiin kaikkiaan 7 opiskelijaa. Syyslukukaudella saatiin 6 uutta
opiskelijaa, jotka aloittivat opinnot ( 2 Valma-koulutukseen,
2 ammattikouluun ja 2 aikuislukioon). Opintojaan syksyn
aikana jatkoi 5 jäsentä. Yhteensä opintojen tuen piirissä
ryhmän ja yksilötapaamisten muodossa on joka kuukausi
yli 35 jäsentä.

Vuosi 2019 lukuina
Jäsenmäärä 1168
Päivittäiset kävijät (keskiarvo) 51
Työssä olleet jäsenet 79
Opiskelevat jäsenet 34
Opinnoista valmistuneet 7
Perustamisvuosi 1997
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Imatran Klubitalo
Vuonna 2019 Imatran Klubitalo juhli 20-vuotista taivaltaan.
Juhlavuotemme kunniaksi pyysimme jäseniämme kertomaan, mitä
ajatuksia Klubitalomme heissä herättää. Ohessa koostettuna muutamia runoja, muistoja ja ajatelmia aiheen tiimoilta.
Olipa kerran paikka nimeltä Klubitalo

Ihmiset luovat yhteisön,

jossa paloi aina iltaisin valo.

tilkkutäkin väreineen ja kuvioineen.

Oli siellä paljon tekemistä kivaa

Toinen tilkku toista haalistuneempi,

ja se sijaitsi ennen lähellä Siwaa.
Eikä ole myöskään hullua tai noloa
harjoittaa silloin tällöin yhdessäoloa.

toisessa reikä tai tahra.
Joku kirkkain värein,
uudestaan pesussa löytynein.
Jokainen osa peittoa,

Pitkin päivää
saman pöydän ääressä,
arkisina pöydän jalkoina
toistemme tukipylväinä.
Joukkoon mahtuu mukaan
pitämään toivolla pöytää pystyssä.
Ilman jokaisen panosta
pöytä horjuisi.
Lämmin katse
tuolilleen istuvalle,
erilaiselle kuin toisten.
Työpainotteinen päivä toteutuu arjessa,
vaan tehdään klubitalolla kaikkea kivaa;
juhlimme vappua ja halloweenia.
saunomme Päivärannassa.
Teemme retkiä laavulle kahvittelemaan,
tai yövymme teltoissa keskellä metsää.
Teemme matkoja ulkomaille;
matkailu avartaa meitäkin.
Kesällä viihdymme mölkkyä pelaten.
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puuttuminen loisi aukon.
Yhdessä tuloksena lämpöä, iloa, turvaa.

”Klubi ollut minulle tärkeä paikka”
Klubi ollut minulle tärkeä paikka;
käyn lähes joka päivä.
Kahviossa muodostuu monesti
mielenkiintoisia keskusteluja,
monenlaisista asioista.
Välillä nauraen ,
kahvikupin ääressä.
Keittiö tekee hyvää sapuskaa
ja on muuta monenlaista toimintaa
antaen päivittäisen sisällön elämälle.

Kevättuuli puhaltaa raikkaana,
vielä hieman viileä
ja koettelee varttani.
Heilun tuulen mukana,
miettien
pitäisitkö minun jaksaa?
Pysynkö pystyssä kesään asti?
Auringon lämmittäessä
päivä päivältä lämpimämmin,
tunnen kuinka juureni pidentyvät.
Varteni kurottaa
yhä pidemmälle ,
kohti aurinkoa.
Edelleen tuulen keinuttaessa,
kaarrun notkeasti sen mukana.
Ja tiedän ,
ettei sen tarkoituksena ole
kaataa minua.
vaan

Pitää minua pystyssä,
omilla juurillani,
vahvempana.
Omaa varttani kantaen ,
kun kevät on pidemmällä,
alan taas kukkimaan.

Vuosi 2019 lukuina
Jäsenmäärä 261
Päivittäiset kävijät (keskiarvo) 22
Työssä olleet jäsenet 26
Opiskelevat jäsenet 8
Opinnoista valmistuneet 1
Perustamisvuosi 1999
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Nurmijärven Klubitalo
Tammikuussa 2019 käynnistyi Nurmijärven Klubitalon
nuorten aikuisten ryhmä.
Olimme jo aiemmin täällä Nurmijärvellä kuulleet, että
joillain Klubitaloilla on nuorille jäsenille tarkoitettuja
vapaa-ajan ryhmiä. Tällainen toiminta vaikutti kiinnostavalta ja ennen kaikkea tarpeelliselta aloitettavaksi
myös meidän Klubitalollamme, sillä syksyllä 2018 yksi
viidesosa jäsenistämme oli alle 35-vuotiaita eikä vastaavanlaista toimintaa tälle kohderyhmälle vielä juurikaan kunnastamme löytynyt.
Idea ryhmästä jäi mieleen hautumaan ja lopullisen lähtölaukauksen Nurmijärven Klubitalon nuorten aikuisten ryhmä sai kansainvälisessä klubitalokoulutuksessa
marraskuussa 2018. Tutustuimme Lontoon Mosaic
Clubhousen “the Young Adults programmeen” ja päätimme aloittaa omamme heti vuoden alussa.
Ensimmäisessä tapaamisessa talviaurinko paistoi kirkkaasti ikkunasta sisään. Istuimme Klubitalomme sohvilla ja pallottelimme erilaisia ideoita. Millaista toimintaa
juuri täällä meillä kaivataan? Kuinka usein ryhmä kokoontuisi? Miten toimintaa markkinoidaan ja kenelle?

