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1. Introduktion  

Västra Nylands Fountain House förening är en självständig förening i 
vilken styrelsen ansvarar över ekonomi samt personal.  Föreningen 
bedriver Klubbhus Fontana, som startade sin verksamhet år 1999 i 
fastigheten på Lokföraregatan 9 Karis. Fontanas verksamhet är riktad 
till 18-år fyllda personer, som upplever eller har upplevt mental 
ohälsa eller för personer som behöver stöd i vardagen. Under år 2017 
har personalen; personalmedlemmarna, bestått av fem personer för-
delade på fyra årsverken.  

Fontana följer i sin verksamhet de 37 internationella standarderna, 
vilka är utarbetade för att klubbhuset skall kunna utföra en god och 
meningsfull rehabilitering. Dessa standarder betonar frivillighet, jäm-
ställdhet, respekt samt lägger fokus på medlemmarnas resurser. 
Klubbhuset har inte vårdansvar över medlemmarna och vi frågar inte 
heller efter diagnoser. Optimalt är att medlemmarna utöver klubbhu-
set har en kontakt inom mentalvården så att medlemmarna får en 
mångsidig rehabilitering.   

Inom klubbhuset pratar man om personalmedlemmar och medlemmar 
och alla uppgifter utförs sida vid sida. Medlemmarnas insatser är av 
ytterst stor vikt och det finns en standard som bestyrker detta: 
”klubbhusets anställda är tillräckligt många för att engagera medlem-
marna, men så få att det blir omöjligt att utföra arbetsuppgifterna 
utan medlemmarnas medverkan”.   
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”Inom klubbhuset pratar man endast om personalmedlemmar och om medlemmar samt alla 
uppgifter utförs sida vid sida ”. 

2. Allmänt  

På 1940-talet stängde många stora mentalsjukhus runtom i USA. Pati-
enterna blev lämnade åt sitt öde utan hem, meningsfull verksamhet, 
jobb och kontakter. De slog sig då samman för att stödja varandra 
och en man vid namn John Bird hjälpte dem i deras strävan efter en 
meningsfull tillvaro, ett arbete och en bostad. De blev erbjudna ett 
utrymme i ett hus på vars bakgård det fanns en fontän, varifrån 
Fountain House ideologin fått sitt namn och sitt ursprung. Personerna 
som besöker klubbhuset är medlemmar i klubbhuset, inte patienter 
eller klienter. Verksamheten spred sig till Europa år 1980 och 1995 
öppnades det första klubbhuset i Tammerfors. År 1998 grundades för-
eningen Västra Nylands Fountain House rf. och tack vare stöd och 
hjälp från andra klubbhus kunde Klubbhus Fontana öppna i oktober år 
1999. De största bidragsgivarna är också i dagens läge Stea och kom-
munerna.  

Fountain House ideologin har en takorganisation som heter Clubhouse 
International. Clubhouse International arbetar främst med att ut-
veckla klubbhusverksamheten globalt och främja de 37 standarder 
som klubbhusen bygger sin verksamhet kring. Dessa standarder är in-
ternationella, vilket innebär att alla klubbhus är uppbyggda och fun-
gerar på samma sätt.  

Standarderna finns till för att säkra klubbhusens självständighet, 
medlemmarnas rättigheter och garanterar en god kvalitativ verksam-
het. Standarderna främjar jämlikhet, respekt och goda sociala kon-
takter. I och med medlemskap i Clubhouse International utförs regel-
bundna besök i klubbhuset, s.k. ackreditering, där utbildad personal 
(personalmedlem och medlem) ser till att man följer standarderna 
och kan ge råd för fortsatt utveckling.  

Clubhouse International har sitt huvudkontor i New York, USA, men 
det finns också en dotterförening Clubhouse Europe som har sitt kon-
tor i Amsterdam, Holland. I dagens läge finns ca 350 klubbhus runtom 
i världen. I Europa finns det ca 75 klubbhus varav en tredjedel av 
dessa finns i Finland, som har 24 klubbhus. Finland är det land som 
har flest klubbhus i förhållande till invånarantalet. Det är även bevi-
sat att klubbhusen gör besparingar för kommunerna med tanke på 
besöksavgifter inom öppna vården eller med tanke på sjukhusplatser. 
Klubbhuset fungerar som ett fint komplement inom den tredje sek-
torn.   

Verksamhetsmodellen för klubbhusen är väldigt unik och följer sina 
egna principer och riktlinjer. För att bli insatt i ideologin kan man gå 
en utbildning där man fördjupar sig i verksamheten och hur den fun-
gerar. Utbildningen varar 2-3 veckor och sker på s.k. träningscenter 
som finns i Europa, Asien, Finland, Australien och USA. Ett team be-
står alltid av en personalmedlem, medlem och en styrelsemedlem. 
Styrelsemedlemmen deltar endast i den sista veckan av utbildningen.  

Klubbhusen i Finland 

 

 

  
2 



3. Styrelsen  
 

Klubbhus Fontana drivs av Västra Nylands Fountain 
House förening r.f. Föreningen är självständig och sty-
relsen ansvarar över bland annat ekonomin, personalen 
och är med i utvecklingsarbetet. Verksamhetsledaren är 
direkt anställd av styrelsen som är verksamhetsledarens 
närmaste chef.  

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena, där 
styrelsemedlemmarna utses varje år. Styrelsemedlem-
marna arbetar på frivillig basis och får inga arvoden. På 
mötena diskuteras aktuella ärenden som berör förening-
en och klubbhuset på administrativ nivå. Beslut som 
gäller den dagliga verksamheten fattas av verksamhets-
ledaren tillsammans med medlemmarna och personal-
medlemmarna.  

Enligt Klubbhus Fontanas verksamhet är det önskvärt 
att styrelsemedlemmarna representerar aktörer inom 
olika arbets- och kunskapsområden. På detta vis blir det 
en sakkunnig styrelse med kontakter inom det område 
som berör Klubbhusets nätverk. I styrelsen skall det 
även finnas medlemsrepresentanter.  

Under år 2017 har Klubbhuset nått dessa krav, men ett 
utvecklingsbehov är att i framtiden även få en anhörig 
med i styrelsen. 

Styrelsen består av: 

Niklas Andersson, ordförande 

Kaj Nervander, viceordförande 

Medlemmar: 

Nina Ström, Anna-Lisa Järvinen, Torbjörn Ahlblad, 
Kaj Fagerholm,  Petra Baarman, Gunilla Starck, Pa-
mela Kinnunen, Micke Holmström, Kaj-Christer Ojala  

Verksamhetsledare Sofia Berglund fungerar som sty-
relsens sekreterare.  

Under år 2017 har styrelsen sammankommit  6  
gånger. 

Innehållet/fokusområden för 2017 har varit följande: 

• Personalfrågor i form av utbildningsbehov, arbets-
avtalsfrågor, beviljande av studieledigt/
tjänsteledighet, rekrytering och anställning av fast-
personal, omorganisering av personalen  

• Utvecklings/samarbetsprojekt som Klubbhuset har 
med Raseborgs stad och Axxell och som Tove W. 
gjorde sitt slutarbete i 

• Klubbhusnätverket och dess utveckling, t.ex. ge-
mensam utvecklingseftermiddag med personalen & 
styrelsen 

• Certifieringsprocess/Ackreditering  

• Auditeringsbesök till Raseborgs stad  

• Fortsatta diskussioner kring huset och målning av 
ytterväggarna, övriga ändringar ss. renovering av 
övre våningen, anskaffning av en leasingbil mm. 

• Finansiering: STEA-ansökan & Raseborgs stads an-
sökningssystem 

• BU i övrigt  

Alla PMen från möten finns tillgängliga för alla medlem-
mar.  
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Styrelsens sekreterare 
och verksamhetsledare 
på klubbhus fontana Sofia 
Berglund 

Styrelsens  ordförande 
Niklas Andersson, kluster-
utvecklare Novia 

Styrelsens Vice ordfö-
rande Kaj Nervander 

Styrelsens medlemmar 2017-2018 

Styrelsens  medlem Petra 
Baarman 

Styrelsens  medlem     
Gunilla Starck 

Styrelsens  medlem Tor-
Björn Ahlblad 

Styrelsens  medlem Micke 
Holmström 

Styrelsens  medlem Nina 
Ström 

Styrelsens  medlem Kaj 
Fagerholm 

Styrelsens  medlem Kaj-
Christer Ojala 

Styrelsens  medlem Anna-
Lisa Järvinen Styrelsens  medlem Pa-

mela Kinnunen 



4. Ekonomi  

 

Raseborg understödde 
under år 2017 Fontana 
med ett verksamhetsbi-

drag på 90 000€ 

 

Penningautomat före-
ningen Stea understödde 
Fontana med ett verk-
samhetsbidrag på         

90 000€ 

 

Övriga inkomster bestod 
av betalningar från öv-
riga kommuner, bidrag 
från olika stiftelser, fon-
der samt övriga bidrags-
givare 

 

De flesta av klubbhusets 
medlemmar kommer från 
Raseborg kommun. Öv-
riga kommuner med ak-
tiva medlemmar är Ingå, 
Sjundeå, Hangö, 
Kyrkslätt och Lojo. Med 
dessa kommuner har det 
gjorts upp Interventions 
avtal eller enligt betal-
ningsförbindelse princi-
pen 

 

4.2 Bidrag  

Von Julins 7 000€ 

Sams 1 000€ 

3.1 Bokföring och verksamhetsgranskning  

Klubbhuset upprättar och upprätthåller sin egen budget, vilken fast-
ställs av styrelsen. Klubbhusets löner är konkurrenskraftiga i förhål-
lande till jämförbara tjänster inom psykosocial rehabilitering och psy-
kiatrisk vård. 

