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Toiminnallemme laatusertifikaatti vuoteen 2021

Salon Klubitalo ry toiminta-ajatus ja arvot

Salon Klubitaloyhteisön kulunutta vuotta 2018 leimasi kauan valmisteltu ja vihdoin alkuvuodesta toteutunut kansainvälinen laadunvarmistus eli akkreditointi. Kolmivuotisen sertifikaatin saaminen
oli monivaiheinen prosessi: taidetoimintamme ja
työ-opintoyksikön toimintatapa poikkeavat perinteisestä Klubitalomallista, ja niitä jouduimme perustelemaan. Sertifikaatti myönnettiin täydeksi
kolmeksi vuodeksi, ja on voimassa toukokuuhun
2021.

Klubitalokuntoutus perustuu kansainväliseen
Fountain House-toimintamalliin. Klubitalon toiminta on lakisääteistä mielenterveystyötä täydentävää, psykososiaalista kuntoutumista edistävää
lähetteetöntä matalan kynnyksen toimintaa. Klubitalo tukee jäsentensä yhteiskunnallista osallisuutta koskevia toiveita ja odotuksia. Kansainvälisten standardien mukaan klubitalossa jäsenet ja
henkilökunta osallistuvat tasavertaisina toiminnan

Taidetoiminta on löytänyt sijansa osana Klubitaloarkea. Alkuvuodesta taidetoiminnasta vastasi taideohjaaja kahtena päivänä viikossa. Kevätkausi
huipentui ”Matkalla”-nimiseen taidenäyttelyyn
Nivaron talossa. Syksyllä palasimme jälleen yhteistyöhön Kansalaisopiston kanssa. Työskentelimme
omaehtoisesti, mutta kerran kuukaudessa taideohjaaja oli paikalla ja hänen kanssaan saattoi keskustella omista töistään ja saada tukea tekemisiinsä.
Työ- ja opintoyksikön toiminta on ollut entistäkin
tuloksellisempaa ja tavoitteellista. Työ- ja opintoyksikön ohjaaja suoritti Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämän työkykykoordinaattorikoulutuksen. Yksikön toimintaa nykyiseen suuntaan aloitettiin kehittämään 2014. Tuolloin vuodelle 2015 oli
tavoitteena kyetä tukemaan vähintään kymmentä
jäsentämme työ- ja opistoasioissa. Vuonna 2018
yksikön tukea käytti 57 jäsentä. Heistä mm. ammattiopinnot aloittivat vuoden aikaan 12 jäsentä.
Mahtavien tulosten saavuttamisen taustalla on
monitahoinen ja tiivis yhteistyöverkosto mm. Salon kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Moni
jäsenemme on edennyt koulutuksen ja työelämän
suhteen päämääriinsä jopa siinä määrin, että heidän etenemisensä elämässään on jättänyt aukkoja
kävijätilastoon. Mikä on sinällään hieno syy hieman laskeneisiin osallistujalukuihin.

Klubitalot ovat uranuurtajia kokemusasiantuntijuudessa. Suomessa toimii 23 Klubitaloa, joissa on
6000 jäsentä. Heistä noin 3000 osallistuu toimintaan aktiivisesti.
Suomen Klubitalot toimivat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ja kuntien tuella. Klubitalojen yhteisiä nimittäjiä ovat kuntoutujien ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen, yhtäläiset mahdollisuudet osallisuuteen, palvelujen käyttäjien oikeus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon, yhteisö- ja avopalvelujen
ensisijaisuus, mahdollisuus luoda uusia ihmissuhteita sekä voimaantumisen edistäminen.
Klubitalojen Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA) Salon Klubitalolle myöntämät
avustukset on ryhmitelty työelämäosallisuus-tavoitealueeseen.
Salon Klubitalo käynnistettiin Raha-automaattiyhdistyksen hankerahoituksella 2008 osana Salon
mielenterveysseuran toimintaa. Yhdistys Salon
Klubitalo ry perustettiin 27.7.2015, ja se irtautui
1.7.2016 Salon mielenterveysseura ry:stä itsenäiseksi toimijaksi.

Loppuvuoden puserrus oli NEET-nuorten tilannetta Salossa käsittelevän työpajan järjestäminen.
Kutsuimme koolle laajasti sivistys, - sosiaali, - ja
terveydenhuoltoalan osaavia avainhenkilöitä. Työpaja järjestettiin yhteistyössä Sosped-säätiön
kanssa.

Vuosikokouksia järjestettiin sääntöjen mukaisesti
kaksi. Huhtikuun kevätkokous käsitteli vuosikertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Marraskuun kokous valitsi erovuoroisten tilalle uudet jäsenet, hyväksyi
jäsenmaksut ja toiminta- sekä taloussuunnitelman
vuodelle 2019. Hallitus kokoontui toimikauden aikana seitsemän kertaa ja käsitteli 89 asiakohtaa.
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 15 jäsentä,
ja yhteisössä kirjattiin 213.s jäsen kautta aikain.

Hallitus valitsi keväällä 2019 eläkkeelle siirtyvän
Klubitalon johtajan Arja Timosen tilalle Satu Meriläisen. Samalla johtajan tehtävä nimettiin toiminnanjohtajan tehtäväksi. Hän aloittaa työnsä maaliskuussa 2019.

