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Pääkirjoitus
Vuoden 2019 vuosikertomuksessa 
toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiaho toivoi 
vuoden 2020 olevan yhdistykselle 
vähintäänkin edellisvuoden veroinen. 
Mitä mieltä olette – miten ESKOT ry:n 
yhteisö selvisi?
 
On vaikeaa kirjoittaa vuodesta 2020, koska se oli 
monella tapaa niin erikoinen ja poikkeuksellinen. 
Mitä tahansa ajattelen kirjoittaa, tuntuu se liian 
vähäpätöiseltä tai itsestään selvältä. Me kaikki tie-
dämme, mitä maaliskuussa 2020 tapahtui. Kuinka 
pienen pieni virus sekoitti koko maailman, täyttäen 
uutiset ja vaikuttaen myös meistä jokaisen arkeen. 
Suomeen julistettiin poikkeustila, jolloin suurin osa 
palveluista suljettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään 
kotona. 

Tästä vuosikertomuksesta voit lukea siitä, kuinka ES-
KOT ry:n Klubitalojen toiminta jatkui, vaikka seinät 
kirjaimellisesti hävisivät ympäriltä. Mitä yhteisössä 
tapahtui ja miten toimintaa muutettiin sekä muo-
kattiin olosuhteet huomioiden? Poikkeuksellinen 
vuosi vaati koko klubitaloyhteisöltämme nopeaa 
reagointia ja etäjohtamisen käytänteiden kehittä-
mistä. Lähes kaikki rutiinit, aikataulut ja työtehtävät 
heittivät Klubitaloilla kuperkeikkaa. Huomionarvois-
ta on, että toimintaa pystyttiin kaikesta huolimatta 
jatkamaan eikä ketään työntekijöistä jouduttu lo-
mauttamaan. 

Jokainen työntekijä ja jäsen sai aloittaa päivänsä 
kotoaan käsin ja löytää tiensä virtuaaliseen eKlubi-
taloon. Tällainen muutos omassa työssä vaati jokai-
selta työntekijältä luovaa ongelmanratkaisukykyä, 

itsensä johtamista ja epävarmuuden sietämistä. 
Työntekijöiden kuormittuneisuutta on varmasti lisän-
nyt myös huoli jäsenistä, joihin ei ole saatu yhteyttä. 
Uskon, että iloa on puolestaan koettu hetkistä, joi-
na on jälleen onnistuneesti kohdattu – joko virtuaa-
lisesti tai maskit kasvoilla. 

Työntekijät ja jäsenet ottivat hurjan digiloikan ja 
lähtivät rakentamaan eri keinoin virtuaalista yhtei-
söllisyyttä. Monissa yhteisöllisyyden määritelmissä 
korostetaan vuorovaikutuksen, yhdessä olemisen 
ja tekemisen merkitystä – vastavuoroisuutta ja eri 
osapuolten tietämyksen jakamista. Hyvässä yhtei-
sössä on luottamusta, huumoria ja epämuodollista 
yhdessä olemista. Näiden elementtien tuominen 
myös virtuaaliseen Klubitaloon oli tärkeää ja vaati 
koko yhteisöltä yhteistä kehittämistä. 

Klubitaloyhteisöämme voikin tarkastella myös kehit-
tämisen näkökulmasta. Uuden oppiminen on mah-
dollista, kun yhteisössä on innostusta kehittämiselle. 
Edellytyksenä uudistumiselle on epäonnistumisen, 
kokeilun ja riskinoton salliminen. On tärkeää, että 
asioista voidaan katsoa uudesta näkökulmasta ja 
ihmisten välillä on luottamusta sekä avoimuutta, 
unohtamatta rakentavaa erimielisyyttä ja erilaisia 
näkökulmia.

Arjen rakenteiden häviämisestä huolimatta kehit-
tämistyötä on ESKOT ry:ssä tehty kuluneen vuoden 
aikana sekä päivittäisessä työssä että myös usei-
den hankkeiden kautta. Uudistaminen ja kehittä-
minen ei ole helppoa silloin, kun energia menee 
arjen rutiinien rakentamiseen ja ylläpitämiseen. 
Usein jopa suositellaan, että tällaisessa tilanteessa 

ei kehittämistyötä tehtäisi, vaan kes-
kityttäisiin perustehtävän ja rakentei-
den selkeyttämiseen.

Toimin itse yhden hankkeen projekti-
päällikkönä. Tässä Metropolia ammat-
tikorkeakoulun ja ESKOT ry:n yhteisessä 
Puuttuva Pala -hankkeessa on tarkoi-
tuksena löytää Klubitalon jäsenille 
joustavia mahdollisuuksia palkallisten 
keikkatöiden tekemiseen erilaisissa 
yrityksissä ja organisaatioissa. Kaikista 
rajoitteista ja suunnitelmien muutoksis-
ta huolimatta olemme vuonna 2020 
pystyneet toteuttamaan työkeikkoja 
ja rakentamaan Tuetun keikkatyön 
mallia. Erityisesti haluan tässä kiittää 
projektitiimiämme kekseliäisyydestä ja 
keikoilla käyneitä jäseniä rohkeudes-
ta. Iso kiitos kuuluu tästä Klubitalon 
hyvälle ja toimivalle yhteisölle.   

Toivon, että vuosi 2020 on vahvis-
tanut Klubitalon yhteisöllisyyttä ja 
kohtaamisen tärkeyttä.

Kiitän teitä kaikkia tästä hyvästä 
yhteisöstä, johon saan kuulua! 

Ulla Vehkaperä

ESKOT ry:n hallituksen sihteeri  
Lehtori, Metropolia AMK  
Projektipäällikkö, Puuttuva Pala –Tuetun 
keikkatyön malli (ESR) -hanke.

Yhteisön toimintakyky testattiin vuonna 2020
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Etelä-Suomen Klubitalot 
ESKOT ry (aikaisemmin 
Etelä-Suomen Klubita-
lo-osaajat ESKOT ry ja 
Helsingin Klubitalot ry) 
perustettiin vuonna 2001 
mielenterveyskuntoutusta 
tarjoavan Helsingin Klubi-
talon taustaorganisaatioksi 
(rekisteröinti yhdistysrekis-
teriin 23.10.2001, Y-tunnus 
1739417-3).

Toiminnan laajentumisen myö-
tä yhdistys vaihtoi nimensä Ete-
lä-Suomen Klubitalo-osaajat ES-
KOT ry:ksi ja muutti sääntöjä (re-
kisteröity 7.3.2014). Yhdistyksen 
nimi lyhennettiin muotoon Ete-
lä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:ksi 
ja sääntöihin tehtiin pieniä muu-
toksia (rekisteröity 29.6.2017). 

ESKOT ry:llä on kaksi Klubitaloa 
Helsingissä: Sörnäisissä sijaitseva 
Helsingin Klubitalo on toiminut 
vuodesta 1997 lähtien ja Mylly-
purossa sijaitseva Itä-Helsingin 
Klubitalo vuodesta 2009 lähtien. 
Syyskuussa 2014 ESKOT ry käynnisti 
Tikkurilan Klubitalon toiminnan vä-
liaikaisissa tiloissa, joista siirryttiin re-
montoituihin tiloihin alkuvuodesta 
2015. Imatran kaupungin sosiaali- 
ja terveyspalvelujen Eksoteen in-

tegroitumisen seurauksena vuonna 1999 perustettu 
Imatran Klubitalo siirtyi ESKOT ry:lle alkuvuodesta 
2016. Elokuussa 2017 avattiin yhdistyksen Klubitalo 
Nurmijärven Klaukkalaan. Lisäksi vuonna 2001 pe-
rustettu Lahden Klubitalo siirtyi osaksi ESKOT ry:tä 
vuoden 2018 aikana. 

Vuoden 2020 alussa Keski-Uudenmaan Klubitalo 
siirtyi osaksi 2020 ESKOT ry:n organisaatiota. Siirty-
män yhteydessä yhteisö nimesi talonsa uudelleen 
ja se sai nimekseen Tuusulanjärven Klubitalo. Klubi-
talojen lisäksi yhdistys hallinnoi tai oli osatoteutta-
jana vuonna 2020 kahdessa ESR-rahoitteisessa ja 
yhdessä STEA-rahoitteisessa hankkeessa.
 
Vuosikokous ja hallitustyöskentely
ESKOT ry piti koronapandemian vuoksi vuosikoko-
uksen poikkeuksellisesti vasta 21.9.2020. Puheen-
johtajaksi valittiin laatujohtaja Jari Koskisuu, vara-
puheenjohtajaksi johtaja Eeva-Marja Loukola ja 
sihteeriksi lehtori Ulla Vehkaperä. Muiksi hallituksen 
jäseniksi valittiin projektipäällikkö Mare Kinanen, 
asuntotyön diakoni Jari Hirvonen ja verkostokehit-
täjä Eija Suominen, varajäseneksi sosiaali- ja mie-
lenterveyspolitiikan asiantuntija Esko Hänninen. 

Yhdistyksen palkattujen työntekijöiden valitsemaa 
edustajaa ei ollut nimetty, joten tämä paikka jäi 
täyttämättä. Yhdistyksen Klubitalojen kuntoutujajä-
seniksi hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Aki 
Laitinen ja Sauli Savela sekä Laitisen henkilökohtai-
seksi varajäseneksi Tuukka Repo. ESKOT ry:n halli-
tus piti vuoden 2020 aikana yhteensä seitsemän 
kokousta. Kokouksista yksi pidettiin lähikokoukse-

na, yksi ns. hybridinä (oli mahdollisuus tulla paikan 
päälle tai liittyä kokoukseen Teams-etäyhteydellä) 
ja neljä Teams-etäyhteydellä. Lisäksi yksi kokouksis-
ta pidettiin sähköpostilla.

ESKOT ry:n yhteisten tiimien toiminta
ESKOT ry:n toiminnan johtamisessa ja kehittämises-
sä on toiminut useita työryhmiä (tiimejä), joihin on 
yhdistyksen kaikilta Klubitaloilta nimetty jäsen-työn-
tekijäedustajat. Tiimien kokouksissa on hyödynnet-
ty Microsoft Office 365:n Teams-sovelluksen video-
neuvottelutoimintoa. Lisäksi kunkin Klubitalon omat 
työryhmät, työyksiköt ja talokokous ovat toimineet 
tärkeinä hallinnollisina toimieliminä.