Klubbhus Fontanas verksamhet är momsfri och vi använder därmed 
enkel bokföring. Vad gäller handkassor, bankortsanvändning, betal-
ningar och faktureringar gör vi en stor del av månadsredovisningarna 
på egen hand i klubbhuset. Styrelseordföranden godkänner räkningar-
na som gäller verksamhetsledaren och större utgifter. Vice verksam-
hetsledaren och verksamhetsledaren har rätt att godkänna de löpande 
utgifterna i klubbhuset. Medlemmarna har också möjlighet att ta del 
av arbetet med månadsredovisning och därmed bekanta sig med hur 
ekonomin sköts inom en förening. Dessa kunskaper är viktiga att 
kunna om man har intresse av att börja arbeta eller studera inom 
detta område, dessutom ger det medlemmarna en grund i hur man 
kan följa upp också sin egen personliga ekonomi.  

PNC Service Peter Nynäs har haft hand om föreningens bokförings-
tjänster och löneutbetalningar under året. 

Som verksamhetsgranskare för Västra Nylands Fountain House före-
ning r.f. har följande personer fungerat: 

GR- Revisor  Lars-Ove Backman 

Revisorssuppleant Eija Kajander 

. 

5. Personalmedlemmar  

4.1 Budget  

Eftersom det råder jämställdhet i klubbhuset kallas personalen för 
personalmedlemmar eller handledare. I klubbhuset finns inte utrym-
men som enbart är ämnade för personalmedlemmar eller möten, i 
vilka medlemmar inte får delta. Alla utrymmen är öppna för alla. Per-
sonalmedlemmarna deltar dock i en lagstadgad handledning utanför 
klubbhuset. Till dessa handledningstillfällen är medlemmarna väl-
komna om de så önskar och under dessa handledningstillfällen fattas 
det inga som helst beslut gällande verksamheten och inga diskussion-
er först om medlemmarna. Fokus läggs på arbetsteamet och dess 
samarbete och möjliga konflikter. Vid behov kan verksamhetsledaren 
även få individuell handledning.  

Personalmedlemmarna utför allting som berör verksamheten tillsam-
mans med medlemmarna. En av standarderna lyder ”ansvaret över 
klubbhuset ligger hos medlemmarna och personalmedlemmarna och i 
sista hand hos verksamhetsledaren”.  

Arbetet på klubbhuset följer den så kallade” side by side” principen. 
Personalmedlemmarna utför inga som helst terapier utan följer den 
arbetsinriktade vardagen med fokus på att motivera, engagera och 
stöda medlemmarna. Medlemmarna uppmanas även till att gå vidare i 
sin rehabilitering t.ex. genom arbete eller studier. Personalmedlem-
marna stöder även medlemmarna utanför klubbhuset; boendeförhål-
landen, myndigheter, andra sociala ärenden, läkarbesök eller gäl-
lande fritidsverksamhet. Det är även på personalmedlemmarnas an-
svar att tryggheten och den goda gemenskapen behålls. Givetvis finns 
det möjlighet till enskilda samtal med fokus på att medlemmen skall 
känna sig hörd osv.   

Samtliga personalmedlemmar har utbildning inom social-och hälsovår-
den och föreningen följer kollektivavtalet för den privata socialser-
vicebranchen. Personalmedlemmarna har även alla goda kunskaper 
inom de bägge inhemska språken. Under år 2017 har Fontana haft fyra 
årsverken som fem personer har delat på. Av dessa personer har verk-
samhetsledaren och en handledare arbetat 100 %.   
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”Handledningen är av stor vikt med tanke på utvecklandet av personalmedlemmarnas arbetsinsats 
samt förståelsen för olika former av mental ohälsa”.  

Arbetsplatshandledning med arbetshandledare  Barbro Näse hålls re-
gelbundet ungefär en gång i månaden. För personalmedlemmarna är 
det obligatoriskt att delta i arbetsplatshandledningen.  

Vi träffas utanför klubbhuset och under tiden för handledningen har 
klubbhuset endast haft caféverksamhet, som medlemmarna samt en 
styrelsemedlem tagit ansvar över. Detta har visat sig vara ett lyckat 
koncept. Dessa handledningstillfällen är öppna för medlemmarna, 
ifall dessa önskar delta. Handledningen är av stor vikt med tanke på 
utvecklandet av personalmedlemmarnas arbetsinsats samt förståelsen 
för olika former av mental ohälsa. Dessutom fungerar den förebyg-
gande för personalmedlemmarnas välmående och ork i arbetet.  

En god hälsa och en god kondition främjar människans välmående. Vid mental ohälsa är det av väldigt 
stor vikt att värna om sitt mående, både det fysiska och psykiska.  

Under år 2017 fortsatte vi med vår omtyckta rutin att varje dag efter lunchen ta en kort promenad 
tillsammans. Till en början var deltagandet varierande och promenaderna korta, idag är promenaden 
redan en viktig del av dagen. Medeltalet under promenaden har under år 2017 varit ca. 4 personer.   

Promenaderna har främjat orken och måendet hos såväl medlemmar som personalmedlemmar. Under 
år 2017 har vi mycket fokuserat på hälsosamma mellanmål, hälsosamma luncher och diskussion har 
förts kring en balanserad kost. Idag finns även olika sallads att välja som alternativ till dagens lunch. 

Onsdagskvällarna som möjliggör fritidsaktiviteter har också innehållit många fysiska aktiviteter. Vi 
besöker regelbundet både den lokala simhallen och bowlinghallen. Aktiviteter utanför klubbhuset 
främjar även den sociala gemenskapen i samhället. 
Två stycken gymkort, vilka är gratis för våra medlem-
mar att använda, finns till det lokala gymmet  

Föreningen har avtal med Folkhälsan Välfärd Ab för 
arbetsplatshälsovård.  

Via arbetsplatshälsovården kan personalmedlemmarna 
få kontakt med hälsovårdare, läkare och övriga specia-
lister för att främja hälsan och välmåendet. Därtill 
ordnas sporadiskt rekreationsmöjligheter utanför 
klubbhusets öppethållningstider. Personalen får under 

året använda max 50€ /person för motionsinriktad fri-
tidsverksamhet . 

5.1 Arbetsplatshandledning  

5.2 Hälsa och konditionsfrämjande  
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Studeranden  

 

Axxell Utbildning (1st) 

Yrkeshögskolan Arcada 
(1st) 

LUKSIA (1st)  

 

 

Seminarier  

 

Vårseminarie i Träskända 

Nuorisopäivät i Jyväskylä 

Utbyte med Klubbhuset 
Pelaren 

6. Utbildning  

Klubbhus Fontana tar aktivt emot studeranden som behöver inlärning 
i arbetslivet. Den studerande för fram ny kunskap från utbildnings-
världen, vilket med tacksamhet tas emot i klubbhuset i form av nya 
tankar och idéer. Klubbhus Fontana har under år 2017 tagit emot stu-
deranden från Axxell Utbildning (1st), Yrkeshögskolan Arcada (1st), 
LUKSIA (1st) med studieinriktningar som närvårdare och ergoterapi. 
Inlärning i arbetet pågår vanligtvis 4-8 veckor och studerande har då 
möjlighet att aktivt ta del av klubbhusets verksamhet och under 
handledning få en känsla för att jobba inom området. Vi sprider gärna 
vidare den sunda tanken och ideologin som ligger till grund för klubb-
huset. Hoppeligen kommer studeranden i sina kommande arbeten att 
förmedla vidare känslan av respekt, egenvärde och jämlikhet till sina 
klienter/patienter. Under året har vi också tagit emot en studerande 
från Optima där hen under 2 veckor följde med verksamheten i form 
av arbetslivsträning.    