Jäsenemme käärivät siltä istumalta hihansa ja tekivät
ryhmästä mainoksen, jonka laitoimme jakoon niin sosiaalisessa mediassa, Nurmijärven Ohjaamoverkostossa
kuin alueen oppilaitoksissakin.
Ryhmä kokoontuu kerran viikossa klo 16-18. Ajankohta
on tarkoituksella klubitalopäivän jälkeen, jotta myös
opiskelemassa ja töissä olevat nuoret pääsevät osallistumaan. Ryhmän ohjelma suunnitellaan aina yhdessä
kuukaudeksi eteenpäin. Nämä suunnitteluillat ovat
olleet myös mukava tapa vaihtaa kuulumisia ja viettää
rentoa aikaa hyvässä seurassa.
Vuoden aikana ohjelmassa on ollut muun muassa
ruoanlaittoa, Megazone-laserpelailua, hohtogolfia,
sup-lautailua, museovierailuja, kotieläintilaan tutustumista ja liikuntaa. Erityisen suosittuja ovat olleet talolla
järjestetyt videopeli- ja elokuvaillat.
Nuoret ovat löytäneet ryhmän Klubitalon viestintäkanavien lisäksi verkostojemme kautta. Vapaa-ajan toimintaan keskittyvä ryhmä auttaa nuoria laajentamaan
sosiaalisten suhteiden piiriä, mutta ryhmän myötä monet löytävät väylän myös muuhun klubitalotoimintaan,

Nuorten aikuisten
ryhmä 2019

Mölkkyä Luukissa
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Tapahtumia:
50
Jäseniä:
25
Osallistumisia:
258

kuten opinto-ja työvalmennukseen. Nuorilta sekä
verkostolta saadut kannustavat palautteet ja positiiviset kokemukset ovat saaneet meidät vakuuttuneiksi
ryhmän tärkeydestä.

“Ryhmä tarjoaa hyvän vaihtoehdon
sille, että istuisi yksin kotona.”
kotona.”
“Mukavaa oleskelua, kivaa tekemistä,
hyvä henkilökunta ja hyvää apua.”
“Tarjoaa mahdollisuuden uusiin
kokemuksiin ja harrastusten kokeiluun.”
Burgereilla

My yrmäe

ssä

Perustamisvuosi 2017
Vuosi 2019 lukuina:

Flamin
Minigolfia

gossa

• Jäsenmäärä: 150
• Päivittäiset kävijät: 11
• Työssä olleet jäsenet: 21
• Opiskelevat jäsenet: 30
• Opinnoista valmistuneet jäsenet : 6
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Itä-Helsingin Klubitalo - k
Vuosi 2019 lukuina
Jäsenmäärä 273
Päivittäiset kävijät (keskiarvo) 20
Työssä olleet jäsenet 36
Opiskelevat jäsenet 31
Opinnoista valmistuneet 5
Perustamisvuosi 2009

Vuosi 2019 oli Itä-Helsingin Klubitalon
juhlavuosi toiminnan täyttäessä kymmenen vuotta. Yhteisömme on vuosien
varrella kasvanut ja toimintamme kehittynyt. Olemme erittäin iloisia, että saamme edelleenkin palautetta siitä, että
meille on helppo tulla, tuemme aidosti
toisiamme ja täällä jokainen tulee kohdatuksi. Siksi halusimme nostaa tähän
lehteen kolme tarinaa kohtaamisista.

Itä-Helsingin Klubitalo täytti 10 vuotta, ja sen
kunniaksi halusimme nostaa maljan ja esitellä esimerkkejä siitä, miten yritykset ja yhdistykset menestyvät työllistämällä moninaista joukkoa ihmisiä.
Samalla saimme näkyvyyttä Metropolian kanssa
startanneelle Puuttuva pala -hankkeelle.
HYVÄÄ TYÖTÄ -juhlaseminaari marraskuussa
keräsi liki sata ihmistä Metropolian Myllypuron
kampuksen upouusiin tiloihin. Viime hetkellä valoisaan aulaan vaihtunut seminaaripaikka oli mitä
oivallisin pysäyttämään muitakin talossa liikkuvia
tärkeän asian äärelle. Aulan kirkkaankeltainen lava
ja sitä reunustava viherseinä kuvastivat hyvin hankkeen sanomaan liittyviä teemoja kuten innovatiivisuutta, uusia mahdollisuuksia ja intoa. Oman tervehdyksensä ja näkemyksensä asian tärkeydestä
iltapäivään toi Helsingin kaupungin apulaispormestari Sanna Vesikansa.

klubitalo on tukenut häntä matkalla
opintoihin ja työelämään.
Kaikista tarinoista välittyi paitsi
henkilöiden oma vahva tahto tehdä
työtä, myös yhteistyötahojen tärkeä
rooli. Vain osatyökykyisten mahdollisuuksiin työmarkkinoilla liittyvällä asenteenmuokkaustyöllä sekä eri tahojen
yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella voidaan edistää
toivomaamme kehitystä.
Juhlaseminaari päättyi lämpimissä ja leppoisissa
tunnelmissa kakkukahveilla Itä-Helsingin Klubitalolla.
Hanna

Tilaisuudessa kuultiin eri ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä siitä, mitä osatyökykyisten työllistymisessä on tärkeä huomioida ja
minkälaisilla konkreettisilla tavoilla mahdollisia
haasteita voidaan ylittää.
Kukunorin Mental Beauty
Records -hanke, Väylä ry
ja Vamlas kertoivat toiminnastaan
osatyökykyisten työllistäjinä. ItäHelsingin Klubitalon jäsen
Nadia kertoi omasta kuntoutumisestaan ja miten
12

Helsingin kaupungin apulaispormestari
Sanna Vesikansa avasi tilaisuuden.