Koronapandemian vuoksi etäyhteyksillä toteutet-
tavan tiimityöskentelyn merkitys korostui aivan eri-
tyisesti vuonna 2020 ja jo aiempina vuosina luodut 
etätyöskentelyn käytännöt mahdollistivat ESKOT 
ry:n organisaation sujuvan siirtymän poikkeusolojen 
aikaiseen toimintaan. Imatran, Nurmijärven ja Lah-
den Klubitaloilla ovat kokoontuneet eri sidosryhmi-
en edustajista ja yhteistyökumppaneista koostuvat 
ohjausryhmät, joiden tehtävänä on ollut Klubitalon 
toiminnan tukeminen ja linkittäminen paikalliseen 
toimintaympäristöön.

Strategia ja hallinto
ESKOT ry:lle laadittiin vuoden 2020 aikana uudis-
tettu strategia vuosille 2021–2025. Strategia hyväk-
syttiin yhdistyksen hallituksessa syksyllä 2020 ja sen 
jalkauttaminen käynnistyi tämän jälkeen. Yhdistys 
on saanut vuodesta 2017 STEA:n yleisavustusta (Ay) 

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry
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yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan. Avustuk-
sella on katettu toiminnanjohtajan ja kehitysjohta-
jan palkka- ja muut kulut sekä kaikkien Klubitalojen 
hallinnolliset kulut ja hallituksen kulut. Yhdistyksen 
toiminnanjohtajana jatkoi Kaiju Yrttiaho ja kehitys-
johtajana Sami Ylitalo. Vuonna 2020 saatiin yleis-
avustukseen korotus talous- ja viestintäassistentin 
palkkaamiseksi hallintoon ja tehtävässä aloitti Päivi 
Kapri.

Vuoden 2020 aikana jatkettiin sähköisten työsken-
telyalustojen käytön hyödyntämistä ja kehittämistä 
edelleen. Vuoden alussa ESKOT ry:ssa siirryttiin Suo-
men Klubitalot ry:n ylläpitämään kaikkien Suomen 
Klubitalojen yhteiseen Salesforce-asiakastietojär-
jestelmään. Tämä oli merkittävä askel kohti koko 
verkoston tasolla tapahtuvaa tiedolla johtamisen 
kokonaisuutta ja toiminnan tulosten seurantaa.

Vuonna 2020 ESKOT ry teki edelleen tiivistä yhteis-
työtä Suomen Klubitalot ry:n käynnistämän Verkon 
Vahviste -kehittämishankkeen (2018–2021) kanssa. 
Yhteistyö liittyi valtakunnallisen asiakastietojärjestel-
män kehittämisen lisäksi erityisesti kansallisen Klubi-
taloverkoston strategian, laatutyön, arvioinnin sekä 
viestinnän kehittämiseen.
 
Opintojen tuki
Yhdistys on panostanut viime vuosina jäsenistön 
opintojen tuen systemaattiseen kehittämiseen STM/
STEAn (entinen RAY) tuella. Helsingin ja Itä-Helsingin 
Klubitaloilla aloitti yhteinen opintovalmentaja syys-
kuussa 2013. Muutaman vuoden jälkeen kävi ilmi, 
ettei yhden työntekijän resurssi riitä tukemaan kah- Ylempi kuva ESKOT ry:n tiimit, alemasssa kuvassa ESKOT ry:n organisaatiorakenne
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den talon jäsenistöä. Yhdistys haki 
ja sille myönnettiin v. 2016 alusta 
opintovalmentajan resurssi Itä-Hel-
singin Klubitalolle. Nurmijärven 
Klubitalolle resursoitiin jo hakuvai-
heessa opintovalmentajan toimi 
ja opintovalmentaja aloitti työs-
kentelynsä tammikuussa 2018. Yksi 
työvalmentajan toimi muutettiin 
Imatran Klubitalolla opintovalmen-
tajan toimeksi, ja opintovalmenta-
ja aloitti Imatran Klubitalolla työnsä 
elokuussa 2018. Tikkurilan Klubita-
lolle palkattiin opintovalmentaja 
kesäkuussa 2019 ja Lahden Klubi-
talolle marraskuussa 2020.

Opintovalmennuksen kehittämi-
nen ja yhteistyö Klubitalojen välillä 
on lisääntynyt ja saanut uusia muo-
toja opintovalmentajien määrän 
kasvaessa. Yhdistyksellä on tavoit-
teena saada opintovalmentajan 
resurssi kaikkiin sen Klubitaloihin. 
Vuoden 2021 alussa tämä tavoite 
saavutetaan, kun myös Tuusulan-
järven Klubitalolle voidaan palka-
ta opintovalmentaja.

Henkilöstö
Yhdistyksen henkilöstön lukumää-
rä oli tilikauden alussa 49 ja sen 

ARVOT
Toimimme ihmisarvoa ja -oikeuksia 

kunnioittaen. Toimintaamme 

ohjaa tasavertainen oikeus toimia 

yhteiskunnassa. Toimintamme 

perustuu yhdessä tekemiseen.

VISIO
Olemme arvostettuja 

yhteisöllisyyden rakentajia sekä 

ennakkoluulottomia mielekkään 

arjen, opintomahdollisuuksien 

ja työelämäosallisuuden 

kehittäjiä.

päättyessä 57. Vuoden lopussa työntekijöistä 
kokoaikaisia oli 49, osa-aikaisia kuusi ja tunti-
työsuhteessa työskenteli kaksi työntekijää. 
Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 52,1.  

Yhdistyksen työntekijöille kesäkuussa 
toteutetuksi suunnitellut kaksipäiväiset 
kehittämis- ja työhyvinvointipäivät ty-
pistyivät koronapandemian vuoksi yk-
sipäiväseksi kehittämispäiväksi marras-
kuussa. Kukin Klubitalo toteutti tämän 
lisäksi loppuvuodesta talokohtaisen 
työhyvinvointipäivän joko etäyh-
teydellä tai lähitoimintana.

Kaikkien talojen työntekijät 
osallistuivat kunkin Klu-
bitalon palkatulle hen-
kilöstölle kohdennet-
tuihin kuukausittaisiin 
ryhmätyönohjauksiin. 
Toiminnanjohtaja sai 
omaan työhönsä 
ohjausta mentoril-
taan. ESKOT ry on 
Hyv invo int ia lan 
liiton jäsen ja nou-
dattaa Yksityisen 
sosiaalipalvelualan 
työehtosopimusta.

(*) Tässä sarakkeessa kunkin yksikön kohdalla esitetty ylempi luku on STEAn v:lle 
2019 myöntämä avustus euroina ja alempi luku v:lta 2018 siirtynyt avustus euroina.  

(**) Lahden Klubitalon kuntarahoittajia olivat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
sekä Lahden ja Heinolan kaupungit. 

(***) Tuusulanjärven Klubitalon kuntarahoittajia olivat Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymä ja Keravan kaupunki. 

ESKOT ry:n toiminnan avustukset ja Koulutuskeskuksen tuotto vuonna 2020

ESKOT ry:n jäsentilasto, yhteenveto 2020

ESKOT ry:n hankeavustukset vuonna 2020
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Kansainvälisyys ei 
ole millään tavoin 
poikkeavaa Helsingin 
Klubitalon toiminnassa. 
Näin on myös korona-
pandemian aikana, vaikka 
Klubitalollemme tuttuja 
kansainvälisiä vieraita 
ei meillä nyt päässyt 
käymäänkään.

Vahvimmin kansainvälisyys näkyi 
Klubitalollamme marraskuussa, 
kun Rooman Klubitalo järjesti en-
simmäisen virtuaalisesti toteute-
tun Euroopan klubitaloseminaa-
rin. Sen pääpuhujaksi nimittäin 
oli valittu Euroopan klubitalover-
koston (Clubhouse Europe) halli-
tuksen varapuheenjohtaja, Hel-
singin Klubitalon jäsen Pauli Löija. 
Puheessaan hän korosti kokemus-
asiantuntijoiden merkitystä kaikilla 
vaikuttamisen ja päätöksenteon 
tasoilla: 

”In too many conferences, the 
so called Specialists are talking 
about mental illnesses to other 
specialists, civil servants and Poli-
ticians while the voice of ’Experts 
by Experience’ is totally missing. 
The general belief is that doctors 

and other civil servants are the best experts to talk 
about mental illnesses. I think the background of 
this kind of thinking is the assumption that people 
with mental illness are too weak or even too stupid 
to talk about the subject that they are themsel-
ves suffering from. The worst thing about all this is 
that while specialists are talking among themsel-
ves, people with mental illnesses, do not hear what 
they are saying nor are they given an opportunity 
to contribute.” 

“We need to be more aware of the value of sen-
ding members, ’Experts by Experience’ to important 
meetings where the resources for Clubhouse work 
are being decided. We need to demonstrate the 
positive impact that Clubhouses have in Conferen-
ces, by providing real cases, real living people, and 
testimonials on how Clubhouse has helped them 
with their mental health problems. By providing 
opportunities and openness to members’ voices 
in Clubhouses International and foreign policy it’s 
the only way to show, how Clubhouses have wor-
ked and succeeded. Clubhouse staff and Board 
of Directors need to be more aware of the value 
and impact of the members voice in external and 
High-level meetings and should be encouraging 
members to participate in these meetings. It is not 
enough that members only speak to other Club-
house members and staff in local and international 
Clubhouse seminars. We need to take the voice of 
the ’Experts by Experience’, the Clubhouse mem-
bers themselves to all Stakeholders meetings far 
and wide and at all levels. A member’s testimony 

Clubhouse Europen hallituksen varapuheenjohtajana 
vuoteen 2020  toiminut Pauli Löija oli Euroopan 
klubitaloseminaarin pääpuhuja. 

has always been the most powerful voice – we 
must not forget this.”

Tämän lisäksi Helsingin Klubitalon kansainvälinen 
toiminta on näkynyt myös siinä, että edellä mainittu 
jäsenemme on osallistunut – myös virtuaalisesti – 
järjestettyihin Clubhouse Internationalin Facultyn eli 
akkreditoijien koulutus- ja kokoustapaamisiin pitkin 
vuotta. Niiden keskeinen teema on ollut virtuaali-
sen akkreditointimallin luominen ja siihen koulutta-
minen. Suomessa oli vuonna 2020 kuusi koulutettua 
akkreditoijaa: Pauli Löijan lisäksi Jukka Pousi ja jä-
sen Imatran Klubitalolta, Aki Laitinen Itä-Helsingin 
Klubitalolta, Kati Liiri Suvimäen Klubitalolta ja Lotta 
Eriksson Klubbhus Pelarenista. 

