
OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄ KARVETIN KLUBITALOLLE 
 

Klubitalo tukee mielenterveyskuntoutujia 
 
Karvetin Klubitalo on Naantalissa toimiva kolmannen sektorin järjestö, jonka tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien 
tukeminen. Palvelemme erityisesti Raision ja Naantalin sekä perusturvakuntayhtymä Akselin alueella asuvia kuntoutujia, 
jotka voivat liittyä maksutta Klubitalon jäseniksi. Klubitalo on jäsenten ja työntekijöiden muodostama tasa-arvoinen 
yhteisö. Klubitaloa ylläpitää Raisio-Naantali Fountain House yhdistys ry, ja sen toimintaa rahoittavat alueen kunnat sekä 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. 
 
Karvetin Klubitalo noudattaa kansainvälistä Fountain House -ideologiaa. Ensimmäinen Klubitalo perustettiin New Yorkiin 
vuonna 1948, ja nykyään Klubitaloja on lähes 300 yli 30 maassa. Karvetin Klubitalolle on myönnetty Klubitalojen 
kansainvälisen yhteistyöjärjestön Clubhouse Internationalin laatusertifikaatti. Suomessa toimii kaikkiaan 23 Klubitaloa, 
joista Karvetin Klubitalo on toiseksi vanhin. Suomessa toimivien Klubitalojen yhteistyöjärjestö on Suomen Klubitalot ry. 
 

Mahdollisuus opinnäytetyöhön 
 
Tarjoamme mielenterveyskuntoutujien auttamisesta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuutta tehdä opinnäytetyönsä 
Karvetin Klubitalosta. Kuntoutustyömme neljä tavoitetta ovat 

– mielenterveydellinen kuntoutuminen ja syrjäytymisen ehkäisy 
– elämänhallinnan ja toimintakyvyn kehittyminen 
– työmarkkina-aseman paraneminen, opiskelemaan pääsy ja oppiminen 
– sosiaalisten suhteiden lisääntyminen. 

 
Meitä Klubitalolla kiinnostaa erityisesti saada tietoa siitä, kuinka vaikuttavaa toimintamme on näiden neljän tavoitteen 
kohdalla ja miten vaikuttavuuttamme voitaisiin lisätä. Tutkimuksessasi voit esimerkiksi haastatella Klubitalon 
työntekijöitä ja jäseniä, havainnoida talon päivittäistä toimintaa ja tututustua kirjallisiin materiaaleihimme. 
 
Odotamme sinulta 

– kiinnostusta perehtyä Klubitalon toimintaan ja innokkuutta toimintamme kehittämiseen 
– kykyä kohdata luontevasti erilaisissa elämäntilanteissa olevia jäseniämme 
– vaitiolovelvollisuutta jäsentemme asioista 
– tutkimusaineistojen huolellista säilyttämistä ja raportointia niin, ettei yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa 
– lupaa opinnäytetyön julkaisemiseen Suomen Klubitalot ry:n Internet-sivuilla. 

 
Opinnäytetyön aikataulu on opiskelijan ja oppilaitoksen valittavissa. Tutkimusta voidaan tehdä myös koronasta 
aiheutuvan poikkeustilan aikana, mutta eniten hyötyisimme normaalioloissa tapahtuvan toimintamme tarkastelusta. 
Valitettavasti emme pysty maksamaan opinnäytetyöstä palkkiota. 
 

Lisätietoa Klubitaloista 
 
Kotisivuiltamme (https://www.karvetinklubitalo.fi) saat lisätietoa Karvetin Klubitalon toiminnasta. Esko Hännisen 
vuonna 2016 toimittama kirja Mieleni minun tekevi on hyvä kuvaus Klubitalojen toiminnasta Suomessa. Kirja on 
saatavilla sekä painettuna että sähköisenä (https://suomenklubitalot.fi/wp-
content/uploads/2019/05/mieleni_minun_tekevi.pdf). Suomen Klubitalot ry:n sivuille 
(https://suomenklubitalot.fi/klubitalojen-vaikuttavuus/opinnaytetyot) on lisäksi koottu aiempia Klubitaloja koskevia 
opinnäytetöitä. 
 

Yhteydenotot 
 
Jos kiinnostuit opinnäytetyön tekemisestä Karvetin Klubitalolle, niin kerromme mielellämme lisää. Työvalmentajamme 
Marianne Nohrström (puhelin 041 539 1051, sähköposti marianne@karvetinklubitalo.fi) on tavoitettavissa arkipäivisin 
kello 8.15–15.45 välisenä aikana. 
 
Karvetin Klubitalo osoite on Ripikatu 13, 21110 Naantali. Turusta pääset Klubitalolle Fölin bussilinjoilla 6 ja 7. Jos haluat 
tulla käymään talolla, niin sovithan käynnistäsi etukäteen Mariannen kanssa. 
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