kohtaamisia jo 10 vuotta
Itä-Helsingin Klubitalolla jäsevetoinen aukiolo on jo arkea. Tästä esimerkkinä kahvilat jokaisen kuukauden ensimmäisenä lauantaina. Jäsenvetoisia
kahviloita järjestettiin lisäksi loppuvuodesta myös esimerkiksi itsenäisyyspäivänä, jouluaattona ja joulupäivänä.
Viimeisimmässä viikonloppukahvilassa porukalla tuumailtiin toiminnan
hyviä puolia ja merkitystä. Kyseessä todettiin olevan vapaamuotoista toimintaa
hyvässä hengessä, jossa ei tarvitse miettiä arkisia asioita. Voi keskittyä
nauttimaan hyvästä seurasta. Arjessa kuitenkin on enemmän aikatauluja
ja sääntöjä, vkl-kahvilat eivät ole yhtä muodollisia.
Jonkun toki pitää myös kantaa vastuuta, erityisesti jos ruokaa laitetaan
tarvitaan siinä myös osallistujien työpanosta. Toiminnan jatkon kannalta on
varmasti oleellista, että vastuu jatkossakin jakautuu monille.
Mielestämme parasta vkl-kahviloissa ovat ihmiset ja yhdessäolo. On suorastaan etuoikeus, että viikonloppuna on mahdollisuus mennä itsensä näköiseen seuraan Klubitalolle eikä tarvitse mennä vaikkapa kapakoihin ihmisiä
tavatakseen.
Aki

Vuonna 2019 klubitaloyhteisössämme alkoi myös näkymään erilaisia karvakuonoja. Ensimmäinen vieras ei suinkaan
ollut Ransu, Eno-Elmeri eikä Riku, vaan tiibetinspanieli Alma.
Alman lisäksi vakio koirajäsenemme on Maisa, jolla on jo oma
“Tervetuloa rapsuttelemaan -kyltti”. Kiinanharjakoirakolmikko
Bling-Bling, Macy ja Assi tepsuttavat talolle yhteisessä hihnassa, ja jokaisen halutessa vähän eri jäsenen luo, ovat
hihnat suloisessa solmussa.
Toisille meistä koirat ja muut lemmikkieläimet ovat
entuudestaan tuttuja kavereita. Kaikille eläinten kohtaaminen ei kuitenkaan ole arkipäivää, ja näin nämä kiltit
vierailijamme ovat tarjonneet ensikosketuksen esim. koiran sylissä pitämiseen. Yhteisömme hauvat ovat tuoneet
arkeen jokaisen kaipaamaa läheisyyttä, hyvää mieltä ja
pyyteetöntä rakkautta. Koirat ovat olleet kävelyryhmän
mukana lenkkiseurana ja ihan jokaisen kuuntelukaveria
kaipaavan ystävänä.
Hanna

13

Tikkurilan Klubitalo
Nuorten toiminnan eteenpäin viemiseksi olemme saaneet olla mukana Moodi-hankkeessa, jossa on tarkoituksena hyödyntää Vantaan alueella jo olevia
resursseja nuorten aikuisten hyväksi. Hanke pyrkii edistämään ja tiivistämään
ammattilaisverkostoja sekä viranomaisten ja kolmannen sektorin yhteistyötä.
Nuorten toimitila Liito on tarjoillut mahtavat puitteet nuorten ryhmän toteuttamiseen. Monitoimitilan monipuolinen tarjonta mahdollistaa monenlaisen
aktiviteetin toteuttamisen. Biljardi- ja pingispöydät, bändikamat, keittiönurkkaus, monet erilaiset videopelilaitteet sekä
vinopino lautapelejä houkuttelevat nuoria aikuisia käymään tapaamisissa viikoittain. Retkiä on tehty myös ulkoilun ja valokuvauksen
merkeissä. Nuorten ryhmän toiminnan suunnitteluun on aktiivisesti osallistunut itse ryhmäläiset. Hyviä ideoita on kummunnut näistä
suunnitteluhetkistä ja tulevaisuudessa saamme ryhmään myös ulkopuolisia vierailijoita.
Myös ryhmäläisten itsensä ohjaamia tapaamiskertoja on tiedossa, joissa he pääsevät esittelemään omaa osaamistaan. Toimintaa ohjaamassa on ollut viikoittain työpari, joka koostuu
Klubitalon sekä Hyvät tuulet Ry:n työntekijästä. Tukea toiminnan toteuttamiseen mm. hankintojen suhteen tarjoilee Vantaan kaupunki.