EU:n tietosuojalaki toi tullessaan muutoksia Klubitalomme toimintaan siten, että olimme yhteydessä jokaiseen toiminnasta ilmoittamatta pidemmäksi aikaa poisjääneeseen jäseneen. Kysyimme,
haluaako jäsen vielä kuulua toimintamme piiriin,
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vai poistammeko tunnistettavat tiedot kuten nimen ja jäsennumeron rekisteristä.
Tammikuussa 2019 poistettiin rekisteristä tämän
seurantaseulonnan perusteella 24 jäsentä.
Rahoittajina STEA ja Salon kaupunki
Klubitaloa rahoitti v. 2018 Salon kaupunki
(79 000€/v) sekä STEA eli Sosiaali- ja terveysavustuskeskus (140 000€/v).
Salon mielenterveysseura ry:ltä siirrettyä Paikka
auki-hanke-rahoitusta oli käytettävissä vuonna
2018 9 500 €. Kulttuuria kehiin-kulttuuri- ja taidehankkeeseen myönnettiin STEAN avustusta 22
900e.
Klubitalon hallitus 11/2017- 11/2018
Iiris Niemi, puheenjohtaja
Virva Korhonen, varapuheenjohtaja
Marjut Kivelä
Sanna Haakanen (lopettanut 11/2018)
Mikko Lintunen (lopettanut 11/2018)
Juha Mäkilä
Soili Puolimatka
Taina Virtanen
Kirsi Virolainen, varajäsen (lopettanut 11/2018)
Sauli Leskinen, varajäsen
Eerik Ylä-Kotola, 11/2018 alkaen
Johanna Vesamo, 11/2018 alkaen
Arja Timonen, sihteeri
Hallituksen jäsenistä kaksi on valittu Klubitaloyhteisön jäsenistöstä, ja heille on valittu varajäsenet
yhteisöstä.
Henkilöstö vuonna 2018
Arja Timonen, Klubitalon johtaja, toimintaterapeutti, STORY työnohjaaja
Mervi Hopia, ohjaaja, lähihoitaja
Satu Laakso, ohjaaja, datanomi, mielenterveys- ja
päihdetyön erikoisammattitutkinto
Jenni Salakari, työ- ja opinto-ohjaaja, sosionomi,
työkykykoordinaattori
Yhteisöavustaja Jukka Vaso 15.5.2017-31.3.2018
Helena Suni, taideopettaja, 8h/vk 1.7.201730.6.2018

Klubitalon toimii Salon keskustassa
Salon kaupunki tarjosi keväällä 2017 taidetoimintaan vuokrattavaksi tiloja Asemakadulta. Talossa
toimi päiväkoti, jonka toimintaa oltiin siirtämässä
toisaalle. Salon Klubitalo ry tiedusteli mahdollisuutta vuokrata kaupungilta Asemakatu 2 kokonaisuudessaan, jotta Klubitalon toiminta voitaisiin
saada saman katon alle taidepajatoiminnan
kanssa. Muutto tapahtui syys-lokakuun vaihteessa
2017.
Salon terveyspalvelut tarvitsee käyttöönsä Klubitalon päätyhuoneiston tiloja terveysneuvontapiste-Uukkarin toimintaan jakelupisteenä, sekä
välineiden varastointiin kahdesti viikossa. Yhteistyö mahdollistuu, koska päätyhuoneisto on lukitsemalla eristettävissä muusta Klubitoiminnasta.
Samoin Uukkaritoiminta käyttää ulko-ovena Uukkarissa Asemakadun puoleista sisäänkäyntiä, jota
klubilaiset eivät käytä lainkaan. Kesällä 2018 Salon
kaupunki ilmoitti laittaneensa Nivaron talon pihapiirin myyntiin, jolloin ostajan löytyessä myös Klubitalon vuokranantaja muuttuu.
KLUBITALON TOIMINTA ON LAADUKASTA
Toiminnan laatu varmistuu akkreditoinnilla
Klubitalon toimintaan edistää jäsenten toipumista
ja parantaa heidän yleistä hyvinvointiaan. Klubitalotoiminta tukee myös jäsenten motivaatiota
oman tulevaisuutensa pohtimiseen sekä paluuta
opiskeluun tai työelämään. Lisäksi psykiatristen
sairaala- ja avopalvelujen käyttö vähenee osallistumisen ansiosta.
Kansainvälistä laadunvarmistusta on valmisteltu
keväästä 2016 lähtien ja prosessi päättyi tammikuussa 2018, kun kaksi akkreditoijaa saapui vajaaksi viikoksi Salon Klubitalolle. Prosessin seurauksena Salon Klubitalolle myönnettiin laadunvarmistuksesta sertifikaatti, joka on voimassa toukokuuhun 2021 saakka.
Salon Klubitalo sai tunnustusta toteutuksestaan
standardien eli kansainvälisten laatukriteerien
mukaisesta toiminnasta. Sen mukaan jäsenet eli
kuntoutujat ovat itse kehittämässä ja päättämässä
toiminnan sisällöstä sekä ovat tasavertaisesti yhteistyössä toteuttamassa toimintaa henkilökunnan kanssa.
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KLUBITALOLLA VILKASTA TOIMINTAA

Syrjään jääneitä tsempataan mukaan

Klubitalon toimintapäiviä kertyi 255. Toimintaan
osallistui vuoden aikana kaikkiaan 96 eri kuntoutujaa. Päivittäin osallistujia oli keskimäärin 18 jäsentä (2017 19).

