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TIIVISTELMÄ 

 

Keväällä 2020 koronaepidemian myötä useat toimijat joutuivat miettimään uusia keinoja toteuttaa 

kasvotusten tapahtuneita toimintojaan. Näin kävi myös mielenterveyskuntoutujien ja palkatun 

henkilöstön muodostamille klubitaloyhteisöille. Tilanne vaati nopean toiminnan muutoksen ja sen 

myötä alkoi Klubitalojen etätoiminta.  

Elokuussa 2020 käynnistyi puolivuotinen Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n eKlubitalohanke, 

mikä toteutettiin STEA-rahoituksella. Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä ESKOT ry:n 

Klubitalojen, Suomen Klubitalot ry:n hallinnon ja muiden Suomen Klubitalojen kanssa sekä 

Kukunori ry:n ja kansainvälisen Klubitalojen foorumin kanssa. Etätoiminnassa käytettäviä 

toimintoja vertailtiin myös muiden suomalaisten mielenterveysalan toimijoiden kesken. 

Hankkeen tavoitteina oli eKlubitalotoiminnan dokumentointi, mallintaminen ja manuaalin 

muodostaminen sekä kerätyn tiedon ja tulosten levittäminen. Tärkeää oli myös jäsenten ja 

henkilökunnan etätoimintoihin osallistumiseen liittyvän tuen tarpeen ja muodon kartoittaminen.  

eKlubitalohankkeessa selvitettiin, mitkä jo käytössä olevat sähköiset alustat ESKOT ry:n 

Klubitaloilla koettiin toimivimmiksi etäyhteydenpitovälineiksi, minkälaista tukea, opastusta ja 

koulutusta onnistuneeseen eKlubitalotoimintaan on saatu ja tarvitaan, eKlubitalon käyttöä estäviä ja 

edistäviä tekijöitä sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. 

Aineisto kerättiin Klubitalojen henkilökunnalta ja jäseniltä kyselytutkimuksen, haastatteluiden ja 

havainnoinnin avulla.  

Tulosten mukaan mieluisammaksi toiminta- ja työmuodoksi jäsenten ja henkilökunnan keskuudessa 

koetaan Klubitalojen hybriditoiminta. eKlubitalotoiminta toivotaan jäävän osaksi 

klubitalotoimintaa. Vaikka uusi toimintamuoto koetaan osittain haastavaksi, koetaan se myös 

mukavaksi ja työnsisältöä rikastuttavaksi. eKlubitalotoiminnan sisältöjen kehittämiseen toivotaan 

kuitenkin jatkossa tiiviimpää yhteistyötä koko Suomen Klubitalojen verkoston kesken. 

Mielekkäimmiksi eKlubitalotoiminnan toteuttamisen käyttöalustoiksi nousivat Facebook ja Teams. 

Perinteiset puhelut ja WhatsApp-sovelluksen käyttö koettiin myös tärkeiksi ei-elektronisten 

alustojen yhteydenpitomuodoiksi. Jatkossa onkin tärkeää keskittyä näiden toimiviksi ja 

mielekkäiksi todettujen toiminta-alustojen ympärille suunnitellun toiminnan kehittämiseen ja 

koulutuksiin.  

Digiosaamista löytyy sekä jäsenten että henkilökunnan keskuudesta. Siitä huolimatta eri tasoista 

koulutusta tarvitaan ja toivotaan lisää muun muassa yhteistyö- ja nettialustojen käyttöön, tietoturva-

asioihin sekä tilastointiin liittyen, jotta eKlubitalotoiminnan toteuttaminen onnistuisi jatkossakin 

tasapuolisesti ja yhteisöllisyyteen perustuen. Tätä taustaa vasten kehitetiin eKlubi-ajokortti – 

koulutusmalli, mitä olisi mahdollista hyödyntää toiminnan jatkokehittämisessä. Digitaitavien 

jäsenten osaamisen hyödyntäminen on tärkeää myös vertaisopettajan roolissa, mikä todettiin 

Klubitaloissa merkityksellisenä oppimisen muotona. 
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Hankkeen tuloksena saatiin ymmärrys eKlubitalotoiminnan laaja-alaisuudesta. Tässä hankkeessa 

keskityttiin kuitenkin teknologiaan ja digikoulutuksen mallinnukseen. Hankkeessa saatua tietoa voi 

hyödyntää kaikissa Suomen Klubitaloissa etätoiminnan kehittämisen apuna, koska uuden 

toimintamuodon juurruttaminen pysyväksi toiminnaksi vaatii pitkäjänteistä ja yhteisöllistä 

työskentelyä. 
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SUMMARY 

 

In spring 2020, due to the coronavirus epidemic, Clubhouses all over the world had to consider new 

ways of implementing their operations, which previously happened face-to-face. In the end the remote 

operation of the Clubhouses began very quickly.  

In August 2020, the eKlubitalo (eClubhouse) - project of Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry was 

launched. The activities used in remote operations were also compared between other Clubhouses in 

Finland and abroad. International co-operations were with Fountain House (New York) and their 

network. 

The aim of the project was to document, model and build a manual of the eClubhouse, as well as to 

disseminate the collected information and results. In addition, the identification of the needs of 

support for the participation in remote activities was also important. What kind of support, guidance 

and training is required for successful eClubhouse activities? What was the best ways to participate 

and influence on eClubhouse activities?  

The data was collected from the staff and members of the ESKOT through a survey, interviews, and 

observation. According to the results, hybrid activities of Clubhouses are perceived as a more pleasant 

form of activity and work among members and staff. Although the new mode of operation is seen as 

partly challenging, it is also perceived as comfortable and enriching the content of the work. All kind 

cooperation between other Clubhouses is important for develop activities.  

Facebook and Teams, which had already been in use, became the most meaningful electronic 

platforms for implementing eClubhouse operations. Digital competence can be found among both 

members and staff. 40 % of members feels, that their digital skills are in advanced level. Increasing 

competence is still necessary for eClubhouses operations to run and be inspiring.  

The information obtained in the project can be utilized in all Clubhouses to help develop remote 

activities. Establishing a new form of activity as a permanent activity requires long-term and 

community work. 

 

 

Keywords: Mental illness, mental health, psychosocial support, digital inclusion, digital expertise, 

Clubhouse, remote activities, eClubhouse activities, recovery 
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1. JOHDANTO 

 

Keväällä 2020 koronapandemian saavuttaessa Suomen erilaiset rajoittamistoimenpiteet kävivät 

toteen melko pian myös klubitalojen normaalissa arjessa. Valtiovallan ohjeistuksen mukaan isoja 

ryhmätapaamisia ja -kokoontumisia ei saanut toteuttaa (Valtioneuvosto 2020). Tämän ohjeistuksen 

myötä kaikki Suomen klubitalot joutuivat sulkemaan ovensa maaliskuun puolessa välissä 2020. 

Ovien sulkeminen pakotti talot toiminnan muutokseen hyvin nopealla aikataululla.  

 

Kaikissa Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n Klubitaloissa etätoiminta eli eKlubitalotoiminta 

polkaistiin käyntiin lähes yhdessä yössä. Itä-Helsingin Klubitalolla oli tähän hieman jo rakennetta 

olemassa Itäklubin muodossa, mitä he olivat suunnitelleet vuonna 2019 yhteistyössä Kukunori ry 

Propellipäiden ja muutaman muun ESKOT ry:n Klubitalon kanssa (Propellipäät 2019; Liite 1). 

Tämä pohjatyö helpotti hieman etätoiminnan nopeaa käynnistämistä.  

 

Klubitalot kuuluvat kolmannen sektorin palveluihin muodostuen mielenterveyskuntoutujien ja 

palkatun henkilöstön yhteisöstä, joissa toimitaan yhdenvertaisuus periaatteella. Talot tarjoavat 

jäsenilleen mielekästä arjen toimintaa sekä auttavat jäseniä työllistymisessä, opintoihin 

siirtymisessä tai opintojen jatkamisessa. Suomessa on 23 Klubitaloa, Ahvenanmaalta Pohjois-

Suomeen saakka levittyvällä alueella. (Suomen Klubitalot 2020.) Tämä hanke koski Etelä-Suomen 

Klubitalot ESKOT ry:n taloja, joita on seitsemän; Helsingin, Itä-Helsingin, Nurmijärven, 

Tikkurilan, Tuusulanjärven, Lahden ja Imatran Klubitalot.  

 

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja mallintaa ESKOT ry:n Klubitaloissa käytössä olevia parhaita 

etätoimintamuotoja ja etätoiminnan mahdollistavia teknologisia ratkaisuja niin jäsenten kuin 

henkilöstönkin näkökulmasta. Tämän kartoituksen pohjalta luotiin eKlubitalotoimintaan manuaali, 

jonka toivotaan antavan vinkkejä toiminnan jatkokehittämiselle. 

 

Koronatilanteen uudelleen hankaloituminen hankkeen aikana vähensi mahdollisuuksia jalkautua 

kentälle tekemään havaintoja käytännön etätoiminnasta tai keräämään lisätietoa jäseniltä ja 

henkilökunnalta kasvotusten. Tämän myötä päädyimme ratkaisuun, ettei tämän lyhyen hankkeen 

aikana muodostettu tiukkaa ja laajaa mallinnusta eKlubitalotoiminnasta. Päädyimme hyödyntämään 

mahdollisimman monipuolisesti kyselytuloksista ja haastatteluissa esille tullutta tietoa ja jakamaan 

sitä jokaisen ESKOT ry:n Klubitalon käyttöön. 



7 

 

2. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1 Tausta ja nykytilanne 

Jo aikaa ennen koronapandemian, mielenterveyskuntoutujien ja henkilöstön yhdessä muodostamien 

Klubitaloyhteisöjen tavoitteena on ollut muokata ja uudistaa toimintaa niin, että sitä voitaisiin 

järjestää lähitoiminnan rinnalla myös etäyhteyksin, eKlubitalotoimintana. Lisäksi kohderyhmän 

digitaalisen osallisuuden vahvistaminen on ollut pidempään osana Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT 

ry:n kehittämisajattelua. (Ylitalo 2020.)  

Keväällä 2020 koronapandemian aiheuttamat rajoitukset toivat etätoiminnan järjestämisen osaksi 

arkipäivää, ja tuolloin kaikki mahdollinen klubitalotoiminta oli siirrettävä verkkoon nopealla 

aikataululla. Jokainen talo muokkaisi omaa toimintaansa heille sopivaksi katsomallaan tavalla, sen 

hetkistä osaamistaan ja resurssejaan ajatellen. Ajatuksena kaikilla kuitenkin päällimmäisenä oli se, 

että Klubitalojen yhteisöllisyys sekä henkilökunnan ja jäsenten välinen yhteys tulisi saada 

ylläpidettyä poikkeusoloista huolimatta. (Liite 1.) 

Melko pian kevään aikana huomattiin, että eKlubitalotoimintaan oli tullut mukaan myös henkilöitä, 

jotka eivät olleet pitkään aikaan käyneet fyysisesti Klubitaloilla. eKlubitalotoimintaan oli helpompi 

osallistua myös jäsenten, joilla aiemmin oli ollut haastavaa tulla mukaan toimintaan esimerkiksi 

maantieteellisten välimatkojen, julkisten liikennevälineiden puuttumisen tai voimakkaiden 

sosiaalisten pelkojen vuoksi.  

Kesäkuussa 2020 päästiin Klubitaloissa tilanteeseen, jolloin pelkän etätoiminnan rinnalle avattiin 

rajoitetusti ja tarkkojen ohjeistusten mukaisesti Klubitalojen lähitoiminta. Tuolloin käynnistyi niin 

kutsuttu hybriditoiminta. Melko pian hybiriditoiminnan käynnistyttyä todettiin eKlubitalotoiminnan 

tulleen jäädäkseen yhdeksi osaksi tulevaisuuden klubitalotoimintaa.  

eKlubitalotoiminnan raamittamista ajatellen anottiin toiminnan kehittämiseen rahoitusta sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA) ylimääräisessä avustushaussa 04/2020 nimellä 

Mielenterveyskuntoutujien eKlubitalotoiminnan mallintaminen ja dokumentointi. Hanke linkittyi 

STEAn laajempaan kokonaisuuteen Psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten 

palveluiden laajentaminen. (Ylitalo 2020.) 
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2.2 Tilastovertailua toimintaan osallistumisesta 

Klubitalon jäsenien toimintaan osallistumista seurataan Salesforce-asiakkuudenhallintajärjestelmän 

avulla. ESKOT ry:n Klubitaloissa jäseniä on yhteensä noin 2800, joista aktiivijäseniä vajaa 1000 

(ESKOT ry tilastot 2020).  Tähän raporttiin kerättiin vertailevaa tietoa toimintaan osallistumisen 

määristä korona-aikana vs. aikana ennen koronaa. Vertailua tehtiin myös yhteydenpitomääristä 

Klubitaloilta jäsenten suuntaan. 

Uudistettu, kaikille Suomen Klubitaloille yhteinen Salesforce-järjestelmä otettiin ESKOT ry:ssä 

käyttöön 2020 tammikuussa. ESKOT ry:ssä etäosallistumiseen liittyviä käyntejä tilastoidaan 

kolmelle tasolle; seurattava-, keskusteleva- ja työskentelevä tapahtuma. Tasojen sisällön merkitys ei 

ole ollut vielä vuoden 2020 aikana täysin yhteneväinen, vaikeuttaen hieman tilastoinnin 

raportointia. (ESKOT ry tilastot 2020.) 

Salesforcen tilastoihin liittyen saatiin apua ohjelman käyttöön perehtyneeltä työntekijältä Suomen 

Klubitalot ry:stä. Ajanjaksolla maalis-joulukuu (9.12.2020 mennessä) etätapahtumiin oli osallistuttu 

ESKOT Klubitaloista yhteensä 32 000 kertaa, jolloin 451 eri jäsentä oli osallistunut johonkin 

etätapahtumaan kaikista ESKOT Klubitaloista. Kyseisenä ajanjaksona yksi jäsen oli osallistunut 

toimintaan keskimäärin 71 eri kertaa, noin kolme kertaa viikossa (arkipäivisin). Verrattuna 

toimintaan osallistumisen lukua vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, Klubitalon työpainotteiseen 

päivään osallistumisia oli ollut 38 352 erillistä kertaa yhteensä kaikissa ESKOT Klubitaloissa. 

Verrattaessa työpainotteiseen päivään osallistumisen lukumäärää 2019, etäosallistumisen 

lukumäärään 2020, toimintaan osallistumiskertojen määrä oli laskenut 16,5 %. (ESKOT ry tilastot 

2019, 2020.) 

Yhteydenpitoa Klubitaloilta jäsenten suuntaan tehdään normaaliaikanakin, mutta vuoden 2020 

koronarajoitusten sulkiessa Klubitalot kasvoi yhteydenpito jäsenten suuntaan merkittävästi. 

Toiminta oli täysin etäpainotteista maaliskuun puolesta välistä toukokuun loppuun, ja tämä 

toimintamuoto oli uutta jäsenille. Toiminta avautui rajoitetusti kesäkuun alussa, muuttuen 

hybriditoiminnaksi. Joulukuussa koronatilanne jälleen huonontui ja ESKOT ry Klubitalot 

Uudellamaalla sekä Lahdessa joutuivat sulkemaan ovensa uudelleen. Toiminta muuttui jälleen 

etäpainotteiseksi.  
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Vuonna 2019 yhteydenpitoa ESKOT Klubitaloilta jäsenten suuntaan oli ollut yhteensä 11 319 

tilastoitua kertaa ajalla maalis-joulukuu. Samalla ajanjaksolla vuonna 2020 yhteydenpitoja 

Klubitaloilta jäsenten suuntaan oli 26 225 kertaa, 1202 eri jäsenen kanssa. Luvussa oli mukana 

puheluiden, tekstiviestien ja WhatsApp-viestien lisäksi myös niin sanotut massasähköpostiviestit, 

mitä taloilta lähetetään jäsenille mm. viikkoviestin muodossa. Korona-aikana yhteydenpidoissa 

Klubitaloilta jäsenten suuntaan tapahtui kasvua 57 %. 

 

2.3 Hankkeen keskeiset käsitteet  

 

Mielenterveyskuntoutuja  

Mielenterveyskuntoutujaa määriteltäessä täytyy määritellä, mitä tarkoittaa mielenterveys. 

Mielenterveys voidaan nähdä voimavarana, jonka avulla ihminen voi ylläpitää psyykkisiä 

elintoimintojaan ja suojautuu haitallisilta vaikutuksilta vaikeissakin elämäntilanteissa. 

Mielenterveys on myös hyvinvoinnin tila, jossa ihmisellä on edellytykset ymmärtää omat kykynsä 

sopeutua arjen erilaisiin haasteisiin sekä stressitekijöihin, kyky työskennellä ja ottaa osaa yhteisöjen 

toimintaan. (THL 2019; Salin yms. 2018; Lehtonen & Lönnqvist 2007.) Oman hyvinvoinnin tilansa 

jokainen meistä kuitenkin määrittelee itse itselleen.  

Mielenterveyskuntoutuja tavoittelee toimintakykynsä, osallistumismahdollisuuksiensa, itsenäisen 

selviytymisensä, työ- ja opiskelukykynsä, työllistymisensä ja työelämässä pysymisen parantumista 

(STM 2020). Tätä tavoitetta Klubitalotoimintojen avulla tuetaan. Klubitaloissa työskentelevien 

ajatusta kuntoutumisesta ohjaa myös vahvasti toipumisorientaatio viitekehys. 

 

Psykososiaalinen tuki 

Psykososiaalinen tuki on kokonaisvastaista psyykkisen, sosiaalisen ja informatiivisen tuen 

tarjoamista ihmiselle elämän yllättävässä erityistilanteessa (Harju yms. 2019; STM 2009). Tähän 
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tähdätään tukea antavan elin- ja asuinympäristön luomisella, lisäämällä taloudellista turvallisuutta 

sekä sosiaalista tukea, arkielämän taitoja harjoittelemalla, terveellisiin elintapoihin kannustamalla 

sekä itsetuntoa ja hyvinvointia tukemalla. Tänä päivänä psykososiaalista tukea voidaan tarjota myös 

etäyhteyksin, internetin välityksellä. (Mielenterveystalo 2020; THL 2019.) 

 

Digiosallisuus ja digiosaaminen 

Osallisuudella tarkoitetaan yksilön mahdollisuutta mukanaoloon, vaikuttamiseen ja osalliseksi 

pääsemiseen tehtävissä, mitkä tähtäävät yhteisesti rakennettuun hyvinvointiin (STM 2020). 

Osallisuus liittyy puolestaan tämän hankkeen yhteen teemaan, digiosallisuuteen. Osallisuuden 

lisäksi digiosallisuuteen liittyy saavutettavuus, löydettävyys, käytettävyys, infrastruktuuri, 

luotettavuus, vuorovaikutuksellisuus, turvallisuus sekä digiosaaminen. Digiosaaminen puolestaan 

tarkoittaa teknologisten apuvälineiden käytön hallitsemista, jotta yksilöllä on mahdollisuus 

osallistua yhteiskunnan tai yhteisön vaatimiin digitalisoituneisiin toimintoihin. (Salminen 2020.) 

Klubitalotoiminnassa osallisuus on yksi kantava teema. ESKOT ry:n Klubitalojen arvoissa 

mainitaankin, että klubitalojen toiminta perustuu yhdessä tekemiseen, mikä vaatii osallisuutta 

puolin ja toisin. (ESKOT ry. 2020.) eKlubitalotoiminnan aikana myös digiosaaminen korostuu niin 

Klubitalojen henkilökunnalla kuin jäsenilläkin.  

 

Etätoiminta 

Etäpalvelu tai etäkuntoutus voidaan määritellä olevan toimintaa, mikä tapahtuu erilaisten 

etäteknologiaan soveltuvien välineiden avulla. Näitä voivat olla puhelin, tietokone, tabletti, 

puhelimen ja tietokoneen yhteiskäyttö sekä erilaiset televisiosovellukset. Toiminta on tavoitteellista 

ja tarkoituksenmukaista. (Salminen ym. 2016.)  

