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YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

KLUBITALOTOIMINNAN VOIMINA

NY Klubitalot - matalan kynnyksen toimintaa ja tukea työikäisille ihmisille. 

Klubitalo tarjoaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä tukea arkeen, työllistymiseen ja opintoihin 

pääsyyn. Toiminnan taustalla kansainvälinen klubitalomalli ja tuetun työllistymisen malli (IPS). 

Vapaaehtoisuus, tasa-arvoisuus ja dialogisuus toiminnan takana.

• Toimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen

• Ei diagnoosi- ja muita taustarajoitteita, oma motivaatio riittää

• Jokainen jäsen osallistuu omien voimavarojen ja tarpeidensa mukaisesti

• Klubitalotoiminnassa on vahvasti kuntoutuksellisia elementtejä

• Mahdollisuus yhteisöön ja vertaistukeen

• Matalasta kynnyksestä huolimatta mahdollisuus tavoitteelliseen toimintaan ja ammatilliseen tukeen

• Tulevaisuuteen suuntaaminen ja tuki jatkopolkujen etsimiseen osa toimintaa

• Pitkäkestoinen tuki, jäsenyys voimassa niin kauan kuin itse haluaa sen irtisanoa
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KLUBITALO 

PÖNKÄN TOIMINTA
Työpainotteinen päivä

1. Lähitoiminta

• Yksiköiden työt

Kaikki Pönkässä tehty työ 

koituu jäsenten hyödyksi.

• Ryhmät, tapahtumat, 
koulutukset, projektit yms.

2. Etätoiminta

(eKlubitalotoiminta)

• Rajoitetusti yksiköiden töitä

• Ryhmät, tapahtumat, 
koulutukset, projektit yms.

3. Hybridimalli = 

Lähitoiminta + Etätoiminta
3

Korona



JÄSENTEN SAAMA HYÖTY 

- Pönkän yksiköiden töihin ja erilaisiin ryhmiin osallistuminen:

• Ajan viettäminen

• Omien taitojen harjaannuttaminen ja uuden oppiminen

• Itsensä toteuttaminen

• Arjen taitojen oppiminen

• Fyysinen kunto ja aivoterveys

• Työnhaun ja opintojen edistäminen

- Omat kokemukseni:

• Toimistotyöt:

✓ Viikko-ohjelman siirtäminen kotisivuille

✓ Canva-ohjelman käyttäminen

• Digikummeus

• Aivopähkinä-ryhmien ja Pönkän uniklubin ohjaaminen
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Kaikki tämä edistää 
kuntoutumistani ja
töihin pääsemistä!



NOSTOJA JÄSENKYSELYSTÄ 2020
Mitä hyötyä on ollut toimintaan osallistumisesta?

• Arjenhallinnan paraneminen

• Päivärytmin löytyminen

• Mielekkään tekemisen löytäminen

• Itsetunnon nousu

• Vahvistuminen sosiaalisissa tilanteissa

• Vuorovaikutustaitojen paraneminen

• Hyvinvoinnin lisääntyminen

• Toimintakyvyn vahvistuminen

• Auttaa selviämään arjessa, kun on säännöllisyyttä

• Kavereita myös vapaa-ajalle

• Fyysisen ja psyykkisen kunnon vahvistuminen

• Toisten palvelujen päättyminen kuntoutumisen myötä (esim. mt-
käyntien väheneminen tai asumispalvelun päättyminen tarpeettomana)

• Jatkopoluille tai muihin tavoitteisiin pääseminen (opinnot, työ, eläke, 
tms.) tai niillä eteneminen muutoin

(Lähde: Jäsenkysely 2020)
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Virpi Kurkela

&

Lahja Leiviskä
palveluesimies
044 7341 830

lahja.leiviska@nuortenystavat.fi

www.nuortenystavat.fi/ponkka
www.suomenklubitalot.fi

KIITOS!

Seuraa meitä 
somessa!

mailto:lahja.leiviska@nuortenystavat.fi
http://www.suomenklubitalot.fi/

