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1. YLEISTÄ 
 
Raisio-Naantali Fountain House yhdistys ry:n ylläpitämä Karvetin Klubitalo järjestää kansainvälisen Fountain 
House -klubitalomallin mukaista mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua aktiiviseen elämään, sosiaaliseen 
osallisuuteen, työhön ja opiskeluun kuntouttavaa toimintaa.  Kuntoutuminen tapahtuu jäsenten ja 
työntekijöiden yhdessä luomassa tasa-arvoisessa, yhteisvastuullisessa, yksilöä kunnioittavassa yhteisössä, 
joka tukee jäsenten kykyjä ja valmiuksia.  Klubitaloa kehitetään kansainvälisten klubitalo-standardien 
mukaisesti.  

 
Toiminnan kohderyhmänä ovat Klubitalon toiminta-alueen eli Naantalin kaupungin, Raision kaupungin ja 
Perusturvakuntayhtymä Akselin kuntien mielenterveyskuntoutujat. Tarkoituksena on ylläpitää matalan 
kynnyksen kohtaamispaikkaa, missä mielenterveyskuntoutujille on tarjolla yksiköissä toteutuva 
työpainotteinen päiväohjelma, työllistämisohjelma, vertaistukea, koulutusta, laaja liikunta- ja 
kulttuuriohjelma, jäsenten sosiaalietuuksista huolehtiminen sekä Reach Out -toiminta. Klubitalon tavoitteena 
on tukea kuntoutujia selviämään ilman sairaalahoitoa ja samalla edistää heidän taloudellista, sosiaalista ja 
ammatillista tilannettaan. Tavoitteita ovat jäsenten omanarvontunnon ja omatoimisuuden lisääminen, 
syrjäytymisen ehkäisy, vanhojen taitojen palauttaminen ja uusien taitojen oppiminen ja kuntoutuspolkujen 
rakentaminen työelämään ja opiskelemaan. Tavoitteena on myös tukea jäsenten fyysisen ja psyykkisen 
terveydentilan kohenemista. 
 
Karvetin Klubitalo aloitti toimintansa vuoden 1996 alussa, jolloin se oli Suomen toinen klubitalo. Vuonna 
2020 Suomessa on 23 mielenterveyskuntoutujien klubitaloa. Karvetin Klubitalo on tehnyt aina paljon 
yhteistyötä muiden suomalaisten klubitalojen kanssa. Jo vuonna 1998 Karvetin Klubitalo oli perustamassa 
suomalaisten klubitalojen edunvalvontayhdistystä, nykyiseltä nimeltään Suomen Klubitalot ry.  
 
Vuosi 2020 oli kansainvälisen koronapandemian tahdittama vuosi, joka muutti Klubitalon päivittäisen 
kuntoutustoiminnan kokonaan. Toiminnassa siirryttiin valtioneuvoston mukaisten koronarajoituksien 
rytmittämään aikaan, jossa oltiin vuoroin kokonaan suljettuna ja vuoroin hybridimallin mukaisessa etätyössä. 
Rajoitusten yksityiskohdat muuttuivat taudin etenemisen myötä, mikä vaati jatkuvaa toiminnan tilanteen 
uudelleenarviointia ja nopeita muutoksia toiminnassa. Samalla Karvetin Klubitalo teki merkittävän digiloikan, 
joka olisi ollut työelämän digitalisoituessa muutoinkin tulossa jollakin aikavälillä eteen. Nyt se tehtiin 
kertarysäyksenä lyhyessä ajassa. 
 
Vuonna 2020 Karvetin Klubitalo on kuitenkin aktiivisesti osallistunut erityisesti Suomen Klubitalot ry:n 
hallitustyöskentelyyn, strategia- ja laatutyöryhmän ja Salesforce -asiakasjärjestelmän kehitystoimintaan. 
Koronapandemian vuoksi kaikki nämä kokoukset pidettiin videokokouksina. Erityisen läheistä yhteistyötä 
olemme tehneet vuosien ajan Karjaan, Maarianhaminan, Porin ja Salon Klubitalojen kanssa, joiden toiminnan 
käynnistymistä olemme olleet aikoinaan tukemassa.  
 
Vuonna 2020 on myös aktiivisesti osallistuttu Marinin hallitusohjelman mukaiseen Sote-uudistuksen 
valmisteluun Varsinais-Suomen sotejärjestöjen projektiryhmän edustajana ja neuvottelukunnan osana. 
Toteutuessaan soteuudistus muuttaa järjestöjen rahoitusmallin. Soteuudistuksen voimaan tullessa kuntien 
sosiaali- ja terveystoimien avustuspäätökset ovat siirtymässä Hyvinvointialueille. Tämä tarkoittaa myös 
Karvetin Klubitalon kunta-avustuksien siirtymistä haettavaksi Hyvinvointialueelta entisten kunta-avustuksien 
sijaan. Tämän vuoksi tässä uudistuksessa on ollut hyvä olla mukana vaikuttamassa uudistuksen etenemiseen. 
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Karvetin Klubitalon toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA). Lisäksi toimintaa on rahoittanut koko sen toiminnan ajan Naantalin ja Raision 
kaupungit, jotka olivat aikoinaan mukana jo Klubitalon toimintaa suunniteltaessa ja käynnistettäessä. Samoin 
toimintaa rahoittaa Peruskuntayhtymä Akseli, johon kuuluvat Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen kunnat. 
Raha-automaattiyhdistyksen, Suomen Hippoksen ja Veikkauksen yhdistyttyä vuoden 2016 alussa sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen toiminnan rahoituksesta on vastannut Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa 
toimiva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus – STEA, joka muodostettiin Raha-automaattiyhdistyksen 
avustusosastosta. 
 
Karvetin Klubitalossa oli vuonna 2020 voimassa Clubhouse Internationalin myöntämä akkreditointi, jossa 
Karvetin Klubitalolle on myönnetty kolmen vuoden laatutodistus. Tämä akkreditointi on voimassa 30.4.2022 
asti. Vuoden 2020 aikana toteutettiin mahdollisuuksien mukaan akkreditoinnin ehdotuksia ja suosituksia. 
 
 
2. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 
 
Karvetin Klubitalon toimintaa ylläpitää ja tukee Raisio-Naantali Fountain House yhdistys ry. Yhdistyksellä on 
vain yhteisöjäseniä ja ne ovat Naantalin ja Raision kaupungit, Naantalin ja Raision seurakunnat, 
Mielenterveyden Keskusliitto, FinFami Turku, Ote-Säätiö, Kunnon Elämä Turun aluekeskus ry ja Varsinais-
Suomen ELY-keskus. Käytännön toimintavastuu on Klubitalon johtajalla ja vuosikokouksen valitsemalla 
hallituksella.  Jäsenillä on äänetön edustus yhdistyksen hallituksessa. Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 
6 kertaa. Näistä 5 kokousta oli hallituksen kokouksia ja yksi yhdistyksen vuosikokous. 
 
Klubitalon keväällä 2020 järjestetylle kehittämisristeilylle osallistui Klubitalon hallituksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, 30 jäsentä ja 6 henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.  Risteilyn seminaarissa käsiteltiin 
Klubitalon toiminnan arviointia, siitä saatuja tuloksia ja tehtiin toiminnalle strategista visiota yhdessä 
jäsenten kanssa. Perinteistä hallituksen, henkilökunnan ja jäsenten yhteistyöpäivää ei ollut vuonna 2020 
mahdollista järjestää koronaviruksen vuoksi fyysisenä tapahtumana. Yhteistyöpäivän järjestäminen 
videokokouksena ei olisi palvellut tarkoitustaan, mutta jatkossa se järjestetään videokokouksena, jos 
koronarajoitukset eivät salli fyysistä kokoontumista. 
 
Vuoden 2020 aikana järjestettiin 6 jäsenten ja työntekijöiden yhteistä klubikokousta, joihin osallistui 
kerrallaan noin 10–25 henkeä. Kokouksissa käsiteltiin kaikkia Klubitalon toimintaan liittyviä asioita. Asioista 
päätettäessä pyritään keskustelemalla pääsemään yhteisymmärrykseen ja tarvittaessa asian käsittelyä 
jatketaan seuraavassa kokouksessa. 
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Raisio-Naantali Fountain House yhdistys ry:n hallituksen jäsenet 
 
Mia Salonen, puheenjohtaja 10.6.2020 asti Naantalin kaupunki 
(varajäsen: Elina Penttinen) 
Janne Mäki-Imppula, varapuheenjohtaja  Raision kaupunki 
10.6.2020 asti ja puheenjohtaja 10.6.2020 alkaen  
(varajäsen: Sampsa Suominen-Suvisaari)   
Pirjo Maja, varapuheenjohtaja 10.6.2020 alkaen Naantalin kaupunki   
(varajäsen: Elina Penttinen) 
Pirjo Metsäranta   Mielenterveyden Keskusliitto ry 
(varajäsen: Milla Ristolainen) 
Tanja Vanharanta   Ote-Säätiö 
(varajäsen: Sakari Tiitta)   
Milla Roos 10.6.2020 alkaen V-S Mielenterveysomaiset FinFami ry 
(Varajäsen: Sirpa Madsen)   FinFami Turku 
Noora Nurmi    Raision seurakunta 
(varajäsen Leena Nieminen) 
Eino Laitinen   Kunnon Elämä Turun aluekeskus ry 
(varajäsen: Jukka Kärkkäinen) 
Jaana Tanskanen 10.6.2020 asti  Jäsenten edustaja 
Paula Tuomi 10.6.2020 alkaen  Jäsenten edustaja 
Sami Peltola   yhdistyksen sihteeri    

 
Hallituksen jäsenten keskeisiä tavoitteita 
 
 

Aihe Keinot Tavoite Toteutunut 

Sitoutuminen Klubitaloon Osallistuminen 
hallituksen 
kokouksiin 

Hallituksen kokoukset 
päätösvaltaisia. 