Att främja utbildning är av central vikt för att verksamheten skall 
fortsätta utvecklas. Personalen behöver även upprätthålla och för-
djupa sina yrkeskunskaper för att även i fortsättningen kunna arbeta 
evidensbaserat och målinriktat. Styrelsen för Västra Nylands Fountain 
House r.f. har sett mycket positivt på personalens fortbildning och 
därmed erbjudit personalmedlemmar en möjlighet att studera. Bas-
kunskaper inom första hjälp samt ikraftvarande hygienpass är ett mi-
nimikrav för personalen, därav har flera i personalen under år 2017 
uppdaterat sina kunskaper i första hjälp I och II. 

 

6.2 Seminarier  

 6.1 Studeranden  

En medlem och en personalmedlem deltog tre dagar i januari 2017 i 
Nuorisopäivät i Jyväskylä. Dagarna fokuserar på de unga medlemmar-
nas roll i klubbhuset samt hur man kan på bästa sätt stöda dem i de-
ras vardag. Kursen inleddes redan år 2016. Målet med deltagande i 
denna kurs är att kunna öka antalet unga medlemmar i Klubbhus Fon-
tana och få redskap för hur man kan integrera dem på bästa sätt i 
verksamheten.   

I maj deltog tre personer i ett tredagars vårseminarie i Träskända.  

 I september 2017 har dessutom ett utbytes-samarbete inletts med 
Pelaren, klubbhuset på Åland, i och med att en medlem och personal-
medlem från Fontana och Pelaren under en veckas tid bytte plats. 
Utbytet planeras fortsätta även under år 2018. 
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”Klubbhus Fontanas verksamhetsmodell grundar sig på att rehabilitering sker bäst i en gemenskap 
med betoning på respekt, jämställdhet, utvecklingsmöjligheter och de rehabiliterandes egna resur-
ser”. 

Klubbhus Fontana har hela Västra Nyland som verksamhetsområde. Våra största samarbetskom-
muner under år 2017 var Raseborg ,Ingå, Kyrkslätt, Lojo och Sjundeå.  

Största delen av medlemmarna kommer från Raseborg och därefter från Ingå. Klubbhus Fontana 
har tack vare sin centrala placering goda förbindelser till omnejden med både bussar och tåg. 
Medlemmar som bor längre än 5 km från klubbhuset har möjlighet till bidrag för sina resekostna-
der. Allmänna kommunikationsmedel ersätts med 50 % av resekostnaden och ersättning för egen 
bil är 0,13€/km. Orsaken till rese-ersättningen är att ekonomiska orsaker inte får hindra med-
lemmarna att besöka klubbhuset. Många medlemmar från andra kommuner skulle inte ha råd att 
delta i vår verksamhet utan denna ersättning.  

Klubbhus Fontanas verksamhetsmodell grundar sig på att rehabilitering sker bäst i en gemenskap 
med betoning på respekt, jämställdhet, utvecklingsmöjligheter och de rehabiliterandes egna 
resurser. I klubbhuset tar vi därför vara på de resurser var och en har och tillsammans kan vi 
åstadkomma mycket. Verksamheten riktar sig till vuxna med psykisk ohälsa och i klubbhuset ta-
lar vi både svenska och finska. I klubbhuset är alla utrymmen öppna för alla och det finns såle-
des inga utrymmen enbart för personalmedlemmarna. Aktiviteterna inom klubbhuset och alla 
beslut som rör den dagliga verksamheten fattas gemensamt under så kallade klubbhusmöten, 
som hålls varannan tisdag. Inbjudan till dessa klubbhusmöten skickas till medlemmarna såväl via 
e-post som via textmeddelande. Klubbhusmodellen har gått in för att inte rösta om ärenden 
utan i stället diskutera fram ett beslut i konsensus. Ärendet kan därmed inte godkännas innan 
alla närvarande är överens och kan godkänna beslutet.   

Personalmedlemmarna och medlemmarna är gemensamt ansvariga för att uppgifterna blir ut-
förda inom klubbhuset. Huvudansvaret ligger hos verksamhetsledaren, som också fattar de eko-
nomiska besluten.  

 

Klubbhuset har under året haft öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8-16, onsdag kl. 8-19. 
Öppethållningstiderna skall motsvara en vanlig arbetsdag och onsdagens kvällsöppet ger även medlem-
mar som har förvärvsarbete en möjlighet att besöka klubbhuset. Klubbhuset har också hållit några 
timmar öppet vid större helger så som påsk, valborgsmässoafton, midsommarafton, självständighets-
dagen, julafton och nyårsafton. Vid längre helger har vi även haft öppet några timmar på en av helg-
dagarna. Detta för att medlemmarna skall ha möjlighet att fira också helgdagarna tillsammans med 
andra i klubbhuset. Programmet för helgdagarna brukar vara någonting gott att äta och trevlig sam-
varo.   

Under semesterperioden juni-augusti har föreningen 
beslutat att inte ta in extra personal. För att trots detta 
få verksamheten att fungera har klubbhuset under juli 
och augusti 2017 varit öppet måndag-torsdag kl. 8-16 
och fredagar kl. 8-13. Den här kompromissen har möjlig-
gjort att klubbhuset inte behöver stänga för en längre 
tid utan kan hålla öppet hela sommaren.  

Att klubbhuset har sommaröppet har visat sig vara väl-
digt viktigt för medlemmarna, då många av de andra 
vårdkontakterna har semesterstängt och stödet för det 
egna måendet därför begränsas. Klubbhuset kan då un-
der hela sommaren erbjuda medlemmarna det stöd och 
den hjälp medlemmarna önskar.  

7. Verksamheten i klubbhus Fontana  

7.1 Öppethållningstider  

  
7 



8 
  

7.2 Medlemmar  

Medlemmarnas insats i klubbhuset är av största vikt och utan deras insatser kan 
verksamheten inte fungera som den bör. För medlemmarna är allting i klubbhuset 
frivilligt och var och en kan därmed delta enligt sin egen förmåga och sina egna 
önskemål. Klubbhusideologins styrka är just att vi alla kan någonting och tillsam-
mans kan vi därför åstadkomma mycket. Vi lär hela tiden av varandra och perso-
nalmedlemmarna stöder medlemmarna lika som medlemmarna stöder varandra. 
Medlemmarna betalar ingenting för att besöka Klubbhus Fontana och de får vara 
medlemmar i klubbhuset så länge de själva önskar.   

Nya medlemmar kommer till klubbhuset via Ekåsens sjukhus, psykiatriska poliklini-
ken, hälsovårdscentralen, psykologer, vårdhem eller på egen hand. Man kan be-
söka klubbhuset ensam eller tillsammans med anhörig, vårdare eller övrig stödper-
son. För att delta i vår verksamhet behöver man varken remiss eller uppge sin dia-
gnos. Meningen är att var och en skall ha möjlighet att börja om från början och 
därför kan var och en själv välja hur mycket han/hon vill dela med sig av sin histo-
ria till andra medlemmar och personalmedlemmar. Ett stort stöd är det s.k. kam-
ratstödet mellan medlemmarna och många vänskapsband har knutits längs med 
åren. Inom klubbhuset följer alla regeln för tystnadsplikt och vi berättar endast i 
allmänna ordalag om verksamheten, inte 
vem som besöker klubbhuset.  

Då en ny blivande medlem introduceras i 
verksamheten är det önskvärt att han/hon 
besöker klubbhuset 6-10 gånger innan be-
slut om medlemskap fattas. Medlemskapet 
förpliktar inte medlemmen till någonting, 
det är gratis för medlemmen och varar så 
länge medlemmen själv önskar. Då vi visar 
en ny medlem runt i klubbhuset deltar oft-
ast en personalmedlem och en tidigare 
medlem. Det finns ingen speciell princip för 
accepterande av nya medlemmar, så länge 
som han/hon inte utgör skada eller hot mot 
gemenskapen. Under år 2017 fick vi 7 nya 
medlemmar.  Den 31.12.2017 hade klubb-
huset 167 medlemmar.  
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Standard Nr 5 

 

Medlemmar kan själva välja 
att delta i skrivandet av alla 
dokument som återspeglar 
deras deltagande i klubbhu-
set. Alla sådana dokument 
undertecknas av både med-
lemmen och den anställda.  

 

 

Standard Nr 6 

 

Medlemmar har rätt att 
omedelbart återinträda i 
klubbhusgemenskapen efter 
en längre eller kortare från-
varo om inte deras åter-
vändo utgör ett hot mot 
klubbhusgemenskapen.  

 

 

Standard Nr 7 

 

Klubbhuset tillhandahåller 
en effektiv uppsökande 
verksamhet till medlemmar 
som inte deltar, blir isole-
rade i samhället eller in-
lagda på sjukhus.  

