Opiskelijanopas pähkinänkuoressa:
Klubitalolla tarvitset avoimen ja toisia kunnioittavan asenteen. On tärkeää ettet suorita kaikkia töitä itse, vaan
annat jäsenten yrittää ja neuvot heitä suoriutumisessa.
Muista, että jäsenten onnistuminen on tärkeämpää, kuin
oman pätevyytesi osoittaminen. On myös tärkeää, että
opiskelija keskustelee jäsenten kanssa ja osallistuu yhteisiin kokoontumisiin, kuten kahvitaukoihin.

Opiskelijan
Opas
Kaikki mitä sinun opiskelijana tulee tietää työskentelystä Klubitalossa

Klubitalo Fontana
Veturinkuljettajankatu 9
10300 Karjaa
Puh. 019—236 033 / 040—8650591
fontana.klubbhus@2me.fi
www.klubbhusfontana.fi

Ohjaajan huoneentaulun 10 kohtaa

Lyhyt historiikki Fountain Housesta:
Fountain House – toiminta sai alkunsa New Yorkissa vuonna 1948, kun muutama henkilö päästyään psykiatrisesta sairaalasta kokoontui yhteen auttaakseen
toisiaan löytämään työpaikan ja asunnon. Tällä hetkellä on yli 400 Klubitaloa
ympäri maailmaa. Suomen ensimmäinen Fountain House Klubitalo aloitti toimintansa 1995, ja tällä hetkellä meillä on n. 22 toimivaa Klubitaloa ympäri maata.

1.

Muista perustehtäväsi! Vaikka houkutus voisi olla ajoittain suuri, on muistettava, että olet ohjaaja, et holhooja tai terapeutti.

2.

Muista kunnioittaa ihmisarvoa ja ihmisyyttä. Tämä pätee läsnä oleviin ja myös
niihin, jotka ovat läsnä puheen ja keskustelun kautta.

3.

Tehtäväsi ei ole muuttaa ketään, vaan auttaa ohjattavaa itse näkemään tilanteensa ja mahdollisuutensa sekä tekemään ratkaisunsa sen mukaisesti.

4.

Anna konkreettisia neuvoja vain ”yksinkertaisissa” asioissa; niissäkin on
usein mahdollista auttaa ohjattava itse löytämään tarvitsemansa tieto. Sinulla
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voi olla paljonkin opetettavaa, mutta ohjattavan tulee kuitenkin oppia itse.
5.

ahdistusta ja muutosvastarintaa. Opettele ymmärtämään ja sietämään ahdis-

Klubitalo Fontana sijaitsee Karjaalla ja
se aloitti toimintansa 1999. Toimintaa
rahoittaa RAY sekä Raaseporin, Inkoon, Siuntion ja Hangon kaupungit.

Ihmisen muuttuminen ja muutoksen kohtaaminen (oppiminen) synnyttää aina
tusta... myös itsessäsi.

6.

Anna ohjattavalle aikaa. Opettele odottamaan kärsivällisesti ratkaisuja; puutu prosessiin vain kevyesti, huomaamattomasti. Anna myös itsellesi aikaa...

7.

Hyvät kysymykset vievät usein asiaa paljon paremmin eteenpäin, kuin valmiit
vastaukset. Opettele kysymään ”miksi on näin?” ja erityisesti ”miltä sinusta

tuntuu?” sekä ”miten sinä näet tämän asian?”
8.

voi olla myös merkki siitä, että olet onnistunut luomaan suhteeseen kestävän

Mikä on Klubitalo?
Klubitalo on ennen kaikkea yhteisö, johon kuuluvat jäsenet ja henkilökunta.
He tekevät työtä yhteisen päämäärän hyväksi. Eli vain henkilökunta ei pidä

ja kritiikkiä sallivan ilmapiirin. Muista myös, että tehtävääsi sisältyy paradoksaalinen tavoite ”tehdä itsensä tarpeettomaksi”.
9.

terveysongelmia. Osallistumalla Klubitalon toimintaan he saavat uusia ystäviä,
ja kokevat työn positiivisen vaikutuksen terveyteensä. Klubitalo ei ole hoitopaikka, vaan jäsenillä on hoitosuhde johonkin muuhun terveydenhuollon sektoriin.

Huolehdi omasta jaksamisestasi. Ihmissuhdetyössä joudut nielemään ja kestämään paljon; etsi itsellesi oma auttaja tai ryhmä, joka ymmärtää tehtävääsi.

Klubitalon toimintaa yllä, vaan siihen tarvitaan myös jäsenien panos. Klubitalo
on yhteisö, joka on tarkoitettu tukemaan henkilöitä, joilla on tai on ollut mielen-

Vastarintaa esiintyy kaikessa ihmissuhdetyössä. Muista, että avoin kritiikki

Kirjoita kokemuksistasi — pohdiskele kokemuksiasi yksin tai yhdessä.

10.

Ole rehellinen ja avoin; oman tietämättömyyden ja avuttomuuden tunnustaminen voi viedä ongelman ratkaisua parhaiten eteenpäin — etsitään yhdessä
tietoa, tutkitaan!