Standardien mukaisesti klubitalolla on tehokas järjestelmä yhteyden pitämiseksi niihin jäseniin,
jotka eivät käy klubitalolla ja jotka alkavat eristäytyä yhteiskunnasta tai ovat sairaalahoidossa. Yhteyttä otettiin keskimäärin joka toinen viikko yhteensä 70 eri henkilöön arviolta 145 kertaa. Yleisin
yhteydenottotapa on puhelinsoitto. Tätä varten
kokoontui ohjaajien ja jäsenten ”riitsausryhmä”,
joka pyrkii tavoittamaan ilmoittamatta pois jääneitä jäseniä joko soittamalla heille tai tekstiviestein.

Klubitalon jäsenkäynnit

Vuoden 2018 aikana otettiin Klubitalolta yhteyttä
jokaiseen sellaiseen jäseneen, joka on ollut syrjässä toiminnasta vähintään kolme vuotta, eikä ole
ilmoittanut itsestään mitään.

MIELEKÄS TOIMINTAPÄIVÄ KLUBITALOLLA
Miesten käyntejä oli 2353 (v.2017 2685) naisten
käyntejä 2157 (v.2017 2105) Yhteensä käyntejä
4510 (v.2017 4790. Klubitalon jäsenyydestä kiinnostuneita tutustujia kävi 39, joista uusia jäsenyyksiä syntyi 16. Muita vierailijoita kävi yhteensä
236.

Klubitalolla kävijöiden ikäjakauma

Klubitalon yksiköt ja toimintamuodot
Kansainvälisten laatukriteerien mukaisesti Klubitalo on organisoitu työyksiköiksi, joissa kussakin
on henkilökunnan jäsen, klubitalon jäseniä sekä
mielekästä työtä täysipainoisen ja sitoutumista tukevan työpainotteisen päivän toteuttamiseksi.
Klubipäivät aloitetaan koko yhteisön yhteisellä
työnjaolla. Toinen työnjakopalaveri pidetään lounaan jälkeen.

Keittiöyksikössä toimelias vuosi

Osallistuvista jäsenistä (N=96) oli korkeintaan 30vuotiaita =13, 31- 40-vuotiaita = 33 ja 41–50
vuotiaita yhteensä = 25 Yli 50-vuotiaita = 25. Kävijöiden laskennallinen keski-ikä on 42 vuotta.
Suurin osa uusista jäsenistä ohjautui edelleen erikoissairaanhoidon kautta. Salon terveyskeskuksen
depressiohoitajat ovat myös ohjanneet asiakkaitaan klubitalolle. Entistä useampi löytää Klubitalon
somesta tai sosiaalisten verkostojensa avulla.

Klubitalon keittiö toimii opetuskeittiönä, jossa
kaikki halukkaat voivat työskennellä ohjaajan
opastuksella. Keittiön ja kahvion toimintaan on
osallistunut yli 30 eri jäsentä. Työtehtävät vaihtelevat päivittäin, halutessaan voi mm. osallistua
lounaan valmistukseen, leipoa, suunnitella lounaslistaa tai käydä asioimassa kaupassa. Kahviotyöskentely muodostuu asiakaspalvelusta, myyntityöstä sekä tarjottavien esille laittamisesta ja myytävien tuotteiden riittävyydestä huolehtimisesta.
Toimintaan kuuluu luontevana osana tilahuolto,
pintojen siistiminen ja tiskihuollosta vastaaminen.
Lounaita valmistettiin yhteensä 2042 (2362). Keskimäärin lounastajia on ollut päivittäin 8. Keittiön
työtehtävien hoitamiseen on osallistunut tasaväkisesti sekä miehiä että naisia.
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Keittiön vastuulla on Klubitalon tapahtumien sekä
erilaisten juhlien valmistaminen.

jäsen kirjautuu saapuessaan ja lähtiessään sähköisesti. Tilastoista saadaan helposti raportteja eri
tarpeisiin. Näin mediamaja toimii myös osana hallintoa.

Kahvio tärkeä tutustumispaikka
Keittiö vastaa myös kahvion toiminnasta. Kahvio
oli avoinna kaksi kertaa päivässä. Sinne valmistettiin keittiössä välipaloja. Myyntityöstä huolehtivat
työnjaossa sovitut vastuuhenkilöt. Lähes kaikki
Klubitalon toimintaan osallistuvat käyttävät kahvion palveluja.
Kahviolla on tärkeä merkitys yhteisön jäsenten sosiaalisessa kanssakäymisessä. Se mahdollistaa rennon hengailun työpainotteisen päivän lomassa, tai
toimii pistäytymispaikkana työssäkäyville ja opiskeleville jäsenille. Moni uusi jäsen on löytänyt
paikkansa yhteisössä vaihtamalla ajatuksia kahvikupin ääressä muiden klubilla kävijöiden kanssa.
Erityisesti yhteisössä on kiinnitetty huomiota uusien jäsenten huomioimiseen. Puhuttelemme toisiamme etunimillä, ja yhteisiin pelisääntöihin kuuluu tervehtiä jokaista.