Kansainvälisten koulutuskeskusten tapaamisessa 
Helsingin Klubitalo sai ansaitsemaansa huomiota 
osakseen siitä syystä, että se on toistaiseksi ainut 
Klubitalomalliin syventävää klubitalokoulutusta vir-
tuaalisesti järjestänyt koulutuskeskus. Tämän Hel-
singin Klubitalon koulutuskeskus on tehnyt ilman 
Clubhouse Internationalilta saatua ohjausta, oman 
vankan kokemuksensa pohjalta. 

Clubhouse Europen hallituksen vuosikokouksessa 
marraskuussa 2020 jättänyt Pauli Löija jatkaa edel-
leen Clubhouse Europen sähköisesti julkaistavan 
Newsletterin päätoimittajana ja taittajana. 22-si-
vuinen Newsletter 2020 ilmestyi vuoden lopulla jou-
lukuussa ja se lähetettiin kaikkien eurooppalaisten 
Klubitalojen johtajille sähköpostin liitteenä sekä 
joillekin yhteistyötahoille. Newsletter sisälsi muun 

Kansainvälinen toiminta
Helsingin Klubitalon keskiössä

muassa Klubitalomme johtajan Reetta Sedergrenin 
kirjoittaman artikkelin Helsingin Klubitalon uudes-
ta toiminnallisesta innovaatiosta, MiniKlubista. Se 
on mielenterveyden haasteista kärsivien pienten 
lasten vanhemmille tarkoitettu kohtaamis- ja kes-
kustelupaikka.

Useita jäseniämme ja henkilökuntaamme kuuluvia 
on osallistunut vuoden mittaan niin Fountain House 
New Yorkin kuin Clubhouse Internationalin järjestä-
miin Webinaareihin. Niihin on kaikilla klubitalolaisilla 
ollut vapaa oikeus osallistua ja jonkin verran väkeä 
Klubitaloltamme niihin on myös osallistunut.

Clubhouse Europe julkaisee vuosittain tiedotuslehden. 
Sen päätoimittajana on Pauli Löija Helsingin 
Klubitalolta. Se on lähetetty kaikkien Euroopan 
Klubitalojen johtajien sähköposteihin vuoden 2020 
lopulla.

Tämä kaksikko oli usein nähtävillä virtuaalisessa 
Klubitalojen Euroopan seminaarissa. Oikealla Guido 
Valentini, joka on Rooman Klubitalon johtaja, hänet 
valittiin Clubhouse Europen hallituksen uudeksi 
puheenjohtajaksi.
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Helsingin Klubitalo on yksi maail-
man kahdestatoista koulutuskes-
kustalosta, joka voi järjestää muun 
muassa klubitalomalliin syventäviä 
kahden tai kolmen viikon klubitalo-
koulutuksia. Euroopassa toimii mei-
dän koulutuskeskuksemme lisäksi 
Lontoon Mosaic Clubhouse sekä 
Fontenehuset i Oslo, joka järjestää 
koulutuksia vain norjaksi. Muut kou-
lutuskeskukset toimivat Yhdysval-
loissa, Kanadassa, Etelä-Koreassa, 
Hong-Kongissa ja Australiassa. 

Koronapandemian vuoksi klubita-
lokoulutukset ovat olleet pysäh-
dyksissä kaikkialla maailmassa. 
Näin kävi myös meidän Klubita-
lollemme vuoden 2020 keväällä, 
jolloin aloitimme tavanomaisen 
kahden viikon klubitalokoulutuk-
sen. Ensimmäisen viikon jälkeen 
koulutus oli keskeytettävä koron-
arajoitusten takia, mutta se vietiin 
loppuun lokakuussa virtuaalisesti. 

Viikon mittainen erittäin tiivis virtu-
aalisesti toteutettu koulutusjakso 
osoittautui varsin raskaaksi niin 
opiskelijoille kuin koulutuksen ve-
täjillekin. Koulutukseen osallistu-
neet Klubitalot – Loviisa, Nurmijär-
vi ja Porvoo – suoriutuivat rankas-

ta virtuaalisesta rupeamasta kuitenkin kiitettävästi. 
Loviisan ja Porvoon Klubitalojen kehittämissuunni-
telmissa keskiössä oli mentorointiohjelma ja Nur-
mijärven Klubitalon kehittämissuunnitelma käsitteli 
siirtymätyöohjelman käynnistämistä ja päivittäisen 
kävijämäärän nostamista. Kehittämissuunnitelmien 
ohjaajina toimivat jäsen–työntekijä -parit Helsingin 
Klubitalolta. 

Kouluttajina klubitalokoulutuksessa toimi niin Hel-
singin Klubitalon henkilökuntaa kuin jäseniäkin. 
Lisäksi oli joitakin koulutuskeskuksen ulkopuolisten 
pitämiä luentoja, joista erityisesti Esko Hännisen lu-
ento vaikuttavuudesta ja kansainvälisyydestä sai 
osakseen paljon kiitosta. Siirtyminen virtuaaliseen 
koulutukseen oli haasteellinen projekti koulutuskes-
kuksellemme, mutta emme halunneet jättää jo 
aloitettua koulutusta kesken. Näin ollen ainoak-
si vaihtoehdoksi jäikin turvautua tietoteknisten 
viestintävälineiden apuun. 

Helsingin Klubitalon koulutuskeskus on ainoa 
koulutuskeskustalo maailmassa, joka on jär-
jestänyt klubitalomalliin syventävää klubitalo-
koulutusta virtuaalisesti. Ainoastaan Genesis 
Club Yhdysvalloissa on järjestänyt viikon mit-
taisen siirtymätyö- ja toisen viikon mittaisen 
nuorisotyökoulutuksen virtuaalisesti, mutta var-
sinaisen klubitalokoulutuksen virtuaalisesta järjes-
tämisestä heilläkään ei ole kokemusta. 

Meidän koulutuskeskuksemme onkin toiminut 
edelläkävijänä tässä suhteessa ilman Clubhouse 

Internationalilta saatua erityistukea. Niinpä Klubita-
lomme edustajia kuultiinkin erittäin tarkalla korvalla 
kansainvälisessä koulutuskeskustapaamisessa, joka 
sekin järjestettiin virtuaalisesti. 

Saatuja kokemuksia ja palautetta virtuaalisen 
koulutuksen järjestämisestä on hyödynnetty uutta 
virtuaalista koulutusta suunniteltaessa, joka on to-
teutettu maaliskuussa 2021.

Helsingin Klubitalon koulutuskeskus on  
edelläkävijä virtuaalisessa koulutustoiminnassa
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Info:
Perustamisvuosi: 1997 

Jäsenmäärä: 1204 

Klubitalon yksiköt: media-,

 ravintola, työ- ja opintoyksikkö 

Henkilöstön rakenne: johtaja, apulaisjohtaja, 

kahdeksan työvalmentajaa ja 

opintovalmentaja

Jäsenten ikäjakauma:

18–79v

Itä-Helsingin Klubitalo
Kohtaamisia Itä-Helsingin Klubitalolla 
- tukea opintoihin, työllistymiseen ja hyvinvointiin
Itä-Helsingin Klubitalolla kohdattiin vuonna 2020 
monissa eri yhteyksissä. Yhä kasvavassa yhteisös-
sämme tuettiin ja saatiin tukea opintoihin, työelä-
mään ja hyvinvointiin. Kohtaamisia oli sekä kasvo-
tusten että etäyhteyksin toteutettuna. Tässä pari 
esimerkkiä. 

Reach out - kohtaamisia 
yhteydenpitopuheluissa 
poikkeusvuonna 2020

Klubitalomalliin kuuluu yhtenä osana reach out eli 
yhteydenpito. Kansainväliset laatusuositukset mää-
rittelevät sen näin: ”Klubitalo pitää järjestelmällisesti 
yhteyttä niihin jäseniin, jotka eivät käy Klubitalolla, 
alkavat eristäytyä tai ovat sairaalahoidossa.” 

Yhteydenpitoa on tehty yhtenä klubitalopäivän 
työtehtävistä sekä työntekijöiden että jäsenten toi-
mesta. ESKOT ry:n uudessa viestintästrategiassakin 
se on huomioitu ja yhdeksi viestinnän tavoitteeksi on 
asetettu jatkuva viestiminen nykyisille jäsenille sekä 
jäsentutustujille. Jatkuva viestintä nähdään välttä-
mättömänä jäsenten aktivoimisen, klubitalotoimin-
nasta muistuttamisen sekä turvallisuudentunteen 
luomisen kannalta. On tärkeää, että jäsenemme ja 
jäsentutustujamme tietävät sekä muistavat Klubita-
lojen olevan olemassa heitä varten ja heidän ole-
van klubitaloyhteisöllemme tarpeellisia ja tärkeitä. 
 
Itä-Helsingin Klubitalon fyysisten ovien sulkeuduttua 
keväällä 2020 toiminta sai uusia muotoja. Myös yh-

teydenpito muuttui. Teimme jäsenten 
yksilöllisiin tarpeisiin perustuvan yhtey-
denpitoaikataulun, jonka tarkoitus oli 
alussa sekä tiedottaminen, että arjen 
rakenteiden ja rutiinien ylläpidon tär-
keydestä muistuttaminen yhteiskun-
nan muuttuneessa tilanteessa. Pian 
yhteydenpitopuhelut alkoivat poikia 
myös muita tuloksia.

Puheluissa asetettiin tavoitteita ja 
seurattiin niiden toteutumista, poh-
dittiin ja etsittiin ratkaisuja haasta-
viin elämäntilanteisiin, tsempattiin ja 
rohkaistiin, etsittiin ja jaettiin tietoa, 
vaihdettiin kuulumisia ja kuljettiin rin-
nalla. Kun muuta toimintaa joudut-
tiin rajaamaan, kahdenvälisiä yhtey-
denpitoja kertyi vuoden 2020 aikana 
lähes 4000!

Alkuvuodesta 2021 teimme jäsenky-
selyn koskien vuotta 2020. Saimme 
paljon vastauksia, joista korostui yh-
teydenpidon tärkeys: n. 80 % vastan-
neista piti tärkeänä tai erittäin tärkeä-
nä, että Klubitalolta on oltu säännölli-
sesti yhteydessä. Lähes yhtä tärkeänä 
pidettiin sitä, että työntekijöihin oli 
helppo saada tarvittaessa yhteys. 
Poikkeusajan toiminnoista säännölli-
sen yhteydenpidon lisäksi tärkeimmik-
si nousivat tiedonsaaminen Klubitalon 

Kokemuksia 

yhteydenpitopuheluista: 

Tärkeää että pitää yhteyttä. 
Se, että muistetaan.