Vapaa-ajantoimintamme on kannustanut upeasti useampia jäseniämme ottamaan vastuuta ryhmien vedosta sekä jäsenvetoisten lauantaiden pidosta. Viikoittain urheilutoimintaa toteutetaan
4 kertaa viikossa uinti- ja kävelyryhmien muodossa. Nämä ryhmät toimivat täysin jäsenvetoisesti ja yhteisömme jäsenet ovat
lähteneet innostuneesti toimintaan mukaan. Jäsenvetoiset lauantait ovat kasvattaneet tasaisesti suosiotaan syksyn aikana.
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Vuosi 2019 lukuina
Jäsenmäärä 244
Päivittäiset kävijät (keskiarvo): 20.6
Työssä olleet jäsenet: 15
Opiskelevat jäsenet: 11
Perustamisvuosi 2014
Vantaan Kaupungin ja Kukunori ry:n kanssa yhteistyössä toteutettu kävelyfutisvuoro
Tikkurilan Urheilupuistossa on innostanut mukaan mukavasti porukkaa. Pelaajia on tullut mukaan viikoittaisiin harjoituksiin oman Klubitalomme lisäksi Nurmijärven klubitalolta ja muista paikkakunnan yhdistyksistä. Myös yhdistystoimintojen ulkopuoliset henkilöt ovat löytäneet mukaan toimintaan. Reippaan liikuntakokemuksen lisäksi pelaajat ovat
saaneet nauttia kaikista muistakin kävelyfutiksen tarjoilemista hyödyistä. Ilahduttavaa on
ollut huomata miten tutustumista ja ryhmäytymistä on tapahtunut yli yhdistysrajojen.
Integroitumista mielenterveyspalveluiden ulkopuolella olevien henkilöiden pariin voi pitää
myös merkittävänä asiana. Kentällä tämän tyyliset rajat hälvenevät ja tunnelma on tasavertainen ja välitön. Harjoitusvuoroa on tehty tehokkaasti tunnetuksi vantaan Kaupungin julkaisuissa, Kukunorin ilmoituksissa
sekä oman Klubitalomme kautta. Tehokas viestittäminen ja harjoitusvuoron markkinointi mm. messuilla, info-tilaisuuksissa sekä verkostojen tapaamisessa on kantanut hedelmää. Ihmiset ovat
löytäneet paikalle ja heidän myötä myös tehokas ”viidakkorumpu” on soinut ja kaverin kaveritkin löytänyt toimintaan mukaan.
Kävelyfutiksen kautta olemme myös löytäneet uusia jäseniä klubitaloillemme ja tuoretta pelaajamateriaalia FC Klubitalon joukkueeseen. Osallistuimme loppuvuodesta Kukunorin Kävelyfutisgaalaan,
jossa FC Klubitalon joukkue voitti vuoden kannustaja-palkinnon.
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OPINTO- JA TYÖYKSIKKÖ
Yksikössä työskenteli yksi työvalmentaja, joka tarjosi
ohjausta ja tukea työllistymiseen, opiskeluun sekä arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Valmentaja kävi jäsenten
kanssa henkilökohtaisia keskusteluja, joissa pohdittiin
tavoitteellisesti elämänhallinnan eri osa-alueita kuten
arjen rytmittämistä, oman hyvinvoinnin edistämistä
sekä talouden hallintaa ja osallisuuden vahvistamista.
Tarvittaessa valmentaja osallistui jäsenen tukena myös
virasto- ja hoitokäynneille.
Työvalmentaja edisti jäsenten työllistymistä pohtimalla yksilöllisesti työelämävalmiuksia sekä vahvuuksia ja
osaamista työelämään pääsemiseksi. Työvalmentaja toimi
tukena ansioluetteloiden ja työpaikkahakemusten teossa
sekä markkinoi alueen rekrytointitapahtumia, joista osaan
myös osallistui jäsenten kanssa. Syksyllä talolla toteutettiin yhteistyössä Harjulan Setlementti Ryn:n kanssa
atk-kursseja, jotka mahdollistivat tietoteknisten taitojen
kasvattamisen.
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Henkilökohtaista tukea yksikössä annettiin yhtä lailla
työelämässä oleville jäsenille yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kuluvan vuoden aikana työyksikkö sai autettua
kahta jäsentä kesätyöpaikan saannissa ja syksyllä kaksi
jäsentä aloitti pidemmissä työsuhteissa sekä kaksi tuetussa työssä. Myös Klubitalon omaa siirtymätyöohjelmaa
jatkettiin viiden eri työnantajan kanssa. Tämä mahdollisti
yhdeksälle jäsenelle mahdollisuuden päästä kokeilemaan
työelämässä jaksamista sekä kehittämään omia työvalmiuksiaan.
Vaikka talolla ei edelleenkään ollut opintovalmentajaresurssia käytettävissään, yksikkö pohti ja edisti yksilöllisesti jäsenen kanssa hänen opintovalmiuksiaan, tuki
opintoihin hakeutumisessa sekä opintojen edistymisessä.
Kaksi jäsentä suoritti opintoihinsa liittyvät harjoittelut
talolla, mikä mahdollisti heidän valmistumisensa vuoden vaihteessa. Yhteistyötä lisättiin entisestään Lahden
alueen oppilaitosten kanssa ja samalla mahdollistettiin
useammalle talon ulkopuoliselle opiskelijalle harjoittelun
ja näyttötutkinnon suorittamien Klubitalolla.
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TOIMISTOYKSIKKÖ
Toimistoyksikkö on talomme suurin työyksikkö.
Jäsenten lisäksi yksikössä työskenteli 2 työvalmentajaa.
Toimistoyksikössä jäsenillä on mahdollisuus osallistua ja
tehdä monipuolisia Klubitalon toimiston, vastaanoton
ja hallinnon töitä. Kuukausittain julkaisimme yhdessä
muiden yksiköiden kanssa KlubiLahti – lehteä. Lehden
tarkoituksena on tiedottaa talon toiminnasta sekä pitää
yhteyttä jäseniin ja eri yhteistyötahoihin. Julkaisimme 9
numeroa, yhteensä 1507 kpl.

KEITTIÖYKSIKKÖ
Keittiöyksikkö valmisti päivittäin maukasta kotiruokaa
lounaaksi. Yksikössä työskenteli yksi työvalmentaja.
Ruokalistat suunniteltiin yhdessä. Keittiöyksikkö
pyöritti Klubitalon kahviota ja loihti monenlaisia
kahvitustilaisuuksia. Jäsenet saivat yksikössä opastusta ja
neuvontaa ruuanvalmistuksessa ja leipomisessa.
Lounasta valmistettiin vuonna 2019 yhteensä 4065
annosta ja ruokailijoiden määrä oli keskimäärin 17 henkilöä päivässä. Lounaan hinta (3-4€) on onnistuttu pitämään edullisena suunnitelmallisuudella ja ruokaostosten
keskittämisellä. Myyntitulot kattavat ruoka – ja kahviotarvikkeiden hallintakulut. Keittiöyksikkö järjesti myös kahvitukset kerran kuussa Klubitalolla syntymäpäivien kunniaksi.