Mediamaja
Noin puolet (49/96) Salon klubitalon aktiivisista jäsenistä on tavalla tai toisella osallistunut Mediamajan toimintaan. Mediamajassa työskentely on
monipuolista ja sopii sekä vasta-alkajalle että kokeneelle atk-gurulle. Jäsenet saavat tarvitessaan
opetusta tietotekniikassa sekä apua sähköisessä
asioinnissa esim. verkkopankkiin liittyen. Kokeneemmat atk-taitoiset jäsenet vastaavat yksikön
ohjaajan kanssa koneiden päivityksestä, asentamisesta, varmuuskopioinnista ja tietoturvasta.
Mediamajan vahvuus on mahdollisuus tarjota
henkilökohtaista ohjausta tietotekniikan käytössä.
Microsoftin Tech Soup-hyväntekeväisyys-organisaation kautta on pystytty hankkimaan edullisia
ohjelmia mm. kuvien käsittelyyn. Mediamajassa
mm. valokuvataan, muokataan kuvia kuvankäsittelyohjelmalla ja harjoitellaan kuvien liittämistä
sosiaaliseen mediaan. Vuonna 2018 moni jäsen on
uskaltautunut tekemään mainoksia ja päivittämään Facebook –sivuja
Mediamaja vastaa tilastotiedon ja jäsenrekisterin
kirjaamisesta tietokantaan. Salon Klubitalo käyttää tilastoinnissa Salesforce-ohjelmaa. Jokainen

Mediamaja tiedottaa Klubitalotoiminnasta jäsenistölle sekä sosiaalisen median että tekstiviestien
kautta. Paperitulosteiden määrä on vähentynyt
oleellisesti sähköisten viestinten ja Salesforce-ohjelman myötä.
Hallinto vastaa kehittämisestä
Klubitalon toiminnanjohtaja vastaa taloudesta, raportoinneista, henkilöstöhallinnosta, uusien toimintojen kehittämisestä sekä kulttuuriprojektista.
Toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.
Klubitalon johtaja vastaa opiskelijavalinnoista ja
ohjaa kansainvälisiä opiskelijoita. Hallintotyöskentelyyn osallistui eri tavoin 8 jäsentä. Hallintotyöskentelystä kiinnostuneet jäsenet voivat osallistua
hallitustyöskentelyyn, turvatiimiin, valmistella
mm. talousasioita, viestintää, yhteistyötä muiden
toimijoiden kanssa, arkistoida tai oikolukea raportteja. Hallitustyöskentelyyn osallistuvat neljä
jäsentä olivat valitsemassa yhteisön edustajina
uutta Klubitalon johtajaa.
Klubitalon johtaja vastaa kehittämishankkeista
(Kulttuuria kehiin) ja on vastuussa luovista toiminnoista, kuten taideryhmästä ja Mental Health Art
Week-viikolla järjestettävästä taidenäyttelystä.
Talokokoukset ovat tärkeä osa standardien mukaista tasavertaista klubitaloyhteisön toimintaa.
Niissä jokainen jäsen pääsee vaikuttamaan yhteisiin päätöksiin. Talokokouksia järjestettiin 14 kertaa, eri osallistujia 43, yhteensä 141/k-a 10 jäsentä

KLUBITALO TUKEE TYÖHÖN JA OPINTOIHIN
Salon Klubitalolla työ- ja opintoyksikössä työskentelee oma ohjaaja, koulutukseltaan työkykykoordinaattori. Hänen tehtäviinsä kuuluu henkilökohtaisen, räätälöidyn tuen antaminen jäsenille. Se
tarkoittaa yksinkertaisimmillaan yhteiskunnallisten tukien hakemista Kelasta tai vaativampaa jäsenen työelämätahdon ja motivaation ja keinojen
selvittämistä jäsenen kanssa. Yhteistyössä etsitään jäsenelle sopivimmat yhteistyökumppanit ja
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tuetaan häntä eri julkisten ja yksityisten palveluiden hakemisessa, kuten sopivan palveluntuottajan hakeminen ammatilliseen kuntoutukseen tai
kuntoutuskurssille tai byrokratian selvittämiseen
TE-palveluiden, Kelan tai eri työeläkelaitosten suhteen.
Erilaisia polkuja työelämään
Tyypillinen polku Salon Klubitalon jäsenellä on sairaudesta toipuminen hoitotahon ja Salon Klubitalon yhteisöstä nousevan voimaantumisen myötä.
Jäsenellä voi olla julkisia palveluja, joiden kautta
hän osallistuu esimerkiksi työkokeiluihin tai kuntouttavaan työtoimintaan, mutta näiden rinnalla
hän kaipaa vielä yksilöidympää ja intensiivisempää
tukea päästäkseen eteenpäin. Usein polku työelämään käy ammatillisen kuntoutuksen kautta opintoihin ja siitä aikanaan työelämään. Uutena tässä
on opintojen suorittaminen työpaikoilla opinnollistamisen kautta tai erilaiset rekrykoulutukset,
joissa henkilö koulutetaan ja hän työllistyy saman
työnantajan toimesta.
Salon Klubitalon jäsenten eteenpäin saattaminen
vaatii vahvaa verkostoitumista ja tietämystä palveluiden sisällöistä ja niihin hakeutumisesta. Yhteistyökumppaneinamme toimivat mm. Kela,
Verve, TE-toimisto, Salon kaupungin työllisyyspalvelut, Salon alueen ammatilliset oppilaitokset,
työllisyyttä edistävät järjestöt; kuten Vates tai paikallisesti Martat ja Salon seudun työttömät.
Koulutusvoittoinen vuosi 2018
Salon Klubitalon jäsenistä on kuluneen vuoden aikana siirtynyt työelämään tai koulutukseen niin
suuri joukko jäseniä, että se näkyy klubitalon päivittäiskävijöiden vähenemisenä. Tämä on tietenkin toivottua edistymistä ja kertoo omaa kieltään
siitä, miten klubitalolla on onnistuttu ja miten jäsenet ovat voimaantuneet.
Verrattuna edelliseen vuoteen (2017) on nähtävissä, että yhä useampi jäsen on rohkaistunut
käyttämään työ- ja opintoyksikön palveluja ja se
toivottavasti näkyy myös heidän hyvinvoinnissaan
asioiden selviämisenä ja eteenpäin menona. Mielenkiintoinen asia on myös kuntouttavassa työtoiminnassa toimijoiden väheneminen. Tämä johtuu
siitä, että varsinkin nuoret kuntoutujat ovat löytäneet uusia väyliä päästä itselleen tarkoituksen mukaisempaan paikkaan, esimerkiksi ammattiopintoihin. Ilahduttavaa on myös vapaille markkinoille