Olen saanut puheluissa koronasta tietoa.

Ajatuksista tulee realistisempia 
kun niistä puhuu. 

Konkreettisesti ollut apua yksityiselämän 
probleemiin. Tsemppausta, muistuttelua 

ja uskoa, että vaikeastakin 
haasteesta voi selvitä.

Jos ei olisi tullut soittoa talolta, 
en olisi varannut aikaa hoitajalle.

Sain tiedon koulutuksesta ja tukea 
sen aloittamiseen ja koulutuksen aikana.

”
”
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Reach out -puheluista tulee taas koko yhteisön yh-
teinen tehtävä: “Moikka, tehdään tänään klubilta 
yhteydenpitoa. Mitä sulle kuuluu, tuutko käymään?” 

Vertaisuus – kohtaamisia 
opiskelijoiden vertaistukiryhmässä

Opiskelijoiden vertaistukiryhmä on ollut tärkeä 
kohtaamispaikka Klubitalojen opiskeleville jäsenil-
le. Ryhmän tapaamiset siirtyivät etätapaamisiksi 
vuonna 2020 ja niiden määrää lisättiin merkittävästi 
jäsenten toiveesta. Jäsenet kokivat ryhmätapaa-
misille olevan entistä enemmän tarvetta, koska 
etäopiskeluun siirtymisen myötä kohtaamiset op-
pilaitoksissa loppuivat. Vertaisryhmässä pohdittiin 
etäopiskeluun liittyviä haasteita ja jäsenet tukivat 
toisiaan ja antoivat toisilleen vinkkejä. Jäsenet ovat 
kertoneet ryhmällä olevan suuri merkitys oman jak-
samisen ja opintojen etenemisen kannalta. Viikoit-
tainen kuulumisten vaihto on ollut monelle viikon 
kohokohta. “Nämä ihmiset pysyvät elämässäni ja 
olen saanut ryhmästä uusia ystäviä”, jäsen tiivistää 
ryhmän merkityksen.

Yhdessäoloa kasvun äärellä 
– kohtaamisia luontolähtöisen 
työvalmennuksen ryhmässä

Kesäkuussa Itä-Helsingin Klubitalolla kokeiltiin luon-
tolähtöistä toimintaa työharjoittelija Tiinan johdolla. 
Luonnolla on tutkitusti monia hyvinvointivaikutuksia, 
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tilanteesta ja toiminnasta sekä 
etätoimintaan aktivoiminen.  

Kun teimme yhteenvetoa vuodes-
ta 2020, halusimme kysyä jäseniltä 
tarkemmin puheluiden merkityk-
sestä. Puhelut piristivät ja nostivat 
mielialaa sekä toivat turvallisuu-
den tunnetta ja helpotusta ahdis-
tukseen ja yksinäisyyteen. Puhe-
luiden kerrottiin myös aktivoineen 
toimeen tarttumisessa. Arjen haas-
tavia tai jännittäviä asioita tuli hoi-
dettua, uusi harrastus aloitettua 
tai lääkäriaika varattua kannus-
tuksen avulla. Puhelinkeskusteluis-
sa oli ratkottu yhdessä vaikeitakin 
yksityiselämän haasteita. Keskus-
tellessa omien ajatusten ja tavoit-
teiden kerrottiin selkiytyneen ja 
suunnitelmien konkretisoituneen.  

Aika kauas on menty kansainvälis-
ten laatusuositusten määritelmäs-
tä yhteydenpidolle? Ehkä, mutta 
olemme myös vastanneet yhteis-
kunnan muuttuneeseen tilantee-
seen ja jäsenten tarpeisiin. Tule-
vaisuudessa voimme taas tavata 
kasvokkain yhteisen tekemisen 
merkeissä ja istua saman pöydän 
ääreen vaihtamaan kuulumisia ja 
pohtimaan unelmia ja tavoitteita. 

ja luontolähtöistä toimintaa on ollut Klubitaloilla to-
ki aiemminkin. Kokeilussa mietittiin sitä, miten sitä 
voisi systematisoida ja hyödyntää etenkin työval-
mennuksessa. Luonnossa toimiminen voi esimerkiksi 
vahvistaa ja avata uusia työuratoiveita (piha-aluei-
den hoito, puutarhatyöt, eläinten hoiva, luonnon-
suojelu jne).

Kokeilu toteutettiin ryhmätyövalmennuksena, ja ryh-
mä kokoontui kolme kertaa. Ensimmäinen kerta oli 
motivointia. Jokainen sai kertoa, millaisesta ”luon-
toilusta” pitää ja mitä luonto merkitsee. Samalla jä-
seniä informointiin luonnon hyvinvointivaikutuksista.

Toisella kerralla tutustuttiin Lasten ja nuorten puu-
tarhayhdistyksen toimintaan Kumpulassa, jossa ko-
keiltiin työskentelyä kasvimaalla. Samalla keskustel-

tiin luontoammateista ja -kokemuksista sekä kunkin 
vahvuuksista ja taidoista. Kolmannessa tapaami-
sessa keskusteltiin ryhmän jatkosta.

Toiminta voisi olla esimerkiksi retkiä, ulkona tapah-
tuvaa ohjaustyötä, lemmikkien hoitoa, viherkasvien 
ja yrttien kasvatusta, luontokuvausta ja maalaus-
ta, askartelua luonnon elementeistä ja luontoele-
menttien tuomista sisätiloihin tai vaikka retkeilytai-
tojen opettelua.  

Ryhmä sai jatkoa, kun Klubitalon viherkasvit istutet-
tiin kesän aikana isompiin altakastelulaatikoihin ja 
niihin vaihdettiin mullat. Nyt kasvit voivat parem-
min ja niitä on helpompi hoitaa. Eri ideat luonnon 
hyödyntämisestä klubitalon toiminnassa odottavat 
jatkoa, kunhan pääsemme jälleen näkemään toi-
siamme kunnolla talolla.

Info
Perustamisvuosi: 2009

Jäsenmäärä: 290 

Klubitalon yksiköt: toimisto ja keittiö  

Henkilöstön rakenne: johtaja, 

kolme työvalmentajaa  ja 

opintovalmentaja 

Jäsenten ikäjakauma: 22–74
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Vuosien varrella talon tilat ovat muuttuneet huomatta-
vasti, yhä enemmän laatusuositusten mukaisiksi. Mat-
kalla on ollut muuttoja, uusia tilajärjestelyjä sekä viime 
vuoden remontti. 

Imatran Klubitalon kiinteistö on alunperin rakennettu 
asuintaloksi 1950-luvulla. Kolmikerroksisen talon tilat ja-
kautuvat porrastetusti viiteen eri tasoon, joka asettaa 
omat haasteensa työpainotteisen päivän toiminnal-
le sekä esteettömyydelle. Kevään 2020 koronan ai-
heuttama talon täyssulku mahdollisti suuren remontin 
toteuttamisen kerralla, sisältäen seinien kaatamisia, 
asbestipurkutöitä sekä lattia-, seinä- ja kattopintojen 
uudistamisia.

Toimistotiloista saatiin seinän purkamisella yksi yhtenäi-
nen ja avarampi työskentelytila entisen kahden pienen 
huoneen sijaan. 

Suuri neuvotteluhuone, ’’neukkari’’ koki nuorennus-
leikkauksen ja tilojen käyttömukavuus tehostui katosta 
lattiaan akustiikkalevyjen ja uusien pintojen myötä. Re-
montin myötä tilan käyttö monipuolistui huomattavasti. 
Ennen tyhjäkäynnillä ollut tila löysi kaasupolkimen ja se 
onkin yksi talon käytetyimmistä tiloista.

Myös kahvion viihtyvyyttä parannettiin pintaremontilla. 
Kahviossa työskentelevien työergonomiaa parannet-
tiin uusimalla työtilat ja myyntitiski ammattimaisemmiksi.  
Eteistilojen toimivuutta parannettiin uusimalla ja lisää-
mällä vaatteiden ja kenkien säilytystiloja. 

Remontin helmenä on uudistunut respamme. Ennen 
pienestä ja vaatimattomasta sekä pimeästä respa-
huoneesta kuoriutui avara, valoisa ja viihtyisä työpiste. 

Uutta kohti

Kahvio ennen ja jälkeen remontin.
Info

Perustamisvuosi: 1999 

Jäsenmäärä: 261 

Klubitalon yksiköt:  

respa, toimisto ja keittiö  

Henkilöstön rakenne: johtaja, 

opintovalmentaja ja kolme työvalmentajaa  

Jäsenten ikäjakauma: 19–87

(aktiiveissa 19–79) 

Uudistettu respa.

Uudistetusta respasta aukeaa nyt hyvä näköyhteys 
eteiseen ja ulko-ovelle, mikä parantaa Klubitalolle 
tulijoiden vastaanottamista heti sisälle tultaessa. 

Remontoituihin tiloihin asennettiin sata akustiikka-
levyä poistamaan vanhan kivitalon ongelmana 
ollutta kaikumista, ja täten kokousten ja ryhmien 
pitäminen etenkin etäyhteyksillä parani suures-
ti paremman akustiikan ansiosta. Lisäksi teimme 
viime vuonna uusia tilajärjestelyjä, joiden myötä 
opintovalmentaja sai uuden rauhallisemman työs-
kentelytilan.

Klubitalon laatusuosituksessa numero 13 määri-
tellään tiloista seuraavasti: “Klubitalon tilat on 
suunniteltu niin, että ne mahdollistavat työ-
painotteisen päivän ja ovat samalla viihtyi-
sät ja kooltaan sopivat sekä arvokkuutta 
ja kunnioitusta herättävät”.

Olemme vuosien varrella panosta-
neet tietoisesti kalusto- ja laitehan-
kintoihin, sekä viime vuoden puolella 
toteutettu remontti tukee tämän laa-
tusuosituksen toteutumista. Olemme 
erittäin tyytyväisiä ja iloisia uudiste-
tuista tiloistamme ja odotamme in-
nolla, että pääsemme taas käyttä-
mään tilojamme täysipainoisesti.
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Vuosi 2020 alkoi Nurmijärven 
Klubitalolla iloisissa merkeissä. 
Siirryimme projektirahoitukses-
ta vakituisen rahoituksen piiriin 
ja valmentajien työsuhteet vaki-
naistettiin. 