Kaikki hallituksen kokoukset 
olivat päätösvaltaisia. 

Klubitalomallin ja 
Klubitalon tuntemus 

Osallistuminen 
Klubitalon 
tilaisuuksiin 

Tieto jäsenten 
mielipiteistä ja 
Klubitalon tilanteesta 

Hallituksen jäseniä on 
käynyt Klubitalossa myös 
kokousten ulkopuolella ja 
tutustunut sen toimintaan ja 
jäseniin. 
Hallituksen jäseniä osallistui 
myös kehittämisseminaariin 
laivalla keväällä 2020. 
 

Oman asiantuntemuksen 
ja suhteiden avulla 
Klubitalon tukeminen 

Hallituksessa: 
Valvonta ja ohjeet 
Ulkopuolella: 
Klubitalon 
toiminnasta 
tiedottaminen, 
Klubitalon asioiden 
ajaminen 

Klubitalon 
taloudellinen ja 
toiminnallinen tilanne 
hyvä 
 

Tilikauden 2020 tulos on 
tasapainoinen. 
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Henkilökunnan hyvinvointi Työnohjauksesta 
huolehtiminen. 

Henkilökunnan 
työuupumuksen 
ehkäiseminen. 

Ruissalon Kylpylältä ostettiin 
henkilöstökoulutusta tyky-
päivään syksyllä. Johtajan 
johdolla kiinnitetty 
huomiota erityisesti 
työhyvinvointiin ja 
henkilökunnan 
koulutusmahdollisuuksiin. 
On käyty henkilökohtaiset 
kehityskeskustelut kerran 
vuodessa ja 
henkilöstöpalaveri kerran 
kuukaudessa. Työyhteisön 
ongelmiin on puututtu ja 
jäseniin liittyviä ongelmia 
ratkaistu. 

 
       
Henkilöstö  

 
Sami Peltola  johtaja 
Kristiina Salo  toimisto- ja hallintoyksikön työvalmentaja 
Marianne Nohrström   työ- ja koulutusyksikön työvalmentaja 
Pia Laine   keittiöyksikön työvalmentaja 
Elke Eklöf                     nuorten aikuisten yksikön työvalmentaja  
Mika Peltola  nuorten aikuisten yksikön työvalmentaja, Paikka auki-hanke 

(30.4.2020 asti) 
Harjoittelijoita  vuonna 2020 oli 3 kappaletta 
  

 
Yhteistyökumppaneiden toimintaa Karvetin Klubitalossa vuonna 2020 
 
Naantalin sosiaalityöntekijä vieraili, tasaisin väliajoin Klubitalossa. Diakoniatyöntekijät Raision seurakunnasta 
ja Naantalin seurakunnasta työskentelivät Klubitalolla jäsenten kanssa keskustellen noin kerran kuussa. 
Naantalin nuorisopajan kanssa tehtiin yhteistyötä muun muassa käsityökerhon myymälän parissa. Jäsenille 
suunnattuja infoja pidetiin noin 6 kertaa vuodessa. Aiheet liittyivät laajasti hyvinvointiin. Infotilaisuuksia 
alettiin pitämään Facebook Livenä, jolloin niitä voitiin seurata myös etänä. Infotilaisuuksia osatyökykyisten 
työllistymisen edistämiseksi pitää tasaisesti 1-2 krt vuodessa Varsinais-Suomen TE-toimisto. Myös Varsinais-
Suomen ELY-keskus aloitti uutena organisaationa Karvetin Klubitalon hallituksen jäsenenä. Myös 
yritysyhteistyö avattiin Naantalin Neste liikenneaseman ja Naantalin Aurinkosäätiön kanssa jäsenten 
siirtymätyöpaikkojen merkeissä. 
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Klubitalon johtajan tavoitteita 
 

Aihe Keinot Tavoite Toteutunut 

Klubitalon 
toiminnan laatu 

Akkreditointiprosessi. Avoin 
keskustelu ja toiminnan jatkuva 
arviointi yhteisössä. Säännöllisesti 
tehtävä jäsenkysely. Osallistuminen 
Suomen Klubitalojen verkoston 
toimintaan. STEA:n velvoitteiden 
hoitaminen. 

Kolmen vuoden 
sertifikaatti. Selvittää 
jäsenten näkemys 
Klubitalon toiminnan 
laadusta. Yhtenäisten 
määrällisten ja 
laadullisten 
tiedonkeruumene-
telmien luominen 
kaikille Suomen 
Klubitaloille. 

Akreditointiraportti 
ja jäsenkyselyt. 
Suomen Klubitalot 
ry kerää kaikista 
Klubitalosta tiedot, 
joiden avulla 
voidaan selvittää 
Klubitalojen 
toiminnan 
vaikutuksia 
valtakunnallisesti. 

Talous Rahoittajien luottamus. Talous tasapainossa. Talouden 
likviditeetti 
kunnossa koko 
vuoden. 

Henkilökunta Hyvä johtaminen. 
Luottamuksellinen ja tasapuolinen 
suhde kaikkien työntekijöiden 
kanssa. Työnohjauksen 
järjestäminen. 

Työssä jaksaminen ja 
viihtyminen. 
 

Ruissalon Kylpylältä 
ostettu tyky-päivä 
syksyllä. 
Henkilökohtaiset 
kehityskeskustelut 
kerran vuodessa ja 
henkilöstöpalaveri 
kerran kuukaudessa. 

Jäsenet Keskustelu jäsenten kanssa heidän 
asioistaan ja heidän viihtymisestään 
Klubitalossa. Jäsenten auttaminen 
heidän sosiaalisissa ja 
oikeudellisissa asioissaan. 

Apu jäsenten 
ongelmien 
ratkaisemisessa ja 
sosiaalietuuksien 
haussa. Pyrkimys, että 
jäsenet viihtyvät 
Klubitalossa. Jäsenille 
tarjotaan ATK-
opetusta. 
 

Jäsenkyselyt 
keväällä ja syksyllä. 
Jäseniä autettu 
sosiaalietuuksien 
saamisessa ja myös 
muissa asioissa 
tarvittaessa. 

Siirtymätyö Yhdessä muun Klubiyhteisön 
kanssa. 

4 siirtymätyöpaikkaa  Klubitalolla on 4 
siirtymätyöpaikkaa. 
2019. 
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3. KUNTOUTUJAT ELI JÄSENISTÖ 
  
Vuonna 2020 käyneitä eri jäseniä oli 98 kappaletta. Järjestön kokonaisjäsenmäärä on lähes 300 kappaletta. 
Uusia jäseniä Klubitalon toimintaan tuli mukaan 8. He olivat lähes kaikki nuoria aikuisia ja enemmistö heistä 
oli miehiä. Uusia jäseniä ohjautui vuonna 2020 eniten palveluasumisyksiköistä.  
 
Klubitalon jäsenien elämään Klubitalo tuo sisältöä, toimintaa, työllistymismahdollisuuksia ja sosiaalisia 
suhteita. Tämän ansiosta näiden jäsenten terveydentila pysyy parempana ja heidän sairaalaoloaikansa 
vähenevät. Karvetin klubitalossa tehtyjen jäsenkyselyjen mukaan valtaosa psykiatrisessa sairaalahoidossa 
aiemmin olleista jäsenistä arvioi Klubitalossa toimimisen vähentäneen heidän psykiatrisen sairaalahoidon 
tarvettaan. Klubitalon jäsenyys on aikarajoitteeton. Moni jäsen on kertonut heille luovan 
turvallisuudentunnetta tietoisuus siitä, että he voivat aina tarvittaessa palata Klubitalon toimintaan mukaan.  
 
Uudet jäsenet ohjautuvat Klubitalolle mm. asumispalveluyksiköiden, Raision psykiatrian poliklinikan, 
Naantalin terveyskeskuksen mielenterveysyksikön, työpajojen, etsivän nuorisotyön, TE-toimiston ja 
Kuntayhtymä Akselin kautta. Tai he kuulivat Klubitalosta tuttaviltaan. Uudet jäsenet tulivat usein 
ensimmäistä kertaa Klubitalolle lähettävän tahon edustajan seurassa, jolloin heille esiteltiin Klubitalon 
toimintaa. Seuraavilla kerroilla he oman valintansa mukaan tutustuivat yksikköjen toimintaan käytännössä. 
 
 
Aktiivijäsenet olivat kotoisin Naantalista, Raisiosta, Maskusta, Nousiaisista, Mynämäestä ja Turusta. Jäsenten 
työpainotteisten päivien määrä vuonna 2020 oli 4451 kappaletta, vuonna 2019 se oli 5.648 kappaletta. 
Koronarajoitukset vähensivät ja rajoittivat Klubitaloyhteisön kohtaamisia merkittävästi. Klubitalo järjesti 
jäsenilleen vuoden aikana paljon erilaisia sähköisiä ja fyysisiä tapahtumia, joihin osallistui merkittävä osa 
jäsenistämme. 

 
 
Uusien jäsenten hankinta ja motivointi 
 

Tavoite Keino Tekijät Toteutunut 

15–20 uutta jäsentä Klubitalon esitteet ja 
lehdet: 
Naantalin 
mielenterveyspoliklini
kka, Raision 
psykologinen 
poliklinikka, 
Naantalin ja Raision 
sosiaalitoimistot, 
Kotitiimi, 
Kuntayhtymä Akseli 

Vastaanotolla käyvät 
jäsenet. 
Kirjastokäyntien 
yhteydessä 
Sairaalavierailujen 
yhteydessä 
Toimistoyksikkö 

8 uutta jäsentä liittyi 
Klubitaloon.  
 