HENKILÖKOHTAINEN TUKI
Klubitalolla on mahdollista tehdä yksilöllinen tavoitesuunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea toipumista.
Klubitalo tarjosi myös tukea elämänhallintataitoihin,
hakemusasioihin sekä virastoissa käymiseen ja hoitokäynteihin.

Artistit esiintyivät hyväntekeväisyys meiningillä.
Esiintymässä olivat Juha Tapio, Jukka Puotila, Tommi
Läntinen, Irina, Laura Vuotilainen, Marko ja Ismo
Haavisto ja Brädi. Tapahtuma oli Sibeliustalolla,
joka oli loppuunmyyty. Lahtelainen radiopersoona
Hanski Kinnunen järjesti konsertin eläköitymisjuhlansa kunniaksi.
VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI
Teimme yhteisiä retkiä, mm. kevätretken Tallinaan
ja käynnin perinteisillä mielenterveysmessuilla. Parturi
– kampaaja Sirpa jatkoi kerran kuussa vapaaehtoistyöntekijänä. Jäsenvetoinen luontoryhmä jatkoi luontoon
tutustumista erilaisilla retkillä esimerkiksi Lapakistossa
ja Heinolan Lintutalolla. Klubitalolla on kaksi kertaa
vuodessa koko talon kattavat virkistyspäivät, jotka
sisältävät yhteistä tekemistä ja ravintolaruokailua.
Haaga-Helian liikunnanopiskelijat jatkoivat perinteiksi
muodostuneita liikuntaryhmiä, joissa sai myös tarvittaessa yksilöllistä ohjausta. Kauden päätti lajikokeilupäivä
Vierumäellä jossa pääsi kokeilemaan vähän erikoisempia
lajeja esimerkiksi jousiammuntaa.

KURSSIT JA @PAJAT
Kahden eri opiskelijan järjestämänä toteutettiin voimaannuttavan valokuvauksen kurssit. Kurssien
otoksia olemme saaneet ihailla kahvilan seinällä.
Atk@paja ja Luova@paja jatkoivat toimintaansa tänäkin
vuonna viikoittain ja erilaisilla teemoilla.

TAPAHTUMAT JA VERKOSTOITUMINEN
Kehittämispäiviä
vietettiin
neljä
kertaa.
Järjestimme
myös
perinteiset
avoimet
ovet
kahdesti
viime
vuoden
aikana.
Teimme paljon yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja
muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuuluimme edelleen
Suomen Klubitalot ry:n hallitukseen.

Vuosi 2019 lukuina

Lahden Klubitalon hyväntekeväisyyskonsertti
Diagnosis Free Zone oli vuoden suurin tapahtuma.

Opiskelevat jäsenet 8

Jäsenmäärä 286
Päivittäiset kävijät (keskiarvo) 31
Työssä olleet jäsenet 48
Perustamisvuosi 2001
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Tuusulanjärven Klubitalo
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Koulutuskeskus (Helsingin
Klubitalokoulutukseen uusia
mahdollisuuksia
Kansainväliseen
Klubitalomalliin
kuuluu
olennaisena osana kolmen tai kahden viikon
Klubitalokoulutus. Sen tarkoituksena on syventää
tietoa ja ymmärrystä työpainotteisen päivän käytännöistä ja toiminnan taustalla olevasta klubitalofilosofiasta. Koulutuksen perustana ovat 37 klubitalostandardia. Perinteisesti Klubitalo on lähettänyt
työntekijä-jäsen-parin johonkin maailman 13 koulutuskeskuksesta kahden tai kolmen viikon koulutukseen. Koulutuksen lopulla, hallinnolliseen osioon on
mukaan tullut klubitalon johtaja tai hallituksen tahi
muun taustaorganisaation edustaja.

veita heiltä jo syksyn mittaan ja pyrimme ottamaan
ne huomioon luodessamme koulutuksen sisältöä.
Koulutuspäivien
teemat
perustuivat
Klubitalostandardien eri osioihin, lisäsimme myös
osion yhteisöllisyydelle ja kokemusasiantuntijuudelle. Koulutus sai hienon aloituksen Esko Hännisen
luennosta Klubitalotoiminnan vaikuttavuudesta
ja kansainvälisyydestä. Työllistymisen teemapäivä puolestaan toteutettiin Nurmijärveläisten
tehdessä vierailun Helsingin Klubitalolle. Tähän
päivään sisältyi myös vierailu siirtymätyöpaikalla
Seurakuntayhtymässä.