Etätoiminnan voidaan ajatella olevan toimintaa, mikä tuotetaan verkkoyhteyden avulla, ja tuolloin 

asiakaskohtaaminen tapahtuu ihmisten välillä. Etäpalveluista voidaan käyttää nimityksiä etäasiointi, 

verkkokokous tai virtuaalitapaaminen.  (Valtionvarainministeriö 2015.) Kansainvälisessä 
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klubitaloverkostossa käytetään etätoimintojen yhteydessä englanninkielisenä terminä ”virtual”. 

eKlubitalotoiminnasta käytetään nimitystä ”Virtual Clubhouse”. (Liite 2.)  

 

Klubitalotoiminta ja eKlubitalotoiminta 

Klubitalotoiminta perustuu Klubitalon jäsenten ja palkatun henkilöstön yhteisölliseen toimintaan. 

Klubitaloideologia saapui Suomeen 25 vuotta sitten Yhdysvalloista, jossa se perustettiin jo 70 

vuotta sitten. Toiminnalla tähdätään mielekkään ja tarkoituksenmukaisten arjen sisältöjen 

tuottamiseen, vertaistukeen, tuen antamiseen työ- tai opiskeluelämään palaamiseen tai siirtymiseen 

liittyen. Suomessa on 23 Klubitaloa, jäsenmäärän ollen yhteensä noin 6500. (Suomen Klubitalot 

2020.) Maailmanlaajuisesti Klubitaloja on 33 eri maassa, yhteensä noin 300 (Clubhouse 

International 2020). 

Jäsenet osallistuvat Klubitalojen päivittäiseen työhön palkatun henkilökunnan rinnalla. Jäsenten 

osallistuminen perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen eikä se ole aikarajallinen. Klubitalojen työt 

painottuvat yleensä kolmeen erilaiseen yksikköön, joita ovat mediayksikkö, ravintolayksikkö sekä 

työ- ja opintoyksikkö. (Suomen Klubitalot 2020.)  

Tässä raportissa eKlubitalotoiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä klubitalotoimintaa, mihin jäsen tai 

työntekijä voi osallistua kotoa käsin teknologisten apuvälineiden (tietokoneen tai puhelimen) 

välityksellä. Esimerkkinä erilaiset ryhmätoiminnat, kokoukset, koulutukset, Klubilehden tekeminen, 

viikko-ohjelman suunnittelu, tilastointiin liittyvät asiat kuuluvat myös eKlubitalotoimintaan. 

eKlubitalotoiminta-käsitettä lähdettiin tarkastelemaan alla olevan kuvion mukaisesti. 

 

Klubitalojen eKlubitalotoiminnan yksinkertaistettu määritelmä 
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3. HANKKEEN TAVOITTEET JA TARKOITUS 

 

Hankkeen tarkoituksena oli mielenterveyskuntoutujille tarkoitetun eKlubitalotoiminnan 

mallintaminen ja dokumentointi. 

 

Tavoitteena oli 

1. eKlubitalotoiminnassa käytettävien teknologisten ratkaisujen kartoitus ja niiden 

soveltuvuuden arviointi 

 

2. eKlubitalotoiminnan mallintaminen 

 

3. Manuaalin tekeminen jatkotoiminnan kehittämisen tueksi 

 

4. Hankkeesta saatujen tulosten levittäminen 

 

 

Edellä mainittujen asioiden rinnalla tavoitteena oli myös kartoittaa eKlubitalotoiminnassa esiin 

nousseita kohokohtia, onnistumisia ja haasteita. Lisäksi tarkoitus oli kartoittaa jäsenten ja 

henkilökunnan tuen ja koulutuksen tarvetta ja sisältöjä.  

 

 

4. HANKKEEN TYÖRYHMÄ JA OHJAUSRYHMÄ 

 

eKlubitalohankkeen tilaajaorganisaationa oli Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry. Yhdistys 

perustettiin vuonna 2001 Helsingin Klubitalon taustaorganisaatioksi ja on yksi osa Suomen 

Klubitalot ry:n laajempaa verkostoa. ESKOT yhdistyksen alla on seitsemän Klubitaloa; Helsingin, 

Itä-Helsingin, Tikkurilan, Nurmijärven, Tuusulanjärven, Lahden ja Imatran Klubitalot. Yhdistyksen 

päärahoittajina ovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä jokaisen Klubitalon oma kotikunta tai 

kaupunki. ESKOT ry tavoitteena ja haluna on tarjota psykososiaalista tukea jäsenille, edistämällä ja 
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tukemalla jäsentensä mielekästä päivätoimintaa, opintojen jatkumista sekä työllistymistä. (Eskot ry 

2020.) 

ESKOT ry:ssä työskentelee reilut 50 työntekijää, mukaan lukien hanketyöntekijät ja hallinnon 

työntekijät (12/2020). Klubitaloissa työskentelee työvalmentajia, opintovalmentajia ja jokaisessa 

Klubitalossa talon oma johtaja. Jäseniä ESKOT ry:ssä on noin 2800 (01/2020 tilastoinnin mukaan). 

Helsingin Klubitalo on suurin niin jäsenmäärältään (noin 1200 jäsentä) kuin myös palkatun 

henkilöstön määrältään (11 henkilöä mukaan lukien talon johtaja). Muiden kuuden Klubitalon 

jäsenmäärä vaihtelee 150–440 välillä. Palkattua henkilöstöä muissa taloissa on viisi / talo, mukaan 

lukien klubitalon johtaja. (Eskot ry yhteinen tilastointi 01/2020.) 

eKlubitalo-hankkeen työryhmä muodostui kahdesta työntekijästä, joista toinen oli kokoaikaisesti 

työskentelevä hankekoordinaattori ja toinen puolikasta työaikaa tekevä hanketyöntekijä. 

Ohjausryhmä muodostui Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n hallinnon edustajista sekä pilotti-

Klubitalojen, Helsingin ja Itä-Helsingin Klubitalojen johtajista sekä vaihtuvista jäsenedustajista.  

Lähimpinä yhteistyötahoina hankkeella oli kaikki ESKOT ry:n Klubitalot sekä Suomen Klubitalot 

ry hallinto. ESKOT ry taloilta saatiin hankkeen kannalta tärkeää käytännön tietoa arjen toiminnoista 

etenkin etätoimintaan liittyen. Suomen Klubitalot ry:n työntekijöiden kanssa käytiin useita 

keskusteluja ”Yhdenvertainen eKlubitalo”- hankkeen sekä ”Yhteisöllisestä osallisuudesta 

yksilöllisiin siirtymiin OSSI – yhteistutkimushankkeen” ja ESKOT ry:n eKlubitalo-hankkeen 

rajapintoihin liittyen. Heille viestittiin hankkeemme kyselyistä ja tuloksista, verrattiin toimintoja ja 

kyselyittemme tuloksia sekä keskusteltiin erilaisista kehittämistyökaluista.  

Kukunori ry:n Propellipäiden kanssa kävimme keskusteluja liittyen heidän ja Klubitalojen yhdessä 

kehittämään Itä-Helsingin Klubitalon etätoimintamalliin sekä erilaisista kehittämistyökaluista.  

Fountain House New Yorkin kanssa teimme yhteistyötä etäpalaverein vertaillessamme 

keskenämme etätoimintoja, etätoiminnassa käytettäviä elektronisia välineitä, korona-ajan 

Klubitalotoiminnan sisältöjä sekä erilasisia projekteja, mitä heillä on New Yorkissa meneillään. 

Tämä yhteistyön olisi tarkoitus jatkua hankkeen jälkeen koko Suomen Klubitalojen laajemman 

verkoston kanssa. 

Ohjausryhmän tapaamisia toteutettiin noin kerran kuukaudessa läpi hankkeen. Tapaamisissa käytiin 

keskusteluja hankkeen etenemisestä, hankkeen rajauksista, hankeaikataulusta, kyselylomakkeiden 

sisällöistä ja kyselyvastauksista, käsitteiden määrittelyistä, yhteiskehittämisestä ja 
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palvelumuotoilusta. Tapaamiset koettiin erittäin merkityksellisiksi niin tiedon vaihdon ja hankkeen 

raamituksen kuin etätyön aiheuttaman eristäytymisen tunteen vähentämisen ja yhteisöllisyyden 

merkityksen korostamisen vuoksi. Ohjausryhmän jäseniin oli mahdollisuus olla yhteydessä myös 

tapaamisten välillä, ja näin tehtiinkin eri osa-alueiden tiimoilta. 

Kuvaus hankeorganisaatiosta 

 

 

5. TYÖSUUNNITELMA, RESURSSIT JA AIKATAULUTUS  

 

Hankeaikataulu rajautui myönnetyn avustuksen mukaan puolen vuoden ajalle, 10.8.2020–9.2.2021. 

Hankkeessa työskenteli laskennallisesti 1,5 työntekijää, tehden pääosin etätöitä. Alla taulukoituna 

hankkeen vaiheistus aikatauluineen.  
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Hankkeen vaihe Aikataulu 

hankkeen tarpeen tunnistaminen huhtikuu 2020 

suunnitteluvaihe huhti-elokuu 2020 

aloittamisvaihe; tutustuminen 

Klubitaloihin ja toiminnassa oleviin 

etätoimintoihin, viestiminen hankkeen 

aloituksesta 

10.8.2020 - 

hankkeen kick off-tilaisuus, 1. 

ohjausryhmän kokous 

19.8.2020 

hankkeen viestimisen suunnittelua  20.8.2020 

kyselyiden laadinta elokuun loppu – syyskuun alku 2020 

hankkeesta informointia Suomen 

Klubitalot ry:n verkostolle 

yhdenvertainen eKlubitalo tukitiimin 

kokouksessa 

31.8.2020 

työryhmien ja jäsenten tapaamiset taloilla 

/ Teamsin välityksellä 

26.8., 31.8., 3.9., 7.9., 8.9., 15.9.2020 

henkilökunnan kyselyt 1.–13.9.2020 

yhteistyöpalaveri Suomen Klubitalot ry 

OSSI-hankkeen kanssa 

4.9.2020 

kyselyihin vastaamisen ”muistuttelua” 8.–9.9.2020 
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2. ohjausryhmän kokous 9.9.2020 

henkilökuntakyselyn tulosten analysointi syyskuu, viikot 38–39 

jäsenkysely 9.9.–4.10.2020 

Zoom-palaveri Fountain House New 

Yorkin kanssa. eKlubitalohankkeen 

esittely. 

24.9.2020 

kyselystä muistuttelua videoklipin avulla, 

kyselyaikaa jatkettu  

28.9.2020 

jäsenkyselyn tulosten analysointi lokakuu, viikot 41–43 

Fountain House New Yorkin 

yhteistyöpalaveri. Fountain House, 

Virtual Clubhouse -esittely. 

19.10.2020 

3. ohjausryhmän kokous 28.10.2020 

Itä-Helsingin Klubitalon etätoiminnan 

kehittämisiltapäivään osallistuminen 

(jäsenkyselyn tuloksien esittely) 

28.10.2020 

viikkovideoiden avulla hankkeen ja 

tulosten levittämistä jäsenten ja 

henkilökunnan tietoon ESKOT taloihin + 

Suomen Klubitaloihin  

7.10.–25.1.2021 

fokusryhmäkeskustelu Tuusulanjärven 

Klubitalossa 

9.11.2020 

4. ohjausryhmän kokous  11.11.2020 
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ESKOT ry henkilöstön kehittämispäivään 

osallistuminen / tulosten esittelyä 

12.11.2020 

jäsenkyselyn tulosten levittämistä 

jokaiselle talolle erikseen järjestettävässä 

Teams-palaverissa 

28.10., 11.11., 16.11., 17.11., 18.11., 

23.11., 25.11.20 

New York Fountain House -palaveri  17.11.2020 

5. ohjausryhmän kokous  2.12.2020 

ryhmäkeskustelu opiskelijoiden kanssa 2.12.2020 

eKlubitalotoiminnan manuaalin tekoa, 

loppuraportin kirjoittamista 

marras-joulukuu 2020 - tammikuu 2021 

yhteistyöpalaveri OSSI-hankkeen 

edustajien kanssa 

12.1.2021 

6. ohjausryhmän kokous 13.1.2021 

manuaalista ja lopputuloksista 

viestiminen, jalkauttaminen, tiedon 

levittäminen 

tammikuu 2021 

ESKOT talojen jäsenten ja 

henkilökunnan kanssa yhteinen hankkeen 

”loppupalaveri” 

20.1.2021 

päättämisvaihe 28.1.2021 

tuloksellisuuden, vaikuttavuuden 

arviointi 

tammikuu 2021 
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6. RAJAUKSET  

Hankkeen alussa tehdyissä rajauksissa pidettiin mielessä vahvasti puolen vuoden aikataulu, mikä 

raamitti etenkin sen mitä hankkeeseen ei voi sisältyä. Aikataulua lyhensi neljällä viikolla 

molempien työntekijöiden lomat, mitkä pidettiin hankkeen aikana. 

Se mitä hankkeesta rajattiin pois, oli toteutettavan mallin jalkautuminen juurruttaminen taloille 

käytäntöön. Tämän vaiheen tiedostettiin vaativan pidemmän ajan työtä ja seurantaa. Myös jäsenten 

ja henkilökunnan lisäkouluttaminen tulisi jäämään toteutettavaksi hankkeen jälkeiselle ajalle. 

Hankkeen edetessä loppua kohden todettiin mallinnuksen olevan moniulotteinen asia eikä sen 

jokaiseen osa-alueeseen syvällisesti paneutuminen ollut ajallisesti mahdollista. Hankkeessa 

päädyttiin mallinnuksen osa-alueista teknologisen osuuteen tarkempaan tarkasteluun, johon saimme 

hyvin vastaukset kyselyistä, mutta muut osa-alueet (yksilöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen) 

jätettiin tästä hankkeesta pois. Koulutuksellinen mallinnus liitettiin myös tähän raporttiin, mutta itse 

koulutuksien toteuttamiseen ei ajallisesti ollut mahdollisuuksia. Nyt keskityttiin enemmän 

kyselyiden tulosten levittämiseen, viikkovideoiden tekoon, manuaalin kehittämiseen ja sen sisällön 

levittämiseen. 

 

 

7. HANKEBUDJETTI 

Hankkeelle anottiin ja saatiin STEA myöntämää rahoitusta 41 000 €. Tämä summa jyvitettiin 

seuraavan taulukon mukaisesti eri osa-alueille hankkeeseen liittyen kuuden kuukauden aikajaksolle. 

Hanke pysyi hyvin budjetissa.  
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Taulukon tiedot; Yrttiaho K. 2020 

 

 

8. RISKIT 

Hankkeen alussa määriteltiin mahdolliset hankkeelle tulevat riskit. Näitä olivat 1) yhteistyön 

toimimattomuus Klubitalojen, sidosryhmien tai eri organisaatioiden kanssa, 2) henkilökunnalle ja 

jäsenistölle suunnattujen kyselytutkimuksien tekninen epäonnistuminen tai vastauksien pieni määrä, 

3) hanketyöntekijöiden sairastuminen ja 4) hankkeen rajauksen epäonnistuminen. Riskien 

toteutuminen vaikuttaisi siihen, ettei aikataulussa pysyttäisi eikä tarvittavia tuloksia saataisi 

tuotettua valmiiksi hankkeen loppuun mennessä. Edellä mainittuilta riskeiltä hankkeen aikana 

kuitenkin vältyttiin.    
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Kehittämistoimintaa kohtaan ilmeni ajoittaista väsymystä, mihin osaltaan vaikutti koronan 

mukanaan tuomat nopeat toiminnanmuutokset niin arkityössä kuin jokaisen henkilön 

arkielämässäkin.  

Alla SWOT-analyysimenetelmää hyödyntäen pohdittu hankkeen kannalta eKlubitalotoiminnan 

keskeisimpiä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia peilaten nykytilaa ja tulevaisuutta. 

 

eKlubitalotoiminnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat SWOT-analyysin 

 

 

9. VIESTINTÄ JA DOKUMENTOINTI 

 

Hankkeesta viestittiin järjestön oman viestintäassistentin toimesta ESKOT ry:n nettisivuilla sekä 

virallisella ESKOT ry:n Facebook-sivulla. Lisäksi hanketyöntekijät viestivät henkilökunnalle 

hankkeesta ESKOT ry:n henkilöstön Teams-alustan sekä sähköpostin kautta.  
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Henkilöstön ja jäsenten suuntaan hankkeesta etenemisestä viestittiin viikkovideoiden avulla, jossa 

käytiin läpi muun muassa hankkeen tarkoitusta ja tavoitteita, kyselyjen tuloksia ja manuaalin 

sisältöä. Etenkin jäsenet tavoitetaan parhaiten Klubitalojen sisäisistä Facebook-yhteisöistä, jonne 

viikkovideot tuotettiin viikoittain. Lisäksi viikkovideoita välitettiin Suomen Klubitalot ry:n omille 

Facebook-sivuille.  

Sidosryhmille (Suomen Klubitalojen verkosto, New York Fountain House) hankkeesta viestittiin 

yhteisten etäpalavereiden avulla. Ohjausryhmälle hankkeen etenemisestä viestittiin yhteisissä 

etäkokouksissa. 

Jokaiselle ESKOT ry:n Klubitalolle lähettiin yhteiset ja talokohtaiset jäsenkyselyjen tulokset sekä 

kootut henkilökuntakyselyn vastaukset. Tuloksia käytiin läpi ohjausryhmän lisäksi kunkin talon 

kanssa erikseen sovitussa etätapaamisissa ja henkilöstön kehittämispäivällä. Tulokset lähetettiin 

myös Suomen Klubitalot ry:n työntekijöille. 

Hankkeen etenemistä ja kerättyä tietoa tallennettiin yhteisiin SharePointissa oleviin kansioihin, 

minne hanketyöntekijöiden lisäksi ohjausryhmän jäsenillä oli pääsy. Ohjausryhmän kokouksista 

tehdyt muistiot tallennettiin myös ESKOT ry:n yhteiseen kansioon, mistä henkilökunta ja myös 

jäsenet pääsevät niitä lukemaan. Hankkeen ollessa lyhyt, erillistä väliraporttia ei tehty. Tämä, 

loppuraportti toimii hankkeen päätyttyä myös viestimisen ja dokumentoinnin välineenä 

Klubitalojen ja sidosryhmien suuntaan. Hankkeen loppuvaiheessa tehtiin rahoituksen myöntäneelle 

taholle (STEA) protokollan mukainen erillinen tuloksellisuusraportti.  

 

 

10. KYSELYJEN TULOKSET 

 

Kyselyt toteutettiin sähköisesti Microsoft Forms -alustalle luotujen kyselyjen avulla. Jäsenkyselyssä 

hyödynnettiin muutamia kysymyksiä Helsingin Klubitalon jäsenten aiemmin tekemästä 

kyselyrungosta, jota he olivat ajatelleet käyttävänsä oman talon etätoiminnan kehittämiseen liittyen. 

Henkilökunnalle ja jäsenille haluttiin muotoilla sisällöllisesti keskenään joitain erilaisia 

kysymyksiä, tämän vuoksi heille tehtiin erilliset kyselyt. 
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Henkilökunnan kysely toteutettiin ensin (1.–13.9.2020). Ennen julkaisua kyselyä kommentoi 

pilottitalojen johtajat. Tämän myötä muutamaa kysymystä muokattiin ennen lopullista lähetystä. 

Henkilökunnalle tieto kyselystä lähetettiin henkilöstön yhteisen Teams-alustan kautta ja kyselyyn 

pääsi vastaamaan Teams-alustalta löytyvän linkin kautta. Talojen johtajia tiedotettiin alkaneesta 

kyselystä myös sähköpostitse. Johtajia lähestyttiin hieman myöhemmin uudella sähköpostilla, jossa 

heitä toivottiin kannustavan henkilökuntaa kyselyyn vastaamisessa. Vastauksia saatiin yhteensä 39. 

