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YHTEENVETO KLUBITALO TÖNÄRIN TOIMINNASTA 01-04/2017
Toiminta raportointikaudella:
Vuoden 2017 alkupuolella Tönärin työntekijöissä oli useita vaihdoksia. Pysyvän rahoituksen varmistumisen
myötä Tönärin työntekijämäärä lisääntyi yhdellä valmentajalla. Työhönvalmentaja Tuula Pietiläinen siirtyi 8.2.
toimivapaalle ja toisen työnantajan palvelukseen ja hänen sijaisenaan aloitti 1.2. Pia Hiltunen. Maaliskuun
alusta Pia siirtyi vakinaisesti työhönvalmentajaksi ja Tuulan sijaisuutta jatkoi Katariina Hentilä. Maaliskuun
alussa Susanne Ilvonen siirtyi vastaavan työhönvalmentajan paikalta työhönvalmentajaksi ja vastaavana
työhönvalmentaja aloitti Mari Jääskeläinen. Lisäksi 20.3. Petja Korkkonen aloitti ohjaajana Nuoret paikka auki
työelämään –rahoituksella. Petjan työsuhde kestää vuoden 2017 loppuun saakka.
Talon perustoiminta on henkilövaihdoksista huolimatta pyörinyt normaalisti. Ryhmiä on jokaiselle
viikonpäivällä ja niissä on ollut osallistujia 3-10 henkilöä. Talokokoukset on pidetty keskiviikkoisin ja ne ovat
toimiva keino päättää talon asioista yhteisesti jäsenten kanssa. Työnhakuklubi toimi alkuvuonna ja jäi sitten
tauolle. Maaliskuussa talolla aloitettiin uusi ryhmä Värkkääjät, jossa virkataan ja neulotaan. Ryhmässä tehtiin
muun muassa tumppuja Viroon lastensairaalaan lahjoitettavaksi. Maaliskuussa alettiin lisäksi suunnitella ensi
kesän puutarhapalstan pitoa. Onnari-kahveja on pidetty joka toinen perjantai-iltapäivä, ja niissä on jäsenet
saaneet jakaa omia onnistumisiaan.
Eläkeläisten uusi ATK-ryhmä kokoontui talolla alkuvuonna yhteensä kuusi kertaa. Ryhmää ohjasi 3-5 talon
jäsentä joka toinen viikko ja ryhmässä oli mukana 5-6 eläkeläistä. Osa talon jäsenistä jatkoi myös ATK:n
ohjaamista tiistai aamupäivisin Kainuun eläkeläisten omissa tapaamisissa Kalliokadulla. Tönärin jäsenet olivat
olleet hyvin odotettuja vieraita.
Helmikuussa talolla pidettiin Ystävänpäivä-tapahtuma sekä laskiaistapahtuma. Maaliskuussa pidettiin koko
talon kehittämispäivä, johon osallistui 15 jäsentä. Päivän aikana suunniteltiin talon toimintaa työpajoissa ja
kehitettiin uusia toimintamalleja. Päivä oli onnistunut.
Mari Jääskeläinen ja Katariina Hentilä osallistuivat 2.-3.3. Mieslahdessa järjestettyyn Työ- ja toimintakyvyn
arviointikoulutukseen.
Tönärin työhönvalmentajat ja jäsenet osallistuivat 22.3. Oulussa järjestettyyn Nuorten Ystävien Klubitalojen
yhteiseen juhlaseminaariin. Työhönvalmentajat esittivät seminaarissa klubitaloista kertovan räpin. Lisäksi yksi
jäsen piti pienen puheenvuoron Arjen pelastajat –toimintamallista. Seminaari oli hyvin onnistunut. Tönäri oli
suljettuna 23.3., koska valmentajat osallistuivat Oulussa sosiaalisen kuntoutuksen kehittämispäivään.
Skotlantilainen sairaanhoitajaopiskelija oli harjoittelussa talolla helmikuusta alkaen neljä viikkoa ja toinen
skottilainen kaksi viikkoa. Ulkomaiset opiskelijat kiinnostivat jäseniä ja innostivat keskustelemaan englanniksi.
Lähihoitajaopiskelija oli harjoittelussa talolla maalis-huhtikuussa yhteensä seitsemän viikon ajan. Hän piti
talolla muun muassa kierrätysteemapäivän, joka oli erittäin suosittu tapahtuma.
Tammikuussa Katariina Hentilä piti terveysluennon, huhtikuussa kuntavaalien alla Miikka Kortelainen Nuppatalolta piti luennon jäsenille kuntavaalien merkityksestä ja kunnallishallinnosta. Lisäksi yksi jäsen piti luennon
Virosta.
Alkuvuonna talolla kokoontui joka toinen viikko perjantai-iltapäivisin epilepsialiiton Liekeissä-ryhmä. Ryhmään
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osallistui muutamia talon jäseniä ja sitä veti talon ulkopuolinen opiskelija.