 

Työpainotteisten 
päivien kasvu 5–10 
%:lla 

Työpainotteisen 
päivän kehittäminen 
kaikissa yksiköissä 
niin, että 
mahdollisimman 
monelle jäsenelle 

Yksiköt 
(katso yksiköiden 
toiminta) 
 
 
 

Työpainotteisten 
päivien määrä laski 
merkittävästi 
koronapandemia-
rajoitusten vuoksi. 
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löytyy mielekästä 
tekemistä. Uusille 
jäsenille järjestetään 
heille tarkoitettuja 
perehdyttämispäiviä 
Klubitalon 
ulkopuolella. 
Päivittäinen tilastointi 
ja sen seuraaminen ja 
vertaaminen 
edellisen vuoden 
ajankohtaan. 

   
                                                                                                                                          
4. TOIMINTAMUODOT 
 
Klubitalon kuntouttava kokonaisuus muodostuu työpainotteisesta päiväohjelmasta, koulutuksesta, 
työllistämisohjelmasta, vapaa-ajan ohjelmasta ja uudesta sähköisestä e-Klubitalo-toiminnasta sisältäen 
Reach Out –toiminnan. 
 
4.1. Työpainotteinen päiväohjelma 
 
Klubitalon toiminta jakautuu eri yksiköissä työskentelyyn. Työ on jäsenen kannalta mielekästä ja Klubitalon 
kannalta tarpeellista. Klubitalotyö tarjoaa mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja luoda sosiaalisia suhteita. 
 
Työpainotteisen päivän rakenne muuttui koronarajoitusten myötä tilanteen mukaan, mutta toiminnan 
perusrakenne säilyy samankaltaisena ympäri vuoden.  
- aamukokous 
- työtehtävien kirjaaminen taululle 
- työtehtävien jako 
- lounasaika 
- luonaan jälkeinen kävelylenkki 
- päivän aikana tapahtuva opastus ja kannustus     
- palaute tehtävien suorittamisesta  
 
Työpainotteista päiväohjelmaa toteutettiin koko vuoden ajan neljässä yksikössä: keittiö-, toimisto-, työ- ja 
opiskelu- ja Karvettila nuorten aikuisten yksikössä. Osa jäsenistä työskenteli yhdessä yksikössä ja toiset 
useammassa. Jäsen päättää joka aamu erikseen, missä yksikössä hän haluaa toimia ja mitä hän haluaa tehdä. 
Palkatun henkilökunnan tehtävä on motivoida jäseniä innostumaan Klubitalon töistä. 
 
                                                                                                                      
4.2. Toimisto- ja hallintoyksikkö 
 
Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Aktiiviset ja osaavat jäsenet pitivät omalta 
osaltaan huolen siitä että, yksikön päivittäiset (nettipäivitykset, laskujen maksu) ja kuukausittaiset tehtävät 
(kuntalaskutus) hoidettiin asianmukaisella tavalla. Päivittäin yksikössä työskenteli 3-10 jäsentä sekä kaksi 
työntekijää, Klubitalon johtaja, toimistoyksikön työvalmentaja. Tutustujia kävi tasaisesti koko vuoden ajan.  
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Yksikkö vastasi taloushallinnosta, johon kuului mm. toiminnan suunnittelu, vastaanoton hoitaminen, kuntien 
avustuslaskut, tilastointi, laskujen maksaminen, kirjanpito ja kopiointi. Viestintä ja tiedottaminen, joihin 
kuuluivat mm. Karvetin Klubilehden tekeminen, kotisivujen päivittäminen ja ylläpito, Facebook, esitteet ja 
mainokset. Muita yksikön vastuualueita olivat mm. pienet remontit ja puutarhanhoito.  
 
Klubitalon lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Linkki verkossa luettaviin lehtiimme. 
https://karvetinklubitalo.wordpress.com/karvetin-klubilehti/ 
 
Yksikkö ylläpitää Karvetin Klubitalon nettisivuja ja niiden päivityksiä. Klubitalolle on ollut käytössä 
blogimuotoiset nettisivut, karvetinklubitalo.fi. Blogisivustoja päivitettiin kerran viikossa. Sieltä löytää viikon 
tapahtumat, ruokalistan, ajankohtaista osion sekä jäsenten ja henkilökunnan blogikirjoituksia. 
Wordpress.com:in tilastojen mukaan vuoden aikana kävijöitä on ollut 2802 ja näyttökertoja 9421.  
 
Facebook-sivustoa on päivitetty myös kerran viikossa ns. viikkokalenterilla. Tapahtumista tehtiin päivityksiä 
useamminkin. Sivuilla oli vuoden lopussa 167 seuraajaa ja tykkääjää Facebook-tilastojen mukaan. 
 
Jäsenien verkkoseuraaminen on siirtynyt painottumaan Facebookiin, jossa tapahtuu enemmän päivityksiä 
kuin staattisilla verkkosivuillamme. Verkkosivuilla on uutena asiana nykyään lehtikirjoitusten mukaan 
päivittyvä blogi-osio. 
 
Puutarhamme on aina ollut ylpeyden aiheemme. Kesällä puutarhan hoito ja ylläpito sai uutta puhtia 
aktiivisten jäsenten ansiosta. Keväällä 2020 koronarajoitusten myötä toiminta oli kokonaan suljettuna, mutta 
yksittäisten jäsenten voimin puutarhaa käytiin hoitamassa sinäkin aikana. Maaliskuussa laitettiin itämään 
vihannesten, yrttien ja kukkien siemeniä. Satona saimme esimerkiksi kesäkurpitsaa, maissia, Halloween 
kurpitsaa ja yrttejä.  
 
 
4.3. Keittiöyksikkö 
 
Vuosi oli hyvin poikkeuksellinen Covid-19- pandemian vuoksi. Jäimme valtionneuvoston tekemän päätöksen 
mukaisesti etätöihin 17.3 - 31.5.20 ajaksi. Tilanne oli haastava ja uusi kaikille, hyvällä organisoinnilla saimme 
järjestettyä toimivan puhelinyhteydenpidon, nuorten Discord kanavan ja pienimuotoiset ulkoiluryhmät. 
Sähköistä viestintää lisättiin ja kehitettiin koko vuoden ajan. Jäsentyytyväisyyskyselyiden tulosten perusteella 
onnistuimme tehtävässä hyvin. 1.6- 31.8.20 välisenä aikana toiminta järjestettiin hybridimallin mukaan 
ulkona, sisätiloja käytettiin vain välttämättömiin työtehtäviin. Toimintamme jatkui sisätiloissa syyskuusta 
lähtien erilaisia rajoitustoimenpiteitä huomioiden. Joulukuun alussa rajoitukset taas kiristyivät, joten 
henkilökunta siirtyi vuoropäivinä etätöihin. Näin varmistimme, että taloon sisälle saimme ottaa enemmän 
jäseniä. Talon toiminta jatkui niin normaalina kuin se oli mahdollista. Harrasteryhmät ja vapaa-ajanohjelma 
toimivat rajoitetusti tai ei ollenkaan määräysten mukaisesti. 
 
Yksikössä työskenteli päivän aikana ohjaaja sekä keskimäärin 4 jäsentä. Rajoituksista johtuen yksikön 
toiminta oli ajoittain tauolla siten, ettemme valmistaneet päivittäistä lounasta. Poikkeusoloista huolimatta 
valmistimme yhteensä n. 1160 ateriaa yksikössä.  
 
Yksikön vastuulla oli päivittäinen lounaan valmistus, kokoustarjoilut, juhlalounaiden valmistus sekä 
puhtaanapitotehtävät. Työtehtävät pyrittiin jakamaan siten että kaikille halukkaille olisi tarjolla mielekästä 

https://karvetinklubitalo.wordpress.com/karvetin-klubilehti/
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tekemistä.  Työilmapiiri keittiössä oli kannustava, toimintakykyä tukeva sekä mahdollisti uusien taitojen 
oppimista. Toiminnan tavoitteena tarjota fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää ja 
edistävää toimintaa. Keittiöyksikön jäsenet osallistuivat myös muiden yksiköiden toimintaan aktiivisesti. 
Työpainotteinen päivä toteutui yksikössä hyvin poikkeusoloista huolimatta. 
 
Aamupäivä painottui ruoanvalmistukseen ja iltapäivisin keskityttiin puhtaanapitotehtäviin. Yleistentilojen 
siisteyteen ja viihtyvyyteen panostettiin tehostamalla päivittäistä siivousta enemmän.  
Ruokalistat suunniteltiin neljäksi viikoksi kerrallaan. Niihin pyrittiin ottamaan huomioon jäsenten toiveet 
kuitenkin unohtamatta ravitsemuksellista ja taloudellista näkökulmaa. Ruoka oli monipuolista ja maistuvaa. 
Edullinen hinta saatiin säilytettyä ja budjetti ei ylittynyt. 
 
Työvalmentajat keittiöyksiköstä ja Karvettilasta suorittivat EA-1 kurssin verkkokurssina lokakuussa 2020.  
Osallistuimme myös Mielenterveyden keskusliiton järjestämään kaksi päiväiseen Toivo ammattilaisten 
tukena kurssille maaliskuun alussa. 
 
Klubitalossa on voimassa oleva pelastussuunnitelma ja pesuaineiden osalta 
käyttöturvallisuus-kansio, jota säilytetään keittiössä. Talossa on päivitetty omavalvontasuunnitelma. 
 