Jäsenille kysely toteutettiin 9.9.–4.10.2020. Jäsenkyselyn testasi muutaman Helsingin ja Itä-

Helsingin Klubitalon jäsen etukäteen. Lopullisessa kyselyssä jäsenille annettiin mahdollisuus 

vastata myös paperiversiolla, mikäli sähköinen vastaaminen ei onnistunut. Tieto alkaneesta 

kyselystä, linkki sähköiseen kyselyyn ja pdf-tiedosto paperiseen versioon toimitettiin jokaiselle 

ESKOT ry:n Klubitalon johtajalle sähköpostitse. Jokainen talo tiedotti omille jäsenilleen kyselystä 

kukin omalla tavallaan, muun muassa liittämällä vastauslinkin viikkotiedotteeseensa tai 

muistuttamalla jäseniä vastaamiseen heidän käydessään Klubitalolla. Vastauksia saatiin yhteensä 

71, joista paperisia vastauksia oli 13. 

 

10.1 Henkilökuntakyselyn tulokset  

 

Vastaajien taustatietoja  

Henkilökunnan vastauksia saatiin yhteensä 39, vastausprosentin ollen 95 %. Suurimman 

vastaajaluokan muodostivat 41–50-vuotiaat, mielenterveyskuntoutujien parissa melko pitkään, 11–

20 vuotta työskennelleet. Tuoreet klubitalolaiset, 1–2 vuotta työskennelleet, ja jo pidemmän 

kokemuksen omaavat klubitalolaiset, 11–20 vuotta työskennelleet, oli vastaajamäärissä samat. 

Naisia oli enemmistö, mikä käytännön työssä näkyykin. 
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Teknologiavertailua henkilökunnan vastauksista 

Klubitalojen käyttämiä etätoimintamuotoja oli alun perin 20 erilaista; 

1) perinteiset puhelut, 2) sähköpostit, 3) tekstiviestit, 4) Klubitalon virallinen nettisivu, 5) 

Klubitalon julkinen Facebook sivu, 6) Klubitalon Facebook suljettu yhteisö, 7) Facebook Live, 8) 

Facebook Messenger, 9) Facebook Chat, 10) Facebook Huone, 11) Muu Facebook sivu, 12) Teams 

talokokoukset, 13) Teams yksikkökokoukset, 14) Teams vapaa-ajan kokoukset, 15) Teams puhelut, 

16) Instagram, 17) WhatsApp, 18) Discord, 19) Zoom ja 20) työ- tai opintovalmentajan oma profiili 

Facebookissa tai Instagramissa. 

Kysyttäessä henkilökunnan mielipidettä ja jokaisen omaa ajatusta siitä, mitkä kaikki listan 

toiminnoista kuuluvat etätoimintaan, kaikki olivat sitä mieltä, että kunkin Klubitalon oma 

Facebookin suljettu yhteisö, mikä on vain jäsenten ja henkilökunnan käytössä, ja minne pääsyyn 

tarvitaan erillinen hyväksyminen sekä Teams-alustalla järjestettävät toiminta kuuluivat 

etätoimintaan. Esille tuli myös mielipiteitä etätoimintaan kuuluvan Facebookin Huone-toiminto 

sekä perinteinen kirjeposti.  
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Vastauksissa koettiin vaikeutena määritellä, mitä on etätoiminta. Virallisesti klubitalojen yhteisöissä 

ei olla määritelty, onko eKlubitalotoiminta sama asia kuin etätoiminta, ja mitkä kaikki toiminnot 

kuuluvat eKlubitalotoimintaan. Tämän kysymyksen ajateltiin antavan kuitenkin kullekin vastaajille 

mahdollisuuden määritellä itse, mitä juuri hän ajattelee kuuvan etätoiminta-käsitteen alle. 

Kaikki vastaajat olivat käyttäneet sekä Facebookin Klubitalon suljettua yhteisöä että Teamsin 

talokokouksia etätoiminnan toteuttamisessa. Vähiten henkilökunta oli käyttänyt Discord-alustaa 

(18 %). Lopulta viisi toimintoa sai eniten kannatusta käyttömieluisuutta kysyttäessä; Facebook 

Klubitalon suljettu yhteisö, Teams talokokoukset, Teams puhelut, WhatsApp ja Facebook 

Messenger. 
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Pienimmän kannatuksen käyttömieluisuudesta sai Discord-alusta (3 %). Johtuneeko tämä 

koulutuksen puutteesta vai käytön vähyydestä, se ei kyselystä selviä. 

Johtopäätöksenä teknologia vertailusta henkilökunnan osalta voidaan todeta, että etätoiminnassa 

hyödynnettävistä sähköisistä alustoista Facebookin Klubitalon suljetun yhteisön sisällä 

tuotettavasta toiminnasta sekä Teams-alustalla tapahtuvat toiminnot ovat käytetyimmät ja 

mieluisimmat käyttöalustat puhuttaessa eKlubitalotoiminnasta. Henkilökunta pitää myös 

WhatsAppin käyttöä mieluisana ei-elektronisella alustalla tapahtuvana muotona. WhatsAppia 

käytetään etenkin henkilökunnan keskinäiseen nopeaan yhteydenpitoon, viestittelyyn. 

 

Koulutus ja opastus  

Kysyttäessä, miten työntekijä on saanut koulutusta tai opastusta erilaisten eKlubitoiminnassa 

käytettävien alustojen käyttöön, muodostui selkeä neljän kärki: 
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Muutama työntekijä oli käynyt myös erillisen kurssin, ja jokunen koki, ettei ollut saanut 

minkäänlaista koulutusta tai opastusta. Se, mikä oli ilahduttavaa, opetusta ja apua oli saatu myös 

Klubitalojen jäseniltä. 

 

Se, miten ja minkälaista koulutusta toivotaan jatkossa, henkilökunta vastasi; 
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Tilastointiin liittyvää 
koulutusta
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ennen kotiin siirtymistä

Koulutusta 
nettialustojen käyttöön, 
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etätoimintojen 

suunnitteluun ja 
ideointiin

Tiedon jakamista ja 
ideoimista yhdessä 

jäsenten kanssa

Säännöllistä atk-
opastusta viikko-

ohjelmaan

Rauhallista ilmapiiriä 
uuden opetteluun
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Tiedot, taidot, saatu tuki sekä vaikuttamismahdollisuus 

Kysymyksissä, missä kartoitettiin vastaajien tietoja, taitoja ja saatua tukea eKlubitalotoiminnan 

opetteluun ja ohjaamiseen käytetiin Likert-asteikko, missä 1 = täysin eri mieltä - 5 = täysin samaa 

mieltä kysytystä asiasta.  

 

Johtopäätöksenä yllä olevasta voi sanoa eKlubitalotoiminnan opettelun olleen henkilökunnasta 

usealla haastavuuden ohella kuitenkin mukavaa. Useampi vastaajista kokee myös saaneensa 

tarvittaessa tukea eKlubitalotoiminnan järjestämiseen, kuitenkin avovastauksien mukaan tukea olisi 

toivottu hieman saatua enemmän, oikea-aikaisemmin. Lähes kaikki henkilökunnan vastaajista 

kokivat saaneensa itse ja myös talojen jäsenten saaneen vaikuttaa eKlubitoiminnan sisältöihin.  

 

Mieluisin Klubitalon toimintamuoto ja toiminnan ohjaaminen 

Kyselyssä haluttiin tiedustella myös sitä, minkälaisen Klubitalon toimintamuodon henkilökunta 

tuntee tällä hetkellä omakseen; lähi-, etä- vai hybriditoiminnan (yhdistelmä lähi- ja etätoimintaa). 

Yli puolet (62 %) koki hybriditoiminnan mieluisimmaksi toimintamuodoksi. Lähitoiminnan koki 

mieluisammaksi loput vastaajista (38 %).  

Yhden eKlubitoimintakerran valmisteluun, pitämiseen ja jälkityöhön käytettyä aikaa oli vastaajista 

reilu kolmannes määritellyt kuluvan 1–2 tuntia. Vajaa viidenosa vastaajista koki aikaa kuluvan alle 

eKlubitalotoiminnan
opettelu on ollut 

haastavaa

3.4

Minulla on tarvittavat 
tiedot 

eKlubitalotoiminnan
järjestämiseen

3.7

Minulla on tarvittavat 
taidot 

eKlubitalotoiminnan
järjestämiseen

3.8

Olen saanut tarvittaessa 
tukea

4.3 

Olen saanut vaikuttaa 
eKlubitalotoiminnan

sisältöihin

4.6

Olen saanut riittävästi 
tukea

4.0

Jäsenet ovat saaneet 
vaikuttaa 

eKlubitalotoiminnan
sisältöihin

4.4

eKlubitalotoiminnan
opettelu on ollut 

mukavaa 

4.3 
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1 tuntia ja alle kymmenesosa määritteli ajaksi 3–4 tuntia. Tähän vaikuttaa varmasti se, minkälaisia 

ryhmiä kukakin vastaajista tyypillisesti ohjaa.  

eKlubitoimintaa ohjattiin melko samassa suhteessa niin yksin kuin työparin tai jäsenenkin kanssa. 

Ohjaamista oli tapahtunut jonkin verran myös kokemusasiantuntijan tai erikseen mukaan kutsutun 

luennoitsijan / asiantuntijan kanssa. Lähes kaikkien vastaajien (92 %) mukaan taloissaan oli 

järjestetty eKlubitalotoimintaa myös jäsenvetoisesti. Tämä oli mielenkiintoinen vastaustulos, koska 

jäsenet puolestaan ajattelivat, että jäsenvetoista toimintaa eKlubitalossa oli ollut vähän, ja toivoivat 

sitä jatkossa enemmän. 

 

Etätoiminnan hyödyt, haasteet, saatu tuki ja kehittämisehdotuksia 

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien kokemuksia etätoiminnan hyödyistä, haasteista, tuen saamisesta ja 

kehittämisehdotuksia eKlubitalotoiminnan kehittämiseen liittyen. Alla on vedetty yhteen 

vastauksissa esiintyviä yhtäläisyyksiä, ensimmäisenä ollen aina vastauksen, mihin on vastattu 

eniten. 

 

Henkilökunta kokee saaneensa tukea digitaalisten alustojen ja eri ohjelmien käyttöön 

 

 

 

2.  Klubitalojen 
jäseniltä

3. muilta ESKOT ry:n 
taloilta tai 

Suomen Klubitalot ry:ltä

4. johdolta, mukaan 
lukien oma esihenkilö

1. työkaverilta
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Tuen saamattomuus on koettu johtuneen 

 

 

Onnistumisen kokemuksia eKlubitalotoimintaan liittyen 

 

 

Haasteita eKlubitalotoimintaan liittyen 

 

2.  kukaan paikalla 
olevista ei ole osannut 

asiaa

3. osaavien henkilöiden 
väsymisestä tai 

liiallisesta 
kuormittumisesta

4. johdolta tulevista 
nopeasti muuttuvista 

ohjeista
1. kiireestä
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osallistumaan aktiivisesti ja 
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toiminnassa 
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sähköisten alustojen käyttöä

Henkilökunnan oma 
osaaminen, koulutuksen 
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Nettiyhteyksien epävarma 
toimiminen

Nopeasti muuttuvat 
ohjeistukset

Muuttuneet päivittäiset 
rutiinit (etätyöskentely on 
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2.  yhteyden 
yllääpitäminen 
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3. oma oppiminen ja 
taitojen lisääntyminen, 

uuden "kipinän 
löytyminen"

4. jäsenten taitojen 
karttuminen 

etätoiminnan vaatimien 
toimintojen suhteen 

1. jäsenten mukaan 
saaminen 

eKlubitalotoimintaan



31 

 

Minkälaista tukea toivotaan johdolta 

 

 

Kehittämisehdotuksia eKlubitalotoimintaan 

 

 

Vapaan sanan kentässä tulee tärkeänä kohtana esiin myös se, ettei digiosaamista saada kaikille 

jäsenille juurrutettua arkitaidoksi opettamisesta huolimatta. Jatkossakin tulee olemaan jäseniä, jotka 

eivät syystä tai toisesta halua etätoimintaan osallistua. Heidät tulisi kuitenkin muistaa toimintaa 

Talojen välisen yhteistyön 
lisääminen 

Yhteisten rakenteiden luominen 
yhteistyössä jäsenten ja eri 

talojen kanssa (yhteisöllisyyden 
muistaminen)

Jatkuva toiminnan kehittäminen
pikku hiljaa, kokeillen, hyviä

ideoita keräten, rauhassa

Jäsenten aktivoiminen 
yhteisesti etätoiminnan 

ohjaamiseen, esim. ensin talolta 
käsin 

Jatkuvien digikoulutusten 
liittäminen viikko-ohjelmaan

Etätoiminnan koordinoiminen 
yhdestä paikasta (oma 

eklubitalo?) 

Aikaa, tukea ja 
ymmärrystä uuden 

omaksumiseen

Selkeyttä omaan 
työrooliin, mitä minulta 

odotetaan jatkossa
Koulutusta

Selkeitä raameja 
etätoimintaan 

Selkeyttä viestintään 
mm. tavoitteista ja 

päämääristä

Talojen yhteisiä aikoja 
hyvien käytänteiden 

jakamiseen, ideointiin

Toimivia laitteita ja 
yhteyksiä
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kehittäessä. Toiminnan kehittäminen tulisi jatkossakin muistaa toteuttaa yhdessä jäsenten kanssa 

sekä löytää hyvä balanssi etä- ja lähitoiminnan kesken. 

Kaiken kaikkiaan henkilökunta kokee eKlubitalotoiminnan käyttöönoton olleen haastavaa, mutta 

myös mukava ja työnsisältöä rikastuttavaa. Uusi toimintamuoto on otettu vastaan suhteellisen 

positiivisesti, ja useassa vastauksessa tulee ilmi se, että uudesta ja erikoisesta tilanteesta on 

selviydytty yhdessä, toinen toistaan tukien. On iloittu omasta ja jäsenten uusien taitojen 

karttumisesta. 

 

10.2 Jäsenkyselyn tulokset  

 

Vastaajien taustatietoja 

Jäsenvastuksia saatiin kaikista ESKOT ry:n Klubitaloista. Yhteensä 71 vastausta. Hieman yli puolet 

vastaajista oli naisia (59 %). Ikäjakauman keskiarvo oli 54 vuotta. Vastauksista nousee esiin 

kyselyyn vastanneiden aktiivisuus klubitalotoimintaan osallistumisessa ennen koronapandemian 

aiheuttamia rajoituksia. Kolmannes (31 %) vastaajista oli osallistunut klubitalotoimintaan ennen 

ovien sulkeutumisia useita kertoja viikossa. Kerran viikossa tai muutamia kertoja kuukaudessa 

klubitalotoimintaan osallistuneita oli myös jokunen vastaajista. Kukaan vastaajista ei ollut tullut 

toimintaan mukaan koronan aiheuttamien rajoitusten alkamisen jälkeen. Kyselyyn vastanneista 

jäsenistä lähes kaikki (91 %) on osallistunut Klubitalojen etätoimintaan koronarajoitusten aikana.  

 

Teknologiavertailua 

Etätoimintaan osallistumiseen vaadittavista laitteista lähes puolella vastaajista (46 %) oli käytössään 

puhelin. Tietokone oli käytössä lähes samalla määrällä (41 %). Pienellä osalla oli käytössä 

puhelimen ja tietokoneen lisäksi myös tablettitietokone. Samoin kuin henkilökunnaltakin, jäseniltä 

haluttiin myös kysyä sitä, mitä he itse ajattelevat kuuluvan etätoimintoihin ja 

eKlubitalotoimintoihin. Määrittelemättä vielä tarkemmin sitä, mitä eKlubitalotoiminnat ovat.  
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Alla taulukoituna tuloksia siitä, mitä jäsenet ajattelevat kuuluvan etätoimintoihin, mihin 

etätoimintoihin on osallistuttu tai mitä toimintamuotoja käytetty sekä mikä etätoimintamuoto on 

ollut mieluisin käyttää. 
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Pienet vastausmäärät saivat Discordin, Zoomin ja Facebook Chatin käyttö. Vaikka Facebook Live-

lähetyksiin oli edelliseen kysymykseen peilaten osallistunut n. 40 % jäsenistä, koki kuitenkin vain 

pienehkö joukko vastaajista sen toiminnan mieluisaksi.  

 

Teknologia vertailussa johtopäätöksenä jäsenten osalta voidaan todeta elektronisista alustoista 

Facebook Klubitalon suljetun yhteisön ja Teams-alustalla tapahtuvien toimintojen olevan myös 

jäsenten mielestä mieluisimmat käyttää. Jäsenet kokevat myös perinteiset puhelut, sähköpostin ja 

tekstiviestit tärkeiksi etätoimintamuodoksi yhteydenpidon turvaajana.  
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eKlubitalotoimintaan osallistuminen ja osallistumattomuus 

Vaikka 90 % vastaajista oli osallistunut Klubitalon etätoimintaan, on myös jäseniä, jotka eivät 

toimintaan etänä ole halunneet osallistua. Koottuja vastauksia siihen, miksi jäsenet eivät ole 

osallistuneet eKlubitoimintaan; 

 

Mitä muutosta pitäisi tapahtua, jotta jäsenet osallistuisivat eKlubitoimintaan; 

 

 

Muutosehdotuksista huolimatta on jäseniä, jotka eivät kertomansa mukaan halua osallistua, 

ainakaan tällä hetkellä, etätoimintaan. Syinä tähän oli muun muassa, että he kokevat olevansa 

enemmän ”face-to-face” ihmisiä tai vierastavansa yleensäkin internettiin tai teknisiin väliseisiin 

liittyviä asioita. 

 

Mieluisin klubitalon toimintamuoto 

Klubitalotoiminnan muodoista hybriditoiminta koetaan jäsentenkin mielestä mieluisimmaksi 

toimintamuodoksi (46 %). Lähitoimintaa mieluisimpana toimintamuotona pitää hieman edellistä 

pienempi porukka (43 %). Hyvin pieni määrä kokee vain etätoiminnan olevan oma muotonsa 

klubitalotoiminnoista (6 %). 

1. Jäsenellä ei ole 
osallistumiseen 

sopivaa tietokonetta

2. Henkinen väsyminen 
on ollut niin suuri, ettei 
ole jaksanut osallistua 

3. Tietokoneen käytön 
osaaminen on 

puuttunut 

4. Tietoteknisten 
välineiden käyttö on 

pelottanut

1. Tietokoneen tai 
älypuhelimen saaminen

2. Opetuksen ja 
rohkaisun saaminen 

tietoteknisten laitteiden 
käyttöön

3. Toiminnan 
tapahtuminen myös 

iltapäiväpainotteisemmin
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Hybriditoimintaa mieluisimpana toimintamuotona pitäneiden perusteluja; 

 

Lähitoimintaa kannattavat tuovat esiin; 

 

 

Etätoimintaa kannattaneita oli pieni joukko. Heidän perustelujaan etätoiminnan mieluisuudesta; 

 

 

 

Tyytyväisyys ja osaaminen 

Seuraavia kohdassa arvioitiin jäsenten tyytyväisyyttä ja osaamista eKlubitalotoimintaan liittyen. 

Vastauksia arvioitiin Likert-asteikolla 1–5, jossa 1 = täysin eri mieltä - 5 = täysin samaa mieltä.  

