
 

 

 

 

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry 

TIEDOTE  
Julkaisuvapaa heti 
 
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry on mukana luomassa Henri Alénin tuhannen annoksen tarinaa  
 
Ravintoloiden sulkeutuessa kolme sosiaalialan toimijaa lyöttäytyi yhteen huippukokki Henri Alénin kanssa 
tuodakseen ruuan sitä tarvitsevien saataville. Kolmen viikon aikana ESKOT ry:n viidellä Klubitalolla 
toimitetaan mielenterveyskuntoutujista ja muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevista muodostuvalle 
jäsenistölle 450 lahjoitetuista raaka-aineista valmistettua ruoka-annosta. 
 
Vallitseva koronapandemia on vaikuttanut vahvasti ESKOT ry:n Klubitalojen toimintaan yhteisötoiminnan 
siirryttyä verkkoon eKlubitaloille. Työ- sekä opintovalmennusta voidaan tarjota tänä poikkeuksellisena aikana 
Klubitalojen mielenterveyskuntoutujista ja muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevista koostuvalle 
jäsenistölle ainoastaan etätoiminnoin ja klubitalotoiminnan osana toteutettava edullisen lounaan valmistus 
on jouduttu keskeyttämään turvallisempia aikoja odottaessa. Etäaikoina jäsenten ja palkatun henkilökunnan 
keskeistä lounashetkeä vietetään virtuaalisesti omista kodeista käsin. Vaikka ruokahetken yhteisöllisyyttä on 
voitu kannatella verkon ylitse, on Klubitalon ravitseva lounas ollut osalle jäsenistöä päivän pääasiallinen 
ateria, jonka mahdollisuutta ei Klubitalojen fyysisten ovien sulkeuduttua olla voitu jäsenistölle tarjota. 
 
Tuhannen annoksen tarina -hyväntekeväisyyskampanjassa avautui kuitenkin mahdollisuus päästä 
tarjoamaan ESKOT ry:n jäsenistölle sekä laadukasta ruokaa että muistutus toivosta. 
 
”Ravintoloiden jälleen sulkeuduttua 8.3 päätimme avata toisen oven. Ajatus siitä että kokkaisimme kolmen 
viikon ajan ruokaa niille jotka todella sitä tarvitsevat elääkseen, ei vain nautinnon vuoksi. Ihmisille jotka ovat 
ajautuneet tilanteeseen jossa maskin ostaminen on panostus, ja joiden aamut eivät ala etä-palaverissa tai 
lämpimässä kodissa”, kuvaa Alén projektia LinkedIn-päivityksessään. 
 
Kolme viikkoa kestävässä hyväntekeväisyysprojektissa valmistetaan joka viikko 400–500 ruoka-annosta 
Diakonissalaitoksen jaettavaksi, ja lisäksi perjantaisin 50 annosta Vailla vakinaista asuntoa ry:n asiakkaille ja 
150 annosta ESKOT ry:n jäsenille. Ruoka valmistetaan lahjoituksina saaduista raaka-aineista ja sen 
valmistukseen on vapaaehtoistunut lomautettuja kokkeja.  
 
Mahdollisuus reagoida ketterästi muuttuvissa tilanteissa on yksi järjestötoiminnan suurimmista eduista. 
Olemme kiitollisia voidessamme ESKOT ry:ssä hyödyntää tätä mukautumiskykyä tukea tarvitsevien 
jäsentemme hyväksi. Seuraavan kolmen viikon ajan osa viiden Klubitalomme toimintaa on toimittaa 
jokaiselle halukkaalle jäsenelle Keittiömestari Alénin ja hänen tiiminsä valmistamia herkkuja ympäri 
Uuttamaata. Tässä hetkessä yksi Klubitalojemme tärkeimmistä tehtävistä on tukea mielen hyvinvointia sekä 
tuoda iloa ja piristystä henkisesti kuormittavaan ajanjaksoon, luoden toivoa paremmasta ajasta – siitä 
hetkestä, kun saamme taas istua yhteisen pöydän ääreen.  

Vaikka joudummekin toimimaan fyysisesti etäällä toisistamme, ketään ei jätetä yksin.  

 
Lisätietoa:  
Reetta Sedergren, Helsingin Klubitalon johtaja 
reetta.sedergren@eskot.org 
040 142 4085 
https://eskot.org 