 
4.4. Työ- ja opiskeluyksikkö 
 
Yksikkö tukee Klubitalon jäseniä työ- ja opiskeluasioissa. Lisäksi ylläpidetään ja kehitetään talon 
työllistymisohjelmaa koko työyhteisön kanssa. Työyksikössä tuetaan jäseniä heidän työelämään 
suuntautumisessaan, työnhaussaan, opintojen suunnittelussaan ja opinnoissaan. 
 

• Avoimilla työmarkkinoilla 20 jäsentä 

• Opiskelemassa 4 jäsentä 

• Kurssiopiskelemassa useita jäseniä vuonna 2020 

• Tuetussa työssä 4 jäsentä 

• Vapaaehtoistyössä useita jäsentä 

• Yhteiskunnan luottamustehtävissä 2 jäsentä 

Klubitaloon kuuluu oleellisesti myös siirtymätyöohjelma. Näitä Karvetin Klubitalon tuettuja tai siirtymätyö -
työtehtäviä oli vuonna 2020 yhteensä 4 kappaletta. Yksikkö tarjosi tarvittaessa tukea opiskelu- ja 
työllisyysasioissa, mm. ansioluettelon tekemisessä ja ammatteihin suuntautuvissa testeissä. 
Rekrytointitapahtumien ilmoitukset pidettiin esillä ja niihin osallistuttiin. 
 
Naantalin sosiaalityöntekijä kävi Klubilla kerran kuukaudessa informoimassa jäseniä eri sosiaalietuuksista ja 
niiden hakemisesta. Yksikön työvalmentaja tuki jäseniä myös heidän yksityisasioiden hoidossa 
tukiverkostokokouksissa, lääkärikäynneillä ja taloudellisten etuuksien haussa. 
 
Yksikkö piti ympärivuoden englannin kielen kurssia, johon jäsenet sitoutuivat vahvasti. 
Työ- ja Koulutusyksikkö osallistui Suomen Klubitalojen verkoston työllistämiskomitean toimintaan 
osallistumalla internetin kautta. Saatiin tietoa muiden Klubitalojen työllistymisasioista ja pyrittiin 
hyödyntämään niitä Klubitalollamme.  
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Yksikön tiloihin toteutettiin ATK-opetustila, jossa jäsenet voivat keskenäänkin opettaa toisilleen tietokoneen, 
ohjelmistojen ja älypuhelimen käyttöä. Lisäksi ylläpidetään seinätauluja, joissa on opinto- ja työnhakutietoa. 
Tilat sijaitsevat nuorten Karvettilan välittömässä yhteydessä ja yhteistyötä onkin tiivistetty muun muassa 
jäsenten opinto-ohjaus-asioissa. 
 
Normaalisti tarjotaan jäsenille mahdollisuutta Raision kirjastossa käyntiin kerran viikossa. Näin halutaan 
kannustaa jäseniä itsensä tiedolliseen kehittämiseen. Normaalioloissa käydään myös joka toinen keskiviikko 
Turun kauppatorilla hakemassa hyvää mieltä ja hoitamassa asioita. Työyksikkö järjestää myös vapaa-ajan 
ohjelmaa. Siihen kuuluvat muun muassa elokuvareissut Turkuun, kesäteatterissa käynti ja Salon iltatori.  
 
 
4.5. Nuorten aikuisten yksikkö - Karvettila 
 
Karvettila on Karvetin Klubitalon 18–35-vuotiaiden nuorten aikuisten matalan kynnyksen kohtaamispaikka. 

Toiminnan tarkoituksena on tukea erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria aikuisia henkilökohtaisen 

ohjauksen, ryhmätoiminnan ja työpainotteisen päivän avulla. Tavoitteena on nuorten sosiaalisen 

osallisuuden lisääminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan parantuminen. Toiminta tarjoaa myös 

mahdollisuuden vertaistukeen. 

 

Karvettilassa työskentelee vakituisesti yksi työvalmentaja. Toukokuussa 2019 Paikka Auki – hankkeen myötä 

toiminnassa aloitti toinen ohjaaja vuoden mittaisen määräaikaisen työsuhteen, joka päättyi toukokuussa 

2020. Covid19-pandemian aiheuttamien rajoitusten takia toiminta toteutettiin etäyhteyksin 17.3.-31.5.2020 

ja 1.6.-31.12.2020 hybridimallin mukaisesti. 1.6.–31.8. lähitoiminta toteutettiin ulkona. 

 

Vuoden 2020 aikana Karvettilan toimintaan osallistui 30 eri nuorta, joista uusia jäseniä oli 6. Nuorista 22 

osallistui etätoimintaan. Vuoden 2020 aikana nuorista jäsenistä 4 oli opiskelemassa, 6 työelämässä, 1 

kuntouttavassa työtoiminnassa ja 3 muunlaisessa tukityötoiminnassa. 

Nuorten aikuisten työvalmentaja on ollut Klubitalon Reach Out-toimintamallin mukaisesti aktiivisesti 

yhteydessä toiminnassa mukana olleisiin nuoriin puhelimitse tai internetin välityksellä. Näin tuetaan niitä 

nuoria, jotka eivät erinäisistä syistä pääse paikan päälle ja nuoria, jotka ovat jo siirtyneet toiminnasta 

työelämään tai opiskeluiden pariin. Yhteydenpidon merkitys korostui pandemian aikana. Etätoiminnan 

aikana nuoriin oltiin yhteydessä puhelimitse sekä Discordin, Facebookin, Messengerin ja WhatsAppin avulla. 

Keskustelujen avulla tuettiin nuoria aikuisia covid19-pandemian aiheuttamissa muutoksissa ja ohjattiin 

erilaisten etäpalvelujen käytössä. Myös vuonna 2020 käyttöön otettuja tavoitesuunnitelmia täytettiin 

etäyhteyksien avulla. 

 

Heti etätoimintaan siirryttäessä perustettiin Discord-ryhmä, joka tavoitti 9 nuorta aikuista. Ryhmässä 

toteutettiin vapaa-ajan toimintaa mm. erilaisia pelejä ja tietokilpailuja sekä keskusteluryhmiä. Sen lisäksi 

Discordissa oli mahdollista käydä yksityisiä keskusteluja yhdessä työvalmentajan kanssa. Facebookissa 

julkaistiin sisältöä, jonka avulla kannustettiin nuoria löytämään mielekästä tekemistä ja tukea 

muuttuneeseen arkeen. Etätoiminnan suunnittelussa huomioitiin nuorten toiveet, tavoitteet ja vahvuudet. 

Osa nuorista osallistui toiminnan toteuttamiseen järjestämällä mm. pelituokion Discordissa. 



13 

 

 

Karvettilan tavoitteena on tarjota fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää 

toimintaa. Covid19-pandemian aiheuttamien rajoitusten takia ohjattua lähitoimintaa järjestettiin vähemmän 

kuin aiempina vuosina. Tammi-helmikuussa toimintaa järjestettiin normaalisti, jolloin Karvettilan viikko-

ohjelmaan kuului monipuolista ohjattua toimintaa mm. liikuntaa ja musiikkia. Kesä-elokuu välisenä aika 

lähitoiminta toteutettiin pääasiassa ulkona. Koko pandemian ajan yksittäisiä nuoria on tavattu ulkoilun 

merkeissä.  

 

Rajoitusten sallimissa rajoissa toteutettiin Iltakarvettiloita, jolloin nuorille aikuisille suunnattua ohjelmaa oli 

klo 15.00–19.00 välillä. Iltakarvettila tavoitti myös ne nuoret, jotka ovat siirtyneet työ- ja opiskeluelämään. 

Nuorten toiveesta toteutettiin myös Lauantaikarvettila. Nuoria oli mukana Klubitalon seminaariristeilyllä 

sekä Klubikokouksissa. Tärkeässä roolissa olivat myös mahdollisuus vertaistukeen sekä keskusteluihin 

Karvettilan työvalmentajan kanssa. 

 

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehtiin uusien nuorten tavoittamiseksi sekä toiminnan järjestämiseksi. 

Raision erityisnuorisotyöntekijä oli mukana bändipaja-toiminnassa ja Naantalin sosiaalityöntekijä vieraili 

ennen pandemiaa kuukausittain Klubitalolla. Karvettilan työvalmentaja osallistui Naantalin nuorisotoimen 

monialaiseen verkostoon. 

 

Toimintaan osallistuvien nuorten määrää seurattiin Salesforce-tilastointiohjelman avulla. Tavoitteiden 

toteutumista ja toiminnan vaikutuksia seurattiin havainnoimalla nuoria ja keskustelemalla heidän kanssaan. 

Vuoden 2020 jäsenkyselyn mukaan 85 % Karvetin Klubitalon jäsenistä piti etäaikana toteutettua 

yhteydenpitoa tärkeänä tai erittäin tärkeänä. 

 

 

 
 

 2020 kertoja/v kävijöitä 

Nuorten toiminnat     

bändipaja 6 15 

iltakarvettila 4 29 

lauantaikarvettila 1 9 

nuorten leffailut/dokkarit 2 4 

muut 4 9 

nuorten keilailu 2 7 

nuorten leffailta/dokkarit 5 17 

Nuorten retket ja matkat     

Fablab 1 3 

Yhteensä 29 72 
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5. YHTEYDENPITO JÄSENIIN - REACH OUT -TOIMINTA, KULJETUSPALVELU, ASUMISEN TUKEMINEN, MUU 
JÄSENTEN TUKEMINEN JA RUOKAJAKO 
 
 
5.1. Yhteydenpito jäseniin – Reach Out -toiminta 
 
Reach out on kaikkia jäseniä palveleva toimintamuoto. Reach Out-tukea annettiin standardien mukaisesti 
jäsenille (soitot, tekstiviestit, Facebook, sähköpostiviestit, kortit, lehti sekä koti- ja sairaalakäynnit). Monet 
jäsenet tapasivat toisiaan myös Klubitalon ulkopuolella normaalien ystävyyssuhteiden puitteissa. Klubitalon 
välityksellä jäsenet pystyvät luomaan itselleen sosiaalisen verkoston, joka antaa (vertais)tukea myös henkistä 
tukea ja apua käytännön asioissa. Kaikki Reach Out -yhteydenotot kirjattiin Salesforce-järjestelmään. Vuonna 
2020 yhteydenottoja oli kaiken kaikkiaan 2565 kappaletta, joista Reach Out -puhelinyhteydenpitoa oli 933 
kappaletta. 
 
