
Jag kan inte 

göra allt, men 

jag kan göra  

något. 

Om vi alla 

gjorde något, 

skulle vi  

tillsammans 

klara allt. 

Robert L Schimmel  

I det här medlems-
bladet 

 Info om  

medlemskap i 

Fontana 

 Info om regler 

och goda seder i 

Klubbhuset 

 Info om 

verksamheten  

Huset där Fontana har sin verksamhet. 

MEDLEMSKAP I 
FONTANA 
 

           Medlemskap i Fontana 

 Medlemskapet är utan tidsbegränsning och gratis 

 Inbegriper inte obligatoriska avtal eller tidtabeller 

 Frånvaro och dess längd påverkar inte medlemskapet 

 Medlemskapet baserar sig på frivillighet samt det egna 

valet till aktivitet 

 För att bli medlem räcker det att man upplever sig lida av 

mental ohälsa 

Info om medlemskap i Fontana Nov 2014 

KLUBBHUS FONTANA 

MEDLEMSBROSCHYR 
 

Kontaktuppgifter 

Klubbhus Fontana 

Lokföraregatan 9 

10300 Karis 

(358) 040 865 0591 

(358) 019 236 033 

fontana.klubbhus 

@2me.fi 

Besök oss på vår  

webbplats: www. 

klubbhusfontana.fi 

 Det första klubbhuset startade i New York år 1948. År 

1995 startade det första klubbhuset i Finland, i  

Tammerfors. Klubbhus Fontana öppnade år 1999. 

 De finländska klubbhusen, 24 st, bildar tillsammans före-

ningen Finlands Klubbhus r.f.  

 Klubbhus Fontana är det enda tvåspråkiga klubbhuset i 

Finland. 

 Fontana får bidrag från kommunerna och RAY. 

Klubbhus Fontana välkomnar dig till en fin gemenskap 

 

Samarbetspartners 



 

Klubbhus Font-

ana upprätthålls 

av Västra Ny-

lands Fountain 

House förening. 

Styrelsen består 

av 13 personer, 

varav två är 

medlemsrepre-

sentanter.  

 

I Klubbhuset 

 

 I Klubbhuset är alla jämställda  

 Vår verksamhet är frivillig, men medlemmarna 
behövs och uppmanas till att delta i den  
arbetsinriktade dagen. Medlemmarna har 
också ansvar över sina egna saker.  

 Medlemmarna har rätt att få hälften av sin 
bussbiljett eller tågbiljett ersatt om han/hon 
deltar minst 2-3 gånger i veckan i verksamhet-
en och bor över 5km från klubbhuset. Om han/
hon använder sig av bil ersätts 0,13 cent per 
km. Om man har möjlighet att använda buss 
eller tåg men väljer att köra bil så får man 
maximalt ersatt halva summan av buss- eller 
tågbiljetten.  

Om du skjuter upp allt tills du känner dig 
säker, får du ingenting gjort. 

 
Norman Vincent Peale  

 

Äppelträdet i vår trädgård 

På vår gård finns en fontän som en symbol för klubbhusverksamheten i världen. 

 
Visste du detta 

 

 Klubbhus Fontana är ett av över 300 klubbhus i 

världen 

 Vi tillhör en internationell organisation, 

Clubhouse International, som har sitt  

huvudkontor i New York.  

Ett europeiskt dotterbolag finns i Amsterdam. 

 Det finns 36 standarder som alla Fountain 

House klubbhus följer. 

 Med jämna mellanrum genomgår klubbhusen 

en ackreditering som kollar att de  

gemensamma standarderna följs. Fontanas 

ackreditering är i kraft till september 2017. 