Arvot:
Klubitaloyhteisöt perustuvat siihen ajatukseen, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus tuottavaan työhön. Myös niillä, jotka kärsivät kaikkein vakavimmista mielenterveyden ongelmista. Klubitaloyhteisössä ollaan vakuuttuneita siitä, että työ ja sen
kautta tulevat ihmissuhteet ovat parantavia ja ne luovat perustan inhimilliselle kasvulle
ja yksilöllisille saavutuksille.

Päiväohjelma:
•

Klubitalo avataan klo 8. Silloin on aamiainen ja hetkinen esim.
keskusteluun.

•

Kello 9 on aamukokous ja silloin kaikki valitsevat mitä haluavat
tehdä aamupäivän aikana.

•

Noin klo 10.30 pidetään kahvitauko, riippuen siitä, missä työpisteessä työskentelee.

•

Klo 12 syödään lounasta.

•

Klo 13.00 on iltapäiväkokous. Silloin kaikki valitsevat mitä haluavat tehdä iltapäivän aikana.

•

Klo 14 pidetään viikkokokoukset.

•

Klo 16 Klubitalo suljetaan

Työpainotteinen päivä:
Klubitalon toiminta perustuu järjestelmään, jota kutsutaan työpainotteiseksi päiväksi.
Jäsenet ja henkilökunta työskentelevät rinnakkain kollegoina ja tekevät heidän yhteisölle tärkeää työtä. Työyksiköt ovat keittiö, kahvio, respa, lehti, siirtymätyö sekä
useita pienempiä erillisiä työtehtäviä, kuten siivousta. Jäsenet osallistuvat toimintaan
vapaaehtoisesti.

Jäsenten ja henkilökunnan väliset suhteet:
Jäsenyys:

Jäsenten ja henkilökunnan väliset suhteet kehittyvät luonnostaan heidän suorittaessaan Klubitalo—yhteisön päivittäisiä tehtäviä. Klubitalon henkilökunnalla on yleisrooli
ja he osallistuvat kaikkeen Klubitalon toimintaan. Kun jäsenet ja henkilökunta työs-

Klubitalo on jäsenyysorganisaatio ja tästä syystä ihmiset, jotka tulevat Klu-

kentelevät päivittäin yhdessä, he tutustuvat toistensa vahvuuksiin, lahjoihin ja kykyihin

bitalolle ja osallistuvat toimintaan, ovat useimmiten jäseniä. Jäsenyys Klubita-

ja oppivat siten kunnioittamaan toisiaan.

lossa on avoin kaikille, joilla on ollut mielenterveysongelmia. Klubitalolla henkilö, joka on taistellut mielenterveysongelmien kanssa, nähdään ensisijaisesti

Yksi Klubitalon keskeisimpiä periaatteita on, että jäsenet ja henkilökunta ovat tasa-

arvokkaana osallistujana, kollegana ja henkilönä, jolla on annettavaa ryhmälle.

arvoisia. Tasa-arvoisuus tarkoittaa mm. sitä, että Klubitalolla ei pidetä ”raportteja”

Klubitalon jäsenyys on vapaaehtoista ja ilmaista. Klubitalon jäsenien ei tar-

eikä myöskään jäsenien sairaustietoja. Myös henkilökunta voi kertoa enemmän henki-

vitse kertoa mistä sairaudesta he kärsivät.

lökohtaisia asioitaan jäsenille, kuin mihin olet aikaisemmin tottunut, koska Klubitalon
ohjaajat eivät ole hoito– tai terapiasuhteessa jäseniin.
Tietty ammatillisuus tulee kuitenkin muistaa. Esimerkiksi emme vaihda henkilökohtaisia yhteystietoja jäsentemme kanssa (mm. puhelinnumeroita, sähköposti– tai facebook
-osoitteita). Pitää myös muistaa, ettei lisää henkilökohtaisilla murheillaan jäsenten
taakkaa. Jos sinulla opiskelijana on murheita tai jokin asia vaivaa sinua, voit puhua

siitä ohjaajallesi. Klubitalolla ei kerätä tietoja jäsenistä ja heidän sairauksistaan

Tietoa opiskelijoille:

”potilaskansioihin”. Jäsenen sinulle mahdollisesti uskomat asiat eivät kuulu toisille
jäsenille.

•

Klubitalossa käytetään omia käytännöllisiä arkivaatteita ja sisä
kenkiä. Keittiössä työskentelevät saavat työvaatteet Klubitalolta

•

Klubitalon sisäpihalla on alue, jossa saa tupakoida.

•

Ruoka maksaa 3 € ja aamiainen on ilmainen.

•

Kahvi maksaa 0,50€.

•

Tavarasi voit säilyttää lukitussa kaapissa.

•

Opiskelija saa ottaa mukaan omaa ruokaa, mutta ei poistua
Klubitalolta kesken työpäivän ruokailemaan.

•

Koko henkilökunta voi toimia sinun ohjaajana Klubitalolla, ei
ainoastaan henkilö, joka mainitaan sopimuksessa koulun kanssa.

•

Jos sairastut ilmoitathan siitä Klubitalolle.