 

1. Muiden ihmisten 
tapaaminen 

kasvokkainen on 
tärkeää

2. Tärkeää päästä ulos 
omasta asunnosta, 

eristäytymisen 
minimointi

3.  Vaikeus käyttää 
tietoteknisiä välineitä

4. Talolla on 
enemmän 

valinnanvaraa 
työtehtävissä

1. Turvallisempaa 
toimia kotoa käsin 

korona-aikana 

2. Ei tarvitse lähteä
paikan päälle

3.  Voi osallistua 
toimintaan oman 

aikataulunsa mukaan

4. Muuttaessa toiselle 
paikkakunnalle, voi 
jatkaa toimintaan 

osallsitumista tutussa 
Klubitalossa

1. Mahdollisuus valita 
miten osallistuu 

klubitalon toimintaan. 
Välillä talolla 

lähitoimintaa, välillä 
kotoa etätoimintaa.  

2. Sosiaaliset kontaktit 
säilyvät vaikkei aina 

pääsisi talolle 

3. Mahdollisuus 
osallistua talon töihin 

vaikkei mahtuisi 
talolle 

kävijärajoitusten 
vuoksi

4. Mahdollisuus 
katsoa tallenteita 

Live-lähetyksistä, ja 
pysyä ”kärryillä”, 

mitä 
klubitaloyhteisössä 

tapahtuu 
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Tyytyväisyys ja osaaminen 

 

 

Johtopäätöksenä vastauksista voidaan sanoa se, että vastaajajoukko on ollut pääosin tyytyväistä 

eKlubitalotoimintaan. eKlubitoimintaa on ollut riittävästi ja suuri joukko vastaajista on osannut jo 

aiemmin toimia tietokoneen tai älypuhelimen kanssa. Heillä oli oman arvionsa mukaan hyvät 

digitaidot. Tukea tarvitsevat vastaajat olisivat toivoneet tukea hieman vielä saatua enemmän. Joka 

tapauksessa digikoulutusta toivotaan ja tarvitaan lisää. Koulutusaiheeseen paneudutaan raportissa 

tuonnempana. 

 

Vaikuttamismahdollisuudet, kuulluksi tuleminen ja voimavarat  

Reilut puolet vastaajista on ollut sitä mieltä, että on saanut osallistua eKlubitalotoiminnan 

kehittämiseen ja pystynyt vaikuttamaan toiminnan sisältöön. Ja yli 80 % vastaajista toivoo 

eKlubitaloitoiminnan jäävän osaksi Klubitalojen normaalia toimintaa. 

Suurin osa kokee toiminnan olevan yhdenvertaista, tulleensa kuulluksi ja voivansa olla oma itsensä 

eKlubitalotoimintaan osallistuessaan. Samoin koetaan tiedon ja kannustuksen saamisesta toimintaan 

osallistumiseen. Pieni joukko kuitenkin kokee, ettei heitä ole lainkaan kannustettu osallistumaan 

eKlubitoimintaan. 

Se ettei jäsenet ole ottaneet vastuuta etätoiminnan ohjaamisesta, korreloi Klubitaloilta 

haastatteluiden kautta tulleen tiedon kanssa. Etätoiminta on ollut hyvin pitkälle henkilökunnan 

Olen saanut tukea 
ohjelmien käytön 

oppimiseksi

3.8

eKlubitalon ohjelmat 
ovat olleet helppoja 

käyttää

4.1

Toiminta erottuu 
selkeästi viikko-

ohjelmasta

4.0

eKlubitalotoimintaa on 
riittävästi

4.0

Olen oppinut uusia 
tietoteknisiä taitoja

3.7

Osaan käyttää 
älypuhelinta 

osallistuakseni 
toimintaan

4.3

Osaan käyttää 
tietokonetta 

osallistuakseni 
toimintaan

4.2

Olen ollut tyytyväinen 
eKlubitalotoimintaan

4.1

Osaan käyttää tablettia 
osallistuakseni 

toimintaan

3.4
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järjestämää ja ohjaamaa. Joitain poikkeuksia tästäkin toki löytyy. Avovastauksissa nousee kuitenkin 

esiin toive jäseniltä itseltäänkin jäsenvetoisista eKlubiryhmistä ja jäsenvetoisesta 

viikonlopputoiminnasta.  

Kyselylomakkeen esitestauksessa testaajajäsenet toivat esiin sitä, ettei kysely kartoita jäsenten 

henkistä jaksamista. Tämä huomioitiin ja kysyttiin, onko vastaajalla ollut riittävästi voimavaroja 

etätoimintaan osallistumiseen. Suurimmalla osalla vastaajista voimavaroja on löytynyt.  

 

Vaikuttamismahdollisuudet, kuulluksi tuleminen, voimavarat  

 

 

 

 

Yhteydenpito etätoiminnan aikana  

Yhteydenpitoa etätoiminnan aikana kartoitettiin sekä Likert-asteikollisislla kysymyksillä että 

suorilla kysymyksillä. Vastauksista kuvastuu se, että jäseniin on pidetty Klubitaloilta päin tiiviisti 

yhteyttä ja pääsääntöisesti heitä on kannustettu osallistumaan eKlubitalon toimintoihin. Jäsenet ovat 

olleet tyytyväisiä yhteydenpitoon, mutta jäsenten omatoiminen yhteydenpito Klubitalon suuntaan 

on ollut vähäisempää. 

 

Olen saanut osallistua 
eKlubitalotoiminnan

kehittämiseen

3.6

Toiminta on 
yhdenvertaista

4.1

Pystyn vaikuttamaan 
eKlubitalotoiminnan

sisältöön

3.9

Olen kokenut tulleeni 
kuulluksi

4.3

Minulla on riittävästi 
voimavaroja 

eKlubitalotoimintaan
osallistumiseksi

4.0

Olen ottanut vastuuta 
ryhmien ohjaamisesta 
eKlubitalotoiminnassa

2.6

Minua on kannustettu 
osallistumaan 

eKlubitalotoimintaan

4.2

Saan olla oma itseni 
eKlubitalotoimintaan

osallistuessani

4.5

Olen saanut tietoa 
toimintaan 

osallistumiseksi

4.3

Toivon eKlubitalon
jäävän osaksi 
Klubitalojen 

normaalia toimintaa

4.2
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Yhteydenpidon tiiviys  

 

 

 

Yhteydenpidon riittävyys, sisältö  

 

 

 

Digiosaamisen taso ja koulutustarve  

Kyselyssä jäseniä pyydettiin määrittelemään oma digiosaaminen neljän tason mukaisesti; 1. Olen 

kokenut digikansalainen, 2. Olen säännöllinen käyttäjä, käytän digitekniikkaa melko säännöllisesti, 

3. Käytän suppeasti tai satunnaisesti tietotekniikkaa tai 4. Koen jääneeni tietotekniikan ja sähköisten 

palveluiden ulkopuolelle.  

 

Minuun on oltu yhteydessä 
riittävän usein 

4.1

Olen ollut tyytyväinen 
yhteydenpitoon

4.2

Psyykkisestä 
jaksamisestani on pidetty 

huolta 

3.9

Olen itse ollut aktiivisesti 
yhteydessä Klubitaloon 

3.8

Olen osallistunut 
aktiivisesti 

eKlubitoimintaan

3.8

Minua on kannustettu 
osallistumaan 

eKlubitoimintaan

4.2

Useamman kerran 

viikossa

29 %

2-3 kertaa 

kuukaudessa

40 %  

Harvemmin kuin kerran 
kuukaudessa

16 %

Kerran kuukaudessa

13 % 

Useamman kerran 
päivässä

3 %
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Puolet vastaajista kokivat käyttävänsä digitekniikkaa melko säännöllisesti, päivittäin tai lähes 

päivittäin. Vajaa puolet kokivat olevansa kokeneita digikansalaisia. Muutama koki käyttävänsä 

tietotekniikkaa suppeasti, mutta kukaan vastaajista ei kokenut jääneen täysin tietotekniikan 

ulkopuolelle.  

Vastaukset kuvastavat sitä, että kyselyyn vastanneista useat jäsenet ovat jo lähtökohtaisesti 

aktiivisia ja osaavia digitaalisissa asioissa. Osaavien jäsenten pontentiaalia tulisikin hyödyntää 

esimerkiksi koulutuksien ja ohjauksien järjestämisessä, koska koulutustarvetta kuitenkin tuodaan 

esiin niin jäsenten kuin henkilökunnankin vastauksissa. eKlubitalotoiminnan juurtumisessa hyvin 

merkityksellinen tekijä on digiosaaminen, sen kehittyminen ja taitojen ylläpitäminen. 
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Koulutustarpeita ja -toiveita siinä järjestyksessä, mitä on toivottu eniten; 

  

 

 

Jäsenet saivat tuoda esiin eKlubitalotoiminnan parhaita puolia, kokemuksia, joista eniten 

yhteneväisyyksiä sai seuraavat vastaukset; 

 

Haasteiksi jäsenet kokivat eKlubitalotoiminnassa;  

 

 

1. Yhteydenpidon 
säilyminen Klubitaloon 

ja tuttuihin ihmisiin 
vaikkei talolle pääse 

fyysisesti

2. Joustavuus ja 
mahdollisuus osallistua 

toimintaan itselle 
sopivaan aikaan

3.  Osallistumisen 
mahdollistuminen 

pitkien matkojenkin

4. Helppous ja 
matalan kynnyksen 

osallistuminen

1. Fyysisten kontaktien 
puute, etääntyminen toisista 
jäsenitä ja henkilökunnasta

2. Tietotekniset taidot 
täytyy olla suht hyvät 

osallistuakseen 
etätoimintaan 

3. Konkreettisen ja 
mielekkään etätekemisen 

puute

4. Jäsenvetoisuus 
etätoiminnoissa vähäistä, 

jännittää ottaa vetovastuuta

5. Facebook turvallisena 
käyttöalustana mietityttää

1. Teamsin käyttöön 
koulutusta

2. Tietoturvaan liittyviin 
asioihin koulutusta

3. Älypuhelimen käyttöön 
opetusta

4. Some-etiketti -koulutus
5. Facebook, Instagram, 

Skype -koulutusta
6. Tietokoneen käytön 
perusteisiin koulutusta
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Jäsenten kehittämisehdotuksia eKlubitalotoimintaan 

 

 

Kävimme myös keskustelua jäsenten kanssa, jotka eivät halua osallistua etätoimintoihin. 

Keskustelusta nousi esiin se, että jatkossakin tulee olemaan joukko jäseniä, jotka eivät ole 

halukkaita käyttämään eKlubitalotoimintoja, vaikka heille hankittaisiin etäyhteydenpitoon laitteet, 

he saisivat henkilökohtaisen opastuksen ja etätoimintojen sisällöt räätälöitäisiin myös heidän 

mieltymyksiensä mukaisiksi. Ainakaan tämä hetki ei tuntunut heistä sopivalta tähän uuteen 

toiminnan muutokseen. Heidän tarpeiden huomioiminen jatkossa on tärkeää, etteivät he putoaisi 

täysin pois klubitalomaailmasta. 

Samoin kävimme myös vapaamuotoisen keskustelun muutaman opiskelijajäsenen kanssa, jotka 

osallistuvat klubitalotoimintaan tällä hetkellä pääsääntöisesti vain etänä. He kokivat heille suunnatut 

etäryhmät todella hyvinä. Etäryhmät koettiin opiskeluja tukevaksi ja jopa tehokkaammaksi kuin 

lähityöskentely. Ryhmistä koettiin saatavan tukea ja sosiaalisia kontakteja. Ryhmiin osallistumisen 

koettiin myös tuovan päivään rytmiä ja auttavan toiminnanohjauksessa. Opiskelijaryhmiä ohjattiin 

pääsääntöisesti opintovalmentajien toimesta. Osa ryhmistä oli opiskelijoiden keskenään ylläpitämiä, 

ilman ulkopuolista ohjausta. 

 

Enemmän tapahtumia 
iltapäiviin, iltoihin ja 

viikonloppuihin

Tarkemmin selitettyjä 
etätehtäviä

Jatkuvaa koulutusta 
eri alustojen ja 

perustoimintojen 
käyttöön

Jäsenvetoista 
toimintaa enemmän

Live-lähetysten 
suunnittelua etukäteen 

(määrä ei korvaa 
laatua)

Vakipalstoja 
(kirjapiiri, levyraati 

tms.) jäsenten 
mielenkiinnon 

mukaan

Oma alusta 
eKlubitalolle, pois 

Facebookista

Opiskelijoiden Teams-
alustan jääminen 
vakitoiminnaksi

Kansainväliseen 
Klubitaloverkostoon  

mahdollistavaa 
toimintaa enemmän

Enemmän 
konkreettista, talon 

toimintoja 
hyödyntävää 
etätekemistä
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10.3 OSSI-yhteistutkimushankkeen kyselyn tuloksia eKlubitalotoimintaan peilaten    

Samaan aikaan ESKOT ry eKlubitalo-hankkeen kyselyn kanssa klubitalojen jäsenille oli meneillään 

Suomen Klubitalot ry:n ”Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin, OSSI-

yhteistutkimushanke. Heidän kyselyssään oli muutamia kysymyksiä, mitkä liittyivät etätoimintaan. 

Vastauksista nousi esiin hyvin samanlaisia tuloksia etätoimintaan osallistumiseen ja sen 

kehittämiseen liittyen kuin oman hankkeemme kyselyistäkin.  

Jäsenet ovat olleet yhteydessä Klubitaloihin muun muassa puhelimitse, tekstiviestitse, 

sähköpostilla, Facebookin, Teamsin ja WhatsAppin välityksellä. Osa kertoo lähettäneensä kirjeitä ja 

kortteja Klubitalolle. Yli puolet vastaajista kokee saaneensa riittävästi tukea etäyhteydenpitoon 

Klubitalolta, ja he ovat olleet tyytyväisiä yhteydenpitoon. Hybridimallia pidetään mielekkäänä 

toimintamuotona. (Hietala ym. 2020.) 

Jotta jatkossa voisi olla etäyhteydessä talon toimintoihin, toivotaan myös OSSI-hankkeen kyselyn 

tuloksissa lisää koulutusta ja opastusta eri nettialustojen ja tietokoneen peruskäyttöön. Osa 

vastaajista toi esiin sen, ettei etäyhteys voi koskaan tulla korvaamaan kasvokkain tapaamisia. OSSI-

kyselyssä kysyttiin myös sitä, mitä jäsenet toivovat Klubitaloilta, jos koronan kaltainen 

poikkeustilanne tulevaisuudessa uusiutuisi. Suurin osa vastaajista toivoi, että Klubitalolta oltaisiin 

silloin heihin päin yhteydessä, niin kuin nyt keväällä poikkeustilanteen tullessa päälle, olikin 

toimittu. (Hietala ym. 2020.) 

 

11. TEKNOLOGIAVERTAILUA TULOKSIIN PEILATEN  

 

Yhtenä hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ESKOT ry:n Klubitalojen eKlubitoiminnassa tällä 

hetkellä käytössä olevia digitaalisia alustoja ja arvioida niiden soveltuvuutta toiminnan 

toteuttamiseen. 

Etätoiminnan mahdollistavista teknologisista muodoista kyselyjen perusteella henkilökunnan ja 

jäsenten yhteisiksi suosikkialustoiksi nousee kunkin Klubitalon oma Facebook suljettu yhteisö ja 

Teams-alustan käyttö, etenkin erilaisissa kokouksissa. Lisäksi kyselyssä suosituksi nousevat 
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perinteiset puhelut ja WhatsApp-sovelluksen käyttö tekstin, videoiden ja kuvien lähettämisessä. 

Jäsenet toivovat lisäksi sähköpostin ja tekstiviestien käyttöä, mutta tämä ei tule esiin henkilökunnan 

toiveista.  

Molemmat ryhmät toivovat käyttäjälähtöistä, eritasoilta lähtevää koulutusta etätoiminnassa 

käytettäviin teknologisiin alustoihin, lisätietoa tietoturva-asioista sekä rauhallista etenemistapaa 

uuden toiminnan kehittämisessä. Myös tilastointiin käytettävään uuteen Salesforce-järjestelmään 

toivottiin lisää koulutusta. 

Suosituimpien alustojen toiminnallisuuksista on kerrottu alla. Vertailun vuoksi haluttiin tuoda esiin 

tietoa myös Zoom-sovelluksesta, mikä on laajasti käytössä muun muassa useassa muussa 

järjestöpuolen yhteisöissä Suomessa sekä kansainvälisen yhteistyökumppanimme New York 

Fountain Housen toiminnassa. 

  

11.1. Facebook 

Facebookin käyttöön yhtenä etätoiminnan toteuttamisen välineenä päädyttiin ESKOT Klubitalojen 

yhteisöissä alustan ollen monelle jäsenelle ja henkilökunnalle tuttu jo ennen korona-aikaa. ESKOT 

ry:n Klubitaloilla on Facebookissa talojen omat julkiset sivut, suljetut yhteisöt sekä työ- ja 

opintovalmentajilla voi olla lisäksi omat Facebook profiilinsa. Käytössä on ollut Facebookin kautta 

myös viestittelytoiminnot Messenger / Chat sekä joissakin taloissa myös Facebook Huone-toiminto. 

Huone-toiminnon kautta toteutetaan muun muassa talon omia kokouksia jäsenten ja henkilökunnan 

kesken. Etenkin kunkin Klubitalon oma Facebookin suljettu yhteisö -ryhmä sai suuren kannatuksen 

kyselyn perusteella. Edellä mainitun toiminnon sisällä tapahtuvaa eKlubitalotoimintaa toivottiin 

jatkettavan. 

Facebook on netissä toimiva käyttäjälle maksuton, mutta rekisteröitymisen vaativa sosiaalinen 

palvelu. Palvelualusta saa rahoituksensa mainostuotoista. Rekisteröitymisen voi tehdä omalla 

nimellään, keksityllä tai yhteisön nimellä, ja se vaatii toimivan sähköpostiosoitteen. Facebook-sivun 

voi luoda myös yhteisölle ja näin onkin tehty myös Klubitaloissa. Sivustot voivat olla avoimia 

kaikille tai suljettuja yhteisöjä, joihin pääsee vain sinne kutsut jäsenet.  (Verkosta virtaa 2018.)  
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Alla ”Verkosta virtaa” -hankkeen ja EKL:n (2018) yhteistyönä tekemä Facebookin käyttäjän 

pikaopas ja vinkkejä Facebookin tietoturvalliseen käyttöön. Opasta lukiessa on hyvä huomioida, 

että se on tehty vuonna 2018. Joiltain osin päivityksiä on varmasti ilmestynyt, mutta 

perusperiaatteet ovat yhä voimassa.  

https://1592197.169.directo.fi/@Bin/3614a8e6d5efe7f80b95f49fffe4202a/1606293952/application/

pdf/215922/Verkosta%20virtaa%20Facebookaajan%20pikaopas%20ja%20tietoturvaopas_korjattu_

20092018.pdf 

 

11.2 Teams 

Teams on ollut ESKOT ry Klubitaloissa käytössä jo ennen korona-aikaa ensisijaisesti Microsoft 

Office365 työympäristön käytössä olon vuoksi. Sen kautta Teams-alustan käyttö tulee ilmaiseksi. 

Teams nousi jäsenten ja henkilökunnan kyselyissä käytetyimmäksi ja mieluisammaksi 

teknologiseksi etäkokousalustaksi. Tämän alustan kautta järjestetään kunkin Klubitalon omia 

sisäisiä kokouksia (talokokouksia, erilaisia yksikkökokouksia, työnjakopalavereita) ja kokouksia 

myös muiden Suomen Klubitalojen ja eri yhteistyötahojen kanssa. 