Standard Nr 2 
 
Klubbhuset styr själv över godkännandet av nya medlemmar. Medlemskapet är öppet för 
alla som har eller har haft psykisk ohälsa, om inte denna person utgör ett betydande och 
befintligt hot mot den allmänna säkerheten i klubbhusgemenskapen.  
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Kommun 2016 antal medlemmar 2017 antal medlemmar 

Raseborg 113 114 

Ingå 18 17 

Hangö 6 6 

Lojo 5 8 

Sjundeå 4 4 

Kyrkslätt 4 4 

Helsingfors 3 3 

Nummela 1 1 

Övriga 10 10 

Totalt 164 167 

8.1 Medlemmar per kommun 

8. Närvarodag  

Under år 2017 har närvarodagens längd i medeltal varit 3,2 timmar. 

Närvarodagens pris har varit 33€. Kommunerna har sammanlagt an-
vänt 3048 närvarodagar i Klubbhus Fontana.  Utöver detta har kom-
munernas medlemmar erhållit 859 reach out samtal. År 2017 fick Fon-
tana 7 nya medlemmar. Det dagliga besöksantalet har varit rätt sta-
bilt på 11,89 medlemmar per dag (13,87 per dag inkluderat gäster). 
Fontana har även lyckats hjälpa medlemmarna till arbete, studier 
eller annat. Gällande detta har klubbhuset fokuserat på att möta 
medlemmarnas behov genom att ha öppet helger och andra speciella 
dagar. Detta är också en orsak till att medeltalet förefaller ha sjunkit 
eftersom dessa dagar kommer väldigt få medlemmar till klubbhuset. 
Största minskningen i besöksdagar har skett bland medlemmar från 
Raseborg, Ingå och Kyrkslätt. Sammanlagt har en minskning med 332 
medlemsbesök kunnat konstateras. Därför har klubbhuset i verksam-
hetsplanen för år 2018 igen en gång valt att satsa på marknadsföring 
för att locka nya människor till klubbhuset. 

Nya Medlemmar Från 
2000-2017 

 

2000: 11 st 

2001: 12 st 

2002: 14 st 

2003: 7 st 

2004: 14 st 

2005: 6 st 

2006: 7 st 

2007: 7 st 

2008: 6 st 

2009: 9 st 

2010: 8 st 

2011: 8 st 

2012: 8 st 

2013: 10 st 

2014: 7 st 

2015: 15 st 

2016: 9 st 

2017: 7 st 
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Kommun 2016 närvarodagar 2017 närvarodagar 

Raseborg 2551 2432 

Ingå 412 239 

Hangö 1 0 

Lojo 146 106 

Sjundeå 31 33 

Kyrkslätt 224 235 

Helsingfors 1 0 

Tavastehus 2 1 

Salo 0 1 

Totalt 3368 3048+(Gäster 519)= 3567 

8.2 Närvarodagarnas fördelning per kommun 

Månad 2016 närvarodagar 2017 närvarodagar 

Januari 272 239 

Februari 346 257 

Mars 360 293 

April 320 251 

Maj 304 271 

Juni 263 246 

Juli 158 199 

Augusti 257 257 

September 299 246 

Oktober 272 262 

November 289 331 

December 228 196 

Totalt 3368+ gäster??? 3048+ gäster (519)= 3567 

8.3 Närvarodagar per månad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är Salesforce? 

 

Salesforce är världens 
främsta CRM-plattform 
(Customer Relationship 
Management). Våra 
molnbaserade applikat-
ioner för försäljning, ser-
vice, marknadsföring 
med mera kräver inte IT-
experter för att konfigu-
rera och hantera – logga 
in och börja ansluta till 
kunder på ett helt nytt 
sätt. 

 

 

Mer än 150 000 företag 

banar nya vägar mot 

framgång med världens 

främsta CRM-plattform 

 

Behandla alla kunder 
som om de är dina enda 
kunder med Salesforce 
CRM. Förstå deras be-
hov, lös deras problem 
och identifiera möjlig-
heter att hjälpa dem 
hantera sin information 
och sina interaktioner 
med ditt företag på en 
plattform som alltid är 
tillgänglig överallt. 

 

Taget från https://
www.salesforce.com/
se/products/what-is-
salesforce/ 



”Klubbhus Fontanas verksamhetsmodell grundar sig på att rehabilitering sker bäst i en gemenskap 
med betoning på respekt, jämställdhet, utvecklingsmöjligheter och de rehabiliterandes egna resur-
ser”. 

Igen detta år fick våra aktiva medlemmar fylla i en medlemsenkät där vi frå-
gade olika frågor kring trivsel, personal, vad medlemmar lärt sig och hurdan 
nytta de upplevt med att komma till klubbhuset. Bottnen till medlemsenkäten 
fick vi från Finlands klubbhus nätverk (Suomen Klubitalot ry).  

Vi har igen i år fyllt i medlemsenkäten och detta år fick vi 29 svar från våra 
medlemmar, svaren var väldigt positiva och vi kommer att göra samma sak i 
början av 2018. Vi skickade också en enkät till våra samarbetsparter för att få 
feedback kring hur de upplevt samarbetet med klubbhus Fontana, svaren var 
också här till största del positiva. 

Vi fattade också ett beslut om att börja använda utvärderingsverkyget swot 
analys för att följa upp olika områden inom klubbhusets verksamhet, vårt mål är 
att förbättra utvärderingen och uppföljningen av olika områden inom klubbhu-
set. 

 
 

Användningen av Google Drive är initierat av klubbhusnätverket för att få till stånd ett gemensamt 
system kring informationsdelning- och spridning mellan klubbhusen. Vi laddar via detta program upp 
våra klubbhustidningar och delar olika dokument som andra klubbhus kan ha nytta av. Vi har också 
använt Google Drive till att göra frågeformulär till ex spelgruppen samt under 2017 har vi börjat sam-
manställa en del av vår klubbhustidning via Google Drive.  

8.5 Medlemsenkäten, Utvärdering, S.W.O.T 

8.6 Google Drive  
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I början av året frågade vi medlemmarna hurdana grupper de ville ha på klubbhuset. Beslutet blev att 
fortsätta med spelgruppen, som varit väldigt lyckad och haft ca. 5 deltagare varje gång. Torsdagsgrup-
pen kommer också att fortsätta varannan vecka och varannan vecka en handarbetsgrupp. Dessa grup-
per har haft allt från 2-6 deltagare. En bakningsgrupp har också träffats på tisdagar. I denna har unge-
fär 2-3 medlemmar deltagit per gång. 

 

 

8.7 Grupper  

8.4. Utgående och inkommande samtal 



Reparationer –17  

 

• Renovering av rum i 
övre våningen  

• Uppsättning av hyllor 
i förråd 

 

Gården 

• Trädgårdplanerings 
projekt 

 

 

Reparationer utförda 
av fackmän 

• Dragandet av el till 
övre rummet 

8.8 Jobshadow day   

9. Fastigheten  

 

Huset som Fontana bedriver verksamheten i är ca 100 år gammalt och 
skyddat av museiverket. Detta betyder givetvis att det krävs mycket 
underhåll av fastigheten för att hålla huset fungerande och i välhållet 
skick. Detta underhåll görs sida vid sida av personal och medlemmar. 
En del större underhåll kräver expert kunskap och till det har klubb-
huset om möjligt använt sig av lokala företagare.  En arbetspunkt i 
klubbhuset är ”Gården och utearbete” och hit räknas även fastighet-
en. Arbetsuppgifterna kan vara allt från att måla fasaden, hålla 
stuprännorna rena eller att utföra mindre reparationsarbeten. Det är 
med stor motivation medlemmarna tar sig an dessa uppgifter.  

År 2018 beviljades klubbhuset 2000€ för att göra en konditionsgransk-
ning. Syftet med granskningen är att få en bättre helhetsbild över 
husets skick och bättre vara förberedd på kommande reparationer och 
renoveringar. 
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9.1 Reparationer och renovering  

Under 2017 blev äntligen renoveringen av strykrummet i övre våning-
en klar. Renoveringen tog längre tid eftersom vi hittade mögel under 
golvet, men med hjälp av konsultation kunde vi byta ut den delen av 
golvet själva. Vi anlitade Fiskars byggnadsbyrå AB bland annat att 
installera elektriciteten till rummet. 

En medlem har restaurerat en äldre soffa. Vi har dessutom satt upp 
nya hyllor i våra förråds utrymmen.  

 

 

Job Shadow Day, eller jobbskuggning som det kallas på svenska, är ett 
evenemang för personer som p.g.a. sin livssituation, sjukdom eller 
skada har svårt att hitta ett arbete. Job Shadow Day ordnas runtom i 
Europa och har som mål att hjälpa personer bli bekanta med ett jobb 
eller en bransch man är intresserad av. På det sättet kan man även 
lyfta fram att varje människa kan vara fullt arbetsför i rätt jobb, att vi 
alla är en resurs.  

Som jobbskuggare följer man med på arbetsplatsen under en dag och 
på det sättet blir man bekant med arbetsplatsen och uppgifterna där. 
Arbetstiden är ca 4h och arbetet är oavlönat.   