Koulutuspäivinä aiheisiin pureuduttiin tavallisesti keskustelemalla. Usein lyhyttä alustusta
seurasi ryhmätyö, jossa nousseista asioista sitten
Vastaamaan kysyntään monipuolisemmille porukalla keskusteltiin. Myös kouluttamassa olleikoulutusvaihtoehdoille Helsingin Klubitalon kou- den jäsenten kokemuspuheenvuoroja kuultiin.
lutuskeskuksessa on luotu uuden tyyppinen koko Koulutusohjelma oli rakennettu niin, että jokainen
yhteisölle suunniteltu koulutus. Se ei korvaa päivä oli oma kokonaisuutensa. Näin oli mahdolperinteistä kahden tai kolmen viikon koulutusta. lista osallistua täysipainoisesti vain osaan koulutusToimintasuunnitelmaa ei tässä koulutuksessa laa- päivistä, vaikka oli joinain päivinä estynyt.
dita ja käytännön kokemusten vaihto työpainotteisen päivän osalta jää pintapuoliseksi. Perinteisessä
Helsingin Klubitalolta koulutustiimiin osalkoulutuksessa työskentely tasavertaisina koulutta- listui kaikkiaan yhdeksän henkilöä, joista kerralvan Klubitalon työyksiköissä on tärkeä osa koulu- laan vähintään kolme matkusti paikan päälle.
tusta, jolloin moni koulutuksessa puhuttu asia konk- Ensimmäisellä ja viimeisellä kerralla meitä matkusti
retisoituu käytännön työssä.
koko komppania. Koulutusta suunniteltaessa istuttiin koulutuskeskuspalavereissa viikoittain alkusykKoko yhteisön koulutukseen voivat osallistua systä lähtien.
kerralla kaikki klubitaloyhteisön jäsenet. Se onkin
suurin etu uudessa koulutuksessa. Uusi malli tuo
Keräsimme palautetta joka koulutuspäivän päätkoulutuksen myös niiden ulottuville, joille matkus- teeksi sekä lopuksi koko koulutuskokonaisuudesta
taminen tai vieraassa paikassa yöpyminen on han- yhdessä keskustelemalla.
kalaa.
Erityisesti keskusteluista ja
kokemuspuheenvuoroista
pidettiin, klubitalomallikin
monelle avautui. Toisaalta
päivän pituus (klo 9-15) kävi
joidenkin voimille.
Uusi koulutuksemme
on herättänyt kiinnostusta myös Clubhouse
Internationalissa, jonne siitä
on luvattu raportti lähettää. Nähtäväksi jää tuleeko
Koulutus toteutetaan niin, että Helsingin koko yhteisön koulutuksesta
Klubitalon koulutuskeskuksesta tulee koulut- pysyvä osa koulutuskeskuktajat paikan päälle. Helmikuussa päättyneessä semme tarjontaa.
Nurmijärven Klubitalon koko yhteisön koulutuksessa koulutuspäiviä oli yksi viikossa, yhteensä kuusi Teksti: Aki Laitinen ja
kertaa. Ennen koulutusta kävimme kertaalleen pai- Auli Kuningas
kan päällä antaen osapuolille tilaisuuden tutustua
toisiinsa ja kyselemässä nurmijärveläisten toiveita
koulutuksen suhteen. Toki olimme keränneet toi-
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Miia ja Aki
odottamassa koulutuspäivän alkua.

n Klubitalo)
MUUTA 2019 TAPAHTUNUTTA:
Syksyn 2018 koulutuksiin liittyvät seurantakäynnit toteutettiin kevään aikana Loviisan, Karjaan ja
Imatran Klubitaloille.
Syyskuun alussa käynnistettiin kevään 2020
toteutettavan 2 viikon klubitalomalliin perehdyttävän koulutuksen suunnittelu.
Koulutuskeskus osallistui myös Clubhouse
Internationalin videopalavereihin kerran toimintavuoden aikana. Lisäksi Työ- ja opintoyksikön tiimi ja
opintovalmentaja osallistuivat Fountain Housen järjestämiin opintojen tukemiseen liittyviin videopalavereihin, joissa oli edustajia Norjasta, Ruotsista ja
USAsta (New York).
Koulutuskeskuksen edustajat (jäsen johtajan kanssa) osallistuivat Klubitalojen kansainvälisen seminaarin yhteydessä järjestettyyn koulutuskeskusten tapaamiseen
lokakuussa Lilleströmissä Norjassa.
Koulutuskeskustapaamisessa esiteltiin
Koulutuskeskuksemme toteuttama
koko yhteisön Klubitalo-koulutusmalli.
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Eskot ry
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry (aikaisemmin Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry ja
Helsingin Klubitalot ry) perustettiin vuonna 2001
mielenterveyskuntoutusta tarjoavan Helsingin
Klubitalon taustaorganisaatioksi (rekisteröinti yhdistysrekisteriin 23.10.2001, Y-tunnus 1739417-3).
Toiminnan laajentumisen myötä yhdistys vaihtoi
nimensä Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT
ry:ksi ja muutti sääntöjä (rekisteröity 7.3.2014).
Yhdistyksen nimi lyhennettiin muotoon EteläSuomen Klubitalot ESKOT ry:ksi ja sääntöihin tehtiin
pieniä muutoksia (rekisteröity 29.6.2017).
ESKOT ry:llä on kaksi Klubitaloa Helsingissä:
Sörnäisissä sijaitseva Helsingin Klubitalo on toiminut vuodesta 1997 lähtien ja Myllypurossa sijaitseva Itä-Helsingin Klubitalo vuodesta 2009 lähtien. Syyskuussa 2014 ESKOT ry käynnisti Tikkurilan
Klubitalon toiminnan väliaikaisissa tiloissa,
joista siirryttiin remontoituihin tiloihin alkuvuodesta
2015. Imatran kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen Eksoteen integroitumisen seurauksena v.
1999 perustettu Imatran Klubitalo siirtyi ESKOT
ry:lle alkuvuodesta 2016. Elokuussa 2017
avattiin yhdistyksen uusin Klubitalo Nurmijärven
Klaukkalaan. Lisäksi v. 2001 perustettu Lahden
Klubitalo siirtyi osaksi ESKOT ry:tä vuoden 2018
aikana.
Vuoden 2019 alussa käynnistettiin uudelleen
Keski-Uudenmaan Klubitalot ry:n kanssa neuvottelut yhdistyksen ylläpitämän Klubitalon siirtymiseksi
osaksi ESKOT ry:n organisaatiota. Siirtymää valmisteltiin koko toimintavuosi niin, että Klubitalo siirtyi heti
alkuvuodesta 2020 ESKOT ry:lle. Siirtymän yhteydessä yhteisö nimesi talonsa uudelleen ja se sai
nimekseen Tuusulanjärven Klubitalo (aik. KeskiUudenmaan Klubitalo).