työllistyneiden määrän tuplaantuminen. Tämä
kertoo paitsi työmarkkinatilanteen muuttumisesta
Salon seudulla, myös kuntoutujien rohkeudesta
tavoitella työelämää uudella tavalla, esimerkiksi
jättämällä eläkkeen lepäämään ja uskomalla omiin
kykyihinsä ja voimavaroihinsa.
Työ- ja opintoyksikön palveluja käytti 164 jäsenten
kokonaismäärästä 57 jäsentä. Tapaamisia henkilöä kohden oli 1-23 kertaa, yhteensä 206 kertaa.
Palveluja käyttäneiden ikähaarukka oli 21-59
vuotta ja keski-ikä 38. Keskimääräinen käyntiaika
45 minuuttia,
Työ- ja opintoyksikkö tilastona

2018 2017

Koko jäsenistön määrä
Aktiivisten jäsenten määrä
Työ- ja opintoyksikön tukea käyttäneet
Ammatillinen kuntoutus aloittaneet
Työkokeilussa aloittaneiden määrä
Ammattiopinnot aloittaneiden määrä
Ammattiopinnoissa
Hakenut kouluun, mutta ei päässyt
Kuntouttava työtoiminta, aloittaneet
Kuntouttavassa työtoiminnassa
Työllistynyt vapaille markkinoille
Työelämässä olevien kokonaismäärä

164
95
57

151
120

4
10
12
17
1
5
21
8
18

7
4
5
5
1
7
30
4
16

33

Fyysisen hyvinvoinnin lisääntyminen
Klubitalon yksi tärkeä tehtävä on tsempata jäseniään terveellisiin elämäntapoihin. Yhdessä liikkuminen on mukavaa ja vuonna 2018 erilaisia liikuntatapahtumia järjestettiin runsaasti keilauksesta ratsastukseen ja kuntosalikäynneistä palloilulajeihin.
Ratsastukseen osallistui 4 jäsentä 3 kertaa, yhteensä 14 käyntiä.
Kuntosalikäyntejä kertyi 30, eri osallistujia 16. Kokonaiskäyntimäärä 84. Edellisvuoteen verrattuna
kuntosalikäynnit laskivat, koska käytössä oli kahden viikkovuoron sijaan vain yksi kuntosalivuoro.
Lisäksi salin käyttöön tuli maksettavaksi salivuokra. Jäsenille kuntosali oli kuitenkin ilmainen.
Muutama jäsen on osallistunut Salmi ry:n järjestämään vesijumppaan.
Jäsenvetoista liikuntaa (frisbeegolf ja pallolajit) kokoontui 13 kertaa, 16 eri osallistujaa, käyntejä 38.
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Maahanmuuttajatyö

Paikka auki- hanke

Klubitalotoimintaan on kesästä 2016 lähtien osallistunut maahanmuuttajia. Klubitalo on tehnyt yhteistyötä kotouttamiskoulutuksen kanssa, jolloin
Klubitalo on toiminut harjoittelupaikkana kotouttamiskoulutuksessa olevalle. Osalle yhteisen kielen puuttuminen on tehnyt yhteistyöstä haasteellista. Yhteisöstä maahanmuuttajat ovat saaneet
toveruutta. Tukien ja etuuksien hakemisessa vastuuta on siirretty asianosaisille itselleen, mutta
työ-ja opintoyksikön ohjaajan tuelle on ollut paljon
tarvetta.

Hanke on suunnattu alle 30-vuotiaalle työttömälle
nuorelle. Hankerahalla on palkattu kriteerit täyttäviä nuoria henkilöitä yhteisöavustajiksi Klubitaloon. Yhteisöavustaja työsuhde alkoi 5/2017 päättyen maaliskuussa 2018.