År 2017  fungerade Klubbhus Fontana som koordinator för Job Shadow 
Dagen i Västra Nyland. President Sauli Niinistö var detta år officiell 
beskyddare för dagen. 

Totalt deltog 9 personer i Job Shadow Dagen i Västra Nyland, varav 4 
personer var från Klubbhus Fontana. Medlemmarna visade väldigt stor 
uppskattning av detta evenemang och hade fina och lärorika erfaren-
heter.  



”Klubbhus Fontanas verksamhetsmodell grundar sig på att rehabilitering sker bäst i en gemenskap 
med betoning på respekt, jämställdhet, utvecklingsmöjligheter och de rehabiliterandes egna resur-
ser”. 

10. Arbetsinriktade dagen  
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10.1 Arbete och studier   

Verksamheten i Klubbhus Fontana strävar efter att erbjuda medlemmarna en meningsfull och aktiv 
vardag där man har möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker. Allt arbete som utförs i klubbhuset 
är verkligt arbete som behöver skötas för att upprätthålla  och utveckla verksamheten, värna om triv-
seln och ta hand om fastigheten och gården. Ingen av medlemmarna får betalt för att besöka Klubb-
huset utan det sker på frivillig basis. Ingen blir heller tvingad till deltagande, men alla uppmuntras 
dock att ta del av vardagssysslorna i huset. Alla tar så att säga frivilligt ansvar att utföra arbetsuppgif-
terna och därmed främja klubbhusverksamheten. För att dela upp arbetet i klubbhuset har vi olika 
arbetspunkter man kan delta i: kök, café, tidningsredaktion, reception, kansli, gårdsarbete, arbete- 
och studieärenden, renhållning och underhåll. Kl. 9 och kl. 13.15 varje dag håller vi tillsammans ett 
arbetsfördelningsmöte där vi ser vem som är i huset den dagen, vilket programmet är, vilka arbets-
uppgifter som bör skötas och vem som vill utföra vad. Därefter arbetar var och en i respektive arbets-
punkt fram till kl. 12 då vi håller lunch, efter lunchen går vi varje dag ut på en promenad. På efter-
middagen går vi igen igenom eftermiddagens program och vem som deltar i vilken arbetspunkt. Allt 
arbete som vi gör i klubbhuset främjar och utvecklar också färdigheter som man behöver i arbetslivet. 
På det sättet förbereder deltagandet i den arbetsinriktade dagen medlemmen för ett arbete, ifall 
medlemmen önskar börja arbeta.  

En viktig del av Fountain House verksamheten är att förutom att erbjuda en meningsfull och aktiv var-
dag också kunna stödja medlemmarna att komma vidare i livet och i sin egen rehabilitering. P.g.a. 
sjukdom har många varit tvungna att avsluta sitt avlönade arbete eller avbryta studierna. Att arbeta 
är en stark drivkraft bland våra medlemmar och många drömmer om att igen en dag kunna arbeta. 
Under år 2017 har vi mera regelbundet (varje fredag) återupptagit våra teamträffar, bestående av 
främst medlemmar samt personalmedlemmar. I dessa möten deltog mellan 4-10 personer. Vi bekan-
tade oss med olika sysselsättande ställen och besökte lokala skolor. Vi fick också besök av en syssel-
sättningskoordinator som bl.a. berättade om olika arbetsförberedande aktiviteter och av en socialar-
betare som berättade om olika ekonomiska stöd man kan söka. Vi hade också några lite mera person-
liga diskussioner bl.a. om de egna styrkor och rädslor som varje medlem har samt ordnade bl.a. data-
kurser. 

  

Arbets- och studieprogrammet har som mål att hjälpa och stödja medlemmar i ärenden som rör stu-
dier och arbete samt hjälpa dem förverkliga sina önskemål och drömmar om ett arbete. Medlemmarna 
kan få stöd med att hitta arbetsplatser, skriva CV eller arbetsansökan, förbereda sig inför en arbetsin-
tervju, planera sin vardag för att förbereda sig inför arbetsdagen osv. Att delta aktivt i klubbhusets 
verksamhet kan ses som förberedande arbete inför arbets- eller studielivet, förutsatt att medlemmen 
själv önskar påbörja ett arbete. Medlemmarna uppmuntras dock att göra ett försök, t.ex. genom att 
gå en kurs i eller utanför klubbhuset till att börja med. Medlemmar skriver även regelbundet i klubb-
husets egen tidning för att dela med sig om sina upplevelser och erfarenheter av arbets- eller studie-
livet. Detta för att inspirera andra medlemmar att prova på ett jobb/studier, kurser etc. För att 
stödja medlemmen i den egna rehabiliteringen har vi regelbundna målsättningsdiskussioner där man 
tillsammans går igenom situationen just nu, vad man har för mål, hur man kan nå dem och hur med-
lemmen önskar få stöd. Vardagen bör först vara fungerande med rutiner, vanor och meningsfull syssel-
sättning innan arbete/studier påbörjas. Detta har medlemmen möjlighet att träna i och med ett ak-
tivt deltagande i klubbhusverksamheten och med hjälp av det stöd som finns där, både från medlem-
mar och personalmedlemmar. Målsättningsdiskussioner har hållits med 71,4 % av våra medlemmar 
(baserat på en medlemsenkät gjord 2017) och görs årligen 1-4 gånger beroende av medlemmens öns-
kemål. Samma blankett kan användas varje gång för att jämföra situationen och se framstegen alter-
nativt kan målsättningsdiskussionen ske enligt fritt formulär och utgående från dagssituationen. 
Klubbhuset kollar regelbundet lediga arbetsplatser, kurser etc. och informerar om detta på klubbhu-
sets anslagstavla. Med de medlemmar som arbetar/studerar hålls regelbunden kontakt via telefon, e-
mail eller besök.  



Hur många arbetar 
och studerar.         

Rehabiliterande ar-
bete: 4 

Heltids arbete: 7 

Deltids arbete: 8 

Frivilligt arbete: 2 

Kurser: 7 

Yrkesskola: 5 

Yrkeshögskola: 2 

 

 

10.3  Köket och caféet  

Köks- och caféteamet är en mycket uppskattad arbetspunkt i klubbhu-
set. Deltagarantalet i de dagliga aktiviteterna i köket har varierat, 
allt från 1-2 medlemmar till 8 st. Köket möjliggör en konkret aktivitet 
där målet är en lunch som vi avnjuter tillsammans. Dagligen tillreds 
hemlagad mat som vi planerat tillsammans enligt en på förhand upp-
gjord matlista. Varje medlem har möjlighet att påverka matlistan 
genom att lämna in sitt önskemål. Från början av året har möjlighet-
en att välja salladsportion till lunch funnits. Salladsalternativet har 
varit populärt och portionsantalet har varierat mellan 1-7 beroende 
på dagen. 

De medlemmar som valt köket som arbetspunkt har fria händer att 
tillreda lunchen och eventuellt också baka bröd eller bjuda på efter-
rätt. Personalmedlemmen som deltar i köksaktiviteterna har som upp-
gift att lyfta fram medlemmarnas egna önskemål och kunnande i mat-
lagning, stödja dem i att tillreda enkel och förmånlig husmanskost 
samt erbjuda en meningsfull aktivitet tillsammans med andra med-
lemmar. Gruppens dynamik är central i köksaktiviteten och medlem-
marna lär känna varandra och kan hjälpa och stödja varandra i mat-
lagningen.  

Under år 2017 har klubbhuset serverat 2408 måltider. Lunchpriset har 
i många år varit oförändrat och medlemmarna äter till självkostnads-
pris. En måltid inkluderar varmrätt, sallad, bröd och dryck samt 
ibland efterrätt. Vi tillreder mat under veckans alla dagar, men på 
fredagarna äter vi veckans rester och lunchen är då avgiftsfri. Freda-
gens lunch har varit väldigt uppskattad och bl.a. bidragit till att höja 
deltagarantalet på fredagar samt förlänga vistelsen i klubbhuset un-
der den dagen. För att undvika onödigt matsvinn brukar medlemmar-
na på fredagseftermiddagen få ta hem de matrester som eventuellt 
ändå blir kvar.  
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Fontana har ett s.k. övergångsarbetsprogram, vilket har som mål att erbjuda 
medlemmarna en deltidsarbetsplats på den öppna arbetsmarknaden. Arbetet är 
alltid deltid, eftersom det inte får överbelasta medlemmen med för mycket 
arbete och lönen som utbetalas får inte överskrida den personliga inkomstgrän-