Teamsin on nopeasti kehittyvä, Microsoftin uudenlainen ratkaisu ja lähestymistapa kaiken 

digitaalisen työviestinnän organisoimiseen. Jokainen tiimi voi ottaa käyttöön tarvitsemansa Teams-

työkalut. Siihen on tullut loppuvuonna 2020 uutena Breakout Rooms -toiminnallisuus, jolla 

osallistujat voidaan jakaa pienryhmiin. Samoin kokouksen aikainen kyselyn tekeminen onnistuu nyt 

myös Teamissa. Raise Hand -toiminto puheenvuoron pyytämiseen on tärkeä työkalu 

ryhmätoiminnoissa ja kokouksissa, ja uutena toimintona alkuvuonna on tulossa Live Reactions-

toiminto (pikareaktio esim. peukku tai sydän, mikä näkyy hetken aikaa oman kuvan päällä), mikä 

on tuttu Zoomia käyttäneille. Teams on erinomainen yhteistyön väline tiimeille, jotka 

työskentelevät yhdessä päivittäin, viikoittain tai vähintään useamman kerran kuukaudessa. (Rajanto 

2020.)  

Tutustu Teamsiin: https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software 

https://1592197.169.directo.fi/@Bin/3614a8e6d5efe7f80b95f49fffe4202a/1606293952/application/pdf/215922/Verkosta%20virtaa%20Facebookaajan%20pikaopas%20ja%20tietoturvaopas_korjattu_20092018.pdf
https://1592197.169.directo.fi/@Bin/3614a8e6d5efe7f80b95f49fffe4202a/1606293952/application/pdf/215922/Verkosta%20virtaa%20Facebookaajan%20pikaopas%20ja%20tietoturvaopas_korjattu_20092018.pdf
https://1592197.169.directo.fi/@Bin/3614a8e6d5efe7f80b95f49fffe4202a/1606293952/application/pdf/215922/Verkosta%20virtaa%20Facebookaajan%20pikaopas%20ja%20tietoturvaopas_korjattu_20092018.pdf
https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
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11.3 Zoom   

Hankkeen tiimoilta selvitettiin mielenterveyskentän eri toimijoiden käyttämiä nettialustoja. Näissä 

Zoomin käyttö nousi useassa järjestössä esille etenkin ryhmätoiminnoissa, sen monipuolisen 

käytettävyyden vuoksi. Zoom ei kuulu Office365 pakettiin ja tämän vuoksi sitä ei ole 

säännönmukaisesti otettu jokaisessa ESKOT ry:n Klubitalossa käyttöön. Se on kuitenkin hyvä 

haastaja Teamsille.  

Zoom on tullut markkinoille vuonna 2011 ja edennyt nopeasti maailman suosituimpien 

etäkokousalustojen joukkoon. Zoom oli keväällä 2020 uutisissa tietoturvahaasteiden vuoksi, mutta 

tuotetta on parannettu tämän jälkeen aktiivisesti. Zoom on edullinen, alkaen 15 €/kk tilaisuuden 

järjestäjältä. Osallistujat eivät maksa mitään ja voivat osallistua millä tahansa laitteella. Zoom 

soveltuu avointen ryhmien ohjaamiseen koulutuksissa ja työpajoissa. Zoomia voi kokeilla 

ilmaiseksi, mutta maksuttomassa versiossa kokoukset on rajoitettu 40 minuuttiin. Se, mikä on 

käytön kannalta hyvä huomioida, Zoomia ei saa vielä suomenkielisenä versiona. (Ilona It 2020.) 

Tutustu Zoomiin: https://zoom.us 

 

11.4 Perinteiset puhelut ja WhatsApp  

Jäsenet toivoivat etäyhteydenpidossa jatkettavan myös perinteisiä puheluja. Tämän kautta voi pitää 

kahdenkeskistä yhteyttä jäsenen ja henkilökunnan jäsenen kesken tai kaksi jäsentä keskenään. 

Ryhmätoiminnot ja yhteisöllisyys jäävät tästä yhteydenpitomuodosta pois, mitä pidetään 

Klubitalojen ideologian mukaisina ajatuksina. Yhteydenpitomuotona on kuitenkin tärkeää ylläpitää 

myös mahdollisuutta perinteisiin puheluihin.  

WhatsApp-sovellus on käytössä useimmissa ESKOT Klubitaloissa yhteydenpitomuotona jäsenten 

ja henkilökunnan mutta myös jäsenten keskinäisessä viestittelyssä. WhatsAppin avulla on 

muodostettu erilaisia, jokaisen osallistujan suostumukseen perustuvia ryhmiä eri toiminnansisällön 

teemojen ympärille. Esimerkiksi nuorten aikuisten ryhmissä tai opiskelijoiden ryhmissä on 

muodostettu omia WhatsApp-ryhmiä. Lähinnä taloissa WhatsApp-sovellusta käytetään kuitenkin 

henkilökunnan keskinäisen nopean viestittelyn tukena tai yksittäisen jäsenen ja henkilökuntajäsenen 

keskinäisessä viestittelyssä. Isompia ryhmiä henkilökunnan ja jäsenten kesken ei jokaisessa talossa 

https://zoom.us/
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ole muodostettu tietoturvariskiin liittyen. WhatsApp-ryhmässä puhelinnumerot näkyvät kaikille 

ryhmässä olijoille, eikä tämän vuoksi kaikki halua liittyä ryhmiin. 

 

11.5 Tietoturva 

Tietoturvallisuuteen liittyvät asiat ovat tärkeitä ottaa myös eKlubitalotoiminnassa huomioon. 

Traficomin kyberturvallisuuskeskus on laatinut tiivistetyn ohjeistuksen siitä, mitä jokaisen 

internetiä käyttävän kannattaa muistaa tietoturvaan liittyen; 1) muista huolehtia hyvästä salasanasta, 

2) avaa epäilyttäviä liitetiedostoja harkiten, 3) vältä uskomasta ”liian hyvältä kuulostaviin 

tarjouksiin”, 4) käytä useampivaiheista tunnistautumista, 5) muista varmuuskopioida tärkeät 

tiedostot ja 6) ilmoita palvelun tarjoajalle, mikäli laitteesi alkaa käyttäytyä omituisesti. (Traficom 

2020.)  

Alla olevista linkeistä löytyy lisää paljon tärkeää ja ajantasaista tietoa tietoturvaan liittyen. 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-pidat-huolta-

tietoturvasta-kotona-ja-tyopaikalla 

https://1555484.168.directo.fi/@Bin/645ce94021aad0a98bc9b96869ff5826/1606988803/applicatio

n/pdf/3300282/Tietoturva%20-%20Enterin%20suositukset2_032020.pdf =djy7rE 

 

11.6 Vertailua muiden toimijoiden käytössä olevista etäyhteyksistä  

Vertailua käytettävien etäteknologia-alustojen suhteen tehtiin myös muiden 

mielenterveysjärjestöjen sekä -toimijoiden kanssa. Alla yhteyttä otettuiden toimijoiden, 

etätoimintaan käytättämiään teknologisia alustoja ja etäyhteydenpitomuotoja.  

Hus psykiatrian poliklinikat; Teams, perinteiset puhelut, Maisa (Apotin järjestelmä), Skype, 

perinteiset puhelut kaiuttimella (mm. ryhmätoiminnoissa), WhatsApp, Doxy.me, Twin.me, Skype 

for Business 

 

Nyyti ry; pääasiassa opiskelijoiden ja nuorten ryhmätoimintaa; Zoom, Instagram, Chat, Discord 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-pidat-huolta-tietoturvasta-kotona-ja-tyopaikalla
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-pidat-huolta-tietoturvasta-kotona-ja-tyopaikalla
https://1555484.168.directo.fi/@Bin/645ce94021aad0a98bc9b96869ff5826/1606988803/application/pdf/3300282/Tietoturva%20-%20Enterin%20suositukset2_032020.pdf%20=djy7rE
https://1555484.168.directo.fi/@Bin/645ce94021aad0a98bc9b96869ff5826/1606988803/application/pdf/3300282/Tietoturva%20-%20Enterin%20suositukset2_032020.pdf%20=djy7rE
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Mieli ry:n Sekasin Chat; kahdenkeskisiä keskusteluja; Discord  

 

Mielenterveyden keskusliitto; ryhmätoiminnassa; Teams, Facebook Live, Zoom  

 

Ensi- ja turvakotien liitto; ryhmätoiminnassa; Teams ja jonkin verran Zoom. Heillä vertaisohjaajille 

on hankittu oma Office-paketti, jonka kautta Teamsin käyttö onnistuu ilman henkilökunnan apua 

esim. iltaisin tai viikonloppuisin.  

 

Suomen Moniääniset; ryhmätoiminnassa; Discord 

 

 

 

11.7 Etätoimintojen ja nettialustojen benchmarkaus New York Fountain Housen kanssa  

 

Hankkeen yhteistyö New York Fountain Housen kanssa lähti liikkeelle ajatuksesta benchmarkata 

ESKOT ry:n eKlubitoimintoja ja meneillään olevaa hanketta New Yorkin Klubitalon toimintojen 

kanssa. Zoom-tapaamisia pidettiin hankkeen aikana yhteensä kolme kertaa. Ajatuksena tapaamisille 

oli laajentaa yhteistyötä jatkossa koko Suomen Klubitalojen verkoston ja New York Fountain 

Housen kesken toimivaksi yhteydenpitomuodoksi.  

 

Liitteessä 2 on käännettynä kokonaisuudessaan yhden New York Fountain Housen kanssa käyty 

Zoom- palaverin sisältö. Kyseisessä palaverissa tuli hyvin esiin heidän käyttämiään erilaisia 

etätoiminta- ja yhteydenpitomuotoja sekä heillä meneillään olevia sekä suunnittelussa olevia 

projektejaan.  

 

Tiivistettynä New York Fountain House käyttää viestinnän ja sosiaalisen kanssakäymisen tukena 

Facebookia. Yhteistyöhön eri kokoonpanojen kanssa, viestintään ja töiden koordinoimiseen Slackia. 

Yhteisiin kokouksiin ja sosiaalisiin tapaamisiin Zoomia sekä kokouskalenterinaan pääasiallisesti 

Fountain Daily -verkkosivustoa. (Liite 2.) 
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12. HANKKEEN TULOKSET JA TUOTOKSET 

 

Yhtenä hankkeen päätuloksena oli tieto siitä, että jäsenet ja henkilökunta kokevat 

hybriditoiminnan mieluisimmaksi klubitalon toimintamuodoksi, ja eKlubitalotoiminnan 

toivotaan jäävän osaksi normaalia klubitalotoimintaa. Perusteluna tähän oli eKlubitaloimintaan 

osallistumisen matala kynnys, joustavuus, vaihtoehtojen kasvaminen sekä henkilökunnalla työn 

sisällön monipuolistuminen. Tähän peilaten eKlubitalotoimintaa ja toimintoihin osallistumisen 

edellytyksiä täytyy kehittää edelleen. 

Digikoulutuksen tarvetta on edelleen, vaikka tuloksissa todettiin puolella jäsenvastaajista olevan 

hyvät digitaaliset taidot, ja 40 % koki olevansa kokeneita digikansalaisia. Koulutustarvetta on myös 

henkilökunnan keskuudessa. Koulutusta toivotaan muun muassa erilaisten etätoiminnassa 

käytettävien teknologisten alustojen käyttöön, tilastointiin ja tietoturvaan liittyviin asioihin.  

Jäsenet kokivat saaneensa tietoa eKlubitalotoiminnasta ja heitä oli kannustettu osallistumaan 

toimintaan. He kokivat toiminnan olleen yhdenvertaista, tulleensa kuulluksi ja saavansa olla oma 

itsensä toimintaan osallistuessaan. Puolet vastanneista jäsenistä koki saaneensa vaikutta 

eKlubitalotoiminnan kehittämiseen ja sisällön suunnitteluun, joten toiminnan kehittämistä täytyy 

toteuttaa entistä enemmän yhteistyössä jäsenten kanssa. eKlubitalotoimintaan osallistutaan eri 

osallistumisen tasoilla, mikä tulee muistaa toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja 

koulutuksissa.  

eKlubitalon mallinnuksessa teknologinen näkökulma on vain yksi osa mallia. Yhtä 

merkityksellisiä osa-alueita ovat yksilöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen alue. Tässä hankkeessa 

keskityttiin kuitenkin teknologiseen alueeseen. Teknologisesta näkökulmasta ajatellen päätuloksena 

oli se, että jatkossakin eKlubitalotoimintaa toivotaan tuotettavan Teams- ja Facebook-alustoilla, 

etenkin jokaisen Klubitalon oman Facebook suljetun yhteisön sisällä. Perinteisiä puheluja toivotaan 

myös jatkettavan sekä henkilökunta pitää tärkeänä myös WhatsApp-sovelluksen käyttöä etenkin 

kollegoiden keskinäisessä nopeassa viestinnässä mutta myös yksittäisen jäsenen kanssa nopean 

viestinnän tukena. Toimivien digilaitteiden ja liittymien hankintaan ja ylläpitämiseen täytyy 

panostaa. Tämän todettiin lisäävän kyselyiden mukaan myös työhyvinvointia ja työssä 

viihtyvyyttä. 
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12.1 Osaaminen ja sen kehittäminen 

Teknologisten välineiden käytön osaaminen ja osaaminen kehittäminen on perusta onnistuneelle 

etätoiminnalle, toimivien välineiden saamisen jälkeen. Osaamistasoa määrittelevään kysymykseen 

vastanneista jäsenistä suurin osa koki osaavansa käyttää digitaalisia välineitä hyvin, mutta avoimista 

vastauksista saimme tuloksia, minkä mukaan koulutusta tarvitaan lisää niin jäsenten kuin 

henkilökunnankin keskuudessa.  

Lisäksi haastatellessamme jäseniä, jotka eivät vielä olleet juurikaan osallistuneet etätoimintaan, tuli 

esiin käyttäjälähtöisen koulutukselle olevan tarve. Se koettiin tärkeäksi perustaksi etätoimintaan 

mukaan lähtemisen kannalta.  Koska Klubitaloissa on paljon digitaitavia jäseniä, tulisi heidän 

taitonsa hyödyntäminen esimerkiksi koulutuksien ja opettamisen järjestämisessä jatkossa muistaa 

ottaa käyttöön. Näin saisimme myös vertaisoppimista ja vertaistukea omien talojen sisältä uusia 

taitoja opiskeleville.  

Tässä hankkeessa osaamistasojen määrittelyyn sovellettiin Aspa-säätiön Digitaalinen arki -

selvitysprojektissa (Valjakka 2017) tietotekniikan ja digipalvelujen käytön neljä käyttäjätyyppiä: 1. 

Kokeneet digikansalaiset 2. Säännölliset tietotekniikan käyttäjät 3. Satunnaiset käyttäjät ja 4. Tällä 

hetkellä digitallisuuden ulkopuolella olevat, potentiaaliset uudet käyttäjät. 

Osaamistasoihin peilaten digitaitojen osaamisen kehittämisessä voitaisiin lähteä liikkeelle alla 

olevan kolmeportaisen eKlubi-ajokortin mukaisin vaiheistuksin. Osaaminen on tärkeä tunnistaa ja 

tunnustaa, vain näin sitä voidaan alkaa kehittämään. Kehittämisessä keskeistä on henkilökunnan ja 

jäsenten digitaitojen koulutus sekä sitouttaminen oman osaamisen kehittämiseen. 

Osaamisen kehittyminen koulutuksessa voidaan todentaa eKlubi-ajokortilla, jossa on kolme tasoa 

A, AB ja ABC. Opiskelu aloitetaan aina ajokortti A:sta edeten siitä eteenpäin. Opiskelija suorittaa 

taitojensa ja motivaationsa mukaan kaikki tasot ja saa suorituksestaan eKlubi-ajokortti A:n, AB:n ja 

ABC:n sekä digitaalisen osaamismerkin tunnustukseksi osaamisestaan.  

On tärkeää, että digiosaaminen saadaan osaamistasojen määrittelyn ja koulutuksien avulla 

tunnistettua, koska tällöin voidaan käyttää digitaitavia henkilöitä apuna kouluttamaan ja antamaan 

vertaistukea muille opiskelijoille. Mallissa on se etu, että näin kouluttajat tulevat Klubitalojen 
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sisältä tuntien talojen tavat ja toiminnat hyvin. Näin he pystyvät antamaan kohdennetusti 

oikeanlaista koulutusta ja tukea eri tehtäviin. 

Alla on esiteltynä eKlubi-ajokortti-koulutusluonnos. 
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Koronapandemian aikana henkilökunnan ja jäsenten digiosaaminen on kasvanut muun muassa 

vertaistuen kautta. Yhdessä on opeteltu ja neuvottu toinen toisiaan. Tätä vertaistukeen perustuvaa 

toimintamallia on suunnitellussa koulutusmallissa tarkoitus vahvistaa. On tärkeää opetella tietämään 

ja luottamaan siihen, mitä kukakin osaa, ja ottaa tämä osaaminen hyötykäyttöön. Juuri se on parasta 

klubitalotoimintaa, mennään yhdessä eteenpäin. 
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12.2 Osallistumisen tasot 

Niin koulutustoimintaan, etätoimintaan kuin muuhunkin klubitalotoimintaan osallistumista voi 

tarkastella myös erilaisten osallistumisen roolien ja tasojen kautta. Rooli ja taso voivat muuttua 

ryhmästä toiseen siirryttäessä. Osallistumisen tason ei ole tarkoitus arvottaa osallistujaa, toinen ei 

ole toistaan parempi rooli tai taso. Tasolta toiselle siirtymiseen voi tarvita aikaa, tietoa, tukea, 

kannustusta, rohkaisua, motivointia, yritystä ja uusien taitojen oppimista joko henkilökunnalta tai 

vertaistukena toiselta jäseneltä. Pyramidi kuviona kuvastaa myös Klubitaloilla osallistumisen 

määriä yleisestikin. Kuuntelevia osallistujia on toimintoihin osallistujista suurin joukko, ja mitä 

ylemmäs pyramidia mennään, sitä pienempi on yleensä osallistujien määrä.  

Esimerkkinä alla olevassa kuviossa ja sen selityksessä on käytetty Klubitalon talokokoukseen 

osallistumista.  

Toimija. Jäsen osallistuu talokokoukseen kotoaan käsin, omalta koneeltaan, osallistuu aktiivisesti 

kokouksen kulkuun, ottaa vastuuta kokouksen kulusta, voi toimia esim. kokouksen puheenjohtajana 

tai sihteerinä. 

Aktiivinen osallistuja. Jäsen osallistuu talokokoukseen kotoa käsin, omalta koneeltaan, osallistuu 

kokouksen kuluun aktiivisesti, kommentoi kokouksen kulun aikana. 

Osallistuja. Jäsen osallistuu talokokoukseen Klubitalolla, mahdollisesti omalla koneellaan tai talon 

koneella, mutta eri huoneessa kuin talolla oleva henkilökunta tai jäsenet, tuki edelleen tarvittaessa 

lähellä, osallistuu kokouksen kulkuun. 

Rajoitetusti aktiivinen osallistuja. Jäsen osallistuu talokokoukseen Klubitalolla, talon koneella, eri 

tilassa kuin henkilökunta, mahdollisesti yhdessä toisen jäsenen kanssa, tuki lähellä ja nopeasti 

saatavissa.  

Kuunteleva osallistuja. Jäsen osallistuu talokokoukseen Klubitalolla yhdessä työntekijöiden ja/tai 

muiden jäsenten kanssa samassa tilassa, kokousta käydään samanaikaisesti myös Teamsissa / 

Facebookissa. Jäsenen rooli on passiivinen, kuuntelijan rooli. 
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Osallistumisen tasot (mukaeltu Virolainen J. 2015; Toikko T. 2011; Shier H. 2001) 

 

Osallistumisen tasoilta toiselle siirtymisessä Klubitalon jäsen voi tarvita paljonkin pitkäjänteistä 

henkilökohtaista tukea, motivointia ja asian tai toiminnon kertaamista. Etätoimintaan osallistumista 

ajatellen tukea voidaan tarvita myös laitehankintoihin. Suomen Klubitalot ry:n hanke 

Yhdenvertainen eKlubitalo on ollut edistämässä jäsenten laitesaatavuutta ja etätoimintoihin 

osallistumista lahjoittamalla vuoden 2020 aikana 3–5 tietokonetta / Klubitalo jäsenten käyttöön 

(Suomen Klubitalot ry 2020). Lainatietokoneen saaminen on yksi keino jäsenen siirtymiseen 

esimerkiksi kuuntelevasta osallistujasta aktiiviseksi osallistujaksi. Klubitalot tuntevat ja tietävät 

pääosin omat jäsenensä. Heillä on osaamista ja taitoa tunnistaa miten, missä vaiheessa ja kuinka 

paljon kutakin jäsentä kannustetaan toiminnan muutokseen esimerkiksi juuri etätoimintaan 

osallistumisen suhteen. 