 

Aihe Tavoitteet Sisältö ja keinot 
tarkemmin 

Toteutunut 

Pyrkiä tietämään 
jäsenten 
elämäntilanne ja 
terveydentila 

Tavoittaa henkilökohtaisesti 
mahdollisimman suuri osa 
jäsenrekisterissä olevista 
jäsenistä vuoden aikana. 
Jos aktiivijäsentä ei ole 
vähään aikaan näkynyt eikä 
tiedetä, mitä hänelle kuuluu, 
jäseneen otetaan yhteyttä. 

Kerran viikossa yksiköissä 
käydään läpi niissä 
työskentelevät jäsenet ja 
päätetään kehen jäseneen 
pitää ottaa yhteyttä.  

Yhteydenotot lisättiin 
kuulumisineen 
Salesforce-
järjestelmään. 

Klubitalolehti Pidetään osoiterekisteri ajan 
tasalla. 

Osoiterekisteri pidetään 
ajan tasalla. 

Annettiin Klubitalolla 
tai postitettiin kaikille 
jäsenille 

Ystävänpäivänkort
ti 

Kontaktin saaminen 
passiivijäseniin 

 Lähetettiin kaikille 
passiivijäsenille kortit 

5.2. Kuljetuspalvelu, asumisen tukeminen ja jäsenten tukeminen 
 
Klubitalostandardien mukaisesti Klubitalo huolehtii siitä, että jäsenillä on mahdollista päästä Klubitalolle, jos 
julkiset kulkuyhteydet ovat puutteelliset. Valitettavasti koronapandemian vuoksi Klubitalon auton 
käyttäminen turvallisesti jäsenten kuljettamiseen oli mahdotonta ja sen vuoksi toiminta oli tauolla. 
 
Jäsenten pyynnöstä Klubitalon työntekijät olivat yhteydessä mm. sosiaaliviranomaisiin, edunvalvojiin, Kelaan, 
työvoimaviranomaisiin ja terveydenhuollon henkilökuntaan, kun he ovat hoitaneet jäsenten asioita. 
Työntekijät ovat järjestäneet jäsenten asumisasioita, tehneet vammaistukihakemuksia ja eläkevalituksia. 
Klubitalolla on vaatteiden pesu- ja korjausmahdollisuus.  
 
 5.3. Ruokajako (Ilmaisruuan jako, Operaatio ruokakassi) 
 
Operaatio ruokakassin kanssa tehdään yhteistyötä ilmaisen ruuan jakelussa vähävaraisille jäsenille. Ruoka 
haetaan naantalilaisista kaupoista sekä Operaatio ruokakassin varastolta Turusta.  
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Ruokaa jaettiin lähes koko vuoden kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin. Jäsenet hoitivat ruokajaon 
käytännönjärjestelyt itse. Jako tapahtuu Klubitalon pihalla sijaitsevassa autokatosteltassa. Klubitalo maksoi 
Operaatio ruokakassille jäsenmaksun sekä pakettiauton käytöstä kilometrikorvaukset. Ruokajakoon osallistui 
keskimäärin 15 jäsentä. 
 
 
6. YHTEISTYÖ 
 
Karvetin Klubitalolle on vuosien mittaan syntynyt luottamukselliset ja laajat yhteistyösuhteet alueellamme 
virkamiesten, poliittisten luottamushenkilöiden, terveydenhoidon henkilöstön, järjestöjen ja oppilaitosten 
kanssa.  
 
 

Yhteistyökumppani Keinot Tavoite Toteutunut 

Kunnat: Naantali, 
Raisio ym. 
-poliittiset päättäjät ja 
virkamiehet. 
- sosiaalitoimisto 
- MTT ja psykiatrinen 
poliklinikka, 
terveyskeskukset ja 
psykiatrinen sairaala. 

Klubitalon tuntemus. 
Luottamus Klubitaloa 
kohtaan 
Klubitalon 
henkilökunnan 
luottamukselliset 
suhteet 
työllisyystoimen, 
sosiaalitoimen ja 
terveystoimen 
kanssa. 

Turvattu talous. 
 

Talous tasapainossa. 
Jäsenet saavat 
tarvitsemiaan 
sosiaalietuuksia ja 
terveydenhuoltopalvel
ut, joita he tarvitsevat. 
Jäsenehdokkaille 
informoidaan 
Klubitalon palveluista. 

Klubitaloyhteisö: 
CI 
Suomen klubitalot ry 
Yksittäiset klubitalot 

Osallistuminen 
seminaareihin, 
keskinäinen 
yhteistyö. 
Osallistuminen 
klubitaloverkoston 
laatutyöryhmän ja 
työllistämistyöryhmä
n toimintaan. 

Laadun varmennus. 
Ammattitaito, 
perehtyminen 
klubitalomalliin. 
Tiedon saanti, 
kokemusten vaihto 
Yhteiset tapahtumat, 
kummiklubitalojen 
tukeminen 

Osallistuimme 
Suomen Klubitalot ry:n 
Verkon vahviste 
hankkeeseen. 
Tutustumassa 
kävimme Näsinkulman 
Klubitalolla 
Hämeenlinnassa. 
 

Turun 
Mielenterveysyhdisty
s ITU ry, MTKL, 
Varsinais-Suomen 
Mielenterveysomaiset 
FinFami. 
 

Seminaarit ja muut 
yhteiset tilaisuudet. 

Tiedon saaminen ja 
vaihtaminen, 
tapahtumien 
järjestäminen 
jäsenille. 

MTKL:n ja V-S 
FinFamin edustajat 
yhdistyksen 
hallituksessa. 
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Turun AKK, Naantalin 
ammattiopisto, Turun 
ammatti-instituutti, 
Kaarinan sos. 
terveysalan oppilaitos 

Harjoittelijoita ja 
vierailijoita. 

Harjoittelijoiden 
saaminen 
Klubitaloon. 
Tiedon levittäminen 
Karvetin Klubitalosta 
ja klubitalomallista. 

Mahdollisuus ottaa 
noin kaksi 
opiskelijaharjoittelijaa 
vuodessa. 
Lisäksi 
opiskelijaryhmiä 
tutustumaan.  

Naantalin ja Raision 
seurakunnat 

Yhteistyö 
jäsentyössä. 
Ulkoilupäivät 
Soiniemessä ja 
Viherlahdessa. 

Yhteistyö. Naantalin ja Raision 
seurakunnan 
diakoniatyöntekijät 
työskennelleet 
Klubitalolla kumpikin 
noin kerran 
kuukaudessa. 
Kaksi retkeilypäivää 
Soiniemessä. 
 

Varsinais-Suomen TE-
toimisto ja Varsinais-
Suomen ELY-keskus 

Osatyökykyisten TE-
infot. 
Hallitustyöskentely. 

Parantaa jäsenten 
työllisyyttä ja 
opiskelumahdollisuuk
sia. 

TE-toimisto pitää kaksi 
infoa vuodessa.  
ELY-keskus osallistuu 
Karvetin Klubitalon 
hallitustyöskentelyyn 
jäsenenä tuoden 
työhallinnon 
asiantuntemusta. 

Varsinais-Suomen 
Sairaanhoitopiiri / 
TYKS 

Karvetin Klubitalo 
osallistuu 
uudenlaisen Turun 
psykiatrisen sairaalan 
valmisteluun 
potilasjärjestönä. 
Uudessa konseptissa 
potilasjärjestöillä on 
keskeinen rooli 
hoitotyössä. 

Parantaa jäsenten 
psykiatrista hoitoa. 

Osallistuttu sairaalan 
valmistelutyöskentelyy
n potilasjärjestönä. 

7. VAPAA-AJAN OHJELMA 
 
 
Koronapandemian vuoksi Klubitalo yhteisön perinteisiä joukolla yhdessä vietettäviä kalendaarisia juhlapäiviä 
kuten joulua, pikkujoulua, uutta vuotta, pääsiäistä, juhannusta, vappua, Halloweenia ja ystävänpäivää ei 
voitu vuonna 2020 viettää aiemmassa muodossaan.  
 
Klubitalolla on perinteisesti vietetty joka perjantai-iltapäivä viikon aurinkohetkeä, jolloin muistellaan viikon 
mukavia tapahtumia. Kuukauden viimeisenä perjantaina on aurinkohetken yhteydessä vietetty kuukauden 
synttäreitä kakkukahvein. 
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Klubitalossa painotettiin liikunnan merkitystä jäsenten hyvinvoinnille. Viikko-ohjelmassa arkipäivisin on 
rajoitusten sen mahdollistaessa käyty lähiluonnossa kävelylenkillä. Kesällä pelattiin mölkkyä ja sisällä on 
tehty keppijumppaa. Osan aikaa vuodesta 2020 biljardi ja vesijumppa olivat koronarajoituksista huolimatta 
mahdollisia vapaa-ajan ohjelmia.  
 