sen, som oftast ligger på ca 740€ brutto/månad ifall medlemmen lyfter rehabi-
literingsstöd eller pension. Timfördelningen på arbetet varierar, men totala 
arbetsmängden är oftast 15h i veckan. Arbetsuppgifterna kan variera, men det 
centrala är att tidigare arbetserfarenhet eller utbildning inom området inte får 
vara en förutsättning för arbetet. Alla medlemmar skall ha möjlighet att lära 
sig arbetsuppgifterna och därmed erbjudas en möjlighet att prova på arbetet. 
Medlemmen gör upp ett vanligt arbetskontrakt med arbetsgivaren och följer 
därmed deras kollektivavtal, med alla rättigheter och skyldigheter det innebär. 
Ett övergångsarbete är under inga omständigheter ett skyddat arbete utan föl-
jer samma principer som vid vilken anställning som helst. Därutöver gör klubb-
huset upp ett avtal med arbetsgivaren och medlemmen där bl.a. arbetspe-
rioden bestäms, oftast 6-9 månader. Det unika med ett övergångsarbete är att 
Fontanas personalmedlemmar finns med som stöd under hela arbetsprocessen – 
från att förbereda sig i klubbhuset, till att skriva kontrakt, lära in medlemmen i 
arbetet och ge stöd under arbetsdagen ifall det behövs. Ifall medlemmen är 
sjuk eller frånvarande från arbetet utför Fontanas personalmedlem arbetsupp-
gifterna. Eftersom detta innebär ett garanterat utfört arbete för arbetsgivaren 
och ingen sjukfrånvaro är det ett trumfkort då vi söker nya arbetsplatser.  Un-
der året 2017 hade vi en medlem som arbetade inom Raseborgs stad, men ty-
värr upphörde vårt arbetskontrakt 31.8.2017. 

10.2 Övergångsarbete  

Ätare 2017 

 

Januari: 211 

Februari: 177 

Mars: 228 

April: 182 

Maj: 193 

Juni: 193 

Juli: 135 

Augusti: 175 

September: 208 

Oktober: 234 

November: 290 

December: 182 



10.3  Köket och caféet  

 

 

 

Under året har medlemmar och personalmedlemmar i slutet av varje månad tillsam-
mans ätit på restaurang för att träna den sociala biten av att äta på allmän plats. 

Dessa gånger har medlemmarna betalat 4 € för maten medan klubbhuset stått för det 

resterande beloppet, denna summa höjs under 2018 till 5 €.  

 

 

Ett s.k. köksmöte har regelbundet hållits för alla intresserade, alla är välkomna med, 
inte endast de medlemmar som är aktiva i köket. På mötena planerar vi större till-
ställningar där servering ingår. På mötet har man även möjlighet framföra önskemål, 
förändringsförslag eller ta upp aktuella saker till diskussion. Ett aktuellt ämne är all-
tid hygienen i köket, eftersom renlighet är ytterst viktigt då vi dagligen tillreder lunch 
för 10-15 personer. Vi använder alltid kökskläder i köket/matsalen (förkläde, hands-
kar och mössa). Till kökets uppgifter hör också att tvätta och stryka kökskläder och 
handdukar. Sedan hösten har vi tagit i bruk ett nytt förfarande, disken diskas direkt 
efter måltidens slut. Detta har varit ett fungerande koncept.  

Till köksuppgifterna hör också städning och hushållarbete. Köksteamet har också haft 
hand om återvinning av plast, papper, glas och metall.  

I maj (3.5) hade vi Fontanas egen restaurangdag. Vid det tillfället hade medlemmarna 
på förhand kunnat välja maträtter ur en flera rätters meny och medlemmarna till-
redde sedan i samråd mer personalmedlemmarna maträtterna på samma sätt som i 
ett restaurangkök. I restaurangdagen deltog 15 medlemmar och 1 styrelsemedlem.  

I juni höll vi en temalunch-smakresa runt världen. Vi bekantade oss varje dag med ett 
land, speciellt med landets matkultur. Under denna månad testade vi på många olika 
maträtter och detta fick många medlemmar att bli intresserade av köksarbete. 

Vi ordnar årligen påsklunch och julmiddag där deltagarantalet varierar mellan 30-35 
personer, medlemmarna är med och förbereder, planerar och tillreder maten, duk-
ningen etc. Tillfällena besöktes också av styrelsemedlemmar. 

I september hade vi besök av Marthaförbundet, som lärde oss om matsvampar. Med i 
tillredningen i köket var 6 medlemmar och 1 personalmedlem. 11 stycken deltog i 
måltiden.  Vi fick också goda råd i hur man minskar matsvinn och hur man återanvän-
der rester. 

Under Finland 100-år mötet beslöt vi att också fira jubileumsåret i köket. I matlistan 
hade vi vissa dagar markerat Finland-100. De dagarna tillredde vi traditionell mat. 
Maträtten bestämde vi på morgonmötet. Vi ville också komma ihåg krigsveteranerna, 
varför vi betalade inkomsten från lunchen till deras insamlingskonto. 

Köksteamet har tillsammans med cafeskötaren på måndagar köpt caféets produkter. 
Köksteamet har också gjort mysli, smoothie och semlor till försäljning i caféet. 
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Hänt i köket 

 

• Möjlighet att beställa 
sallader 

 

• Restaurangdag på 
Klubbhuset 

 

• Temalunch en smak-
resa runt världen 

 

• Påsklunch och Julmid-
dag 

 

• Marthaförbundet infor-
merade oss om svamp 

 

• Finland 100 års tradit-
ionella maträtter 



”Klubbhus Fontanas verksamhetsmodell grundar sig på att rehabilitering sker bäst i en gemenskap 
med betoning på respekt, jämställdhet, utvecklingsmöjligheter och de rehabiliterandes egna resur-
ser”. 

 

Medlemmarna i klubbhus Fontana sammanställer en egen tidning, som utkommit med 5 nummer 
år 2017. Sammanställningen av varje tidningsnummer börjar med ett planeringsmöte där tid-
ningens innehåll planeras. Vid mötet delger varje närvarande medlem sitt intresse av att skriva 
en aktuell artikel om vitt skilda ämnen. Tidningsmöten har hållits 6 gånger för att diskutera tid-
ningens framskridande och eventuella förändringar i innehållet. Vid mötena har ca 4-6 personer 
deltagit. Tidningen sammanställs helt från grunden. Vi använder Google Drive för att skriva och 
spara artiklar på samma ställe för att ha bättre ordning under hela tidningsprocessen. Datapro-
grammet Microsoft Publisher används för ombryta varje tidning. Eftersom Publisher är ett rela-
tivt enkelt program innebär det att så gott som samtliga medlemmar kan delta, med eller utan 
stöd. Detta ger medlemmarna goda möjligheter att träna sig i att använda en dator. Varje med-
lem skriver på sitt modersmål och därefter översätts artikeln till det andra inhemska språket. 
Översättningen engagerar många av våra språkkunniga medlemmar. Efter att 
artiklarna översatts skall de korrekturläsas och de värsta språkgrodorna korrige-
ras. Även här kommer våra språkkunniga medlemmars kunskaper väl till pass. Ett 
viktigt inslag i vår tidning är fotografier eller bilder. Flera av våra medlemmar är 
intresserade av fotografering och fotograferar gärna till tidningen. Dessutom 
finns möjligheten att träna funktionen ClipArt, med vars hjälp man kan klistra in 
gratis bilder från Internet. Slutligen skall tidningens utseende eller layout finsli-
pas. Därefter printar vi ut tidningen och sänder den i pappersformat som inform-
ation till ca 70 olika samarbetspartners. När tidningen är klar har ca. 10 medlem-
mar deltagit i sammanställningen. Våra aktiva medlemmar får vid besök i klubb-
huset ta hem ett exemplar av tidningen. Vi laddar givetvis även upp tidningen på 
webbsidan.  

10.4 Tidningen  
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Mottagningen, receptionen eller ”respan” är klubbhusets lilla kontor. Till de dagliga uppgifterna hör 
att sköta både inkommande och utgående post, skriva och översätta olika informationsblad, svara i 
telefonen, ringa samtal, skriva textmeddelanden, skicka födelsedagskort, uppdatera sociala medier 
och via vårt databaserade medlemsregister registrera medlem-
marnas närvaro i klubbhuset. Till respaskötarens dagliga uppgif-
ter hör att kontrollera att samtliga närvarande medlemmar finns 
inskrivna i systemet och att medlemmen kommer ihåg att skriva 
ut sig då han/hon avlägsnar sig. Detta är oerhört viktigt eftersom 
statistiken i annat fall blir bristfällig. Under år 2017 har vårt da-
tabaserat medlemsregister (Salesforce) använts. Även bekant-
ningsbesök och besök av utomstående samt medlemmarnas delta-
gande i fritidsaktiviteter bör skrivas in i registret. Därtill skall 
textmeddelanden, kort och samtal, både inkommande och utgå-
ende registreras. Utöver detta bör registret regelbundet uppdate-
ras.  

På grund av lagändring gällande datasekretess har under året två olika dataregister grundats. Det ena 
är fritt tillgängligt för såväl medlemmar som personalmedlemmar. Här framkommer endast medlem-
marnas namn och telefonnummer, medan det sekretessbelagda registret kräver skyddade lösenord 
eftersom det innehåller adresser och känsligare material.  

