
 KLUBITALO FONTANA 

                    

 AVOINNA: 

Maanantai, Torstai, Perjantai 

8—16 

Tiistai  

8—15 

Keskiviikko 

8—19 

 

Fontana on kuntouttavaa työpainotteista  
toimintaa Karjaalla henkilöille joilla on tai on 

ollut mielenterveyden ongelmia 
 

Pohjautuu vapaaehtoisuuteen, kunnioitukseen ja 
tasa-arvoisuuteen 

 
Toiminta on kaksikielistä  

 
Osallistuminen päivittäiseen toimintaan on 

ilmaista 
 

 Tukee rutiineja sekä tottumuksia 
 

Toiminta keskittyy jäsenten voimavaroihin ja  
vahvuuksiin 

Veturinkuljettajankatu 9 

MIELENTERVEYDEN PUOLESTA 



KUKA VOI TULLA JÄSENEKSI 

Vähintään 18 vuotta tayttäneet henkilöt Raaseporista sekä 

lähialueen kunnista jotka kokevat toimintamme voivan 

tukea heitä. Mitään lähetteitä tai diagnooseja ei tarvita       

jäseneksi tulemisessa 

 
 

Klubitalolla on oma auto jolla jäsenet saavat 
kyydin Klubitalolle sovittujen ajoreittien 

mukaan  
  
 

Valmistamme ja tarjoilemme lounasta  
omakustannehintaan joka päivä  

 
  

Fontana järjestää retkiä ja tapahtumia  
jäsenille  

 
  

Fontanassa puhumme sekä suomea että  
ruotsia. Kaikki informaatio annetaan  

molemmilla kielillä. Tämä on ainutlaatuinen 
mahdollisuus oppia toinen kotimainen kieli 

 
 

Fontanalla meillä on 5 palkattua henkilökunta-
jäsentä, kaikilla heistä on kolutus sosiaali ja 

terveydenhuollossa 
  
 

Klubitalolla on oma hallitus, johon sisältyy 
myös 2 klubitalon jäsentä 

 
 

Seuraa meitä 

Facebookissa ja                 

Instagramissa  

Lue meistä enemmän 

nettisivullamme 

www.klubbhusfontana.fi 



FONTANALLA KAIKKI OVAT  

TASA-ARVOISIA 
 

Työskentelemme rinta rinnan. Kaikki opettavat toisiaan ja toisiltaan  

 Kaikki päätökset koskien toimintaa tehdään yhteisesti 

Jäsenten panos toimintaamme ovat A ja O; jäseniä kannustetaan osallistumaan kaikkeen 

toimintaan omien resurssiensa mukaan 

Fontana on yhdistys jota pidetään toiminnassa jäsenten ja henkilökuntajäsenten yhteis-

työllä. Tehtävät jakautuvat jäsenten toiveiden mukaan joka päivä 

On olemassa suuri valikoima tehtäviä, jotain löytyy jokaiselle. Yhdistys omistaa talon, 

auton sekä pihan ja kaikki tarvitsee huolenpitoa 

Kaikki kokoukset ja tehtävät ovat jokaisen ulottuvilla 

Meillä on oma kahvila ja paikka sosiaaliselle kanssakäymiselle 

Fontanalla ei ole mitään hoitovastuuta eikä anna mitään terapioita 

Fontanalla voit harjoitella sosiaalisia 
taitoja 

Voit saada uusia ystäviä ja voit                    
kanssakäydä, syödä ruokaa sekä 
juoda kahvia yhdessä  

Voit käyttää luovia taitojasi sellaiseen 
joka edistää taloa 

Kannustamme aloitteellisuuteen                 
niiden jäsenten kohdalla jotka                     
mielellään haluavat jakaa taitojaan 
jos he haluavat 