VUOSIKOKOUS JA HALLITUSTYÖSKENTELY
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry piti vuosikokouksen 9.4.2019. Puheenjohtajaksi valittiin
laatujohtaja Jari Koskisuu, varapuheenjohtajaksi
johtaja Eeva-Marja Loukola ja sihteeriksi lehtori
Ulla Vehkaperä. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin diakonissa Anja Ollila, asuntotyön diakoni Jari
Hirvonen ja verkostokehittäjä Eija Suominen sekä
varajäseneksi sosiaali- ja mielenterveyspolitiikan
asiantuntija Esko Hänninen. Yhdistyksen palkattujen työntekijöiden valitsema edustaja hallituksessa
oli Anja Huovinen (31.7.2019 saakka) ja hänen
henkilökohtaisena varajäsenään Minna Paloneva.
Yhdistyksen Klubitalojen kuntoutujajäseniksi
hallitukseen valittiin Aki Laitinen ja Sauli Savela.
ESKOT ry:n hallitus piti vuoden 2019 aikana
yhteensä kuusi kokousta.
ESKOT RY:N
TOIMINTA

YHTEISTEN

TIIMIEN

ESKOT ry:n toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä on toiminut useita työryhmiä (tiimejä),
joihin on yhdistyksen kaikilta Klubitaloilta nimetty
jäsen-työntekijäedustajat. Tiimien kokouksissa on
hyödynnetty Office 365:n Teams-sovelluksen videoneuvottelutoimintoa. Lisäksi kunkin Klubitalon omat
työryhmät, työyksiköt ja talokokous ovat toimineet
tärkeinä hallinnollisina toimieliminä.
Imatran, Nurmijärven ja Lahden Klubitaloilla ovat
kokoontuneet eri sidosryhmien edustajista ja yhteistyökumppaneista koostuvat ohjausryhmät, joiden
tehtävänä on ollut Klubitalon toiminnan tukeminen
ja linkittäminen paikalliseen toimintaympäristöön.
STRATEGIA JA HALLINTO
ESKOT ry:lle on laadittu strategia vuosille 201620. Strategia hyväksyttiin vuosikokouksessa 2016
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Eskot ry:n tiimirakenne

OPINTOJEN TUKI

ja sen jalkauttaminen käynnistyi tämän jälkeen.
Strategia päivitettiin alkuvuodesta 2019.
Yhdistyksen
toiminnanjohtajana
jatkoi Kaiju Yrttiaho ja kehitysjohtajana Sami Ylitalo.
Yhdistys on saanut v:sta 2017 STEA:n yleisavustus
(Ay) yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan.
Avustuksella katettiin toiminnanjohtajan ja keh
itysjohtajan palkka- ja muut kulut sekä kaikkien
Klubitalojen hallinnolliset kulut ja hallituksen kulut.
Vuoden 2019 aikana jatkettiin sähköisten työskentelyalustojen käytön hyödyntämistä ja kehittämistä. Loppuvuodesta valmisteltiin yhteistyössä Suomen Klubitalot ry:n verkoston kanssa
siirtymistä 1.1.2020 yhteiseen Salesforce-alustaan,
minkä avulla voidaan tulevaisuudessa tarkastella
toiminnan tunnuslukuja ja vaikutuksia entistä selkeämmin. Myös vertailtavuus paranee huomattavasti, koska uusi järjestelmä kattaa lähes koko
kansallisen Klubitaloverkoston.
Vuonna 2019 ESKOT ry teki muutenkin edelleen
tiivistä yhteistyötä Suomen Klubitalot ry:n käynnistämän Verkon Vahviste -kehittämishankkeen (20182020) kanssa. Yhteistyö liittyi erityisesti kansallisen
Klubitaloverkoston strategian, laatutyön, arvioinnin
sekä viestinnän kehittämiseen. ESKOT ry:n kehitysjohtaja toimi myös 1.4.2019 alkaen hankkeen työntekijöiden lähiesimiehenä.

Yhdistys on panostanut viime vuosina työvalmennuksen lisäksi jäsenistön opintojen tuen
systemaattiseen kehittämiseen STM/STEAn (aika
RAY) tuella. Helsingin ja Itä-Helsingin Klubitaloilla
aloitti yhteinen opintovalmentaja syyskuussa
2013. Muutaman vuoden jälkeen kävi ilmi, ettei
yksi työntekijän resurssi riitä tukemaan kahden
talon jäsenistöä. Yhdistys haki ja sille myönnettiin
v. 2016 alusta opintovalmentajan resurssi ItäHelsingin Klubitalolle. Nurmijärven Klubitalolle
resursoitiin jo hakuvaiheessa opintovalmentajan
toimi ja opintovalmentaja aloittikin työskentelynsä
tammikuussa 2018. Imatran Klubitalolla muutett
iin yksi työvalmentajan toimi opintovalmentajan
toimeksi
ja
siinä
aloitti
työnsä
opintovalmentaja elokuussa 2018. Tikkurilan
Klubitalolle voitiin palkata opintovalmentaja
kesäkuussa 2019.
Opintovalmennuksen kehittäminen ja yhteistyö
Klubitalojen välillä on lisääntynyt ja saanut uusia
muotoja opintovalmentajien resurssien määrän
kasvaessa. Opintovalmentajan resurssi on tavoitteena saada kaikkiin yhdistyksen Klubitaloihin.  
HANKKEET
Vuonna 2019 yhdistyksellä oli käynnissä kaikkiaan kolme erillistä hankerahoitusta saavaa kehittämisprojektia: Helsingin Klubitalolla toimiva STEA:n
rahoittama ESKOT ry:n ja Nyyti ry:n Takaisin opintoihin –yhteishanke, Itä-Helsingin Klubitalolle sijoitettu ESR-rahoitteinen Puuttuva pala –hanke yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa
sekä Lahden Klubitalon ESR-rahoitteinen Minun
tieni kokemusasiantuntijaksi –hanke, jota toteutettiin yhteistyössä LAMK-ammattikorkeakoulun ja
Lahden kaupungin kanssa.