Klubitalollamme työharjoittelussa 2018 työskenteli yksi kotouttamiskoulutukseen osallistuva henkilö.
KULTTUURIA KEHIIN – HANKE: TAIDETOIMINTA
Salon Klubitalon STEA-rahoitteinen kulttuurihanke
käynnistyi keväällä 2017. Hankkeella on vuokrattu
taidetila lokakuusta 2017 alkaen Klubitalon yhteydessä Asemakadulla. Projektin taidetoimintaa ohjasi taideopettaja 8h/viikossa 1.7.2017 –
30.6.2018.
Syksyllä 2018 alkoi jälleen yhteistyö Kansalaisopiston kanssa. Opiston taideopettaja järjesti kerran
kuukaudessa syys-joulukuussa Kuvapiirin, johon
kukin osallistuja saattoi tuoda omia töitään ja
saada niistä palautetta. Muina aikoina ryhmä kokoontui omaehtoisesti. Taidetilaa käytti 42 eri
henkilöä yhteensä 519 kertaa. Ohjattuja tilanteita
järjetettiin 43 kertaa. Todellisuudessa tilaa käytettiin useamminkin ja käyttäjiä on kirjattuja enemmän. Avaimen pyytämällä voi taidetilaa käyttää
Klubitalon ollessa suljettuna iltaisin ja viikonloppuisin. Aukioloaikoina pääsy tilaan on suoraan Klubitalon tiloista, ja siten jokainen klubitalolla kävijä
voi halutessaan työskennellä tai viettää aikaa
myös Taidepajatilassa. Tällöin osa kirjauksista
saattaa jäädä tekemättä, ja on havaittu, että todelliset käyntiluvut ovat hieman suuremmat kuin kirjatut.
Taidepajalaiset valmistivat Taidenäyttelyn Matkalla. Se pidettiin 22.5-1.6.2018. Näyttely oli mahdollista nähdä myös näyttelyn sulkeuduttua pyynnöstä 6.9. 2018 saakka. Mm. avointen ovien päivänä elokuussa näyttely pidettiin avoinna. Näyttelyssä vierailtiin 358 kertaa.

Työ- ja opintoyksikön ohjaaja toimi mentorina
STEA:n Paikka auki-hankkeen nuorelle työntekijöille. Mentorointi sisälsi mm. nuoren omien voimavarojen ja vahvuuksien kartoittamista, koulutustarpeiden ja koulutusmahdollisuuksien tutkimista sekä opastusta työelämän pelisääntöihin.

OPPILAITOSYHTEISTYÖ
Oppilaitosyhteistyö on monitahoista ja runsasta.
Lähihoitaja- ja kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden lisäksi on tarjottu mahdollisuuksien mukaan matalan kynnyksen oppimispaikkoja muillekin kuin sote-alan opiskelijoille.

Opiskelijat ja kotoutumiskoulutus
Klubitalolla on ollut työssä oppimassa sosionomeja, lähihoitaja- sekä sairaanhoidon opiskelijoita. Sosionomiopiskelijoita eri ammattikorkeakouluista oli kolme, yhteensä 27 viikkoa. Salon ammattiopistosta sekä Aikuisopistosta lähihoitajaopiskelijoita 5, yhteensä 29 viikkoa. 4 kansainvälistä, englanninkielistä sairaanhoidon opiskelijaa
Turun ammattikorkeakoulusta, yhteensä 8 vk. Kokemusasiantuntijakoulutuksesta kolme henkilöä,
yhteensä 5 päivää. Opiskelijaohjaukseen osallistuvat myös klubitalon jäsenet.
Työkokeiluun Klubitalolla osallistui kolme Klubitalon jäsentä, yhteensä 16 viikkoa. Yksi henkilö jäsenistöstä on työskennellyt avustavissa toimistotehtävissä Salon kaupungin palkkatuella 4 kuukautta.

Viestintä
Klubilehti on tärkeä viestijä toiminnastamme yhteistyökumppaneille. Sisällöstä vastaava lehtityöryhmä kokoontui 8 kertaa. Lehden toimittamiseen
kirjoittamalla, piirtämällä, valokuvaamalla tai taittamalla osallistui 17 eri jäsentä, tiimikäyntejä yhteensä 41. Lehden puhtaaksikirjoittaminen ja
taitto ovat osa Mediamajan työskentelyä.
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Toiminnasta on tiedotettu kaupungin ilmaisjakelutiedotteessa, joka ilmestyi kuusi kertaa vuonna
2018.
Salon Klubilehti ilmestyi kolmesti vuonna 2018. Jäsenet saavat lehtensä Klubitalolta käydessään, yhteistyökumppaneille sekä postitetaan että jaetaan
lehteä. Lehti julkaistiin myös nettisivuilla. Painosmäärä on ollut keskimäärin 150 kpl/ lehden numero.
Facebook-sivustoa seurasi 248 (201) henkilöä. FBpäivitys suoritetaan tavallisesti päivittäin. Facebookista pystyy seuraamaan ajantasaisesti Klubitalon toimintaa. Klubitalon kotisivut päivitettiin
tarpeen mukaan kahden viikon välein. Käyntejä sivustolle oli 2108 (1686), sivunäyttöjä oli 8851
(5120). Nettisivuilta löytää mm. ruokalistan, ajankohtaiset tapahtumat sekä talokokouksen päätökset.
Klubitalon esitteitä jaetaan yhteistyökumppaneille, ja niitä on sijoitettu tiedottamisstrategian
mukaisesti erilaisiin palvelupisteisiin mm. kirjastoon ja terveydenhoitopaikkoihin.
Salon kaupungin joka kotiin jaettavassa ilmaisessa
Salotiedotteessa ilmoitettiin säännöllisesti Klubin
tapahtumista, tiedote ilmestyi 9 kertaa.

4.10.2018 Depressioluento, 5 jäsentä
6.11. ja 4.12.2018 Leivonta- ja pullakoulu, yhteensä 10 jäsentä
13.12.2018.ETRA-liitto, kasvisruoka vaihtoehtona,
5 jäsentä
12.9.2018 Työllisyysseminaari, Karjaan Klubitalo,
Jenni Salakari
7.-9.11.2018 Nuorten Ystävien työllistämistoimintaan perehtyminen, Rovaniemi, Jenni Salakari
14.-15.11.2018 Työllistämisen kehittämispäivät,
Vates, Helsinki. Jenni Salakari.