TUOTTAVA VIESTINTÄ 

Sosiaalinen media 

Oma lehti 

Markkinointi 

     ESIMERKIKSI TÄTÄ  

VASTAANOTTO 

Vastata puhelimeen 

Soitaa puheluja 

Tehdä tilastoa 

Ottaa vastaan vierailuja 

         KIINTEISTÖ 

       Pienemmät korjaukset  

       Turvallisuus 

HALLINNOINTI 

Kirjanpito 

Tukien hakeminen 

Kassojen laskeminen 

Laskujen maksaminen 

← 

→ 

← 

→ 



KAHVILA 

Kahvin keittäminen 

Myynti 

Tiskien pesu  

Voileipien tekeminen 

← 

 AUTO 

Jäsenten kuljettaminen 

Peseminen / Siivoaminen  

Renkaiden vaihto 

PIHA 

Ruohonleikkuu 

Haravointi               

Kukkien kastelu 

Istuttaminen 

MITÄ VOIT TEHDÄ FONTANASSA 

KEITTIÖ 

Lounaan valmistaminen 

Pöytien kattaus 

Kaupassa käynti  

Tiskien pesu 

Ruokalistojen suunnittelu 

← 

→ 

→ 



 KUNNIOITUS, LUOTTAMUS 
Fontanassa kunnioitamme talon sekä muiden omaisuutta 

Kunnioitamme toistemme näkemyksiä ja eroja 

Vältämme syvempiä keskusteluja esim. politiikasta ja  

uskontokysymyksistä. Kaikilla on oikeus olla se mitä kukin on 

Sekä jäsenillä että henkilökuntajäsenillä on vaitiolovelvollisuus 

Minkään lainen rahan lainaaminen tai päihteiden myyminen ei ole 

hyväksyttävää Klubitalolla 

Toiminnassa on nollatoleranssi alkoholia, huumeita ja väkivaltaa  

kohtaan Klubitalolla 

Jäsenen rakentama tulitikkutalo 

 
Yhteystiedot 

Klubitalo Fontana  

Veturinkuljettajankatu 9  

10300 Karjaa  

(+358) 040 865 0591 0591  

Sähköposti:  

fontana.klubbhus@2me.fi  

Vieraile kotisivullamme: 

www.klubbhusfontana.fi  

 



TUKEA TYÖELÄMÄN PIIRIIN PÄÄSEMISELLE 

Fonttis Service Ab  

On Fontanan omistama osakeyhtiö jonka                           

tehtävänä on edistää Fontanan jäsenten paluuta 

työelämään 

Fonttiksen kautta jäsenet voivat kokeilla pienempiä 

työtehtäviä ja harvempia työtunteja klubitalon                 

ulkopuolella 

Fonttiksella on suuri ja vaihteleva valikoima toitä, 

ja jokainen työtehtävä räätälöidään jäsenen                       

resurssien mukaisesti.  

Jokaisella klubitalolla on Siirtymätyöohjelma (ST) 

ST on osa-aikainen ja normaalipalkkainen työsuhde avoimilla työmarkkinoilla                   

Työajat vaihtelevat, mutta tavallisimmin 12-15h / viikossa arkisin 

Klubitalon henkilökuntajäsen oppii ensiksi itse työn ja tämän jälkeen vastaa työn 

opettamisesta jäsenelle  

Fontana tukee jäsentä koko työkauden ajanjakson aikana 

 

Alma, joka on ollut Fonttiksen asiakas 

info@fonttis.fi 

(+358) 040 819 9459 



YHTEISTYÖTAHOT 

FONTANA ON SERTIFIOITU KLUBITALO 

Klubitalotoiminta on kansainvälistä, klubitaloja on yli 300 koko maailmassa 

Kaikki sertifioidut kulubitalot kuuluvat kansainväliseen verkostoon, Clubhouse                          

Internationaliin, jolla on pääkonttori New Yorkissa 

Suomessa on 23 klubitalo  

Fontana on ainoa kaksikielinen klubitalo Suomessa 

Fontana saa rahoituksensa kunnilta ja STEA:lta (Veikkaus) sekä muilta säätiöiltä ja 

rahastoilta 

On olemassa 37 standardia joita kaikki Fountain House klubitalot noudattavat 

Tasaisin väliajoin klubitalot läpikäyvät akkreditoinnin, joka varmistaa että yhteisiä 

standardeja noudatetaan 

Kansainvälisiä seminaareja sekä koulutuksia järjestetään, englanti yhteisenä kielenä             

2022 