Till klubbhusideologin hör s.k. Reach-out, vilket betyder att klubbhuset regelbundet håller kontakt 
med medlemmar som inte synts till på en tid. Detta innebär att ingen medlem blir bortglömd. Varje 
medlem har individuella önskemål om hur ofta han/hon vill bli kontaktad och klubbhuset kontaktar 
enligt medlemmens önskemål de medlemmar som inte kommit till klubbhuset som överenskommet. 
Denna kontakt upplevs bland många av våra medlemmar som mycket viktig. Regelbundet försöker vi 
även kontakta medlemmar som under åren gått vidare och försvunnit från den dagliga verksamheten. 
Under året har så gott som samtliga icke aktiva medlemmar kontaktats.  

För att medlemmarna lättare skall kunna planera sin vecka och på förhand få info om kommande 
veckas mat, kurser, aktiviteter och aktuella händelser sänder vi varje torsdag ett s.k. veckoblad över 
nästa veckas aktiviteter till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress till klubbhuset. Medlemmar-
na har visat sig uppskatta detta informationsblad. För att medlemmar som inte kunnat närvara vid 
klubbhusmötet även skall kunna hålla sig uppdaterade med de gemensamma beslut som tagits på mö-
tet bifogas senaste mötesprotokoll till veckomeddelandet. Dessutom skickas varje måndag ett text-
meddelande till sammanlagt över 70 medlemmar om den kommande veckans aktiviteter. Detta gagnar 
speciellt de medlemmar som saknar egen dator. I respan arbetar oftast ett par personer. Arbetet ger 
träning bl.a. i sociala färdigheter, noggrannhet, koncentration, datoranvändning, språkbruk, telefon-
användning  och organisationsförmåga.  

10.5 Receptionen  



Utdrag ur medlemsenkäten 2017 

Utdrag ur sammarbetsenkäten 2017 
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Webbsidesessioner en-
ligt Google Analytics 

 

• 1538 sessioner under 
år 2017 

• 4180 sidvisningar 
2017 

• 1127 Användare 2017 

 

Facebook 

• 158 Likes 

• Nådda personer sen-
aste 28 dagar 283 

 

Träffar i tidningar 
och andra medier 

• Etelä Uusimaa 1gg 

• Kuriren 1gg 

• Podcast från klubb-
huset pelaren 1gg 

10.6 Facebook, Instagram, webbsidan, Dia-
gnosis free zone 

Sedan år 2012 har Klubbhus Fontana haft en Facebook-
sida. Till den arbetsinriktade vardagen hör att uppda-
tera Facebooksidan med aktuell och allmän information. 
Information som publiceras kan vara allt från veckans 
matlista och klubbhusets onsdagskvällsprogram till lediga arbetsplatser 
och intressanta artiklar. Bland våra medlemmar finns många, speciellt 
yngre medlemmar, som privat använder Facebook, varför detta moment 
är känt för många. Uppdateringar av sidan lämpar sig speciellt väl som 
övning i att skriva på telefon eller dator samt ger data-
vana. Under arbetet med uppdateringen har det visat sig 
att flera av våra medlemmar blivit intresserade av att 
ha en egen Facebook sida. Då hjälps vi åt att öppna en 
egen sida åt ifrågavarande medlem. Under år 2017 har 
även Fontana haft ansvaret över klubbhusnätverkets Fa-
cebooksida inalles 4 veckor.  

I dagens samhälle är det av stor vikt att ha en informa-
tiv webbsida. Under 2017 har vi efter lite dataproblem 
tillsammans fått vår webbsida i funktion igen. Med hjälp 
av medlemmar och personalmedlemmar har vi kunnat utveckla webb-
sidan till att få en modernare design och bifogat viktigt informativt 
material. På webbsidan hittar man våra broschyrer, tid-
ningar, medlemsenkät, verksamhetsberättelsen, verk-
samhetsplanen och annan information om verksamhet-
en. I webbsidans arbete har ungefär 4 medlemmar del-
tagit. 

 

Vi deltog också i ”Diagnosis Free Zone” - SOME kampanjen mot stig-
matisering, stämpling och isolering. Vi började delta i november un-
der Veckan för Mental Hälsa och vi har inkluderat kampanjen i vårt 
dagliga arbete. 
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10.7 Medlemsregistret  

Salesforce är ett molnbaserat program, som är designat i huvudsak för 
hantering av kundrelationer.  

 

Programmet är en del av det finska klubbhusnätverkets planer att ta i 
bruk ett nytt system för att föra statistik och använda som medlems-
register för klubbhusen. Klubbhus Fontana tog i bruk programmet i 
juli 2015 och planerna är att alla klubbhus som tillhör det finska 
klubbhusnätverket skall ta i bruk programmet för att klubbhusen lät-
tare skall kunna jämföra statistik på ex. medlemmar, besökare, sam-
tal o.s.v. Programmet hjälper oss också att kunna bokföra våra besö-
kare på ett effektivare sätt eftersom medlemmar som kommer till 
klubbhuset skriver in och ut sig på en dator när de kommer och går 
från klubbhuset.  

Systemet noterar automatiskt tider och närvarobesök, med hjälp av 
detta är det lätt att på några minuter plocka fram olika former av 
statistik. Programmet ger också en ny datauppgift åt medlemmar som 
är intresserade av att mata in information i systemet. För att möjlig-
göra denna uppgift skrivs samtalet först med penna in i en mapp och 
efter det överförs det till Salesforce.  

En stor del av uppgifterna har också varit att gå igenom information 
som matats in och göra nödvändiga uppdateringar. 15-20 medlemmar 
har deltagit i Salesforce uppgifter.  

 



”Via Fontanas Housing program har jag lärt mig; betala räkningar, matlagning, städning, att tvätta, att bli självständig 

och att återanvända material/ Fontanan Housingin avulla olen oppinut; maksamaan laskuja, ruuanvalmistusta, siivousta, 

pyykit, itsenäistymään ja kierrätystä.  

 

Housing brochyr, riktlinjer, outreach, delaktighet i samhälle 

10.8 Housing 
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Mellan kl. 8 och 16 strävar vi till att fokusera på arbete, vilket är en del av den arbetsinriktade varda-
gen. Onsdagskvällarna från kl. 16 till kl. 19 har däremot varit ämnade för fritidsverksamhet enligt 
medlemmarnas önskemål och på deras initiativ. Verksamheten har skett antingen inom klubbhuset 
eller på andra ställen. Aktiviteter inom klubbhuset kan t.ex. vara att se på film, spela spel, fotogra-
fera, göra egna födelsedagskort, laga mat eller bara umgås. Aktiviteter utanför klubbhuset kan vara 
simning, bowling, teaterbesök, utställningar, cafébesök etc. Till kvällsprogrammet hör någon form av 
kvällsmål. På fredagar träffas en s.k. spelgrupp för att tillsammans spela dataspel och träna social 
samvaro. Detta har haft den positiva inverkan att flera av medlemmarna nu även umgås privat på 
kvällar och veckoslut.  

Varannan månad brukar vi på månadens första onsdag besöka Ekenäs simhall och varannan månad 
bowlinghallen i Ekenäs. Onsdagskvällsprogrammet i övrigt planeras på förhand gemensamt på våra 
klubbhusmöten, eftersom det då är lättare att sprida information om kommande program till alla 
medlemmar. Deltagandet i onsdagskvällsaktiviteterna är som regel gratis för medlemmarna. Då vi be-
söker simhallen, bowlinghallen eller andra avgiftsbelagda evenemang betalar dock medlemmarna en 

egen andel på 5€. I denna avgift ingår transport till och från evenemanget samt kaffe el saft med till-
tugg. En personalmedlem är alltid närvarande under onsdagskvällsaktiviteterna. All planering och alla 
arrangemang kring fritidsprogrammet sköts av medlem och personalmedlem tillsammans. I medeltal 
brukar 6-8 medlemmar delta i våra onsdagskvällsprogram.  

10.9 Fritidsverksamhet  



11.1 Facebook 

11. Webbsidan google analytics 
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12.Evenemang 

Januari 

 

• Bekantningsbesök 

x 2 

• Klubbhusmöte x 3 

• Köksmöte x 1 

• Tidningsmöte x 1 

• Arbete-och studie-

möte x1 

• Ackrediterings-

möte x 1 

• KoVa –projekt 

möte x 2 

• Skype-möte x 1 

• Nätverkets styrel-

semöte x 1 

• Standardmöte x 3 

• Ungdomsdagar 

• Torsdags gruppen 

 -Antikvariat 

• Onsdagskväll: 

 - Bio 
 - samvaro 
 - bowling 
 - spelkväll
  
 

Tidens gång kan ingen stoppa 
men uppgifter kan vi minska. 

