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En voi tehdä
kaikkea, mutta
voin tehdä jota-

Jäsenyys Fontanassa



Ensimmäinen klubitalo avasi ovensa vuonna 1948 New
Yorkissa. Vuonna 1995 ensimmäinen klubitalo Suomessa aloitti toimintansa, Tampereella. Klubitalo Fontana avasi ovensa 1999.



Suomen 24 klubitaloa muodostavat yhdessä Suomen
klubitalot r.y.



Klubitalo Fontana on Suomen ainoa kaksikielinen klubitalo.



Fontana saa avustuksia kunnilta ja rahaautomaattiyhdistykseltä.

Ota yhteys meihin



Jäsenyys on aikarajaton ja ilmainen.



Ei sitouduta pysyvään sopimukseen tai aikatauluun.



Poissaolo ja sen pituus ei vaikuta jäsenyyteen.



Jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan
valintaan.



in.
Jos me kaikki
tekisimme jotain, Niin pystyisimme yhdessä
kaikkeen.
Robert L Schimmel

Jäseneksi tulemiseksi riitää että kokee itse että on mielenterveysongelmia.

Klubbhus Fontana
Lokföraregatan 9
10300 Karis
(358) 040 865 0591

Tässä jäsen esitteessä

(358) 019 236 033

 Infoa jäsenyydestä
fontana.klubbhus@2me.fi

 Infoa säännöistä
klubitalolla

www.klubbhusfontana.fi

 Infoa toiminnasta

Tervetuloa Klubitalo Fontanan

Talo missä Fontanalla on toimintansa

Klubitalo Fontanan
siirtymätyö ohjelma

Omenapuu meidän pihallamme



Työ on nimeltään
ST



Haemme osaaika töitä, normaalilla palkalla
avoimilta työmarkkinoilta.



Työaika vaihtelee
mutta on yleensä
12-15 tuntia viikossa arkipäivisin

Klubitalossa



Klubitalossa kaikki ovat tasaarvoisia



Toimintamme on vapaaehtoinen, mutta jäseniä tarvitaan ja kehotetaan osallistumaan
työpainotteisen päivään, jäsenillä on myös
vastuu omista tavaroistaan.



Fontanan henkilökunta oppii
ensin työn ja
hoitaa sen jälkeen
jäsenen
työssäoppimisen.

Tämä esite on
tarkoitettu Klubitalon jäsenille ja
sisältää informaatiota jäsenyydestä,
säännöistä ja
toiminnasta.

Voitte myös
tehdä kyselyitä
meidän
kotisivuilamme.
Yhteys sivun
kautta missä voi
lähettää
anonyymejä
kysymyksiä.

Suihkulähde pihalamme joka on symbooli klubitaloista

Tiesitkö tämän



Klubitalo Fontana on yksi 300 klubitalosta
maailmassa



Kuulumme kansainväliseen järjestöön,
Clubhouse
International, jolla on päämajansa New Yorkissa.



Ideologia perustuu 36 standardiin mitä talot
seuraavat.



Tietyin aikavälein klubitalot käyvät läpi ackreditionnin jonka tarkoitus on tarkistaa että yhteisiä
standardeja seurataan. Fontanan ackreditointi
on voimassa vuoteen 2017.

Klubitalo korvaa puolet bussilipun tai kortin
hinnasta, jos osallistuu toimintaan 2-3 kertaa
viikossa. Jos hän käyttää omaa autoa niin silloin korvataan 0,13 centiä kilometriltä.

Jos lykkäät kaikkea eteenpäin kunnes tunnet itsesi varmaksi, niin et
saa mitään tehtyä.
Norman Vincent Peale

Fontaanassa
puhumme suomea ja
ruotsia. Kaikki info
annetaan kahdella
kielellä. Tämä on hyvä
mahdollisuus oppia
kieliä.



Jos jäsen
sairastuu
niin Fontanan henkilökunta
jäsenet tuuraavat.



Siirtymätyöohj
elman merkitys on
ohjata jäsenet takaisin
työelämään.

Äppel trädet i vår trädgård
Juna Hyvinkään rautatie museosta

Tasa-arvoisuus
Klubitalossa jäsenet ja henkilökunta jäsenet
tekevät töitä yhdessä.
Kunnioitus
Kunnioita talon ja toisten omaisuutta. Kunnioita
toisten mielipiteitä ja erilaisuutta. Politiikan ja uskonnon jätämme klubitalon ulkopuolelle. Kaikilla
on oikeus olla juuri sellaisia kuin ovat.



Ennen työn
aloittamista
jäsen on
käynnyt
klubitalolla
säännöllisesti ja on
osallistunut
työpainotteiseen
päivään.

Maisemakuva Karjaalta



Fontanassa jäsenillä ja henkilökuntajäsenillä on
vaitiolovelvollisuus.


Koirat ovat tervetulleita, mutta ne ovat omistajan
vastuulla.



Kaikenlainen myynti ja lainaaminen on kielletty talossa. Sääntöjen rikkominen voi johtaa tilapäiseen
ulossulkemiseen toiminnasta.



Klubitalossa kunnioitamme taloa ja toisten tavaroita



Talossa on tietokoneajat vapaa-ajan surfaamiseen



On kielletty tulla päihtyneenä klubitalolle



Fontanassa teemme myös retkiä ja osallistumme
tapahtumiin, Fontanassa on aina ilmoittautumislista
missä on deadline mihin pitää ilmoittautua. Riippuen
tapahtumasta omaosuus on 5-10€

Jos haluatte lisää infoa tominnasta käykää
meidän
kotisivuilamme.
www.klubbhusfontana.
fi

Email osoiteemme
on fontana.klubbhus@2me
.fi
Fountain House New York

Vaitiolovelvollisuus
Meillä on vaitiolovelvollisuus! Se tarkoittaa, että ulkopuolisille ei puhuta siitä kuka käy klubitalossa ja mitä siellä
on tapahtunut. Tietysti saa kertoa, mitä teemme klubitalolla, mutta henkilötietoja ei jaeta eteenpäin.
Yhteystiedot tai muu info klubitalon jäsenistä ei ole henkilökohtaiseen käyttöön ilman jäsenen lupaa. Esim jos
jäsenet tapaavat kaupungilla, jäsen valitsee itse
haluaako hän tervehtiä.

Toiminnanjohtajan
email osoite on sofia.berglund
@klubbhusfontana.f
i

Voitte myös
tehdä kyselyitä
meidän
kotisivuilamme.
Yhteys sivun
kautta missä voi
lähettää
anonyymejä
kysymyksiä.

Accreditation Seal

Yhteisöllisyys
Tarkoitus on, että voi tuntea olonsa turvalliseksi kun tulee
klubitalolle, ja siksi meillä on nollatoleranssi alkoholin,
huumeiden ja väkivallan suhteen. Yhteisöllisyys on tärkeä ylläpitää, niin että kaikki voivat tuntea olonsa turvalliseksi. Klubitalossa voi saada kontaktia ja tukea muilta
jotka ehkä ovat kokeneet samankaltaisia asioita. Ketään
ei jätetä yksin ja klubitalon jäseniin pidetään säännöllisesti yhteyttä.
Hyvä muistaa
Klubitalossa meillä ei ole minkäänlaista hoitovastuuta
mitä tulee lääkeisiin ym. Siksi on hyvä että on toisia
hoitokontakteja, missä voi keskustella eri asioista. Jos
jäsen toivoo tukea tai apua näissä asioissa niin klubitalo
auttaa mielellään.