 

12.3 eKlubitalotoiminnan mallinnus 

Toiminnan mallinnus voidaan ajatella olevan moniulotteinen prosessi ja sen muodostuvan jäsenen 

sekä henkilökuntajäsenen yksilöllisistä, sosiaalisista ja yhteiskunnallisista, teknologisista sekä 

taloudellisista tekijöistä. Näitä on kuvattu alla olevassa kuviossa. Edellä mainittuihin tekijöihin 

vaikuttaa suuresti henkilön sisäiset ja ulkoiset tekijät, sekä sisäinen ja ulkoinen motivaatio, mitkä 
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vaikuttavat ja mahdollistavat mahdollisen käyttäytymisen muutokseen. Muutoksen myötä jäsen 

päättääkin esimerkiksi osallistua etätoimintaan. (Sachdeva 2015; Michie 2011.)  

Tässä hankkeessa päädyttiin kuvailemaan syvemmin etätoiminnan mallinnuksen teknologista 

ulottuvuutta, mikä oli mahdollista todentaa kyselyistä ja haastatteluista saamien tulosten ja tietojen 

perusteella. Se oli myös yksi hankkeen tavoitteista. Mikäli toiminnan kehittäminen tulisi saamaan 

rahoitusta jatkohankkeelle, tuolloin olisi hyödyllistä kuvata myös mallinnuksen muita osa-alueita 

eKlubitalotoimintaan osallistumisen näkökulmasta.  

 

eKlubitalotoiminnan mallinnuksen eri osa-alueet (mukaeltu Sachdeva ym. 2015; Michie ym.. 2011) 

 

12.3.1 eKlubitalotoiminnan teknologinen mallinnus  

Kuten raportin alussa on mainittu, tässä hankkeessa eKlubitalotoimintaan ajatellaan kuuluvan 

kaikki toiminta, mitä voidaan toteuttaa etänä teknologisia apuvälineitä hyödyntäen. Teknologisen 

mallinnuksen muodostamisessa lähdettiin liikkeelle alla näkyvän listain mukaisesta 20 
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etätoiminnassa käytössä olleesta toimintatavasta, edeten kyselyjen tuloksissa esiin nousseisiin 

mieluisimpiin toimintatapoihin. 

 

eKlubitalon teknologinen mallinnus syksyn 2020 kyselyn tulosten mukaan  

 

Tämän hankkeen teknologisen mallinnuksen pohjautuessa jäsen- ja henkilökuntakyselyn tuloksiin 

ja niistä johdettuihin yhtäläisyyksiin mieltymyksien mukaan. Suoraviivaisesti ajateltuna 

teknologinen mallinnus voitaisiin sen mukaan muodostaa Teamsin sisällä tapahtuvan toiminnan ja 

sekä Facebookin (etenkin Klubitalojen oman suljetun yhteisön) sisällä tapahtuvan toiminnan 

yhdistelmästä. Jäsenten mielestä myös perinteiset puhelut olivat merkityksellisiä, ja WhatsAppin 

käyttö koettiin henkilökunnan keskuudessa mielekkääksi. Näiden toimintojen voidaan ajatella 

kuuluvan myös teknologiseen malliin muodostaen ei-elektronisen alustan lisämuodot etätyön ja 

eKlubitalotoiminnan toteuttamiseen. Jatkossa on tärkeä keskittyä kehittämään toimintoja näiden 

muutaman mielekkäiksi todettujen käyttöalustojen ympärille. Tämä suoraviivainen mallinnus voi 

helpottaa jäseniä ajattelemaan, ettei eKlubitalo toimintana ole monimutkainen ja vaikea prosessi 

oppia käyttämään ja näin osallistumaan toimintaan myös etänä.  

 lussa oli 2  eri 
etätoimintoa, 
useita alustoja

 äsenten 
suosikit

  erinteiset puhelut

  acebook Klubitalon suljettu 
yhteis 

  eamsissa tapahtuva toiminta

  ähk posti

  ekstiviesti

  hats pp

Henkil kunnan 
suosikit

  acebook Klubitalon 
suljettu yhteis 

  eams talokokoukset

  eams puhelut

  hats pp

  acebook  essen er

  erinteiset puhelut

  erinteiset puhelut   eams puhelut

  ähk posti   eams talokokoukset

  ekstiviestit   eams yksikk kokoukset

 Klubitalon nettisivut   eams vapaa ajan kokoukset

 Klubitalon virallinen  acebook sivu   hats pp

 Klubitalon    suljettu Yhteis   iscord

  acebook Huone   oom

  acebook  hat   nsta ram

  acebook  ive   uu  acebook sivu

  acebook  essen er   y  /opintovalmentajan   /   profiili

Kyselyiden perusteella 

e  u ita otoi innan

käytetyimmät 

teknolo iset alustat ovat

 a e ook  a  ea s

 t toi innassa 

rinna  a 

puhelut ja 

 hats pp

Kyselyiden 

mukaan
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12.3.2 Manuaali 

Hankkeen tavoitteen mukaisesti eKlubitalotoiminnasta muodostettiin myös manuaali jäsenten ja 

henkilökunnan käyttöön. Manuaali rakennettiin Powerpoint muotoon, jossa käytettiin visuaalisuutta 

hyväksi. Manuaalissa on tiivistetyssä muodossa esitettynä hankkeessa kerättyä tutkimukseen, 

kokemukseen ja havainnointiin perustuvaa tietoa. Myös tehdyt mallinnukset löytyvät manuaalista 

havainnollistetussa muodossa. Lisäksi osia manuaalista julkaistiin myös videoina, mitkä ladattiin 

suojattuun sivustoon YouTube-kanavalle. Linkki jaettiin Klubitalojen omille suljetuille Facebook-

sivuille saavutettavuuden lisäämiseksi. Tuotettu manuaali jaettiin henkilökunnan käyttöön 

sähköpostin välityksellä. Jokainen Klubitalo voi jakaa manuaalia haluamallaan tavalla jäsentensä ja 

henkilökuntansa käyttöön.  

 

 

13. RAKENTEELLISET HAVAINNOT JA EHDOTUKSET JATKOON 

 

• Digitaidot ja osaaminen vaikuttavat suuresti siihen, mitä eKlubitalotoiminnalle käy jatkossa. 

Juurtuuko se yhdeksi toimintamuodoksi vai häviääkö pikkuhiljaa kivijalkatoimintojen 

rinnalta. Osaamiseen liittyy myös jokaisen henkilökohtainen positiivinen asenne digiasioita 

kohtaan. Jatkoa varten on tärkeä kehittää digiosaamista, jotta voidaan palvella jäseniä 

kaikkia tyydyttävällä tavalla. 

• Suomen Klubitalojen keskinäistä verkostoitumista eKlubitaloasioissa kannattaa lisätä. 

Ehdotuksena oli perustaa ESKOT talojen keskinäinen kuukausipalaveri eKlubitaloasioiden 

jakamiseen liittyen. Voisiko jatkossa mahdollisesti Yhdenvertainen eKlubitalohankkeen 

tukitiimi toimia koko Suomen klubitaloverkoston yhteisenä tiedonvaihtofoorumina? 

Yhdessä kehittäen saadaan enemmän aikaan eikä keksitä ”py rää py rän päälle”. 

• Henkilökunnan työnjohtotaitoja digitöissä tulisi lisätä, jotta saadaan jäsenille mieluisia, eri 

tasoisia ja jäsenten motivaatiota ylläpitäviä etätöitä.  

• Yhteinen kansio on luotu ESKOT ry:n Sharepointiin, jonne toivotaan henkilökunnan 

toimesta kerääntyvän rikas ”ideapankki” kotona tai etänä tehtävistä, talon toimintaa 



59 

 

hyödyttävistä töistä ja tehtävistä. Tämä on tarkoitus olla yksi yhteishyödyllinen, kaikkia 

taloja hyödyttävä ja ideoita jakava väylä yhteisten kokousten lisäksi. 

• Teknologian suhteen olisi edistystä, jos Salesforce-tilastointia voisi tehdä myös kotoa käsin. 

Vaatii varmasti tietoturva-asioiden selvittely yhteisesti.  

• Jäsenten ohjaamia digityötoimintoja on tärkeä lisätä digiosallisuuden kokemisen saamiseksi. 

 

 

14. ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

eKlubitalotoiminnot aloitettiin keväällä hyvin nopealla aikataululla, kukin ESKOT ry:n Klubitalo 

hieman omien malliensa ja raamitustensa turvin. Toimintaan kaivattiin hieman yhtenäisyyttä ja 

raameja jatkokehittämistä ajatellen, ja tästä syystä eKlubitalohanke on ollut tarpeellinen.  

Hankkeen avulla saatiin kartoitettua jäseniltä ja henkilökunnalta tärkeää tietoa eKlubitalotoimintaan 

käytettävistä teknistä ratkaisuista, toimintaan liittyvistä onnistumisista, haasteista, toiveista ja 

kehittämisideoista. Teknologisen kartoituksen lisäksi hankkeessa saatiin selville myös 

koulutustarpeita sekä työssäjaksamiseen liittyviä asioita. Kyselyn vastausten mukaan 

hybriditoiminta koettiin mieluisimmaksi toimintamuodoksi, joten eKlubitalotoiminnalle on 

paikkansa perinteisessä klubitalotoiminnassa. Se, kuinka toiminta saadaan nyt juurtumaan osaksi 

normaalia kivijalkatoimintaa, on haaste jatkossa. Tällä hetkellä talojen innostus 

eKlubitalotoiminnan kehittämisen näyttää hyvältä toiminnan juurtumista ajatellen. 

Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että etätoimintaa kehitettäessä pitää muistaa 

tarkastella uuden toiminnon soveltuvuutta jo olemassa olevaan palveluprosessiin.  arjottavia 

palvelumuotoja ei my skään saisi olla liian monia, koska tuolloin on vaarana käyttäjän kokemus 

liian monimutkaisesta prosessista ja jättäytyminen kokonaan pois palveluiden piiristä. ( tenber  

ym. 2 16.)  äärä ei korvaa laatua.  ämä tulee muistaa my s hybriditoiminnan ja eKlubitoiminnan 

jatkokehittämisessä. On tärkeää keskittyä muutamaan hyväksi havaittuun ja toimivaan 

palvelumuotoon, kehittää toimintaa ja koulutusta niiden ympärille. Tämä saattaisi edesauttaa jäseniä 

osallistumaan aktiivisemmin toimintaan. Etäyhteyksien avulla voidaan saada toimintaan mukaan 
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myös niitä jäseniä, joiden olisi muuten vaikea osallistua toimintaan esimerkiksi pitkän matkan, 

rahavaikeuksien, fyysisen vaikeuden tai suuren sosiaalisen jännittämisen vuoksi (Banbury ym. 

2018). Tähän haasteeseen pyritään myös jatkossa eKlubitalotoiminnan avulla vastaamaan.  

Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen Suomalaisten hyvinvointi 2018 julkaisussa todetaan, että vuonna 

2017 suomalaisista kaksi kolmesta oli käyttänyt jotain sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelua. 

Yli puolet suomalaisista oli kokenut ongelmia verkkopalvelujen käytössä, mitä oli muun muassa 

vaikeakäyttöisyys, riittämättömät välineet tai riittämättömät taidot, kiinnostuksen puute tai se, ettei 

e-asiointi korvaa toisen ihmisen antamaa kasvokkain tapahtuvaa palvelua. (Hyppönen & Ilmarinen 

2019.) Edellä esitetyt haasteet nousivat esiin myös tämän hankkeen jäsenkyselyn tuloksissa, jossa 

jäsenet tuovat esiin juuri toisen ihmisen läsnäolon puutteen olevan yksi haaste eKlubitalotoimintaan 

osallistumisessa tai osallistumattomuudessa.  

Sähköisen palvelun täytyy olla käyttäjälähtöistä. Palvelu tulee suunnitella yhdessä palvelun saajan 

kanssa, olla luotettava, toimia hyvin ja tuoda palvelun käyttäjälle jotain lisäarvoa jo olemassa 

olevan palvelun lisäksi. (Hyppönen & Ilmarinen 2019.) eKlubitalotoimintaa tuleekin jatkokehittää 

yhdessä jäsenten kanssa. Kehittämismuotoina voisi hyödyntää yhteiskehittämisen ja 

palvelumuotoilun keinoja, näin saataisiin Klubitalojen yhteisö osallistettua mukaan 

kehittämistoimintaan. Tämä vaatii osaavan fasilitaattorin, jotta kehittämistyö pysyy oikeilla raiteilla. 

On sanottu, että teknologiset elementit ovat digitoiminnassa mahdollistajia, mutta digitaaliset 

hyödyt tulevat esiin toiminnan uudistamisen myötä (STM 2016). Tätä ajatusta eKlubitalotoimintaan 

peilaten pohdinnan paikka onkin, pitääkö klubitalokulttuurin muuttua vahvan digitalisoitumisen 

myötä. Kuinka tuetaan ja edistetään yhteisöllisyyttä sähköisten välineiden avulla? Muuttuuko 

työvalmentajien tai opintovalmentajien työrooli erilaiseksi? Kuinka tuetaan työntekijöitä 

työssäjaksamisessa? Muistetaanhan jäsenet, jotka eivät halua toimia etänä? 

Henkilökunnan ja jäsenten osaamisen ja uuden oppimisen motivoimisen myötä eKlubitalotoiminta 

nousee tai pahimmillaan kaatuu. Osaamisen kestävä kehittäminen vaatii pitkäaikaista ja 

systemaattista koulutustoimintaa. Tämän vuoksi mahdollisessa jatkohankkeessa tulisi keskittyä niin 

jäsenten kuin henkilökunnankin osalta etätoimintoja ylläpitävään koulutukseen sekä paneutua 

esimerkiksi palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen keinoin jäsenen etätoimintaan suuntaavan polun 

muotoiluun ja etätoiminnassa pysymisen motivoimiseen. Jäsenen polun avaamisen kautta olisi 
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mahdollisuus havainnollistaa myös niiden jäsenten ajatuksia, jotka eivät vielä tällä hetkellä syystä 

tai toisesta halua etätoimintaan osallistua. 

Merkityksellistä on myös jatkuva, mutta rauhassa toteutettu toimintaa juurruttava kehittäminen. Nyt 

on saatu hyvä pohja etätoiminnan toteuttamiselle ja nyt mahdollisuus kehittää rauhassa, peilaten 

hyviä ja mahdollisesti ei-toimiviksi koettuja toimintoja uuteen tilanteeseen. Myös kyselyn tuloksista 

tuli esiin toive rauhallisesta, kannustavasta, positiivisesta ilmapiiristä uuden asian omaksumiseen ja 

kehittämiseen.  

Yhteistyön laajentaminen ja säännöllinen ylläpitäminen ESKOT ry:n omien Klubitalojen, Suomen 

muiden Klubitalojen sekä kansainvälisen klubitaloverkoston kesken on tärkeää eKlubitalotoiminnan 

kehittämisen ja toiminnan juurruttamisen kannalta.  Pohdintaa on herättänyt myös se, voisiko 

tulevaisuudessa toimia yksi, koko Suomen kattava eKlubitalo, josta koordinoitaisiin kaikkiin 

taloihin eKlubitalotoimintaa. Tämä olisi iso muutos ja vaatisi juuri edellä mainittua yhteistyötä 

koko Suomen verkoston kesken. 

Nykyinen hanke on ollut alkupotku laajemmalle hankkeelle, jolle on todettu olevan tarvetta. 

Jatkohankkeessa tulisi juurruttaa etätoimintaa yhdeksi kiinteäksi osaksi normaalia Klubitalojen 

toimintaa, vaikka Suomen tilanne poikkeusaikojen osalta helpottuisikin ja jäsenet pääsisivätkin 

jälleen käymään Klubitalojen lähitoiminnoissa ilman kävijärajoituksia. 

 

 

”Todellinen päätös mitataan sillä,  

että otat uuden suunnan ja alat toimia. 

Jos et toimi, et ole oikeasti päättänyt.” 

(Anthony Robbins) 

 

 



62 

 

LÄHTEET 

Banbury A, Nancarrow S, Dart J, Gray L & Parkinson L. 2018. Telehealth Interventions Delivering 

Home-based Support Group Videoconferencing: Systematic Review. Journal of Medical Internet 

Research, 20(2), 1–17.   

Clubhouse International 2020. Find a Clubhouse near you. Luettavissa: https://clubhouse-

intl.org/what-we-do/international-directory/?lt=all  

Etelä  uomen Klubitalot E KO  ry. 2 2 . Yhdistyksen nettisivut.  uettavissa: https://eskot.or / 

Hietala O, Haatainen  , Halme  ,  itkänen   &  avela  . 2 2 . Yhteisöllisestä osallisuudesta 

yksilöllisiin siirtymiin OSSI - yhteistutkimushanke 2020–2022. Suomen Klubitalot ry. Helsinki. 

Hypp nen H &  lmarinen K. 2 19. Sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta, palvelujen 

käyttö ja esteet. Julkaisussa L. Kestilä & S. Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2018. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki 

IlonaIT (2020). Online järjestelmien vertailu. Luettavissa: https://www.ilonait.fi/connect-zoom-

teams-meet?fbclid=IwAR3oZLudqTrRn8msipykarAZ2Tme6h7NXacrHLI8o809ehk3PcofqBsejuI  

 okinen  ,  tolt   &  uhonen R. 2 2 . Ethical issues related to eHealth: An integrative review. 

Nursing Journal, 1–19. 

Kivistö M. 2015. Teknologialla lisää osallisuutta sosiaalityöhön? Suuntaaja 3 ǀ 15. Aspa säätiön 

julkaisuja. Luettavissa: https://www.aspa.fi/fi/suuntaaja/suuntaaja-32015/teknologialla-

lis%C3%A4%C3%A4-osallisuutta-sosiaality%C3%B6h%C3%B6n#d6eac4e1 

 ehtonen   &   nnqvist  . 2  7.  ielenterveys.  eoksessa  .   nnqvist,  . Heikkinen,  . 

Henriksson,  .  arttunen &  .  artonen (toim.). Psykiatria.  uodecim. Helsinki. 

 ielenterveystalo. 2 2 . Hoitomuotoja.  sykososiaaliset hoidot. Terveyskylä.fi. Luettavissa: 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/ ietopankki/Hoitomuotoja/ a es/ sykososiaalisethoidot.a

spx 

Mäkinen M. 2020. Mitä digivälineitä olet käyttänyt ja mihin? Tietoturvaratkaisuja digivälineiden 

käyttöön liittyen. Luettavissa: https://padlet.com/millamakinen/t6ub3ltgq4e2gjkz 

https://clubhouse-intl.org/what-we-do/international-directory/?lt=all
https://clubhouse-intl.org/what-we-do/international-directory/?lt=all
https://eskot.org/
https://www.ilonait.fi/connect-zoom-teams-meet?fbclid=IwAR3oZLudqTrRn8msipykarAZ2Tme6h7NXacrHLI8o809ehk3PcofqBsejuI
https://www.ilonait.fi/connect-zoom-teams-meet?fbclid=IwAR3oZLudqTrRn8msipykarAZ2Tme6h7NXacrHLI8o809ehk3PcofqBsejuI
https://www.aspa.fi/fi/suuntaaja/suuntaaja-32015/teknologialla-lis%C3%A4%C3%A4-osallisuutta-sosiaality%C3%B6h%C3%B6n#d6eac4e1
https://www.aspa.fi/fi/suuntaaja/suuntaaja-32015/teknologialla-lis%C3%A4%C3%A4-osallisuutta-sosiaality%C3%B6h%C3%B6n#d6eac4e1
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/Hoitomuotoja/Pages/Psykososiaalisethoidot.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/Hoitomuotoja/Pages/Psykososiaalisethoidot.aspx
https://padlet.com/millamakinen/t6ub3ltgq4e2gjkz


63 

 

Propellipäät 2019. Menetelmäpankki. E-Klubitalon rakentaminen. Luettavissa: 

https://propellipaat.net/menetelmapankki/e-klubitalon-rakentaminen/ 

Rajanto J. 2020. Parhaat sovellukset etätyön tueksi. Grape People Oy. Haettu 29.9.2020. 