Klubbhus Fontanas 

Övergångs-

arbetsprogram 

Arbetet kallas ÖA 

Ett ÖA är ett deltids  

arbetsförhållanden 

med normal lön på 

den öppna arbets-

marknaden 

Arbetstiden 

varierar men är  

vanligtvis 12-15h per 

vecka under vardagar 

Fontanas personal-

medlem lär sig först 

arbetet och står  

därefter för inlärningen 

av arbetet till  

medlemmen 

Fontana stöder  

medlemmen under 

hela arbetsperioden 

 

 



 

Om medlemmen 

är sjuk vikarierar 

Fontanas perso-

nalmedlem 

Meningen med 

arbets-

programmet är 

att handleda 

medlemmen 

tillbaka till  

arbetslivet  

Innan påbörjat 

arbete har  

medlemmen 

besökt  

Klubbhuset  

regelbundet och 

deltagit i den 

arbets-

orienterade  

dagen 

 

Jämställdhet 

I klubbhuset arbetar medlemmar och personal-

medlemmar sida vid sida.  

Respekt 

I klubbhuset respekterar vi husets och varandras 

egendom. Därtill respekterar vi varandras åsikter 

och olikheter. Vi undviker djupare diskussioner om 

politik och religionsfrågor. Alla har rätt att vara den 

man är. 

Äppel trädet i vår trädgård 

En vy från Karis 

 
 

 På Fontana har både medlemmar och personal-
medlemmar tystnadsplikt. 

 Hundar är välkomna till Fontana men hunden är på 
ägarens ansvar. 

 All slag av försäljning och utlåning av pengar är för-
bjuden inom Klubbhuset. Att bryta mot reglerna kan 
leda till en temporär avstängning. 

 I Klubbhuset respekterar vi varandras och husets 
egendom. 

 Vi har datatider för att begränsa datoranvändning för 
privata ärenden 

 Det är förbjudet att komma påverkad till Klubbhuset  

 På Fontana gör vi också utflykter till diverse ställen 
och deltar i olika evenemang. På Fontana finns det 
oftast en anmälningslista och beroende på evene-
mang är egenandelen 5-10 €. 

 

I Fontana pratar vi 

både svenska och 

finska. All information 

ges på båda språken, 

även möten. Detta är 

ett unikt tillfälle att lära 

sig språk :)  

 

Ett lok från tågmuseet i Hyvinge 



 

Du kan också 

skicka frågor till 

oss på vår 

webbplats!  

 

 

 

Tystnadsplikt 

Vi följer alla principen om tystnadsplikt! Det innebär att 

man inte till utomstående berättar vem som går i  

klubbhuset eller enskilda händelser eller incidenter. 

Naturligtvis får man berätta om klubbhuset och vad vi 

gör här, men personinformation lämnar man inte ut. 

Kontaktuppgifter eller övrig information om andra som 

finns i klubbhuset är privat och får inte användas för 

eget bruk utan lov. Ifall man t.ex. träffas på stan  

väljer medlemmen själv ifall han/hon vill hälsa. 

 

 

 

Gemenskap 

Det skall kännas tryggt att vistas i klubbhuset och vi har 

nolltolerans vad gäller alkohol, droger och våld.  

Gemenskapen i klubbhuset är viktig att värna om, så alla 

känner sig välkomna! I klubbhuset kan man få kontakt 

med och stöd av andra i liknande situationer. Ingen  

lämnas ensam och klubbhuset håller regelbundet kontakt 

med medlemmarna. 

Bra att minnas 

I klubbhuset har vi inget ansvar vad gäller mediciner etc. 

Det är därför bra att ha en annan vårdkontakt med vem 

man kan diskutera olika ärenden. Ifall medlemmen  

önskar stöd och hjälp i frågor som rör vardagen hjälper 

klubbhuset gärna till! 

Om du vill ha mera 

information angå-

ende verksamheten 

i Klubbhus Fontana 

kan du besöka vår 

webbplats www. 

klubbhusfontana.fi 

 

Vår email adress är 

fontana.klubbhus 

@2me.fi 

Verksamhets-

ledarens email är  

sofia.berglund 

@klubbhusfontana.fi 

 Accreditation Seal   Första Fountain House klubbhuset i New York 


