Helsingin Klubitalo (Sörnäinen)

HELSINGIN
KLUBITALOT
Itä-Helsingin Klubitalo (Myllypuro)

”Käyn Klubitalolla, koska
pääsen osaksi merkityksellistä
yhteisöä. Pystyn kehittämään ja
ylläpitämään taitojani.”
- Helsingin Klubitalon jäsen, Jäsenkysely 2020

TERVETULOA HELSINGIN
KLUBITALOILLE!
ESKOT ry:n Helsingin Klubitalot edistävät
mielenterveyskuntoutujien
sekä
muutoin
psykososiaalista tukea tarvitsevien asemaa,
oikeuksia, osallisuutta, toimintamahdollisuuksia
sekä edellytyksiä työllistymiseen ja opiskeluun.
Suomessa on 23 Klubitaloa, joista kaksi sijaitsee
Helsingissä: Myllypurossa ja Sörnäisissä.
Toimintaa rahoittavat Helsingin Kaupunki ja
STEA. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

TOIMINTAA ARKEEN,
VERTAISTUKEA JA YKSILÖLLISTÄ
VALMENNUSTA
Helsingin Klubitalot toimivat tasavertaisina
yhteisöinä toipumisorientaation viitekehyksessä.
Toiminnan keskiössä on työpainotteinen päivä,
jossa Klubitalon jäsenillä on mahdollisuus kehittää
ja tunnistaa omia vahvuuksiaan.
Klubitalon jäsen asettaa itse omat tavoitteensa,
joita käydään yhdessä läpi valmentajan kanssa.
Tavoitteet voivat liittyä hyvään arkeen, työelämään
tai opiskeluun. Taitoja harjoitellaan yhdessä
Klubitalon arjessa ja pääpaino Klubitaloilla on
yhteisön toiminnassa ja vertaistuessa.

TYÖLLISTYMISEN JA OPINTOJEN TUKI
Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus miettiä yhdessä
valmentajan kanssa räätälöity tuki kohti työ- tai
opiskeluelämää. Tavoitekeskusteluissa käydään läpi eri
työllistymis- tai opiskeluvaihtoehtoja ja mahdollisuuksia
sekä suunnitellaan yhdessä, kuinka työ ja opinnot sovitetaan
omaan jaksamiseen. Työ- ja opintovalmentajat tukevat myös
työpaikoilla, oppilaitoksissa sekä etäyhteyksin. Valmennusta on
tarjolla läpi koko prosessin: aina opintojen sekä työllistymisen
suunnittelusta työssä jaksamiseen ja opintojen etenemiseen
sekä valmistumiseen.
OPINTOVALMENNUS
Jäsenen pohtiessa opintoihin hakeutumista, aloittamista, keskeytyneiden opintojen jatkamista tai saattaa opintonsa päätökseen, Klubitalon
opintovalmentaja tarjoaa yksilöllistä valmennusta tilanteeseen. Lisäksi
opintovalmennus tarjoaa ryhmämuotoista vertaistukea opiskeluryhmien
sekä opiskelijoiden keskusteluryhmien kautta. Myös valmistumisia ja välietappien saavuttamisia juhlitaan yhteisön voimin. Opintojen päätyttyä
Klubitalon valmentajat tukevat jatkopolkujen suhteen.

TYÖVALMENNUS
Työvalmennus pohjautuu yksilö- ja ryhmävalmennukseen sekä yhteisön
tukeen. Klubitaloilla järjestetään monia työllistymistä tukevia kursseja ja
ryhmiä. Klubitaloilla kartoitetaan työelämävalmiuksia ja harjoitellaan ja
ylläpidetään tarvittavia työtaitoja.
YHTEISÖ
Klubitalojen toiminta perustuu palkatun henkilökunnan ja
jäsenten muodostamana tasavertaisena yhteisönä toimimiseen.
Klubitalon toimintaan liittyvä päätöksen teko tapahtuu yhteisesti
talokokouksissa, jäsenet osallistuvat kaikkeen talossa tapahtuvaan
toimintaan aina toiminnan sisältöjen suunnittelusta johtoryhmäja hallitustyöskentelyyn asti. Toiminta on jäsenille maksutonta ja
vapaaehtoista.
Toimintaa kehitetään yhteisöistä nousseiden tarpeiden ja
toiveiden mukaisesti tuoreimpina käynnistyneitä toimintoja
ovat mm. Nuorten aikuisten ryhmä (18-35 v.), “MiniKlubi”
-vauvakahvila mielenterveyden haasteiden kanssa eläville
vanhemmille, sekä tuetun keikkatyön mallin kehittäminen.
Vuonna 2020 käynnistynyt Klubitalojen hybriditoiminta
mahdollistaa osallistumisen toimintaan sekä fyysisellä
Klubitalolla että etätoimintana.

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!
Kaikkien ESKOT ry:n Klubitalojen toiminta on maksuntonta ja aikarajatonta. Mukaan toimintaan pääset
liittymällä Klubitalon jäseneksi! Jäsenyyteen hakemisessa on kolme vaihetta:
1. OTA YHTEYTTÄ KLUBITALOON
Yhteystiedot näet takakannesta, autamme sinua kaikissa jäsenyydessä askarruttavissa asioissa!
		2. SOVI MAHDOLLINEN TUTUSTUMISKÄYNTI ETÄNÄ TAI PAIKAN PÄÄLLE
		
Klubitalon toiminta ulottuu myös fyysisten seinien ulkopuolelle! Voit olla mukana toiminnassa
		
myös verkon välityksellä.
			3. JÄSENKESKUSTELU
			
Keskustelussa kanssasi käydään läpi kaikki jäsenyyteen liittyvät asiat ja Klubitalojen
			säännöt.
				4. OLET NYT JÄSEN JA OSA YHTEISÖÄMME!
				
Tervetuloa lämpimästi mukaan kaikkeen Klubitalon toimintaan.

Ihana, että olet mukana!

”Klubitalolla käynti auttaa
tasapainoisen elämän
elämisessä.”
- Helsingin Klubitalon jäsen, Jäsenkysely 2020

OTA YHTEYTTÄ:
Helsingin Klubitalo (Sörnäinen):
Puh:09 7288 550
https://www.helsinginklubitalo.eskot.org
FB: Helsingin Klubitalo
Itä-Helsingin Klubitalo (Myllypuro):
Puh: 040 188 0621
https://www.itahelsinginklubitalo.eskot.org
FB: Itä-Helsingin Klubitalo
Voit myös pyytää meiltä valmentajan ja jäsenen
kertomaan toiminnastamme joko etänä tai
paikan päälle!

Etelä-Suomen Klubitalot

ESKOT RY