Februari 

 

• Bekantningsbesök x 4 

• Klubbhusmöte x 2  

• Köksmöte x 2 

• Arbete– och studiebesök x 2 

• Standardmöte x 3 

• KoVa– projektets studiebesök 

• Styrelsemöte x 1 

• Spelgrupp x 2 

• Bakningsgrupp x 1 

• Handarbetsgrupp x 1 

• Fotogruppen x 1 

• Första hjälp kurs 

• Helmimässa 

• Medlemsenkät 

• Nätverkets FB sidans uppdateringsvecka 

• Arbetshandledning x 1 

• Torsdagsgrupp 

•  - Loppis 

• Onsdagskväll: 

•  - Serendypity cafe’ och promenad,  

•  - skivråd 

•  - kortspel 

•  -  Youtube-video 

 
 
 

Mars 
 

• Bekantningsbesök x 2 

• Klubbhusmöte x 2 

• Köksmöte x 1 

• Tidningsmöte x 1 

• Samarbetsmöte x 1 

• Marknadsföringsvideo möte x 3 

• Standardmöte x 5 

• Handarbetsmöte x 2 

• Arbete-och studiemöte x 5 

• Spelgrupp x 2 

• KoVa seminarie 

• Bakningsgrupp x 2 

• Green Care möte 

• Styrelsemöte 

• Renovering av övre våningen 

• Studeranden på praktik 

• Knutpunkten presenterar sin verk-

samhet 

• Housing x 1 

• Fotogrupp x 1 

• KoVa-projekt 

• Arbetshandledning x 1 

• Torsdagsgruppen: 

•  - Galleri Zebra 

•  -  biljard  

• Onsdagskväll:  

•  - matlagning 

•  - simning 

•  - filmkväll 

•  - bowling 

•  -  avslappningsövningar 
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För att hållas tvåspråkigt be-
hövs det studeras och översät-
tas 

Maj 
 

• Bekantningsbesök x 1 

• Klubbhusmöte x2 

• Köksmöte x1 

• Standardmöte x1 

• Samarbetsmöte x2 

• Marknadsföringsvideo-
möte x 3 

• Nya studerande 

• Bakningsgrupp x2 

• Arbete-och studiemöte x3 

• Spelgrupp x1 

• Housing x 2 

• Talkodag x 2 

• GreenCare-möte/
föreläsning x1 

• Fotogrupp x1 

• Vårseminarie Järvenpää 

• Handarbetsgrupp x1 

• Bekantning med socialt 
företag  

• Utfärd till Gullö 

• Torsdags grupp 
 -  Ramsholmen 

• Onsdagskväll  
 - spelkväll 
 - pyssling 
 - simning 
 

Juni 
 

• Bekantningsbesök x 1 

• Arbete– och studieteam möte x 
1 

• Samarbetsmöte x 2 

• Housing x 2 

• Frisbeegolf x 1 

• Studeranden börjar sin praktik 

• Omaistoiminnan neuvottelukun-
nan kokous/ Ledningen för när-
ståendeaktiviteters möte 

• Möte: social företag 

• Bekantningsbesök till Fontana 
(40 pers.) 

• Self Study x 3 

• Sommarfest 

• Livsgnistan erfarenhetsexpert 
utbildnings info 

• KoVa-möte x 1 

• Utfärd till Fiskars 

• Midsommar öppenhållning 

• Self Study vecka 

• Bekantningsbesök till Vänstugan 

• Utfärd till Raseborgs sommarte-
ater 

 
 

 

 

Augusti 

 

•Bekantningsbesök x 1 

•Klubbhusmöte x 1 

•Köksmöte x 1 

•Nätverkets FB sidans uppdatering 

•Dönsy Gård – plocka bär 

•Housing x 4 

•Blåbärsplockningsutfärd 

•Bekantning med socialt företag  i Åland 

•Self Study 

•CPQ 

•Onsdagskväll:  

 - simning 

 

 

April 
 

• Bekantningsbesök x 3 

• Klubbhusmöte x 2 

• Köksmöte x 1 

• Tidningsmöte x 1 

• Arbete-och studiemöte x 2 

• Standardmöte x 5 

• Handarbetsmöte x 2 

• Årsmöte  

• Styrelsemöte x 1 

• Handikappsrådsmöte x 1 

• Marknadsförningsvideo möte x 1 

• Bakingsgrupp x 2 

• Job Shadow-day 

• Housing x 2 

• Föreläsning: Onnen avaimet 

• Valborgslunch 

• Studiebesök från Axxell(23 pers.) 

• Påsklunch 

• Spelgruppen x 1 

• Fotogrupp x 1 

• Tordagsgruppen:  
 - Wi Box café 

• Onsdagskväll:  
 - filmkväll 
 - skivrådet 
 - simning 
 - citymarket 
 

Juli 

 

•Bekantningsbesök x 2 

•Plocka jordgubbar 

•Utfärd till teater i Harparskog 

•Torsdagsgrupp: 

 -  café besök x 3 
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November 
 
 

• Bekantningsbesök x 4 

• Bekantningsbesök i Ratatupa 

• Arbets- och studiemöte x 2 

• Klubbhusmöte x 3 

• Tidningsmöte x 1 

• Bakningsgrupp x 1 

• Handikapprådets möte 

• Samarbetsmöte x 2 

• Styrelsemöte x 2 

• Köksmöte x 1 

• Handarbetsgrupp x 3 

• Halloween fest 

• Housing x 4 

• OLKA-möte (HUS) 

• Nätverkets FB sida uppdatering 

• Spelgrupp x 1 

• Ackrediterings planeringsmöte x 
2 

• Mentalvårdsmässa 

• Ackreditering 

• Ackrediterings middag i Sea 
Front 

• Tordagsgrupp: 
 - gym 

• Onsdagskväll: 
 - studerandekväll 
 - spelkväll 
 - simning 
 - filmkväll 
 - baka pepparkakor 

 

Oktober 

•Bekantningsbesök 

•Arbete-och studie team möte x 3 

•Klubbhusmöte x3 

•Köksmöte x 1 

•Administrations team möte x 1 

•Tidningsmöte x 1 

•Samarbetsmöte x 4 

•SoMe-möte x 1 

•planering av bostadslösas natt möte  

•Bakningsgrupp x3 

•Fontanas skjutsar börjar 

•Salesforce-utbildning 

•Halloween fest planeringsmöte 

•Self Study x 1 

•Studerande börjar sin praktik 

•Onsdagskväll: skivrådet 

•Utedag 

•Närståendekväll 

•Första hjälp kurs 

•Utbildning av websidan 

•KoVa-seminarie 

•Studiebesök från Axxell(20 pers.) 

•Handarbetsgrupp 

•Spelgrupp x 2 

•Bostadslösas natt 

•Marknadsföring i Arcada 

•Torsdagsgrupp:  

 - marknadsföring x 2 

•Onsdagskväll: 

 - film 

 - frisbeegolf 

 - plocka lingon 

 - skivrådet/spelkväll 

 

 

September 
 

• Bekantningsbesök 

• Arbets- och studiemöte x 4 

• Klubbhusmöte x 2 

• Tidningsmöte x 1 

• Köksmöte x 1 

• Spelgrupp x 3 

• Skype möte med Klubbhus 
Pelaren x 3 

• Bytesvecka med Klubbhus 
Pelaren 

• Administrationsteamets möte 
x 1 

• Samarbetsmöte x 2 

• Personalmedlemmarnas pla-
neringsdag 

• Bakningsgrupp x 2 

• Studiebesök till Verve 

• Taloustsemppari-utbildning/
föreläsning 

• Möte: Social företag 

• OLKA-möte (HUS) 

• Matha rf svamp utbildning 

• Helsingfors klubbhusets 20 års 
festseminarie 

• Torsdagsgrupp:  
 - Höstmarknad 

• Onsdagskväll 
 - grillning 
 - Raseborg Kick Off 
 - spelkväll 
 - bowling 
 

December 

 

 

•Klubbhusmöte x 2 

•Julgröt 

•Marknadsföring till ledningsgrupp 

•Självständighetsdags fest 

•Julshoppingresa till Sello 

•Arbete-och studiemöte x 2 

•Sofia + KC Åland 

•Styrelsemöte x 1 

•Julfest 

•Onsdagskväll: bowling 

•Torsdagsgruppen utfärd till Fiskars 

•Jul öppenhållning 

•Annandag jul öppenhållning 
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Lokföraregatan 9 
10300 
Karis 

 

Telefon: 019 – 236 033 
040 – 865 0591 

Kansli: 044- 2772891 
Fax: 019 – 236 015 

Öppet: 
må – ti 8 – 16 

ons 8 – 19 
to – fre 8 – 16 

Sista söndagen i månaden  12-16 
E-mail: fontana.klubbhus(a)2me.fi 

Verksamhetledarens E-mail: 
sofia.berglund(a)

klubbhusfontana.fi 
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