Monenlaista muutakin ehti alku-
vuodesta tapahtua, mutta halu-

simme nostaa tähän  vuosikertomuslehteen uusista 
Nurmijärven Klubitalon toimintamuodoista kyytipal-
velun ja kesän palstatoiminnan.

Kyytipalvelu

Saimme rahoituksen autoa varten helpottaaksem-
me muissa taajamissa asuvien jäsenten ja tutustuji-
en kulkemista Klubitalolle. Lisäksi autolle on käyttöä 

retkillä ja vierailuilla. Leasing-autoksemme valikoi-
tui seitsemänpaikkainen Volkswagen Caddy, jos-
sa on tilaa useammalle kyytiläiselle ja jonka aja-
miseen riittää B-ajokortti.  Kuljettajina toimivat jä-
senet, jotka huolehtivat myös ylläpitoon liittyvistä 
tehtävistä, kuten tankkauksesta, pesusta ja muista 
pienistä huoltotoimenpiteistä.

Alkuvuodesta käynnistyneen kyytipalvelun pääreit-
ti ajetaan Röykän, Rajamäen ja Kirkonkylän pää-
taajamien kautta tiistaisin ja keskiviikkoisin suuntaa 
antavan aikataulun mukaisesti. Jäsenet ilmoittavat 
kyydin tarpeen ja pysäkin viimeistään edellisenä 
päivänä kello 15 mennessä. Kyyti lähtee Klubitalol-
ta kello 9 ja paluukyyti iltapäivällä kello 14.

Mielekkäiden työtehtävien ja sujuvan kulkemisen 
lisäksi auto on tarjonnut myös mahdollisuuksia ver-
taistuen toteutumiseen. Nurmijärven maalaismai-
semien ihastelun lomassa on päästy käymään pit-
kiäkin keskusteluja aiheesta kuin aiheesta.

Kyytipalvelu ja palstatoiminta
vahvistavat Nurmijärven Klubitalon yhteisöä  

”Kyytipalvelu on 
mahdollistanut osallistumiseni 

Klubitalotoimintaan, joka puolestaan 
on auttanut minua 

pysymään tolkuissani.” 
 -Jäsen

Palstatoiminta
Kun koronarajoitukset kesällä helpottivat, aloitim-
me erilaiset ulkotoiminnat.

Liikuntaryhmien ja lähiseutu-
retkeilyn lisäksi saimme idean 
vuokrata viljelypalstan Nurmi-
järven Kirkonkylältä. Kesäkuun 
alusta elokuun loppuun kokoon-
nuimme tiistaisin aarin kokoisella 
palstallamme, jossa kasvatettiin vi-
hanneksia ja kukkia.   

Kasvimaan hoidon lisäksi palstapäivinä tehtiin 
kävelylenkki, käytiin tutustumassa kirjaston vaih-
tuviin taidenäyttelyihin sekä kahviteltiin ja syötiin 
eväitä. Toimintaa varten ostettiin pop-up teltta ja 
telttatuoleja, joten palstailu toteutui säällä kuin 
säällä. Viereinen frisbeegolfrata ja kävelytie tarjosi-
vat hyvät mahdollisuudet yhdessä pelailuun. Talon 
auto mahdollisti jäsenten sekä viljely- ja retkitarvik-
keiden kuljetuksen Klaukkalasta Kirkonkylälle.   

Palstatoiminnan hyvinvointivaikutuksista innostu-
neena haimme ja pääsimme mukaan vuoden 
2021 Sininauhaliiton ja Vihreän Veräjän Green Ca-
re -hankkeeseen.

Jäsenen ajatuksia 
palstatoiminnasta:
Täytyy myöntää, että ensi alkuun näin palstan vain 
loistavana tekosyynä ihmisten kohtaamiselle, mul-
lan tonkiminen ei juuri kiinnostanut.  Aurinko paistoi, 
yhdessä syötiin eväitä ja juteltiin mukavia. Mutta 
pikkuhiljaa rupesi viljelykin kiinnostamaan, joku 
tiesi perunoista, toinen salaatista, kolmas kesäkur-
pitsoista… Yhdessä meillä olikin yllättävän paljon 

tietoa, osaamista ja näkemystä. 
Hei, tää juttuhan toimii! Oli iha-
naa tonkia sitä multaa, hätistellä 
kärpäsiä, haistella kukkasia, saa-
da ohjeita ja neuvoja naapuri-
palstalta, ja sitten alkoi tulla sa-
toa, wau!

Kun Klubitaloa sitten varovasti 
availtiin, niin oli aika makea tunne, 
kun lounaspöytään saatiin ihan it-
se kasvatettua satoa tarjolle. Ensi 
kesänä uudestaan! Se 25 euron 
palstavuokra on maksanut itsensä 
jo tuhatkertaisesti takaisin hyvänä 
olona!

Info
Perustamisvuosi: 2017

Jäsenmäärä: 185

Klubitalon yksiköt: toimisto ja keittiö  

Henkilöstön rakenne: johtaja, kolme 

työvalmentajaa  ja opintovalmentaja 

Jäsenten ikäjakauma: 17–78
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Vuosi 2020 oli muutosten vuosi, se 
alkoi tavallisena keväänä ja vaih-
tui erittäin muuttuneeseen toimin-
taympäristöön Klubitalolla ja laa-
jemminkin yhteiskunnassa. Tämä 
on näkynyt esimerkiksi Tikkurilan 
Klubitalon vapaa-ajan toiminnois-
sa, jotka toteutettiin etäyhteyksillä 
toimivalla Microsoft Teams -alus-
talla.

Klubitalomme pyrkii mahdollista-
maan monenlaista jäsenten tuot-
tamaa vapaa-ajan toimintaa, 

Klubitalo siirtyi etätoimintaan vallitsevan korona-
tilanteen vuoksi.

Nuorten ryhmä jatkui etäyhteyksillä ja myös uusia 
vapaa-ajan toimintoja muovautui. Valokuvien ot-
to ja jakaminen yhteisön kesken sekä etäyhtey-
dellä toteutettu levyraati koettiin mielekkääksi 
vapaa-ajan toiminnoksi. Esimerkiksi luontokuvia on 
otettu teemoittain ja se on kannustanut yhteisöäm-
me liikkumaan ulkona.  

Hybriditoiminta eli toiminta, jossa yhdistyivät etä- 
ja lähitoiminta alkoi 1.6.2020, jolloin Klubitalolla 
lähitoiminnassa toteutimme piknikkejä. Piknikeillä 
vietimme aikaa Tikkurilan lähimaastossa hyvien 
eväiden, Mölkyn ja tietovisailun parissa. Sadepäi-

vien piknikit vietimme Klubitalolla 
laulaen karaokea ja syöden 

eväitä. Kävelyfutistoiminta 
pystyttiin käynnistämään 

jälleen tekniikkaharjoi-
tuksilla kesäkuun alus-
ta syksyyn saakka.  

Alkusyksyllä toteu-
timme Mielenter-
veyden keskusliiton 
Askeleita Arkeen 
-ohjelman, joka kes-

ti kaksitoista viikkoa. 
Suunnittelimme ja 

toteutimme yhteisössä 
Askeleita Arkeen -kalen-

terin pohjalta toiminnallisia 
videoita, jotka jaoimme Klu-

joista toteutuneita ovat muun muassa kävelyryh-
mät, valokuvaukset aiheittain ja uimahalliryhmät. 
Yhteisömme jäsenet ovat alusta lähtien aktiivisesti 
suunnitelleet ja toteuttaneet toimintaa.  

Monipuoliset vapaa-ajan tapahtumat lisäävät vir-
kistystä ja arjen aktiivisuutta, joka on ollut erityisen 
tärkeää korona-aikana. Toiminta on tuonut sisältöä 
ja rytmitystä arkeen sekä lisännyt jäsenten osalli-
suutta yhteisössämme.  

Alkuvuodesta pääsimme järjestämään normaalis-
ti lähitoiminnassa kävelyfutista, uimahalliryhmää, 
nuorten ryhmää ja kävelyryhmää. Maaliskuussa 

bitalomme sosiaalisen median tileillä sekä yhteisön 
omassa WhatsApp-ryhmässä. Videot ovat nähtä-
vissä myös Tikkurilan Klubitalon Youtube-kanavalla. 

Loppuvuodesta siirryttyämme täysin etätoimintaan 
takaisin toteutimme jäsenvetoisesti jouluisen him-
melityöpajan, jossa opettelimme yhdessä himmelin 
tekoa. Työpajassa oli myös mukavaa rentoa rupat-
telua ja teemaan sopivan musiikin kuuntelua. 

Vuonna 2020 opimme yhteisössä digitaitoja, joita 
hyödynsimme aktiivisesti toiminnassamme. Tämän 
myötä tulevana vuonna pääsemme etätoimin-
nassa jatkamaan siitä mihin jäimme. Aikomuksena 
on toteuttaa jäsenvetoista vapaa-ajan toimintaa 
muun muassa jäsenvetoisina lauantaina ja muina 
monipuolisina toimintoina.

Info:
Perustamisvuosi: 2014 

Jäsenmäärä: 253 

Klubitalon yksiköt: keittiö,- ja toimistoyksikkö

Henkilöstön rakenne: johtaja, kolme 

työvalmentajaa ja opintovalmentaja

Jäsenten ikäjakauma:

22–69v
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Vuosi 2020 päästiin aloittamaan 
innostuneissa tunnelmissa, mieli 
toivoa täynnä. Tilat oli saatu laa-
jennettua ja remontoitua. Uusi 
keittiö odotti käyttäjiä, työ- ja 
opintovalmennukseen oli omat 
soveltuvat tilat.

Vanha nimi muutettiin kulttuu-
riympäristöömme sointuvaksi Tuu-
sulanjärven Klubitaloksi. Taustalla 
Suomen vahvin Klubitalo-organi-
saatio ESKOT ry. Yhteisöllä oli pal-
jon uutta omaksuttavaa ja opit-
tavaa.

Muutoksen myötä yksi monista uu-
sista tuttavuuksista oli viestintä- ja 
yhteistyöalusta Teams. Ensimmäi-
set kokoukset olivat jännittäviä, 
enimmäkseen aluksi vieraiden ih-
misten kanssa. Käytännöt ovat tul-
leet hiljalleen tutuiksi kokemuksen 
myötä. Teamsia on hyödynnetty 
etäryhmätoiminnoissa ahkerasti 
kieli-, opinto- ja vapaa-ajanryh-
missä sekä talokokouksissa. Se on 
ollut tärkeä osallisuuden väline 
etätyöskentelyssä. 