Käsityökerho kokoontui vuoden 2020 aikana muutaman kerran fyysisesti ja osan vuotta sähköisesti. Jäseniä 
osallistui noin 6-12 kappaletta/kerta. Jäsenet alkoivat ottaa yhä enemmän vastuuta käsityökerhon 
suunnittelusta ja toteutuksesta. 
  
Klubitalon taidekerho jatkoi toimintaansa. Vuoden aikana se kokoontui muutaman kerran. Alla taulukossa 
erittely vuonna 2020 toteutuneista tapahtumista, vierailuista, liikkumisesta, kulttuuritoiminnasta ja retkistä. 
Sekä näissä käyneiden määrästä. 
 

Toteutuneet tapahtumat ja osallistujat 2020  

   
   
 Toiminnan tyyppi kertoja/v  Kävijöitä 

Liikunta   
vesijuoksu 3 14 

vesijumppa 7 42 

keilailu 2 10 

biljardi 16 69 

rentoryhmä 2 8 

iltapäiväkävelyt 31 90 

   

Koko talon toiminnat     

käsityökerho 3 36 

taidekerho 4 9 

Englanninkurssi  4 22 

     

Messut     

      

Klubitalon juhlat     

ystävänpäiväjuhla 1 24 

kesäretki Saloranta 1 11 

Halloween juhla 1 15 

      

Teemaillat Klubitalolla     

      

Klubitalon kehittäminen ja verkosto yhteistyö      

Kehittämisristeily  1 27 

      

Retket ja matkat     

Torireissu 1 4 

Näsinkulman Klubitalo  1  7 
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Teatteri ja elokuvareissut     

elokuvareissut Turkuun 1 8 

      

Muut     

Infotilaisuudet Klubitalolla 6 63 

Nuorten toiminnat     

bändipaja 6 15 

iltakarvettila 4 29 

lauantaikarvettila 1 9 

nuorten leffailut ja dokkarit 2 4 

muut 4 9 

nuorten keilailu 2 7 

nuorten leffailta/dokkarit 5 17 

Puhutaan minusta ryhmä 1 5 

Nuorten retket ja matkat     

Fablab 1 3 

      

 YHTEENSÄ 
110 
tapahtumaa 

638 
osallistujaa 

 
 
 
8. YHDISTYKSEN TALOUS 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myönsi toimintaan 
kohdennettua toiminta-avustusta noin 140 000 euroa vuodelle 2020. Lisäksi myönnettiin Paikka auki -hanke, 
jolla työllistettiin toinen nuorten ohjaaja Klubitalolle. Yhdistyksen toiminnan rahoituksesta noin 180 000 
euroa tuli avustuksina mielenterveyskuntoutus palveluntuottamista vastaan Naantalin ja Raision 
kaupungeilta ja Perusturvakuntayhtymä Akselilta, johon kuuluvat Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun kunnat.  
 
Koronapandemia asetti omat haasteensa vuoden 2020 taloudelle. Kävijämäärät laskivat rajoitusten mukana. 
Pitkällä aikavälillä kävijämäärien lasku vaikuttaa laskevasti myös yhdistyksen talouteen. E-klubitalo-
toiminnan avulla jäseniin pystyttiin pitämään yhteyttä ja näin toimimaan avustussopimuksien mukaisesti. 
 
Yhdistyksen rahoitus on ollut useita vuosia hieman vuosittain nousevalla tasolla. Vuoden 2020 loppupuolella 
mediassa on kuitenkin käyty paljon keskustelua STEA:n rahoituskehyksen mahdollisesta pienenemisestä 
tulevina vuosina. Syynä siihen on muun muassa peliautomaattien vähentäminen, johtuen peliriippuvuuden 
haittojen vähentämiseen pyrkimisestä. Myös Klubitalotoiminnassa on varauduttava jatkossa siihen, ettei 
rahoitus välttämättä ole enää aina nouseva, vaan on varauduttava mahdollisiin rahoituksen vähenemisiin. 
 
Yhdistyksen kirjanpidosta ja palkkalaskennasta vastasi Tilitoimisto Johanna Immonen OY ja tilintarkastajana 
toimi Sinikka Niitynperä/BDO. 
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9. ARVIOINTIRAPORTOINTEJA VUODEN 2020 TOIMINNASTA 
 
Vuoden 2019 syksyllä todettiin, että Karvetin Klubitalon toiminnan itsearviointijärjestelmä on uudistettava ja 
nykyaikaistettava. Toiminnan vaikutuksia jäseniin ei ole arvioitu riittävällä tasolla eikä toiminnan muutoksia 
jäseniin ole mitattu riittävästi. Jatkossa onkin tärkeää huomioida toimintamme paremmin suhteessa muihin 
julkisiin palveluihin, joiden toimintaa Klubitalotoiminta matalan kynnyksen palveluna tukee. Tätä nimitetään 
usein myös polutukseksi. Sillä tarkoitetaan mahdollisimman tarkoituksenmukaista asiakasohjaamista 
palvelusta toiseen niin, että asiakas (tai Klubitalon kohdalla jäsen) hyötyy tästä mahdollisimman paljon ja 
hänen tilanteensa paranee maksimaalisesti. Tässä tilanteessa on tarpeellista tiedostaa mistä palvelusta 
asiakas Klubitaloon ohjautuu, mitä muutoksia tai vaikutuksia Klubitalotoiminta saa hänessä aikaan ja mihin 
hän Klubitalotoiminnasta mahdollisesti jatkaa matkaansa. Kaikkien jäsenien kohdalla eteenpäin elämässä 
meno ei ole realistinen tavoite, mutta suuren osan kanssa näin tulisi olla. Varsinkin nuorten jäsenten 
kohdalla.  
 
Klubitalon ei ole tarkoituksenmukaista olla jäsenen koko elämän kestoinen yhteisö, vaan Klubitalon 
kansainvälisissäkin standardeissa todetaan, että ”Klubitalo mahdollistaa jäsentensä paluun ansiotyöhön 
siirtymätyön, tuetun työn ja itsenäisen työn avulla” ja ”Klubitalo auttaa jäseniä pääsemään ammatillisiin ja 
koulutuksellisiin tavoitteisiinsa hyödyntämällä Klubitalon ulkopuolisia koulutusmahdollisuuksia.” 
 
Tämä 2019 suunniteltu itsearviointijärjestelmän nykyaikaistus tehtiin vuonna 2020. Arviointia on tehty 1) 
toiminnan arvioinnin kyselyjen (kevät 2020 ja talvi 2020), 2) yhteistyökumppanien toiminnan arvioinnin ja 3) 
jäsenten tyytyväisyyskyselyn perusteella. Seuraavissa alaluvuissa esitellään näiden toiminnan arviointien 
tuloksia. 
 
 
9.1. Vaikuttavuusarviointien vertailu vuosi 2020, tulokset ja tulosten arviointi 
 
Arviointivertailun taustaa 
Toiminnan tavoitteissa ja jäsenten tavoitesuunnitelmissa onnistumista arvioidaan jäsenille tehtävällä 
Webropol-arviointikyselyllä. Arviointikysely täytetään joko jäsenen toimesta ja yhdessä työvalmentajan 
kanssa täyttäen. Sama kysely toistetaan kaksi kertaa vuodessa. Samalla seurataan tavoitteiden toteutumista 
ja asetetaan jäsenille toimintaan osallistumisen tavoitteita. 
 
Kysely ja siihen vastaaminen 
Webropol-ohjelmalla tapahtuva arviointikysely täytetään nettilinkin avaamassa kyselyssä. Vastaajat eivät ole 
molemmissa kyselyissä samoja henkilöitä, eivätkä edusta kaikkia jäseniämme. Vastaajat ovat niitä, joita sillä 
hetkellä on tavoitettu vastaamaan kyselyyn. 
Taustakysymyksinä kysytään sukupuoli, ikäjakauma ja sosioekonominen asema. Varsinaisia kysymyksiä on 
näiden lisäksi 10 kappaletta. Yhteensä kysymyksiä on 13 kappaletta. Kyselyn kysymykset ja vastaukset on 
pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisina ja määrältään sellaisena, että niihin jaksavat kaikki jäsenet 
vastata. Kysymme vain olennaisimpia asioita toimintamme arvioinnin kannalta. Erillisistä asioista kuten 
koronaviruksen vaikutus jäseniin kysytään erillisillä kyselyillä. Vertailun helpottamiseksi pyrimme saamaan 
jäseniltämme syksyn kyselyyn saman verran vastauksia kuin saimme keväällä. Muutoin olisi pitänyt tehdä 
otosvertailu vastauksista. Nyt vertailemme kaikkia vastauksia. 
Vertailun toteutustapa ja vastauksien pisteytys 
Toiminnan vaikuttavuutta on eroavaisuus vastauksissa tarkastelujaksolla kevät 2020 – syksy 2020. 
Taustakysymyksistä verrataan tuloksia ja niiden eroja prosenttiyksikköjen muutoksina. 
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Muita tavoitteisiin ja toimintaan liittyviä kysymyksiä on pisteytetty sen mukaan miten merkittäviä niiden 
vastaukset ovat toiminnan vaikuttavuuden kannalta. Vaikuttavin vastaus saa +3 pistettä, vähiten vaikuttavin 
-3 pistettä. Välissä on nolla pistettä sen vuoksi, että kaikki kysymykset eivät vastaa kaikkien jäsenten 
tavoitteita Klubitalossa käymisessä. Nolla pistettä saa en osaa sanoa tai kysymys ei vastaa tavoitteitani 
vastauksista. Kyselyn maksimipistemäärä tällä vastaajamäärällä on 792 pistettä. 
Muista kysymyksistä kuin taustakysymyksistä lasketaan pisteet yhteen, josta näemme suuntaa sille, onko 
toiminnan vaikuttavuus yleisellä tasolla kasvanut vai laskenut suhteessa toiminnan tavoitteisiin 
arviointijakson aikana. Tuloksen arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon se seikka, että vastaajat eivät 
ole aina samat henkilöt. Siksi tuloksien voidaan arvioida olevan vain yleistä suuntaa antavia toiminnan 
arvioinnin kannalta. 
 