Vierailijat, tutustujaryhmät
3.1.2018. A-Klinikka 8 henkilöä
8.2.- 5.12.2018. ESH Päiväyksikkö vieraili yhteensä 9 kertaa: tutustumassa 62 henkilöä
7.2.2018. SSKKY Mt-opiskelijaryhmä, 15 henkilöä
27.2.2018. Karjaan Klubitalo 6 henkilöä
18.4.2018. Salon kaupunki Sooloryhmä 6 henkilöä
28.8.2018. Avoimet ovet 70 henkilöä

Klubilaisille tiedotetaan mm. Omaisyhdistys FinFami ry:n, potilasyhdistysten Salmi ry:n ja Salon
SYTY ry:n toiminnasta sekä Salon seurakunnan Salotto- toiminnasta. Tiedotteet ovat nähtävissä klubitalon ilmoitustaululla sekä sähköisissä viestimissä linkeistä.

Yksittäisiä vierailijoita kävi 69 henkilöä,
yhteensä 236 vierailijaa/ tutustujaa.

Klubitalon toiminnasta tiedotetaan jäsenille tekstiviestein erityisistä tapahtumista sekä muistutellaan sellaisista tapahtumista, joihin on määrä ilmoittautua. Tekstiviestejä lähetettiin yhteensä 89
jäsenelle yhteensä 35 kertaa, viestien kokonaismäärä oli 1807 viestiä.

Amway meikkikutsut, 15 jäsentä

Koulutukset
29.1. ja 5.1.2018. In-Design koulutusta mediamajalle, Satu Mäkipuro.
28.2.-7.11.2018 Työkykykoordinaattorikoulutus,
monimuotokoulutus, 10 lähiopiskelupäivää. Jenni
Salakari.
17.7.2018 Kokemusasiantuntijuudesta luento, 12
jäsentä

Hyvinvointitapahtumat
Jalkahoitopäivä kaksi kertaa, 8 jäsentä
Hiustenhoito, 7 jäsentä

Hierontapäivä 6 kertaa, 28 jäsentä
20.9. ja 25.10. Salon kaupungin Hyvinvointipiste,
informaation jakoa 2 jäsentä

Yhteisölliset tapahtumat
24.8.2018. Pyöreät vuodet -kahvihetki, 15 jäsentä
3.9. ja 4.12.2018. Yhteisöllinen työnohjauksellinen tapahtuma, 24 jäsentä
2.11.2018. Sushi House -ruokailu ja 20.12. Splizzeria-lounas, yhteensä 32 jäsentä.
29.11.2018. Joululounas, 28 jäsentä
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13.12.2018. Puurojuhla, 15 jäsentä

Verkostotyö

15.12.2018. Hyväntekeväisyys Joululounas
Astrum-keskuksessa, 13 jäsentä

30.1., 6.3., 24.4., 4.9. ja 13.11.2018 yhteensä 5
kertaa FinFamin Opastavahankkeen käynnistämä
Asiakasraati; 2 jäsentä ja henkilökuntajäsen.

Kehittäminen

31.1.2018 Tasaus-Kohtuus-Paja, ympäristötietouden levittäminen. 1 jäsen.

16.-19.1. 2018. Akkreditointi: Facultytiimi Mikael
Jensen, Fredrikshamn, Tanska, sekä Aki Laitinen,
Helsinki.

28.2.2018 Takopaja farmitalkoot Perttelissä, 1 jäsen

25.1.2018 FH-verkosto TVS-tilaisuus, Helsinki.
Arja Timonen, Jenni Salakari ja yksi jäsen.

25.4.2018 TaKoPaja kokoontui Klubitalolla, 9 henkilöä

5.6.2018 Kehittämispäivä. Akkreditointipalaute,
21 jäsentä

5.4.2018 Voitto-hanke, työllistämisen yhteistyöpalaveri. Jenni Salakari.

26.10.2018. Päivi Lepistö ”Unelmien Klubitalo
”kehittämispäivien sisällön esittely, 6 jäsentä.

10.4.2018 Mieli & Päihde messut, Klubitalo järjestäjänä osaltaan: 17 jäsentä ja koko henkilökunta.

28.11.2018. NEET-nuoret Salossa tänään ja huomenna: ammattilaistyöpaja yhdessä Sosped-säätiön kanssa, 27 osallistujaa.

19.5.2018 Osallistuminen Hyvää Salossa -messuille, henkilökunta sekä 4 jäsentä.

ti 10.12.2018 klo 14 - 16 Salo IoT Campuksella pidettävään Tulorekisteri-info Yritys-Salo ja Lounea.
Arja Timonen
18.12.2018. Työsuojelutarkastus, Aluehallintovirasto Merja Paasivirta.
Kulttuuri
13.2.2018 Mental Beauty Records -yhteistyössä
järjestetty musiikkitapahtuma, 4 jäsentä, osallistujia yhteensä eri yhteistyötahoilta 20.
12.3.2018 Veturitalli taidenäyttely, 8 jäsentä
19.6.2018 ja 21.6.2018 Steissi bändi, 2 jäsentä
25.7.2018 Taideretki Kiasmaan, 8 jäsentä
25.7.2018 ja 23.8.2018 Elokuvat Lumossa kaksi
kertaa, yhteensä 11 jäsentä
12.9.2018 Villin taidenäyttelyssä käynti, 8 jäsentä
18.10.2018 Taidenäyttely Amos REX, 8 jäsentä