Hukkaantuvat muistitikut, ajoittain 
oikutteleva verkkolevyasema ja 
toisten sähköpostin tukkiminen 

tiedostoilla on korvautunut Sharepoint-alustan 
käytöllä. Tämä on pitkän päälle aikaa säästävä ja 
työskentelyn laatua parantava muutos, jota pie-
nemmässä organisaatiossa olisi haastavampaa 
saada toteutettua. 

Samaan uusien asioiden sumaan sattui myös tilas-
tointiin ja raportointiin käytetyn Suomen Klubita-
lojen Salesforce-järjestelmän täydellinen uudista-
minen. Pelkästään käyttäjän roolissa paljon työtä 
teettäneen muutoksen luonne oli erilainen kuin 
yksittäisenä Klubitalona olisi ollut. 

Kun koronakriisi iski, onneksemme olimme jo ajan 
hermolla: tosi tarpeeseen tulivat nyt vuonna 2010 
perustettu jäsenten suljettu ryhmä Facebookissa ja 
jäsenen aloitteesta edellisenä syksynä perustettu 
yhteisön oma WhatsApp-ryhmä. Facebook-ryhmä 
on toiminut informatiivisena alustana sekä kanava-
na livelähetyksille. WhatsAppissa on voinut keskus-
tella reaaliaikaisesti joka päivä, se on ollut vertais-
tuellinen paikka, jossa jäsenet ovat voineet jutella 
monista eri asioista.

Tuusulanjärven Klubitalo toimii kuin ennenkin, mutta 
laadukkaammin ja varmemmella pohjalla. 

Muutosten vuosi 
Tuusulanjärven Klubitalolla
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“Uusiutumisen ja innovaatioiden vuosi, koska 
koronapandemia pakotti meidät kehittämään 
uusia toimintatapoja. Etätoimintoina onnistuivat 
yllättävän monet asiat, klubikokoukset, livet ja 
WhatsApp ryhmän vertaiskanava” 

“Alussa kesti vähän aikaa miettiä, että miten tää 
eKlubitalo lähtee toimimaan, yllätti että miten 
hyvin. Esimerkiksi englannin ryhmä toimii hyvin, 
siinä olen ollut mielelläni mukana. Silloin kun talo 
toimi hybridinä, oli hyvä. Näki muitakin ihmisiä.”

Info
Perustamisvuosi: 2002 

(Keski-Uudenmaan Klubitalo)

Jäsenmäärä: 442

Klubitalon yksiköt: hallinto,- ravintola, 

työ- ja opintovalmennus  

Henkilöstön rakenne: johtaja ja 

neljä työvalmentajaa

Jäsenten ikäjakauma: 20–70 “Parempi pyöritellä asioita yhdessä eikä 
talokohtaisesti, enemmänkin 

voisi tehdä yhdessä.”
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ja viikkotuntimäärät vaihtelivat työpaikasta ja työn-
kuvasta riippuen. Yhteistyökumppanit mahdollisti-
vat yhdeksälle jäsenelle siirtymätyösuhteen, joissa 
työntekijät pääsivät kehittämään omia työelämä-
valmiuksiaan sekä kokeilemaan omaa jaksamis-
taan työelämässä. Kuluvana vuonna Lahden Klu-
bitalon jäsenistä kuusitoista löysi itselleen eripituisia 
työsuhteita, joista osa mahdollistui Klubitalon Minun 
tieni kokemusasiantuntijaksi -hankkeen järjestämän 
koulutuksen myötä.

Jäsenten digiosaamiseen 
panostettiin entisestään
Keväällä saimme Suomen Klubitalot ry:n Yhdenver-
tainen eKlubitalo -hankkeen kautta Klubitalolle viisi 
kannettavaa tietokonetta, jotka osaltaan helpot-
tivat jäsenten mahdollisuuksia osallistua Lahden 
Klubitalon hybriditoimintaan. 

Koneiden käyttäjille järjestettiin atk-koulutusta se-
kä ryhmä- että yksilötapaamisina, joissa muuta-
ma jäsenemme toimi kouluttajina. Kannettavat 
tietokoneet mahdollistivat vahvemmin myös työ-
elämässä tarvittavien ohjelmien käytön opettelun 
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lo Työelämävalmiuksia vahvistettiin

monin eri tavoin Lahden Klubitalolla

”Minä pidin työnhaun kurssista. 
Rennolla mielellä tutustuttiin ja 
pähkäiltiin työnhaun kuvioita, 

kuten CV:n tekoa ja muita 
työnhakuun liittyviä asioita. ” 

Pätkätyöpajassa 
rakennettiin mallia 
työllisyyspoluille, kursseilla 
pohdittiin omia vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia 
työelämään.

Lahden Klubitalon opinto- ja 
työyksikössä työskenteli tänäkin 
vuonna yksi työvalmentaja, joka 
tarjosi henkilökohtaista ohjaus-
ta ja tukea edellisten vuosien 
tapaan työllistymiseen, työssä 
oloon sekä arjenhallintaan liitty-
vissä asioissa. Valmentaja kävi jä-
senten kanssa keskusteluja, joissa 
pohdittiin tavoitteellisesti elämän-
hallinnan eri osa-alueita, kuten 
oman hyvinvoinnin edistämistä 
sekä osallisuuden ja työelämä-
valmiuksien vahvistamisen keino-
ja. Tarvittaessa työntekijä osallistui 
jäsenten kanssa hoitokäynneille 
sekä tuki etuusasioiden edistämi-
seen liittyvissä asioissa.

Vuoden alussa yksikössä startta-
si uusi työllistymisen edistämistä 
tukeva ryhmä, jonka nimettiin 
yhdessä ”pätkätyöpajaksi”. Ryh-
mässä lähdettiin rakentamaan 
mallia, jolla edistettäisiin enti-

sestään jäsenten mahdollisuuksia löytää itselleen 
sopivia osa-aika- ja keikkatyöpaikkoja. Tapaami-
sissa keskityttiin erityisesti markkinointimateriaalien 
luomiseen sekä toiminnan käytännön toteutuksen 
suunnitteluun. Pätkätyöpajan lisäksi jäsenet olivat 
innolla mukana Puuttuva Pala -hankkeen erilaisis-
sa kehittämistyöryhmissä, joissa suunniteltiin AWC-FI 
työtaitokortteja työvalmennuksen tueksi sekä työn-
antajien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Jäsenten työllistymisen tukemiseksi Lahden Klubi-
talolla järjestettiin kaksi työelämävalmiuksien vah-
vistamista tukevaa kurssia, joihin osallistui yhteensä 
15 jäsentä. Kursseilla keskityttiin erilaisiin työllisty-
misvaihtoehtoihin, omien vahvuuksien ja voima-
varojen tunnistamiseen sekä työnhakua edistäviin 
osa-alueisiin. Näitä olivat CV:n tekeminen ja työ-
haastatteluun valmistautuminen videohaastatte-
lua harjoittelemalla.

Ryhmien suunnittelussa jäsenet olivat vahvasti mu-
kana ja lopullisesta toteutuksesta vastasivat yksikön 
työvalmentajan lisäksi Puuttuva Pala -hankkeen 
työntekijät. Loppu vuodesta järjestetyssä koulutuk-
sessa oli mukana myös Cimson koulutuspalvelut Oy. 
Materiaaleista henkilökohtaisen SWOT-analyysin 
tekeminen sai osallistujilta erinomaisen palautteen 
ja se otettiin mukaan myös Puuttuva Pala -hankeen 
julkaisemaan Kohti keikkatyötä työkirjaan. 

Aiempien vuosien tapaan yksikössä jatkettiin Klu-
bitalojen oman siirtymätyöohjelman toteuttamista 
kuuden eri työnantajan kanssa, joissa työtehtävät 

sekä muutamalle jäsenelle kone varmisti osallistu-
misen muun muassa MTEA1-koulutukseen. Lahden 
Klubitalo jatkoi myös Harjula Setlementti ry:n kanssa 
yhteistyötä, joka mahdollisti osallistumisen heidän 
järjestämiin atk-kursseihin kevään ajan. 

Opintovalmennus starttasi
Lahden Klubitalolla
Lahden Klubitalolla opintojen tuki on ollut osana 
opinto- ja työyksikköä, ja opintojen tuesta on vas-
tannut työvalmentaja aina lokakuun 2020 loppuun 
saakka. Marraskuun alusta Lahden Klubitalo sai 
oman opintovalmentajan, joka mahdollistaa yk-
silöllisen opintovalmennuksen aloittamisen myös 
Lahdessa.

Opintovalmennuksen tavoitteena on lisätä yksi-
lön ja yhteisön hyvinvointia eli psykologista pää-
omaa. Tämä näkyy itseluottamuksen lisääntymise-
nä, optimistisen ajattelun kehittymisenä, toivona 
ja sinnikkyytenä opintojen kaikissa vaiheissa kohti 
oppimistavoitteiden saavuttamista. Valmentava 
työote on opintovalmennuksen keskiössä. Huo-
mioidaan yksilö aktiivisena toimijana. Opintoval-
mentajan rooli on vierellä kulkija, jolta yksilö saa 
neuvoja, vinkkejä, palautetta, kritiikkiä, läsnäoloa 
ja rohkaisua.

Marras- ja joulukuun ajan opintovalmentaja tutus-
tui klubitaloyhteisöön, sen käytäntöihin ja toimin-
taan yleisesti. Loppuvuoden työtehtävänä oli myös 
yhteistyöverkoston rakentaminen ja koko klubitalo-

Info
Perustamisvuosi: 2001 

Jäsenmäärä: 316

Klubitalon yksiköt: toimisto,- keittiö,- 

työ- ja opintoyksikkö

Henkilöstön rakenne: johtaja, 

neljä työvalmentajaa, opintovalmentaja 

(11/2020 alkaen)

Jäsenten ikäjakauma: 23-74

yhteisön elinikäisen oppimisen ajattelun tukeminen. 
Samalla opintovalmennuksesta ja sen tuomista 
opintojen tuen mahdollisuuksista tiedotettiin jäse-
niä. Poikkeusolot, etätoiminta ja erinäiset toiminnan 
rajoitukset toivat haastetta opintovalmentajan toi-
minnan aloittamiseen, integroitumiseen ja verkos-
toitumiseen. Opintovalmennusta esiteltiin kuitenkin 
etäyhteyksin kaikille yhteistyökumppaneille.