ESKOT ry:n hankeavustukset vuonna 2019
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Eskot ry
HENKILÖSTÖ
Yhdistyksen henkilöstön lukumäärä oli tilikauden alussa 40 ja sen päättyessä 46. Vuoden lopussa työntekijöistä kokoaikaisia oli 42, osa-aikaisia 3 ja tuntityösuhteessa työskenteli yksi työntekijä. Henkilötyövuosia
kertyi yhteensä 43,8.
Yhdistyksen työntekijöille järjestettiin yhteinen työhyvinvointipäivä kesäkuussa ja toinen päivä järjestettiin talokohtaisesti loppuvuodesta. Kaikkien talojen työntekijät osallistuivat kunkin Klubitalon palkatulle
henkilöstölle kohdennettuihin kuukausittaisiin ryhmätyönohjauksiin. Toiminnanjohtaja sai kuukausittain
omaan työhönsä ohjausta mentoriltaan. ESKOT ry on Hyvinvointialan liiton jäsen ja noudattaa Yksityisen
sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

ARVOT

Toimimme ihmisarvoa ja -oikeuksia kunnioittaen. Toimintaamme ohjaa tasavertainen oikeus toimia yhteiskunnassa. Toimintamme perustuu yhdessä tekemiseen.

VISIO

Olemme arvostettuja yhteisöllisyyden rakentajia sekä ennakkoluulottomia mielekkään arjen, opintomahdollisuuksien ja työelämäosallisuuden kehittäjiä.
ESKOT ry on sitoutunut Suomen Sosiaalipsykiatristen Yhteisöjen Keskusliiton
julkaisemiin toipumisorientaatiolupauksiin.
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ESKOT ry:n jäsentilasto, yhteenveto 2019

(**) Lahden Klubitalon kuntarahoittajia olivat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä sekä Lahden ja Heinolan kaupungit
ESKOT ry:n toiminnan avustukset ja Koulutuskeskuksen tuotto vuonna 2019
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Tulos ja tase 2019
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry.

			

1739417-3
Tilinpäätös 1.1.2019 - 31.12.2019					

TULOSLASKELMA

			
					
Varsinainen toiminta

2 561 878,94

2 187 404,55

-1 		
842 258,22

-1 542 699,20

Tuotot			
Kulut

Henkilöstökulut			
Poistot ja
arvonalentumiset			
Muut kulut				

Tuotto-/kulujäämä

		

				
-5 899,99
			
-942
533,20

-10 698,10
-875 905,37

			
-228
812,47

-241 898,12

Varainhankinta
Tuotot				

					
0,00

200,00

Tuotto-/kulujäämä		

					
0,00

200,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot			
Kulut					

				
0,00
			
-469,56

0,79
-358,31

Tuotto-/kulujäämä

				
-469,56

-357,52

		

Yleisavustukset
			
231 000,00

231 000,00

				
1 717,97

-11 055,64

				
2 400,00
			
-2 400,00

96 550,00
-96 550,00

				
1 717,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)						
				
					
		
			

-11 055,64

Yleisavustukset			
Tilikauden tulos			
lnvestointiavustus					
Saadut lnvestointiavustukset
Siirto hankintamenoon
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TASE

					31.12.2019			31.12.2018

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
				
Aineelliset hyödykkeet					
1 325,69
Koneet ja kalusto 				
Muut aineelliset hyödykkeet 			 16 374,29
17 699,98
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
17 699,98
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 		

1 767,59
30 232,38
31 999,97
31 999,97

VAIHTUVAT VASTAAVAT 		
				 					
				
			
Vaihto-omaisuus					
879,22
762,66
		
Valmiit tuotteet 				
879,22
762,66
Vaihto-omaisuus yhteensä		
					 				
Lyhytaikaiset saamiset					
6 388,77
		
Myyntisaamiset 				 7 775,35
21 803,37
21 750,17
		Muut saamiset 				
8 382,33
		
Siirtosaamiset 				 73 940,41
36 574,47
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		103 465,93
603 897,35
512 914,41
Rahat ja pankkisaamiset		
641 351,04
617 143,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 		
VASTAAVAA YHTEENSÄ 		
			

634 842,98

673 351,01

		
TASE 						
31.12.2019			31.12.2018
				
		
		
			
VASTATTAVAA 					
			
OMA PÄÄOMA						
Edellisten tilikausien ylijäämä
(alijäämä)						 40 598,31
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			 1 717,97
42 316,28
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		 		

				
11 155,71
-11 055,64
100,07

					
				
VIERAS PÄÄOMA 				
				
Pitkäaikainen vieras pääoma					
32 096,05
26 440,18
		Muut velat 					
32 096,05
26 440,18
Pitkäaikainen vieras pääoma yht.
					 				
Lyhytaikainen vieras pääoma					
206 748,25
		
Saadut ennakot 				175 891,14
126 173,28
		
Ostovelat 					 90 137,09
23 910,45
32 171,83
		Muut velat 					
284 322,91
		
Siirtovelat 					267 886,46
Lyhytaikainen vieras pääoma yht.		566 086,52

641 154,89

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 				592 526,70

673 250,94

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 				634 842,98
				
						

673 351,01
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