22.8. Elämänlaatu ry Klubitalolla, esitelmä, 9 jäsentä.
27.8.2018 STEAn-vierailu Salossa, Arja Timonen ja
Jenni Salakari, jäsen Taina Virtanen.
2.-4.12.2018 Valtakunnallinen FinFami Asiakasraativerkosto, Tampereen Kylpylä. Osallistunut
kaksi jäsentä
14.8.2018 Työ-ja opintoyksikön vierailu Verveen,
Turku, 3 jäsentä.
29.8.2018. Elämänlaatu ry tiloihin tutustumiskäynti, 2 jäsentä.
4.9.2018. ASPA-vuosijuhla, 2 jäsentä.
4.9.2018. 113-hanke, Salon seudun järjestötoimijoiden tapaaminen SOTE:en liittyen SYTY:ssä, Arja
Timonen
11.9.2018. A-Klinikalla avoimet ovet, 2 jäsentä.
2.10.2018. FinFamin luento Hilkansali, Jenni Salakari.

12.12.2018 Joulukonsertti Halikon kirkko,
2 jäsentä

9.11.2018. A-klinikka kertomassa Klubitalolla
magneetti/akupunktiohoidosta, mahdollisuus kokeilla, 12 jäsentä.

Jäsenten omaehtoista elokuvissa käymistä tuettiin ostamalla Klubitalolle edullisempia lippupaketteja, joista jäsenet maksoivat ostohinnan.

12.11.2018 Klubitaloesittely Salon Kansalaisopisto, Kokemusasiantuntijoiksi koulutettaville. 20
osallistujaa. Arja Timonen ja Taina Virtanen.
10.3.-24.11.2018 VSSH TYKS Osallistuttu viisi kertaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin fuusioon
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liittyviin kokoontumisiin ja työpajoihin. Klubitalosta kokemusasiantuntijoita (2) osallistunut neljä
kertaa, henkilökunta kaksi kertaa.
3.12.2018 Järjestöjen rooli mielenterveys- ja päihdetyössä – 113 – SOTE-tilaisuus, Turku. Arja Timonen ja Jenni Salakari.

21.6.2018 ja 19.7.2018 Rantapirtti, 25 jäsentä
30-31.8.2018 Leirisalo yön yli-retki, 6 jäsentä
20.11.2018 Mielenterveysmessut Helsinkiin,
FinFamin järjestämä matka. 7 jäsentä ja Arja Timonen.

Retket ja matkat

Muut tapahtumat

Äänestäminen, Asuntoesittely ja Sieniretket yhteensä 10 jäsentä

15.5. -27.11.2018.Talkootapahtumat, mattopyykki yms. neljä kertaa, yhteensä 34 jäsentä

Kirppiskäynti, Markkinat ja Ikean ostosretki-yhteensä 9 jäsentä

6.6.2018. SUPER-psykoositutkimus, 10 jäsentä

18.4.2018 Ruotsinristeily, omaehtoinen, Salmi
ry:n kanssa, 5 jäsentä
17.5.2018 Luontoretki Vaisakkoon, 7 jäsentä

17.10. ja 24.10.2018. Matkakertomuksia Nigeriasta ja Japanista, yhteensä 22 jäsentä
Maustekutsut ja kinkkubingo, 17 jäsentä
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Salon Klubitalo tilastolukuina
vuosi 2018 (2017)
Ryhmän/tapahtuman nimi

Kokoontumiset
kertojen määrä

Eri osallistujat

Yhteensä

Klubitalotoimintaa

255 päivänä

96 (104)

4510 (4790)
k-a 18/päivässä

Keittiö/kahvio toimintaan osallistuneet

245 päivänä

34

lounaita 2042 (2362)

Mediamajan toimintaan osallistuneet

245

49 (43)

Työ- ja opintoyksikkö palveluohjaus

206 (210)

57 (33)

206 (210)

Talokokous, yhteisön asioista päättäminen

14 (18)

43 (31/ka 12 )

141 (220)

NEET-nuoret, ammattilaistyöpaja

1

27

27

Näyttelyn nähneitä katsojia

-

-

350

Taidepaja 2.1.-31.12.2018

43

42

519

Taidenäyttelyt, taideretket

3

18

25

Lehtityöryhmä

8 (10)

17 (17)

41 (49)

Klubilehti

3 numeroa

150/nro

450 lehteä

Biljardi

40 (42)

22 (24)

181 (286)

Ratsastus

3 (4)

4 (6)

14 (15)

Iltatoiminta

18

38

141

Kuntosali

30 (43)

16 (21)

84 (113)

Frisbeegolf ja pallolajit, jäsenvetoinen

13 (6)

16 (8)

38 (42)

Erilaiset liikuntatapahtumat yhteensä

76

31

252

Keilaus

4

17

26

Reach out-yhteydenotot

joka toinen vko

79 eri henkilölle

145

Kehittämispäivät

2

17

26

Vierailijoita

-

-

190

Numeronetti, lähetyt viestit

38

78

2964

Nettisivuilla kävijöitä/käyntejä

2108 (1686)

Facebook

8851 (5120)
sivunäyttöä
248