Yhteistyötahot, 
joihin opintovalmentaja 

on ollut yhteydessä

Ohjaamo, Vastaamo, etsivä nuorisotyö, TE-palvelut, 
aikuissosiaalityö, kuraattorit, opinto-ohjaajat, 
koulupsykologit, mielenterveys-, päihde- ja 

kuntoutuspalvelut, Wellamo-opisto, Harjulan työ- 
ja toimintakykyä tukevat palvelut, LAB, SDO, 
Koulutuskeskus Salpaus, YTHS- ylioppilaiden 

tervydenhoitosäätiöHyvinvoinnin tukeminen
toiminnan keskiössä
Alkuvuodesta Klubitalolla järjestettiin, Irti tupakasta- 
ryhmä, jonka toteutuksesta vastasivat kaksi jäsen-
tä, jotka olivat aiemmin suorittaneet Filhan ver-
taisohjaajakoulutuksen. Kahdeksan jäsenen 
ryhmä kokoontui seitsemän kertaa käyden 
läpi omaa polkuaan savuttomuuteensa. 
Ryhmässä jaettiin tietoa muun muassa 
tupakoinnin vaaroista, erilaisista nikotiini-
korvaustuotteista sekä riskitilanteisiin va-
rautumisesta. Ryhmän aikana keskityttiin 
vahvasti myös ravitsemukseen sekä pai-
nonhallintaan, ja liikkumisen lisäämisen 
tärkeyteen tupakoinnin lopettamisen 
aikana. Kurssin päättyessä puolet osallis-
tujista oli lopettanut tupakoinnin ja muu-
tama vähensi huomattavasti omaa tupa-
kointiaan. Näin ollen on helppo todeta, että 
kurssi oli erittäin onnistunut. 

Lahden Klubitalolla on joka vuosi panostettu lii-
kunnan tärkeyteen ja pyritty mahdollistamaan 
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sen toteutuminen mahdollisim-
man monella eri tavalla. Edellis-
ten vuosien tapaan jatkoimme 
Haaga-Helian liikunnanohjaaja-
opiskelijoiden kanssa yhteistyötä, 
jotka ohjasivat viikoittain liikun-
taryhmää. Ryhmäkerroilla lajit 
vaihtelivat opiskelijoiden omien 
osaamisalueiden mukaan, ja nii-
hin osallistui keskimäärin seitsemän 
jäsentä joka kerta.

Liikuntaryhmän lisäksi jäsenet ko-
koontuivat viikoittain lähes koko 
vuoden ajan kävelyryhmän mer-
keissä. Ryhmässä yksi jäsenistäm-
me kantoi vastuuta ryhmäkerto-
jen aihesisällöistä sekä ryhmän 
toteutuksesta markkinointeineen. 
Kävelyryhmä oli erittäin suosittu 
ja siihen osallistui sääolosuhteista 
riippumatta vähintään viisi jäsen-
tä, parhaimmillaan luku taisi nous-
ta jopa kymmeneen. Syksyllä kun 
kelit viilenivät, Klubitalo toteutti 
jäsenten toiveen ja varasi vakio-
vuoron Launeen keilahallille. Lop-
puvuoden ajan keilaamassa kävi 
viikoittain parhaimmillaan seitse-
män jäsentä.

Loppuvuonna jäsenet saivat vie-
lä upean mahdollisuuden lähteä 

kokeilemaan ilmaiseksi kahta itse valitsemaansa 
harrastelajia Aspa-säätiön Mielekäs-toiminnan 
kautta. Seitsemän jäsentä ilmoittautui mukaan 
säätiön ennalta valitsemiin harrastepaikkoihin, 
joissa kokeilujen toteutuksesta vastasivat alueem-
me järjestöt. Kaikki jäsenet valitsivat neljän kerran 
tutustumisen liikunnan pariin, jossa lajit vaihtelivat 
joogasta pilatekseen. Toisen harrasteen kohdalla 
puolet valitsivat kädentaitoihin tutustumisen huo-
vutus- ja makrameekurssin kautta ja puolet laulun, 
jossa opeteltiin lisäksi hengitys- ja ääniharjoituksia. 
Harrastuskokeiluista pidettiin todella paljon ja osa 
jäsenistä jäi harrastusten pariin kokeilun päätyttyä.

Kävelyryhmän valokuvia kesän ja syksyn kävelyretkiltä.

Takaisin opintoihin -hanke 4/2019–12/2021

Vuonna 2019 käynnistynyt Takaisin opin-
toihin -hanke tukee korkeakouluopiske-
lijoiden paluuta opintoihin, kun opinnot 
ovat jumiutuneet tai keskeytyneet 
mielenterveyden haasteiden vuoksi. 

Takaisin opintoihin on Nyyti ry:n hanke, jossa Ete-
lä-Suomen Klubitalot ESKOT ry on osatoteuttajana. 
Eskojen hankekoordinaattori toteuttaa ja kehittää 
vertaismentoritoimintaa yhteistyökorkeakouluissa 
Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja Helsingin 
yliopistossa. 

Ensimmäiset mentoroinnit käynnistyivät tammikuus-
sa 2020. Kevätlukukaudella 2020 toimi 13 mentori-
paria. Kasvokkaisina alkaneet mentorointitapaa-
miset jouduttiin siirtämään etätapaamisiksi korona-
epidemian vuoksi maaliskuusta alkaen.  

Myös kevään uusien mentoreiden koulutukset siir-
tyivät verkkoon. Toimintaan koulutettiin vuoden 
2020 keväällä 10 ja syksyllä kuusi uutta mentoria 
12 tunnin mittaiseksi muotoutuneessa etäkoulutuk-
sessa. Syyslukukaudella 2020 toimi 10 mentoriparia. 
Vertaismentoroinnista saatiin hyvää palautetta: 
tärkeimmiksi nousivat kokemus kuulluksi tulemisesta, 
sekä mahdollisuus jakaa kokemuksia jonkun kanssa, 
kun kontaktit opiskelukavereihin olivat katkenneet. 

Yhteistyökorkeakouluissa järjestettiin 2020 yhteen-
sä kahdeksan henkilökunnan koulutusta verkon 
välityksellä. Koulutuksissa oli Nyytin hankekoordi-

naattorin lisäksi mukana kokemusasiantuntijoita 
neuropsykiatrisista häiriöistä, opintopsykologi se-
kä Kuntoutussäätiön asiantuntija. Henkilökunnan 
koulutuksiin osallistui vuoden aikana 69 henkilöstön 
jäsentä. 

Tammikuussa hanke toteutti NyytiTalk-livelähetyk-
sen opintojen erityisjärjestelyistä, sekä joulukuussa 
NyytiTalkin toipumisorientaatiosta. Hanke avasi 
syksyllä myös Instagram-tilin @omassatahdissa  

Pääkaupunkiseudun Klubitalojen opiskelun vertais-
tukiryhmän kanssa yhteistyössä ideoitiin kannus-
tavia ja myönteisiä tekstejä hankkeen 
tarroihin. Tarrat painettiin kesällä 2020 
osana hankkeen viestintämateri-
aalia. Esimerkki tarroista tämän 
tekstin kuvituksena.

Eskot ry:n hanke
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Puuttuva Pala -hanke 4/2019–9/2021

Keväällä 2019 
aloitetussa Puuttuva Pala 
-hankkeessa edettiin 
hankesuunnitelman 
mukaisesti läpi vuoden 
2020.

Yhteistyössä Metropolia AMK:n 
ja ESKOT ry:n kesken toteutetta-
vassa hankkeessa luodaan Tue-
tun keikkatyön malli, joka tarjoaa 
Klubitalojen jäsenille ja muille hei-
kommassa työmarkkina-asemas-
sa oleville uuden reitin avoimille 
työmarkkinoille. Mallissa suunni-
tellaan ja kehitetään toiminta-
tapoja, joiden avulla yksilöllistä 
työkykyä on mahdollista kokeil-
la aidoilla työkeikoilla. Tuetussa 
keikassa tarjotaan työntekijälle 
hänen tarvitsemansa tuki ennen 
keikkaa, työkeikan aikana ja sen 
jälkeen. Tuki ja valmennus räätä-
löidään tarpeen mukaan myös 
työnantajalle ja työyhteisölle.  

Valmennuksia ja 
opinnäytetöitä 
Vuoden 2020 aikana toteutettiin 
Kohti Keikkatyötä -pienryhmäval-
mennuksia ESKOT ry:n Klubitaloil-
la, varioiden erilaisia valmennus-

elementtejä. Valmennuksen tueksi valmistui Kohti 
Keikkaa -työkirja sosiaalialan AMK-opinnäytetyönä. 
Hankkeessa tehtiin opinnäytetyöt myös Klubitalo-
jen työympäristön työkykyä tukevista ominaisuuk-
sista sekä onnistuneen keikkatyön edellytyksistä. 
Niin ikään opinnäytetyönä valmistui opas palkka-
tulojen vaikutuksesta sosiaaliturvaetuuksiin. Kolme 
AMK-opiskelijaa toi hankkeeseen arvokkaan työ-
panoksensa opintoihin liittyvän harjoittelujakson 
kautta. Alkuvuonna 2020 hanke toteutti toisen 
hygieniapassikoulutuksen ja syksyllä pidettiin etä-
toteutuksena Mielenterveyden ensiapukoulutus, 
MTEA1. 

Kokeilujen ja yhteiskehittämisen 
kautta malliksi 
Hankkeen keikkatyökokeilut keskeytyivät koro-

napandemian vuoksi maaliskuussa 2020, mutta 
tuettuja keikkoja päästiin tekemään taas kesällä 
rajoitusten lievennyttyä. Syksyllä hankkeessa keik-
kailtiin ahkerasti - annettuja hygieniasuosituksia ja 
varotoimia noudattaen. Yhteensä vuoden aikana 
tuettua keikkaa kokeili 25 eri keikkalaista, keikko-
ja tehtiin yli 60, joista keikkatyötunteja kertyi 250. 
Metropolian kampuksella rakennettiin toimiva yh-
teistyö innovaatio-opintoja suorittavien opiskeli-
joiden ja hankkeen välille. Opiskelijat mallinsivat, 
hanketiimin tukiessa, kampuskeikkojen tekemisen 
ja markkinoinnin, työpaikalla tapahtuvan pereh-
dytyksen ja ohjauksen. Opiskelijat osallistuivat myös 
keikkojen työvalmennukseen.  