Kysymykset  
 

1. Sukupuoli 

2. Ikäjakauma 

3. Sosioekonominen asema 

4. AKTIIVISUUS. Kuinka usein ja aktiivisesti osallistun Karvetin Klubitalon työpainotteisiin päiviin? 

5. OMA-ALOITTEISUUS. Kuinka usein ja aktiivisesti pyrin parantamaan sosiaalista osallisuuttani 

Klubitalolla? 

6. OMAN MIELENTERVEYDEN TILAN TUNNISTAMINEN. Miten Klubitalolla käynti vaikuttaa ahdistuksen, 

masennuksen tai syrjäytymisen kokemukseeni? 

7. Vapaa kommenttini mielenterveyskuntoutukseni onnistumisesta, epäonnistumisesta tai sen 

kehittämisestä. 

8. ELÄMÄNHALLINNAN JA TOIMINTAKYVYN TAVOITE, KYSYMYS 1. Klubitalossa käynnin vaikutus 

päivärytmini hallitsemiseen ja aktiiviseen elämään? 

9. ELÄMÄNHALLINNAN JA TOIMINTAKYVYN TAVOITE, KYSYMYS 2.Klubitalon vapaa-ajan ohjelman 

vaikutus harrastusmahdollisuuksiini? Harrastusmahdollisuudet tässä tarkoittavat päivittäistä 

liikuntaa, käsitöiden tekemistä, kielten opiskelua ja retkiä. 

10. TYÖMARKKINA-ASEMAN PARANEMISEN, OPISKELEMAAN PÄÄSYN JA OPPIMISEN TAVOITE, KYSYMYS 

1. Klubitalossa osallistuminen työpainotteisiin päiviin on auttanut minua tavoitteissani työllistyä, 

päästä opiskelemaan tai oppia uusia taitoja? 

11. TYÖMARKKINA-ASEMAN PARANEMISEN, OPISKELEMAAN PÄÄSYN JA OPPIMISEN TAVOITE, KYSYMYS 

2. Klubitalossa saatu henkilökohtainen ohjaus tai suunnitelmien teko on auttanut minua 

tavoitteissani työllistyä, päästä opiskelemaan tai oppia uusia taitoja? 

12. SOSIAALISTEN SUHTEIDEN LISÄÄNTYMISEN TAVOITE. KYSYMYS 1. Onko osallistuminen 

Klubitalotoimintaan vähentänyt yksinäisyyden tunnettasi tai syrjäytymisen kokemustasi? 

13. Vapaa palaute. 

Arviointikyselyn vastaukset 
Saimme vastauksia kevään 2020 kyselyyn jäseniltämme 33 kappaletta. Se on merkittävä otos 
aktiivijäseniemme määrästä. Kaikista aktiivijäsenistämme se on lähes puolet. 
Syksyn kyselyssä tavoittelimme samaa määrää vastauksia ja sen saimmekin. Näin ollen kyselyn tulosten 
vertailu on selkeämpää. Ei määrillä vastauksia, tuloksista olisi pitänyt valita otos, jota tarkastellaan. Kyselyt 
kerättiin jäseniltä joko Klubitalon tietokoneilla vastaamalla, puhelinhaastatteluina tai jäsenten itsenäisesti 
vastaamina heidän omilta laitteiltaan. 
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Vertailutaulukko kaikista kysymyksistä 

Kysymyksen numero ja 
selite 

Tulos kevät 2020 Tulos syksy 2020 Toiminnan vaikuttavuus = 
eroavaisuus tuloksissa 

1. Taustakysymys, 
Sukupuoli 

Nainen 61%, mies 39% Nainen 64%, mies 36% ero vastauksissa  
N +3%, M -3% 

2. Taustakysymys, 
Ikäjakauma 

Nuori 27%, Työik. 49%, 
Seniori 24% 

Nuori 18%, Työik. 52%, 
Seniori 30% 

ero vastaajissa 
prosenttiyksikköinä 
N -9%, TI +3%, S +6%  

3. Taustakysymys, 
Sos.ekon. 
asema 

Työssä 12%, opisk. 12%, 
työtön th 9%, 
eläkeläinen 42%, 
työkyvytt.eläk. 33%, 
sairaslom. 3% 

Työssä 9%, opisk. 6%, 
työtön th 6%, 
eläkeläinen 42%, 
työkyvytt.eläk. 33%, 
sairaslom. 6%, muu 6% 
(työkokeilu, 
kuntoutustuki) 

ero vastaajissa 
prosenttiyksikköinä 
T -3%, opisk. -6%, Tt +3, 
sairasloma +3%, muu +6% 

4. Aktiivisuus, 
osallistuminen 
työpainotteisiin 
päiviin 

kevät 2020 pisteet 63-6 
= 57 

syksy 2020 pisteet 52-15 
= 37 

-20 pistettä jäsenien 
Klubitalokäyntien 
osallistumisaktiivisuudessa  

5. oma-aloitteisuus, 
sosiaalinen 
osallisuus 

kevät 2020 pisteet 52-5= 
47 

syksy 2020 pisteet 40-2= 
38 

-9 pistettä jäsenien 
sosiaalisessa osallisuudessa 
Klubitalolla 

6. Mielenterveyden 
kokeminen 

kevät 2020 pisteet 49-5= 
44 

syksy 2020 pisteet 39-6= 
33 

-11 pistettä Klubitalolla 
käynti vaikuttaa 
mielenterveyden tilaani 

7. Vapaa palaute, ei 
pisteytystä 

toiminnan palautteet 
positiivisia 

toiminnan palautteet 
erittäin positiivisia 

Syksyn 2020 vapaat 
palautteet hieman 
positiivisempia kuin kevään 
2020. 

8. Elämänhallinta ja 
toimintakyky 

kevät 2020 pisteet 46-
10= 36 

syksy 2020 pisteet 51-4= 
47 

+10 pistettä Klubitalossa 
käynti vaikuttaa 
elämänhallintaani ja 
toimintakykyyn 

9. Klubitalon vapaa-
ajanohjelma 

kevät 2020 pisteet 47-
11= 36 

syksy 2020 pisteet 43-2= 
41 

+5 pistettä Klubitalon vapaa-
ajanohjelmasta 

10. Työllistyminen, 
opiskelu ja uuden 
oppim. 

kevät 2020 pisteet 24-7= 
17 

syksy 2020 pisteet 39-3= 
36 

+19 pistettä Työllistymisen, 
opiskelemaan pääsyn ja 
uuden oppimisen tavoitteissa 

11. Henkilökohtaisen 
ohjauksen merkitys 

kevät 2020 pisteet 33-
27= 6 

syksy 2020 pisteet 37-
14= 23 

+17 pistettä 
henkilökohtaisen ohjauksen 
merkitys Klubitalolla 

12. Yksinäisyyden ja 
syrjäytymisen 
kokemus 

kevät 2020 pisteet 58-4= 
54 

syksy 2020 pisteet 55-6= 
49 

-5 pistettä yksinäisyyden ja 
syrjäytymisen kokemisen 
estossa Klubitalolle 

13. Vapaa palaute, ei 
pisteytystä. 

Erittäin positiivisia 
palautteita. 

Erittäin positiivisia 
palautteita. 

Ei pisteytystä. 

PISTEET YHTEENSÄ 
(kysymyksistä nro 4-6 ja 8-
12): 

kevät 2020 pisteet 
yhteensä = 297/792 

syksyn 2020 pisteet 
yhteensä = 304/792 

Vaikuttavuus vuonna 
2020 on +7 pistettä 
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Tulosten analysointia 
 
Vuosi 2020 on ollut koronavuosi. Se ei ole voinut olla vaikuttamatta toiminnan sisältöön tai siitä saatuun 
jäsenpalautteeseen ja sitä kautta myös tähän toiminnan vaikuttavuus arviointiin vuodelta 2020.  
 
Vuonna 2020 on toimintaa pitänyt järjestää entistä enemmän jäsenten terveyden ylläpitämisen ja 
edistämisen näkökulmasta. Korona-pandemia on korostanut Karvetin Klubitalon merkitystä toisilla jäsenillä, 
ja toisille se on ollut enemmänkin este toimintaan osallistumiselle. Osallistumisen tapoja kun on yhtä monta 
kuin on jäsentäkin. 
 
Vastausten perusteella vuonna 2020 Karvetin Klubitalon on vaikuttanut merkittävän positiivisesti jäsenten 
elämänhallintaan, toimintakykyyn, vapaa-ajan aktiviteetteihin, työllistymiseen, opiskelemaan pääsyyn, 
uuden oppimiseen ja henkilökohtaisen ohjauksen saamiseen. Hieman yllättäen Karvetin Klubitalon pisteet 
eivät vastausten perusteella nousseet vuoden 2020 aikana jäsenten yksinäisyyden kokemisen ja 
syrjäytymisen kokemisen estämisessä. Korona-pandemia vuoden jälkeen olisi voinut olettaa, että 
yhteydenpito, johon on vuoden aikana paljon panostettu, olisi merkittävästi auttanut juuri yksinäisyyden 
kokemisen vähenemisenä. Toisaalta tänä poikkeusvuosi on sisältänyt niin paljon eristäytymistä, että ei liene 
mahdollista, etteikö se olisi näkynyt näissäkin kyselyissä. 
 