Luettavissa: https://grapepeople.fi/blogikirjoitus/parhaat-sovellukset-etatyon-tueksi/  

Salin P, Appelqvist-Schmidlechner K, Nordling E & Tamminen N. 2018. Mielen hyvinvoinnin 

edistäminen osaksi kunnan strategiaa. THL. Päätösten tueksi 25 | 2018. Helsinki. 

Salminen T. 2020. Digiosallisuus. Sosiaali- ja Terveysministeriön koulutusesitys. Luettavissa: 

https://koulutus.fcg.fi/Portals/2/2_Salminen_T_Digiosallisuus.pdf?ver=2020-01-29-154912-423 

Salminen A-L, Heiskanen T, Hiekkala S, Naamanka J, Stenberg J-H & Vuononvirta T. 2016. 

Etäkuntoutuksen ja siihen läheisesti liittyvien termien määrittelyä. Julkaisussa A-L. Salminen, S. 

Hiekkala & J-H. Stenberg (toim.). Etäkuntoutus. Kelan tutkimusraportti. Tampere. 

Sosiaali- ja Terveysministeriö (STM) 2009. Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja 

palvelut. Opas kunnille ja kuntayhtymille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:16. 

Luettavissa: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72736/Julk200916.pdf?sequence=1 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) 2020. Sosiaali- ja terveyspalvelut. Vastuualueet. Kuntoutus. 

Luettavissa: https://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus 

STM 2020. Sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuntoutus. Sosiaalinen kuntoutus. Luettavissa: 

https://stm.fi/sosiaalinen-kuntoutus 

STM 2020. Hyvinvoinnin edistäminen. Osallisuuden edistäminen. Luettavissa: 

https://stm.fi/osallisuuden-edistaminen 

 tenber    H,  equeiros  , Holi  , Kampman O, Kieseppä  , Korkeila  ,  äki  ,  ahlbeck K, 

 offe  , Häll   &  outsenniemi K. 2 16.  ielenterveyttä etänä? Suomen lääkärilehti 35/2016, 

2106–2111. 

https://propellipaat.net/menetelmapankki/e-klubitalon-rakentaminen/
https://grapepeople.fi/blogikirjoitus/parhaat-sovellukset-etatyon-tueksi/
https://koulutus.fcg.fi/Portals/2/2_Salminen_T_Digiosallisuus.pdf?ver=2020-01-29-154912-423
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72736/Julk200916.pdf?sequence=1
https://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus
https://stm.fi/sosiaalinen-kuntoutus
https://stm.fi/osallisuuden-edistaminen


64 

 

Suomen Klubitalot 2020. Verkkosivusto. Luettavissa: https://suomenklubitalot.fi/tietoa-

meista/mika-on-klubitalo/ 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2019. Mielenterveyden edistäminen. Luettavissa: 

https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TE-Palvelut) 2020. Etäpalvelua videoyhteydellä. Luettavissa: 

https://www.te-

palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_uraohjaus/uraohjaus_vi

deoyhteys/index.html 

Ylitalo S. 2020. Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry. eKlubitalohankkeen avustushakemus.  

Valjakka S. 2017. Näkökulmia vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien tietotekniikan ja 

digipalvelujen käyttöön. Digitaalinen arki -selvitysprojekti. Aspa-selvityksiä 1/2017. Luettavissa: 

https://www.aspa.fi/sites/default/files/Digitaalinen%20arki%20-

selvitysprojektin%20loppuraportti%20%28ID%2043832%29.pdf 

Valtioneuvosto 2020. Tiedote; Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa 

Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Luettavissa: https://valtioneuvosto.fi/-

/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi 

 

 

 

 

 

 

https://suomenklubitalot.fi/tietoa-meista/mika-on-klubitalo/
https://suomenklubitalot.fi/tietoa-meista/mika-on-klubitalo/
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_uraohjaus/uraohjaus_videoyhteys/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_uraohjaus/uraohjaus_videoyhteys/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_uraohjaus/uraohjaus_videoyhteys/index.html
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi


65 

 

LIITTEET 

 

Liite 1. Esimerkkejä eKlubitalojen toiminnan sisällöistä 

  

HELSINGIN eKLUBITALON TOIMINTAMALLI  

keväällä/kesällä 2020 (haettu 13.8.2020 ja kirjoitusta hieman tiivistetty) 

- Alustojen kartoituksessa päädyttiin Teamsiin ja FB:iin, koska ne ovat jäsenistölle tutuimpia.  

- Keväällä 2020, ensimmäisen sulkuviikon aikana sovittiin yksilöajanvarauksella jäsenille tilaisuus 

tulla valmentajan kanssa lataamaan Teams ja FB koneelle ja puhelimeen.  

-Valmentajat tekivät opetusvideon Teams- tunnusten luomisesta, mikä jaettiin myös Suomen 

Klubitaloille.  

E-klubitalolla on toiminnan runko minkä aikataulut pysyvät samoina. Viikko-ohjelma 

julkaistaan aina edellisen viikon perjantaina. Ohjelma julkaistaessa muistutetaan, että jos jäsenet 

haluavat tuottaa sisältöä e-klubitalolle, aiemmin suunnitellut sisällöt siirtyvät tuonnemmaksi. 

Lisäksi jäsenten tuottamat sisällöt voivat olla lyhyempiä kuin tunnin kestäviä. Aina FB-liven tai 

Teams keskustelujen aikana on henkilökuntaa auttamassa ja ohjeistamassa oikeaan paikkaan. 

Valmentajat neuvovat, kannustavat ja tukevat jäseniä mukaan.  

Chat (FB Messenger): Chat toimii ma-pe klo 8–16, ja iltaisin ja viikonloppuisin jäsenvetoisesti. 

Henkilökunta on vastuussa chatin moderoinnista ja keskustelun seuraamisesta ja ylläpidosta. 

Työntekijän rooli on herättää keskustelua ja muistuttaa keskustelijoita kanavan kepeydestä, jos 

keskustelut alkavat liukua ei toivottuun suuntaan. Työntekijän tehtävänä on myös vetäytyä 

keskusteluista aina kun mahdollista ja näin kannustaa yhteisöllisyyteen ja jäsenten väliseen 

vuorovaikutukseen. Chatin säännöt luodaan yhdessä.  

Kanavista Chat on tavoittanut eniten jäseniä. Päivittäin aktiivista keskustelua käy 13–25 jäsentä. 

Lisäksi mukana on jäseniä, jotka seuraavat keskustelua, mutta eivät siihen osallistu. Seuraaminen 

on myös aktiivista osallistumista. Chat-toimintoa tullaan jatkamaan osana työpainotteista päivää ja 

chatin moderointi siirtyy jäsenille työtehtäväksi yksikössä.  

Teams-kokoukset; Teams-kokoukset järjestetään ma-pe klo 11–12 ja ne ovat suunnattu ainoastaan 

jäsenille. Jäsenet ovat tuoneet esiin, että on tärkeää, että viikon rakenne pysyy samana, mikä tukee 

omaan arkirytmiin. Teamsien teemat nousevat jäseniltä. Valmentajat tuottavat myös omien 

kiinnostuksen kohteittensa mukaan sisältöjä. Teams soveltuu hyvin yhteiseen keskusteluun, 

kuulumisten vaihtoon ja asiapitoisten kokousten järjestämiseen.  
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Joka perjantai Teamsissa suunnitellaan tulevaa viikonloppua ja mietitään jokin tehtävä 

viikonlopuksi. Maanantain Teamseissa puretaan tehtävä ja keskustellaan, kuinka viikonloppu sujui. 

Tehtävät on koettu tärkeiksi. Jos tehtävän anto on unohtunut, niitä on kyselty jälkikäteen. Teams-

keskustelut ovat oikein hyviä, mutta niihin osallistuu huomattavasti pienempi porukka, 5–10 

jäsentä, jotka kokevat erityisesti vuorovaikutuksellisen keskustelun ja “kasvojen näkemisen” 

tärkeäksi. Tästä syystä Teams ei voi olla ainoa kanava e-Klubitalon toteuttamiseen.  

FB Live; Joka arkipäivä klo 14–15 Helsingin Klubitalon julkiselta FB-Sivulta. Jäseniä rohkaistaan 

tuottamaan sisältöä. Live lähetetään Helsingin Klubitalon julkisesta profiilista, jotta myös 

yhteistyökumppaneilla ja mahdollisilla tulevilla jäsenillä on mahdollisuus tutustua toimintaan. 

Liveissä luetaan jäsenten laittamia viestejä ja kommentteja ja reagoidaan niihin. Liven aikana toinen 

valmentaja kirjaa osallistujat ylös tilastointia varten, on myös tärkeää, että livessä on toinen 

valmentaja tukemassa lähetystä esim. tukikysymyksin ja huomioin, jotta live rullaa. Teemat ovat 

viihteellisiä. Luonto-livet, jumppa-livet. Livet on koettu todella tärkeiksi ja niitä seuraakin päivittäin 

12–18 jäsentä muiden seuraajien lisäksi.   

Helsingin Klubitalon FB suljettu yhteisö; Facebookissa toimiva “Helsin in Klubitalon yhteis ” -

ryhmä on kohdennettu ainoastaan omille jäsenille. Tässä ryhmässä jäsenet voivat jakaa 

henkilökohtaisempia asioita, esim. kuntoutumisvinkkejä (kuntoutumiskansio jaettu jäsenen 

toimesta) ja linkata juttuja, joista saa tukea arkeen ym. Kyseisessä ryhmässä lähetetään FB-liven 

kautta myös joka tiistainen talokokous. Ryhmän seinälle avataan heti edellisen kokouksen jälkeen 

asialista, johon kaikki saavat lisätä haluamiaan asioita yhteiseen keskusteluun ja päätöksen tekoon.  

FB-live ei välttämättä ole vuorovaikutuksellisin väline, mutta toisaalta takaa hiljaisemmillekin 

osallistujille yhtäläisen mahdollisuuden saada ääni kuuluviin. Lisäksi hyvänä on koettu se, että 

tallenne talokokouksesta jää ryhmän seinälle. Jäsenet, jotka eivät päässeet livenä paikalle voivat 

katsoa talokokouksen myös myöhemmin. Lähetystä tekevä henkilö toimii asioiden esittelijänä ja 

lukee kommentit. Lähetyksen tekijältä vaaditaan selventävien kysymysten esittämistä jäsenille ja 

tarkkaa viestien ja kommenttien lukemista.  

Talokokousta muokattiin keskustelevammaksi lisäämällä mahdollisuus osallistua siihen myös 

Teamsin välityksellä. Näin jäsenet pääsevät keskustelemaan aiheista ketterämmin. Lisäksi 

kokeillaan osallistumismahdollisuutta myös puhelimitse sellaisille jäsenille, joille Teams tai 

Facebook eivät ole käytettävissä. Valmentajalla ja jäsenellä on puhelinlinja auki kaiuttimessa ja tätä 

kautta jäsenellä on mahdollisuus osallistua talokokoukseen.  

Opiskelijaryhmä; Opiskelijoiden vertaistukiryhmä kokoontuu kerran viikossa 1–1,5 h. Gsd-

opiskelijaryhmä tapaa Teamsissa, keskustelee päivän tehtävistä ja tekee pomodoro-tekniikalla omia 

koulutehtäviä. Pomodoro toistuu 2–3 kertaa / päivä. Gsd-ryhmä kokoontuu 2 kertaa viikossa. 

Lisäksi opintovalmennus sisältää yksilövalmennusta puhelimen, Teamsin tai sähköpostin 

välityksellä. Opiskelijoilla on myös oma WhatsApp-ryhmä, jossa on keskustelua päivittäin. 

Opiskelukaveripareja on myös muodostunut. He tapaavat Teamsin välityksellä ja opiskelevat 

yhdessä.  

Nuorten aikuisten ryhmä; Tällä hetkellä Klubitalon nuoriin aikuisiin pidetään yhteyttä viikoittain 

puhelimitse sekä Facebookin, Instagramin, WhatsAppin ja Teamsin välityksellä. Whatspp-ryhmää 

pyritään hyödyntämään entistä enemmän vaihtoehtoisen yhteydenpidon välineenä, ryhmässä on 

tällä hetkellä 15 nuorta. Yhden nuoren ehdotuksesta Discord- alustaan on luotu nuorille oma 
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palvelin ja sen käyttö sekä opettelu on aloitettu. Discordin nuorten ryhmää aiomme jatkossa kehittää 

yhdessä nuorten kanssa, sillä se on hyvin laaja ja muokattavissa oleva alusta. Lisäksi Kukunori ry:n 

Propellipäät ovat pitäneet nuorille aikuisille työpajan Zoomissa (9.4.2020), jossa suunniteltiin ja 

ideoitiin erilaisia tapoja hyödyntää digitaalisia yhteydenpitovälineitä.   

Työtehtävät; E-Klubitalon työtehtävät ovat pääasiallisesti painottuneet psyykkisen hyvinvoinnin 

tukemiseen. Jäsenet ovat voineet ideoida ja tuottaa sisältöä Teamsin keskusteluihin kuin myös FB-

live lähetyksiin. Teams-kokousten käynnistyessä teemoina olivat lähinnä kepeät keskustelut ja 

kuulumisten vaihdot. Toimintojen vakiintuessa ja alustan tullessa tutuksi Teams-keskusteluihin 

sisällytettiin myös muita teemoja, kuten talon strategiapäivä, akkreditointiin liittyviä teemoja sekä 

muita asiapitoisempia aiheita. Jäsenistöstä nousi kuitenkin toive, että Teams-keskustelut 

keskittyisivät kuitenkin enemmän viihteellisiin aiheisiin ja kuulumisten vaihtoon ja näihin palattiin.  

Etätöistä voi esimerkkinä mainita eri toimintojen mainosten teko, viikko-ohjelman stilisointi, 

itsearviointidokumenttien oikolukeminen ja niiden muokkaukset, FB-Live lähetysten suunnittelu ja 

valmistelu ym.  

Yksikkökokoukset; Yksiköiden kokoukset kokoontuvat yksikköön sopivalla tavalla joka 

maanantai klo 13. Yksikkökokouksissa ideoidaan yksikön tulevia tehtäviä, käydään kuulumisia 

pienemmällä porukalla läpi ja käydään läpi etätyöskentelymahdollisuuksia kunkin yksikön osalta. 

Yksikkökokouksissa käsitellään ja keskustellaan myös Talokokouksen asioista, josta päätettävät 

asiat palaavat valmisteltuina ja keskusteltuina talokokoukseen laajempaan keskusteluun.  

Tuetun, itsenäisen ja siirtymätyön tukea annetaan työvalmentajien toimesta yksilöllisten tilanteiden 

mukaan puhelimitse tai sähköpostitse niin jäsenille kuin myös työllistävien yritysten 

yhteistyötahoillekin  

Puhelut, tilastointi ja raportointi sekä jatkot; E-Klubitalon aikana Klubitalolla toimii myös 

puhelintuki joka arkipäivä klo 8–18. Klo 16–18 välinen puhelinpäivystys varataan valmentajalle 

aina viikoksi kerrallaan. Päivystävän valmentajan nimi ja puhelinnumero löytyy aina viikko-

ohjelmasta.  

Kaikki Klubitalolla vuoden 2019 aikana käyneet jäsenet on jaettu yksiköittäin ja Reach outia 

tehdään valmentajien toimesta, yhteisesti sovitun listan mukaisesti. Jäseniltä on tiedusteltu 

soittotiheystoivetta mutta myös vahvasti suositeltu toimimaan aktiivisesti itse ja soittelemaan myös 

valmentajille päin. +70-vuotiaiden yhteydenpitoon on kiinnitetty erityistä huomiota ja varmistettu 

esim. kauppa ja apteekkiapu. Kaikissa puheluissa pyritään rohkaisemaan jäseniä tutustumaan e-

klubitaloon ja muistutetaan, että henkilökunta auttaa esim. tunnusten luonnissa sekä käytön 

opettelussa. Jäseniä ohjataan myös tarvittaessa ja matalalla kynnyksellä hoitotahon tuen piiriin ja 

muiden toimijoiden tuen äärelle.  

Viikko-ohjelman “lukujärjestyspohjia” on avattu henkil st n Sharepointiin muutama viikko 

kerrallaan. Niihin jokainen valmentaja käy omatoimisesti buukkaamassa haluamansa Teams ja FB-

live lähetykset ja niiden aiheet. Viikon lähestyessä loppua ja viikko-ohjelmassa ollessa 

ohjelmavajausta, katsotaan yhdessä kuka voisi puuttuvat ohjelmat tuottaa.  
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Tilastointia tehdään aina viikko kerrallaan yhteen Excel tiedostoon rasti ruutuun menetelmällä. 

Jokainen hoitaa omalla vetovastuulla olevan sisällön tilastoinnin sekä Reach out –puhelut Exceliin. 

Tilastointia kehitetään koko ajan.  

Henkilöstön tuki; Etänä työskentely on yksinäistä työtä, jossa vaaditaan itsensä johtamisen taitoja. 

Itsenäisen työskentelyn tueksi e-klubitalon henkilökunta kokoontuu joka aamu klo 8.30–9.30 

aamupalaveriin. Aamupalaveri on myös jäsenille halutessaan avoin. Jokaisen aamupalaverin jälkeen 

avataan seuraavan aamupalaverin esityslista valmiiksi, johon päivän mittaan nousevat asiat 

kirjoitetaan etukäteen sekä selkeästi kuvaten ylös. Näin osallistujat voivat jo etukäteen orientoitua 

keskusteltaviin asioihin ja palaverin sujuvuutta vauhditetaan. Jokaisesta palaverista kirjoitetaan 

muistio, jotta poissaolleet voivat seurata mitä on ollut heidän poissa ollessaan käynnissä. Muistiot 

kirjataan viikon pätkissä aina yhteen Word dokumenttiin, jotta samalla viikolla keskustellun tiedon 

löytyminen ja tarkastaminen olisi helpompaa.  

Yksittäisten jäsenten työllistymiseen sekä yritysyhteistyöhön liittyville asioille on varattu 1x vkossa 

oma tunti aamupalavereiden yhteyteen, näin paikalle tulevat ne henkilökunnan jäsenet, joita asia 

koskee. Muistiot kirjataan selkeästi, jotta myös valmentajat, jotka eivät ole olleet paikalla, saavat 

tiedon asioista lukemalla muistion. Myös Salesforce asioille on varattu tunti 1 x vkossa 

aamupalaverin yhteyteen, sillä uuteen Salesforce-järjestelmään vaihtaminen vuoden alusta vaatii 

opettelua, perehtymistä ja yhteisten linjojen sopimista henkilökunnan kesken.  

Henkilökunnalle järjestetään jokaisen työpäivän päätteeksi myös purku klo 15.15–16. Tämä 

palaveri on tarkoitettu ainoastaan henkilökunnalle. Kokoontumisessa pyritään olemaan listaamatta 

päivän tehtyjä hommia ja tavoitteena on purkaa ajatuksia ja tuntemuksia mitä yksintyöskentely on 

kyseisen päivän aikana nostanut pintaan.   