Hanke järjesti syksyllä etätoteutuksena kaksi erityi-
sesti työvalmentajille suunnattua koulutuksellista 
työpajaa työnantajayhteistyöstä. Lisäksi järjestet-

Vasemmassa kuvassa työkeikalla Myllypurossa ja oikealla Kohti Keikkatyötä-ryhmät etäyhteyksin.

tiin pääosin etätoteutuksina useita yhteiskehittä-
mistilaisuuksia, kuten työvalmentajien roolia tue-
tussa keikkatyössä tutkivat työpajat Vates-säätiön 
Työllisyyden kehittämispäivillä ja ESKOT ry:n työval-
mentajien iltapäivässä. Syksyllä toteutettiin etäyh-
teyksin myös suuren suosion saanut Kokemuksen 
kautta asiantuntijaksi ja kehittäjäksi -seminaari, yh-
dessä Lahden Klubitalon Minun tieni kokemusasian-
tuntijaksi -hankeen kanssa. Kuvalliset Työtaitokortit 
valmistuivat ja YAMK-opinnäytetyönä aloitettiin 
korttien käyttötilanteiden mallintamisprosessi.   
 
Kohti mallin levitystä ja 
vaikuttavuutta 
Hankeasiantuntijat kirjoittivat vertaisarvioidut tutki-
musartikkelit sosiaaliturvajärjestelmän ja työnteon 
yhdistämisestä sekä työkyvyn arvioinnista. Uutiskir-
jeessä ja verkkosivuilla julkaistiin säännöllisesti tie-
toa sekä blogikirjoituksia. Hankkeen somekanavat 
olivat myös aktiivisessa käytössä. Vuoden aikana 
Tuetun keikkatyön mallin osa-alueet tarkentuivat 
keikkatyökokeilujen ja työkalujen muotoilun myö-
tä, kumppanien ja opiskelijoiden kanssa yhdessä 
kehittäen. Mallin levitys ja laajentaminen klubita-
loverkoston ja muiden välityömarkkinatoimijoiden 
kautta voi alkaa suunnitellusti vuonna 2021. 
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Keväällä 2020 koronaepidemian 
myötä useat toimijat joutuivat 
miettimään uusia keinoja toteut-
taa kasvotusten tapahtuneita 
toimintojaan. Näin kävi myös 
mielenterveyskuntoutujien ja pal-
katun henkilöstön muodostamille 
klubitaloyhteisöille. Tilanne vaati 
nopean toiminnan muutoksen ja 
sen myötä alkoi Klubitalojen etä-
toiminta.

eKlubitalotoiminta 
käynnistyi koronan 
takia yhdessä yössä

Elokuussa 2020 käynnistyi puoli-
vuotinen Etelä-Suomen Klubitalot 
ESKOT ry:n eKlubitalo-hanke, mi-
kä toteutettiin STEAn rahoituksel-
la. Hankkeen aikana tehtiin yh-
teistyötä ESKOT ry:n Klubitalojen, 
Suomen Klubitalot ry:n ja muiden 
Suomen Klubitalojen kanssa sekä 
Kukunori ry:n ja kansainvälisen Klu-
bitalojen foorumin kanssa. Etätoi-
minnassa käytettäviä toimintoja 
vertailtiin myös muiden suomalais-
ten mielenterveysalan toimijoiden 
kesken.

Hankkeen tavoitteina oli eKlu-
bitalotoiminnan dokumentointi, 
mallintaminen ja manuaalin muo-

dostaminen sekä kerätyn tiedon ja tulosten levit-
täminen. Tärkeää oli myös jäsenten ja henkilökun-
nan etätoimintoihin osallistumiseen liittyvän tuen 
tarpeen ja muodon kartoittaminen.

eKlubitalo-hankkeessa selvitettiin, mitkä jo käytös-
sä olevat sähköiset alustat ESKOT ry:n Klubitaloilla 
koettiin toimivimmiksi etäyhteydenpitovälineiksi, 
minkälaista tukea, opastusta ja koulutusta onnis-
tuneeseen eKlubitalotoimintaan on saatu ja tar-
vitaan, eKlubitalon käyttöä estäviä ja edistäviä 
tekijöitä sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksia toiminnan kehittämiseen.

Aineisto kerättiin Klubitalojen henkilökunnalta ja 
jäseniltä kyselytutkimuksen, haastatteluiden ja ha-
vainnoinnin avulla. Tulosten mukaan mieluisam-
maksi toiminta- ja työmuodoksi jäsenten ja henkilö-
kunnan keskuudessa koettiin Klubitalojen hybriditoi-
minta. eKlubitalotoiminta toivotaan jäävän osaksi 
klubitalotoimintaa. Vaikka uusi toimintamuoto 
koettiin osittain haastavaksi, todettiin se myös mu-
kavaksi ja työnsisältöä rikastuttavaksi. eKlubitalotoi-
minnan sisältöjen kehittämiseen toivottiin jatkossa 

tiiviimpää yhteistyötä koko Suomen Klubitalojen 
verkoston kesken.

Mielekkäimmiksi eKlubitalotoiminnan toteuttami-
sen käyttöalustoiksi nousivat Facebook ja Teams.
Perinteiset puhelut ja WhatsApp-sovelluksen käyt-
tö koettiin myös tärkeiksi ei-elektronisten alustojen 
yhteydenpitomuodoiksi. Jatkossa on tärkeää kes-
kittyä näiden toimiviksi ja mielekkäiksi todettujen 
toiminta-alustojen kehittämiseen ja koulutuksiin.

Digiosaamista löytyy sekä jäsenten että henkilö-
kunnan keskuudesta. Siitä huolimatta eri tasois-
ta koulutusta tarvitaan ja toivotaan lisää muun 
muassa yhteistyö- ja nettialustojen käyttöön, tieto-
turva-asioihin sekä tilastointiin. Tällä varmistetaan 
eKlubitalotoiminnan toteuttaminen tasapuolisesti 
ja yhteisöllisyyteen perustuen. Tätä taustaa vasten 
luotiin eKlubi-ajokortti, jota on mahdollista käyttää 
jatkossa Klubitaloilla. Digitaitavien jäsenten osaa-
misen hyödyntäminen on tärkeää myös vertaisop-
pimisessa, joka on Klubitaloilla merkityksellinen op-
pimisen muoto.

Hankkeen aikana todettiin, että digiosallisuuden 
ja -osaamisen lisäämiseksi Klubitaloilla tarvitaan 
lisätoimia. Tämän johdosta yhdistys jätti STEAn jou-
lukuussa 2020 avaamaan hakuun uuden hakemuk-
sen Digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittä-
minen Klubitaloilla -hankkeelle.
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Tiivistelmä eKlubitalo-hankkeen loppuraportista 

”On mukavaa osallistua toimintaan 
kotoa käsin, oman 

aikataulun mukaan, ja vaikka 
yöpuku päällä!” 

 - Jäsen

Eskot ry:n hanke
Minun tieni kokemusasiantuntijaksi -hanke

Hanke sai rahoituksen kahdeksi vuodeksi Euroo-
pan sosiaalirahastolta ja Lahden kaupungilta. 
LAB-ammattikorkeakoulu toimi osatoteuttajana 
hankkeessa. Hankkeessa työskenteli hankekoor-
dinaattori ja kokemusasiantuntija. Hankkeessa oli 
koulutettuja kokemusasiantuntijoita 50 henkilöä. 

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi -hankkeen ta-
voitteena oli pysyvän kokemusasiantuntijamallin 
rakentaminen sosiaali- ja terveyspalveluihin se-
kä kokemusasiantuntijatoiminnan juurruttaminen 
osaksi, opetuksen suunnittelua, kehittämistä, to-
teuttamista ja arviointia.  Kokemusasiantuntijamal-

lia kehitettiin ja toteutettiin yhteistyössä LAB-am-
mattikorkeakoulun ja kokemusasiantuntijoiden 
kanssa.

Kokemusasiantuntijaksi -mallia hyödynnettiin 
hyvin Päijät-Hämeessä muun muassa Attendo, 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY, Dila, 
yksityiset kuntoutuskodit, LAB-ammattikorkeakoulu 
ja muut yksittäiset yhdistykset ja toimijat.

Kokemusasiantuntijat ovat toimineet monenlaisis-
sa työtehtävissä, luennoimassa koululla sekä muis-
sa tapahtumissa, asiantuntijoina ohjausryhmissä, 
ryhmän vetäjinä ja pitäneet omaa vastaanottoa 
psykiatrisilla osastoilla. Kokemusasiantuntijat pitivät  
keskiviikkoisin luentoja Lahden Klubitalon jäsenille. 
Aiheena oli psykoosi, huumeet, päihteet, terveelli-
nen ruokavalio ja aromaterapia. 

Vuonna 2020 kokemusasiantuntijat tekivät yh-
teensä 117 työkeikkaa, joihin kuului määräaikaisia 
työsopimuksia ja yksittäisiä keikkatyösopimuksia. 
Kokemusasiantuntija työkeikkoja peruttiin maa-
liskuusta heinäkuulle koronan vuoksi yhteensä 47 
työkeikkaa. 

Koulutetut kokemusasiantuntijat tarvitsevat koulu-
tuksia, joita järjestettiin mm. kokemusasiantuntija-
koulutus, esiintymistaitokurssi ja Mielenterveysensia-
pu 1-koulutus. Hanke järjesti työnohjausta kokemus-
asiantuntijoille hyvinvoinnin lisäämiseksi.

4/2019–3/2021

Minun tieni kokemusasiantuntijaksi -hanke alkoi Lahden Klubitalossa 
1.4.2019 ja päättyi 31.3.2021.
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Helsingin Klubitalo
Hämeentie 54, 00500 Helsinki

helsinginklubitalo.eskot.org

Itä-Helsingin Klubitalo
Jauhokuja 3, 00920 Helsinki

itahelsinginklubitalo.eskot.org

Nurmijärven Klubitalo
Viirintie 3, 01800 Klaukkala

nurmijarvenklubitalo.eskot.org

Tuusulanjärven Klubitalo
Seutulantie 1, 04410 Järvenpää

tuusulanjarvenklubitalo.eskot.org

Imatran Klubitalo
Suntionkuja 2, 55120 Imatra

imatranklubitalo.eskot.org

Lahden Klubitalo
Vuorikatu 35 D 2 krs.,15100 Lahti

lahdenklubitalo.eskot.org

Tikkurilan Klubitalo
Lehdokkitie 2 B 3 krs., 01300 Vantaa

tikkurilanklubitalo.eskot.org

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry
Hämeentie 54, 00500 Helsinki

Toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiaho

Kehitysjohtaja Sami Ylitalo