Jäsenet:
Alkuvuodesta aikana Klubitaloon liittyi 5 uutta jäsentä, ja Tönärissä on tällä hetkellä 162 jäsentä (17.5.2017).
Jäsenistä 143 henkilöä on Kajaanista ja 19 henkilöä Kainuun muista kunnista tai Kajaanista poismuuttaneita
jäseniä. Talossa kävi vaihtelevasti 8 - 29 jäsentä päivässä, keskimääräinen päivittäinen kävijämäärä oli 19
jäsentä ja keskimääräinen työaika 4,1 h/pv. Uudet jäsenet ohjautuivat Tönärille pääasiassa sosiaali- ja
terveysalan yhteistyöverkostojen ja jäsenten omien sosiaalisten verkostojen kautta.
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Opiskelu ja työllistyminen:
Yksilöllinen työhönvalmennus on jatkunut. Talolta on tuettu edelleen tavoitteellisesti olemassa olevien
jäsenten mahdollisuuksia edetä yksilöllisen kuntoutumisen, työllistymisen ja opiskelupolkujen kautta hyvin
elämässään eteenpäin.
Klubitalo Tönäriltä ohjautuminen työhön, opiskeluun tai muihin yksilöä tukeviin palveluihin etenee jäsenten
tavoitteiden mukaisesti. Jäsenet saivat tarpeidensa mukaista yksilöllistä työhönvalmennusta
työhönvalmentajilta.
Tammi-huhtikuun aikana 44 klubitalon jäsentä työskenteli, opiskeli tai oli muussa itselleen tarkoituksen
mukaisessa toiminnassa klubitalon ulkopuolelle seuraavasti:
•
•
•

Palkkatyö/työkokeilu/kuntouttava työtoiminta/avotyö/NY työharjoittelu ym:
30 jäsentä / 162 (18,5 %)
Koulutus ja opinnot: 11 jäsentä / 162 (6,8 %)
Kuntoutus, kumppaniksi, KELA 3 jäsentä / 162 (1,9 %)

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa:
Alkuvuosi on ollut muutosten aikaa klubitalolla. Mari Jääskeläinen aloitti Susanne Ilvosen paikalla vastaavana
työhönvalmentajana Susannen siirtyessä työhönvalmentajaksi maaliskuun alussa. Maalis- ja huhtikuu on ollut
vastaavan tehtäviin perehtymistä ja yhteistyöverkostojen kartoittamista. Yhteistyötä on tehty osallistumalla
Kainuun alueen moniammatilliset toimijatapaamisiin, Romani-hankkeen tapaamisiin, Valikkotyöryhmän
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kokouksiin, Rikosseuraamuslaitoksen tapaamisiin ja muihin työllisyydenhoidon tiedotusluontoisiin tilauksiin ja
pajapäiviin verkostotreffeille. Huhtikuussa Mari Jääskeläinen ja Pia Hiltunen kävivät jäsenen kanssa
tutustumassa Ryhmätalolle. Tulevaisuudessa yhteistyötä on tarkoitus tiivistää ja uusien potentiaalisten
jäsenten tutustumista talolle aktivoida.

Työllistyminen, koulutus ym. hankkeen alusta
alkaen
(päivitetty 9.5.2017)
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