Työyhteisövalmennus on jatkunut Zoomin välityksellä n. 2 kk välein. Valmennuksessa keskitytään 

työryhmän voimin yhteisössä elävien ilmiöiden tutkimiseen sekä toiminnan rakenteiden ja 

toimintatapojen tarkasteluun.  

Fyysistä hyvinvointia on pyritty tukemaan ohjeistamalla jumppaamaan, venyttelemään ja pitämään 

taukoja päivän mittaan. Esimerkiksi laittamaan herätyskello soittamaan 45 min välein merkiksi 

penkistä ylös nousemisen ja venyttelemisen tarpeesta. Myös lounashetkestä ja kahvitauoista on 

kannustettu pitämään kiinni – sovittaen ne aikataulullisesti niin mikä sopii e-klubitalon 

aikatauluihin. Työajan lyhennyksiä voi ottaa helposti ja matalalla kynnyksellä, kunhan ensin on 

varmistettu henkilöstön riittävyys ja sovittu tasoitusvapaasta esimiehen kanssa.  

 

ITÄ-HELSINGIN eKLUBITALON TOIMINTAMALLI 

Itä-Helsingin Klubitalon eKlubitalo Itäklubi-malli on luotu yhdessä henkilökunnan ja jäsenten sekä 

Kukunori ry Propellipäiden kanssa yhteistyöpajoja hyödyntäen vuoden 2019 aikana. Esimerkkinä 

mallin rakentamisesta ja muovautumisesta löytyy tiedostot Propellipäiden sivuilta, 

menetelmäpankki – mallit; https://propellipaat.net/menetelmapankki/e-klubitalon-rakentaminen/ 

https://propellipaat.net/menetelmapankki/e-klubitalon-rakentaminen/
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Itäklubin Facebook suljetun ryhmän säännöt (haettu 30.9.2020) sekä Itäklubin viikko-ohjelma 

(haettu 26.1.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itä-Helsingin Klubitalo muiden Klubitalojen ohella on kehittänyt e-toimintaansa jatkuvasti vuoden 

2020 aikana. Itä-Helsingissä on otettu yhtenä taloista aktiiviseen käyttöön Facebook Huone 

toiminto, jossa järjestetään mm. yhteisöllisiä kokouksia, ryhmätoimintaa, aamutyönjakoja jne. 
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NURMIJÄRVEN eKLUBITALON TOIMINTAMALLI (haettu 13.8.2020) 

Alustat; Facebook, Teams, Facebookin Messenger -puhelut sekä huoneet. Nämä ovat tutuimpia, ja 

helpoimpia käyttää ilman erillisiä ohjelmia tai tarvetta esimerkiksi omalle tietokoneelle. Zoomia 

olemme testanneet myös, mutta kokouksen aikarajoitus osoittautui 

hankalaksi. Myös Discordia pohdimme, mutta jälleen yksi uusi vieras alusta ei herättänyt 

innostusta.  

Viikko-ohjelma; E-klubitalolla on viikko-ohjelman runko, joka pysyy viikosta toiseen 

samankaltaisena. Viikko-ohjelma julkaistaan viimeistään edellisen viikon perjantaina, ja sen 

sisältöä ja visuaalista ilmettä ovat tekemässä työntekijät sekä jäsenet. Viikko-ohjelma julkaistaan E-

Klubitalolle, julkiseen Facebook-ryhmään sekä kotisivuille.  

 

Aamupostaus; Joka arkiaamu julkaisemme postauksen hyvän huomenen -toivotuksin, ja 

kertaamme päivän tulevat tapahtumat (ryhmät, mahdolliset retket ja muutokset) & jaamme 

kuulumisia. Aamupostaus on hyvä ja odotettu tapa aloittaa päivä, ja mahdollistaa erilaisista 

toiminnoista ja infoista muistuttamisen.  

 

Tapahtumakutsut; Luomme kaikesta lähitoiminnasta tapahtumakutsuja. Tämä on havaittu hyväksi 

tavaksi saada muistutettua, mitä milloinkin tapahtuu ja saada ennakkoilmoittautumisia toimintaan.  

 

Virtuaalikahvit ja työnjako; Aluksi järjestimme virtuaalikahvit joka arkipäivä, mutta kesän tullen 

siirryimme järjestämään virtuaalikahvit kaksi kertaa viikossa (ma & ke) pienen osallistujamäärän 

takia. Samalla otimme käyttöön työnjaon, jossa sovimme, kuka tekee mitäkin. Työtehtävät voivat 

olla etänä suoritettavia, tai talolla tehtäviä töitä.  

 

Päivystys; Työntekijät ovat kesäaikaan pääasiassa 9–12  acebookissa ”päivystämässä”, eli koko 

sen ajan tavoitettavissa nopeasti ja valmiina juttelemaan. Tuotamme satunnaisesti lisäsisältöä tänä 

aikana Facebook ryhmämme seinälle (ja sen ulkopuolella). Koronasulun aikana e-päivystystä 

pidettiin klo 8–18.  

Jäsenten on mahdollista osallistua sisällön luomiseen ja tuottamiseen Facebookin e-

yhteisöön. Jäsenet ovat julkaisseet linkkejä artikkeleihin, arvontoihin, kuvia arjestaan, kyselyjä 

kyydistä / apua asioihin, pitäneet levyraatia ja tietovisoja.   

 

Chat (Facebook messenger); Chatin välityksellä jutellaan eri ryhmien välillä, sekä vaihdetaan 

yksityisviestejä työntekijöiden ja jäsenten kanssa. Tiettyä vallitsevaa aikaa keskustelulle ei ole. 

Päivystysaikaan olemme varmasti saatavilla, mutta keskusteluja saattaa tulla päivän aikana 

etätyöntekijälle päivystysajan ulkopuolella.   

Chatissa ovat kokoontuneet myös muutamat etänä toimivat ryhmät, mutta olemme todenneet, 

että Teams -toimii paremmin videon ja äänen laadultaan.  

 

Teams-kokoukset; Toistuvat Teams-kokoukset, eli virtuaalikahvit ja työnjako, järjestetään 

maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10–10.30. Näille julkaisemme linkin Facebookissa, 

tai lähetämme kutsun muuta kautta, mikäli joku ryhmän ulkopuolelta ilmaisee kiinnostuksensa 

osallistua.   

Teamsin kautta järjestetään myös joka 2. viikko oleva talokokous, jotta myös etänä voidaan 

osallistua, eikä talolle ole välttämätöntä saapua. Teams mahdollistaa puheenvuorojen jakamisen, 

”nosta käsi” -toiminnon avulla. Samanaikainen chat -mahdollistaa myös kirjoittaen 

keskustelemisen. Talokokouksista luodaan aina asialista, jota on kaikkien mahdollista kommentoida 
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ja muokata. Jokaisesta talokokouksesta julkaistaan myös kokouksen jälkeen muistio kaikkien 

nähtäväksi. Nämä molemmat julkaistaan Facebookimme e-ryhmään.  

Teamsissa kokoontuvat myös etäryhmät, koska tämä alusta on luotettavin toiminnaltaan. Jäsenet ja 

työntekijät ovat ilmaisseet turhautumista heikosti toimiviin vaihtoehtoihin. Keskustelun käyminen 

on osoittautunut raskaaksi esimerkiksi Facebookin Messengerin välityksellä, koska yhteydet eivät 

usein toimi kuten niiden pitäisi. Facebookin huoneet voisi olla toinen vaihtoehto, mutta uusi tapa 

kokoontua ei innostanut. Teamsin tuttuus ja helppous vetoaa.  

 

FB-Live; FB-livejä toteutetaan halukkuuden / tarpeen / innostuksen mukaan. Säännöllistä kaavaa ei 

ole. Livet tavoittavat jonkin verran katselijoita. Livejen hyvä puoli on ehdottomasti se, että niitä voi 

katsoa päivän mittaan live-lähetyksen jo loputtua, eikä tarvitse ajallisesti sitoutua olemaan 

paikalla tiettyyn aikaan. Liven kommentointi mahdollisuus on hyvä.  

FB-livejä voivat ja saavat myös jäsenet halutessaan toteuttaa. FB-livejä pidetään melko 

harvoin. Koronasulun aikana talokokoukset tehtiin FB-liveksi aina Teams kokouksen jälkeen. Näin 

kaikki halukkaat pääsivät näkemään koosteen talokokouksesta.  

 

Nurmijärven E-Klubitalo Facebookissa; Facebookiin on luotu ”Nurmijärven E-

Klubitalo”, yhteisö, joka toimii etäaikana keskustelu- ja 

tiedotusfoorumina. Ryhmä on kohdennettu ainoastaan omille jäsenille. Tässä ryhmässä 

jäsenet saavat tietoa viikko-ohjelmasta, infoa retkistä ja muusta talon toimintaan liittyvistä asioista 

sekä he voivat jakaa henkilökohtaisempia asioita, vinkkejä, kuulumisia, linkata juttuja/artikkeleita 

yms. Keskustelu on hyvin vapaamuotoista, joskin sille on luotu säännöt, joiden puitteissa toimia ja 

käydä keskustelua. Säännöt pohjaavat talon sääntöihin.  

E-yhteisöstä on haluttu keveämpi, toisia tukeva ja kannustava yhteisö, jossa keskustella voi 

matalalla kynnyksellä ja vapaamuotoisesti.   

Hävikkiruokakaappi: Erillinen postaus, jossa ruokaa ym. voi kysellä/jakaa/vaihtaa/antaa. Olemme 

tehneet yhdessä säännöt ruokakaapille, jotka esimerkiksi kieltävät vanhentuneiden elintarvikkeiden 

vaihtamisen/jakamisen.  

Kesälomavinkit: Totesimme, että olisi hyvä aktivoida kesän aikana jäseniä / toisiamme, ja loimme 

erillisen postauksen, jonka alle kaikki voivat jakaa tekemis- ja menovinkkejä kesälle. Halusimme 

tuoda esille sen, että kaikki ovat oikeutettuja mukavaan kesään ja kesälomaan, olkoon työllisyys 

ym. tilanne millainen tahansa. Haluamme tukea ja inspiroida viettämään kesäpäiviä.  

Ruokavinkit: Kokoamme reseptivinkkejä yhden postauksen alle. Tämä oli yksi toivottu aihepiiri, 

jota Facessa päivitämme.   

Asiatunnisteet: Otimme käyttöön postausten asiatunnisteet, joilla on helppo löytää esimerkiksi 

hävikkiruokakaappi tai viikko-ohjelmat yhden klikkauksen kautta. Jäsenet ovat antaneet positiivista 

palautetta tästä.  

 

Etäryhmät; Kirjapiiri, Viestintäryhmä, Toimistoryhmä, Virtuaalikahvit  

Kokoonnumme Teamsissa, tai Facebookin Messengerin puheluiden välityksellä. Olemme kokeilleet 

myös Facebookin huoneita. Näistä helpoimmaksi, toiminnaltaan luotettavimmaksi ja 

käyttäjäystävällisimmäksi olemme todenneet yhdessä Teamsin.   

Etäryhmät kokoontuvat viikoittain, samaan kellon aikaan ja luovat viikolle rytmiä. Kesän saavuttua, 

on näihin ryhmiin myös mahdollista osallistua talolta (huom! rajoitukset, turvavälit)  

 

Opiskelijaryhmä; Opiskelijoiden vertaisryhmä. Kokoontunut maanantaisin opintovalmentajan 

johdolla. Opintovalmentaja on tavannut myös yksilöitä ryhmäajan ulkopuolella loppukevään ja 

kesän aikana. GSD-ryhmä  
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Nuorten aikuisten ryhmä; Tällä hetkellä Klubitalon nuoriin aikuisiin pidetään 

yhteyttä viikoittain puhelimitse sekä Facebookin ja WhatsAppin kautta. Nuorten ryhmä kokoontuu 

kerran viikossa joko talolla, tai ulkona riippuen mitä olemme tekemässä, ja montako osallistujaa on 

ilmoittautunut.  

Suunnittelemme kerran kuussa toimintaa yhdessä, ja keskustelemme viikoittain esimerkiksi siitä, 

kuka osallistuu toimintaan ja esimerkiksi kyyditysasioista. Olemme kysyneet kiinnostusta 

esimerkiksi Discordin käyttämiseen yhtenä yhteydenpito välineenä nuoriin, mutta tätä ei haluttu 

ottaa käyttöön. Facebook, Messenger ja WhatsApp koettiin riittäviksi yhteydenpitovälineiksi.  

 

Työtehtävät ja yksikkökokoukset; E-Klubitalon työtehtävät ovat pääasiallisesti 

painottuneet etäpainotteisessa arjessa pärjäämiseen ja jaksamiseen ja sen tukemiseen.  

Jäsenet ovat voineet ideoida ja tuottaa sisältöä E-yhteisöön.   

Etänä tehtävistä töistä esimerkkinä eri toimintojen ja retkien mainosten teko sekä viikko-

ohjelman ulkoasun ja sisällön luominen Canvalla. Viikko-ohjelmaan otimme mukaan työnjaon, 

jossa voi ilmoittautua niin etätehtäviin kuin talolla tapahtuviin töihin.  

 

Henkilöstön tuki; Etänä työskentely voi tuntua raskaalta ja yksinäiseltä, joten tämän etäajan tueksi 

olemme kokoontuneet aamupalavereihin aluksi joka aamu 8.15 alkaen. Kesän myötä, kun 

tapahtumat vähenivät, totesimme että kolme kertaa viikossa on tarpeeksi, koska osa työntekijöistä 

pääsee työskentelemään myös lähityössä, eli olla talolla. Kokoonnumme maanantaisin, 

keskiviikkoisin ja perjantaisin työntekijöiden kesken.  

Lounashetkestä ja kahvitauoista on kannustettu pitämään kiinni – sovittaen ne aikataulullisesti 

niin, että ne sopivat e-klubitalon aikatauluihin.  

Työajan lyhennyksiä voi ottaa helposti ja matalalla kynnyksellä, kunhan ensin on varmistettu 

henkilöstön riittävyys ja sovittu tasoitusvapaasta esimiehen kanssa.  

 

Puhelut, tilastointi ja raportointi sekä jatkot; E-Klubitalon aikana työntekijät ovat 

saavutettavissa puhelimitse joka arkipäivä klo 8–16.   

Reach Out on käytössä. Työvalmentajat soittelevat luvan antaneille kesän aikana, kertovat 

toiminnastamme kesän aikana niin lähi- kuin etätoiminnassa ja rohkaisevat osallistumaan sekä 

kysyvät kuulumisia ym.  

Kaikissa puheluissa pyritään rohkaisemaan jäseniä tutustumaan e-klubitaloon ja muistutetaan että 

henkilökunta auttaa esim. tunnusten luonnissa sekä käytön opettelussa.   

Tilastointia tehdään päivä kerrallaan yhteen Excel-tiedostoon rasti ruutuun 

menetelmällä. Työntekijät päivystäessään merkitsevät postaukset nähneet, kommentoineet ja 

etätoimintaan osallistuneet – nämä kaikki merkataan erikseen omaan sarakkeeseensa. Tilastointia 

kehitetään koko ajan.  
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Liite 2.  Fountain House Virtual Clubhouse, virtuaalinen klubitalotoiminta, Covid-19 aikana  

(Käännös Juhana Pekkarinen / Ilkka Pekkarinen, 30.11.2020) 

Talon sulkeminen 

- Alasajomme tapahtui maaliskuun puolivälissä. Ja se oli äkillinen ja nopea. Teimme uuden 

toimintasuunnitelman alle viikossa 

- Käytimme entuudestaan tuttuja alustoja kuten Facebook.  

- Otimme käyttöön uusia alustoja kuten Zoom ja Slack yhteistyötä ja tukea varten 

- Listasimme tärkeät ja välittömästi tehtävät työt, jotka oli pakko tehdä, ja henkilökunta siirtyi 

tämän takia osastorakenteesta työryhmärakenteeseen. Jokainen henkilökuntaan kuuluva 

valitsi yhden tai kaksi työryhmää, joihin halusi kuulua. 

- Jäsenet valitsivat työskentelyryhmänsä, ja heitä rohkaistiin liittymään ja osallistumaan 

välttämättömiin töihin 

 

Tällä hetkellä käytettävät digitaaliset alustat 

- Facebook - Viestintä ja sosiaalinen kanssakäyminen 

- Slack - Yhteistyön, viestinnän ja työn koordinointi. Esimerkiksi PDF-tiedostojen 

tallennuspaikka 

- Zoom - 150 kokousta sosiaalista tapaamista viikossa 

- Fountain Daily- verkkosivusto, jota käytämme pääsääntöisesti kokouskalenterinamme 

 

Alkuvaikeuksia virtuaaliseen maailmaan siirryttäessä  

- Kaikilla ei ollut wifi- tai nettiyhteyksiä 

- Uusi tekniikka ja toimintamuodot tuotti ahdistusta 

- Yhteisön digitaalinen osaaminen oli huono (sekä jäsenillä että henkilökunnalla) 

- Alustat uusia ja vieraita. Joidenkin alustojen käyttöä vastustettiin. 

- Oli hyvin hankalaa ja aikaa vievää saada väkeä kokoontumisiimme 

- Kaikkien tavoittaminen vei aikaa, paljon enemmän kuin oletettiin.  Tietotekniikkataitojen 

kehittyminen oli hidasta ja oli puutteita laitteista, eikä kaikkia onnistuttua tukemaan 

virtuaalisesti 

- Tulokkaiden jäseneksi tuloprosessi oli vaikea toteuttaa ja uusia jäseniä oli vaikea säilyttää. 

 

300 Tablettia lahjoituksena 

- Tablettilahjoituksina saatiin 300 tablettia nettiyhteyksin.  
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- Ne jaettiin jäsenille talolla ja samalla annettiin 1,5 tunnin peruskäyttökoulutus tabletin 

käyttöön.  

- Koulutuksen sisältö: 

- Miten teet Facebook- ja sähköpostitilin  

- Miten navigoit Fountain House Daily – sivustolla 

- Miten huolehdit virustorjunnasta ja lataat ohjelmia turvallisesti. 

 

Koko talon osallistuminen ja vastuunotto uuden oppimisesta 

- Digikoulutus-ryhmiä perustettiin  

- Puhelimen kautta annettiin digitukea vanhemmille jäsenille, joilla digitaitojen oppiminen vei 

aikaa. Se oli myös tapa tukea ja sitouttaa jäseniä toimintaan.  

- Sosiaalisten kontaktien ylläpitämistä etäyhteyksin 

- Uudelleenarviointia tarvitaan, kuinka suunnittelemme ja ohjaamme jäseniä virtuaalisesti 

 

Hyvät puolet 

- Virtuaalinen Klubitalo paljasti joitakin todellisia digitaalisia mahdollisuuksia, jota meillä on 

mahdollista kehittää ja joka jää elämään vielä pandemian jälkeenkin. 

- Yhteisömme menee eteenpäin digitaalisen osaamisen avulla. Vain sitä kautta voimme tulla 

täysiverisiksi digitaalisiksi kansalaisiksi, osalliseksi tästä uudesta maailmassa missä 

elämme. 

- Klubitalojen digitaalinen yhteistyö mahdollistaa toimivan ja kiinnostavan tavan 

maailmanlaajuisesti liittyen klubitalojen tapaamisiin. Toivomme, että sen avulla suhteet 

globaalisti kollegoihin kehittyvät merkityksellisiksi. 

 

Kehitettävää 

-  Uudet käyttöympäristöt: Käyttämämme alustat ovat erillään ja hankalia työskennellä niiden 

välillä 

-  Toiminta, joka ei välttämättä vastaa perinteisintä työpäivän mallia 

- Virtuaalisen klubitalon käyttö jäsenten liittymiseksi ja tapoja auttaa fyysistä klubitaloa 

jäsenten säilyttämisessä digitaalisesti 

-  Digiakatemia koulutuksen tueksi 

-  Portaalin suunnittelu ja rakennus 