Vapaissa palautteissa korostuu toiminnan tärkeys jäsenille itselleen. Henkilökunta koetaan osaavaksi, 
Klubitalo paikkana, jossa tapaa muita jäseniä, saa osallistua ja kokea asioita. Operaatio Ruokakassin 
ruokajako antaa vähävaraisille ruoka-apua ja ruokajaon järjestäminen jäsenille vastuullista tekemistä. 
Nuorten oma toiminta on ollut pidettyä ja monelle päivän ainut lämmin ateria tarjoillaan Klubitalon 
keittiöstä. Yhteisössä on voimaa, yhteistä iloa ja joskus suruakin. 
 
 
9.2. Yhteistyökumppaneille tehdyn kyselyn tuloksia 
 
Kysyimme vuoden 2020 joulukuussa kuinka tyytyväisiä yhteistyökumppanimme ovat yhteistyöhön Karvetin 

Klubitalon kanssa. Ohessa kuvaaja vastauksista. 
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Vastaavien organisaatioiden määrä oli 15 kappaletta. Vastauksissa 73,33% oli erittäin tyytyväinen 

yhteistyöhön ja 20% oli tyytyväinen yhteistyöhön. Neutraalin vastauksen antoi 6,6 % vastaajista. Yhtään 

vastaajaa ei ollut tyytymätön yhteistyöhön Karvetin Klubitalon kanssa. 

 

 

Vastaavien organisaatioiden määrä oli 15 kappaletta. Vastauksissa 66 % ohjaisi erittäin todennäköisesti 

asiakkaansa asioimaan Karvetin Klubitaloon. Todennäköisesti ohjaisi 20 % vastaajista. Neutraalin vastauksen 

antoi 7 % vastaajista.  
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9.3. Jäsenten tyytyväisyys toimintaan 
 

 

Joulukuussa 2020 kysyttiin jäsenten tyytyväisyyttä Karvetin Klubitalon toimintaan. Kysymyksissä painottui 
myös jäsenten itsearviointi omasta kuntoutumisestaan ja heidän näkemyksensä henkilökunnan 
onnistumisesta työssään. 
 
Yhteenveto vastauksista. Kyselyn anonyymeissä vapaissa palautteissa tulee esiin Karvetin Klubitalon merkitys 
jäsenille ja se, että he arvostavat panostuksia, joita heidän kuntouttamisekseen tehdään.  
 
Lainaus palautteesta: ”Tärkeä paikka, harmittavasti kaikki eivät pääse talolle ja itse ei pääse kuin kerran 
viikossa. Toivottavasti rajoitukset vähenevät pian.” Toinen lainaus: ”Klubitalotoiminta on arvokasta ja 
tärkeää mielenterveystyötä sekä nuorille että vanhemmille. Korona tosin on iskenyt kovasti arkeen 
rajoitusten muodossa mutta parempi varoa kuin katua.” Kolmas lainaus: ”On ollut erityisen tärkeää itselleni, 
että pääsin Klubitalon jäseneksi. Klubitalon tuoma normaali arki ja rytmi on jotain, mitä minulta oli puuttunut 
turhan pitkän aikaan. Olen todella kiitollinen :)”. Neljäs lainaus: ” On hienoa, että Karvetin Klubitalolla on 
toimintaa. Erittäin tärkeä kuntoutumisen ja ylläpitävän kunnon kannalta. Vertaisihmisten tapaaminen ja 
vertaistuki tärkeää. Minulle ei ole oikein muuta kuntoutustoimintapaikkaa kuin Karvetin Klubitalo. Johtaja ja 
henkilökunta erittäin mukavia ja helposti lähestyttäviä. Olen saanut voimakasta tukea Karvetin Klubitalolta.” 
 
Seuraavaksi esitetään otos muutamista kysymyksistä ja niistä saaduista vastauksista.  
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Kysymys 3. Koen, että osallistuminen Karvetin Klubitalon työpainotteisiin 
kuntoutuspäiviin on itselleni 
Vastaajien määrä: 20, valittujen vastausten lukumäärä: 20 

 
 

 n Prosentti 

erittäin tärkeää 6 30% 

melko tärkeää 9 45% 

en osaa sanoa 3 15% 

melko tarpeetonta 1 5% 

erittäin tarpeetonta 1 5% 
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Kysymys 4. Koen, että Karvetin Klubitalo on 
Vastaajien määrä: 20, valittujen vastausten lukumäärä: 20 

 
 

 n Prosentti 

pysyvällä tasolla merkittävästi kuntouttanut minua 7 35% 

pysyvällä tasolla hieman kuntouttanut minua 7 35% 

muutaman kerran edistänyt kuntoutumistani 3 15% 

en osaa sanoa 3 15% 

Karvetin Klubitalo ei ole onnistunut kuntouttamaan minua lainkaan 0 0% 
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Kysymys 5. Koen, että Karvetin Klubitalon yhteisöllinen kuntoutus on auttanut 
yksinäisyyden, ahdistuneisuuden tai syrjäytymisen kokemukseeni 
Vastaajien määrä: 20, valittujen vastausten lukumäärä: 20 

 
 

 n Prosentti 

erittäin merkittävästi 8 40% 

melko merkittävästi 8 40% 

en osaa sanoa 2 10% 

melko vähän 1 5% 

erittäin vähän tai ei lainkaan 1 5% 
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6. Koen, että Karvetin Klubitalo on onnistunut tehtävässään parantaa työ- , 
opiskelu- tai uusien taitojen oppimistani (esimerkiksi ATK-taidot)? 
Vastaajien määrä: 20, valittujen vastausten lukumäärä: 20 

 
 

 n Prosentti 

erittäin paljon 2 10% 

melko paljon 7 35% 

en osaa sanoa 8 40% 

melko heikosto 3 15% 

erittäin heikosti 0 0% 
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7. Koen, Karvetin Klubitalon vapaa-ajan toiminnan kuten liikunnan, käsitöiden 
tekemisen ja retket itselleni 
Vastaajien määrä: 20, valittujen vastausten lukumäärä: 20 

 
 

 n Prosentti 

erittäin tärkeäksi 6 30% 

melko tärkeäksi 9 45% 

en osaa sanoa 4 20% 

melko tarpeettomaksi 0 0% 

erittäin tarpeettomaksi 1 5% 
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12. Karvetin Klubitalon sähköinen yhteydenpito jäseniin (puhelimitse, 
verkossa ja sosiaalisessa mediassa) koronaeristyksen aikana vuonna 
2020 on ollut mielestäni? 
Vastaajien määrä: 20, valittujen vastausten lukumäärä: 21 

 
 

 n Prosentti 

erittäin tarpeellista 6 30% 

hyvää, tarpeellista 11 55% 

neutraalia, ei hyödyllistä eikä hyödytöntä 2 10% 

hieman hyödytöntä 0 0% 

erittäin hyödytöntä 0 0% 

muu, mikä? 2 10% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

muu, mikä? keväällä minulla ei puhelinta tai nettiä, tuli kirjepostia 

muu, mikä? en ole ollut Karvetin asiakkaana keväällä v.2020 
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10. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN  
 
Karvetin Klubitalon toimintaa kehitettiin vuonna 2020 merkittävästi seuraavissa 
asiakokonaisuuksissa. Osa näistä asioista kehittyy edelleen vuonna 2021 ja myöhemminkin. Hyvä 
toiminta ei ole koskaan valmis, vaan se kehittyy ajassa olevien kehitystrendien mukaisesti. 
 
Vuoden 2020 toiminnan voidaan nähdä kehittyneen varsinkin johtamisen, viestinnän ja 
toimitilojen osalta. Karvetin Klubitalon kehitystä vuonna 2020 voidaan eritellä seuraavasti: 
 

1. Toiminnan kehitys 
Työpainotteisiin päiviin on tuotu entistä monipuolisempia ja nykyaikaisempia 
toimintoja kuten jäsenvetoinen ATK-ohjaus ja Facebook Live -lähetyksinä lähetetyt 
infotilaisuudet, joissa yhteistyökumppanit kuten yritykset, viranomaiset ja muut järjestöt 
kertoivat jäsenille palveluistaan. 
 

2. Viestinnän kehitys  
Viestinnän kehitys on sisältänyt videokokoukset, Facebook Live -lähetykset, nettisivujen 
päivitetty sähköinen kalenteri ja sähköinen Klubilehti.  

 
3. Toimitilojen kehitys 

Karvetin Klubitalon tiloja peruskorjattiin, toiminnallisuutta parannettiin, otettiin käyttöön 
lisätila käsityömyymälälle, luotiin tilaisuustila ja parannettiin ATK-ohjaustilaa. 

 
4. Johtamisen kehitys 

Johtamista kehitettiin erityisesti henkilöstöjohtamisen osalta, otettiin käyttöön entistä 
laajempi tiedonvälitys ja -kulku (aloitettiin henkilöstöpalaverit ja kehityskeskustelut) ja 
panostettiin työhyvinvointiin ja työterveyteen.  

 
5. Henkilöstöasiat 

Henkilöstön koulutusmahdollisuuksia ja osallistumista Suomen Klubitalot -kehitystyöhön 
lisättiin ja työterveyshuoltoa parannettiin. 

 
6. Valtakunnallinen kehitys 

Osallistuttiin Suomen Klubitalot ry:n kehitystyöhön entistä laajemmalla henkilöstön osalla. 
Tämä koski muun muassa sähköistä asiakkuusjärjestelmämme kehittämistä eli Salesforce-
ohjelmiston kehitystä.  

 
 
 


