ETELÄ-SUOMEN KLUBITALOT

ESKOT ry

YHDESSÄ ENEMMÄN

Etelä-Suomen Klubitalot
ESKOT ry
ESKOT ry edistää mielenterveyskuntoutujien ja muiden psykososiaalista tukea
tarvitsevien asemaa. Toimintaamme

ohjaa tasavertainen oikeus toimia yhteiskunnassa. Toimintamme perustuu
ihmisarvoa ja -oikeuksia kunnioittavaan yhdessä tekemiseen.

Toteutamme kansainvälisen klubita-

lojärjestön Clubhouse Internationalin
(CI) hyväksymien laatusuositusten

mukaista klubitalotoimintaa. Lisäksi

edistämme mielenterveyskuntoutujien

asemaa, oikeuksia, osallisuutta, toiminta-

mahdollisuuksia ja työllistymisen edellytyksiä.

Olemme mukana toteuttamassa erilaisia hank-

keita liittyen esimerkiksi kokemusasiantuntijuuteen,
työllistymiseen ja opintoihin palaamiseen.

TULE MUKAAN TUKEMAAN TÄRKEÄÄ TYÖTÄ.
• Anna avustus tai tee lahjoitus.
• Tee testamentti ESKOT ry:n hyväksi.
• Liity yhdistyksen kannatusjäseneksi.
Lue lisää osoitteesta eskot.org.

Olemme olemassa sinua varten

Klubitaloilla tuetaan mielenterveyttä ja oman näköistä arkea.

ESKOT ry:n seitsemän Klubitaloa sijaitsevat

Helsingissä, Vantaalla, Imatralla, Nurmijärvellä,

Lahdessa ja Järvenpäässä. Klubitalojen rytmi mukailee työelämää, ja toimintaa on yleensä arkisin
klo 8–16. Lisäksi vietämme juhlapyhiä ja järjestämme säännöllisesti iltatoimintaa.
Klubitalolla kuulut yhteisöön ja opit uusia tai-

Olet tärkeä!
Tule mukaan
ja osallistu
yhteisöömme.

toja. Jäsenenä pääset
suunnittelemaan
ja toteuttamaan
Klubitalojen toi-

mintaa. Jäsenyys
on aikarajoittee-

ton ja maksuton.

Tule vahvistamaan
osaamistasi, har-

joittelemaan vuoro-

vaikutustaitoja sekä

saamaan ja antamaan
vertaistukea!

Katso videomme ja tutustu
toimintaamme!

Klubitoimintaan
voi osallistua myös
etänä! Digitoiminta tuo
yhteisöllisyyden kotiin.
Lisäksi pidämme yllä
jäsentemme digitaalisia
taitoja.

Aina voi oppia uutta

Jäsenenä saat tukea kohti opiskelu- ja työelämää.

Klubitalot tukevat jäseniään opintoihin ja työ-

OPINTOVALMENNUS

tulevaisuuden näkymistäsi opinto- ja työvalmen-

den opintojen jatkamista? Klubitalojemme val-

elämään monin eri keinoin. Voit keskustella

tajiemme kanssa. He tukevat sinua myös etänä.
Valmennusta tarjotaan opintojen tai työllisty-

misen suunnittelusta opintojen etenemiseen,
valmistumiseen ja työssä jaksamiseen.

Mietitkö opintojen aloittamista tai keskeytyneimentajat tarjoavat jäsenille ryhmämuotoista ja
yksilöllistä valmennusta. Saat myös Klubitalon

yhteisön tuen. Valmistumisia ja välietappien saavuttamisia juhlitaan yhdessä!

Palaamassa
takaisin
opintoihin?
Opintoihin palatessa voi mielessä pyöriä paljon asioita ja kysymyksiä.
Kenties pohdit, mihin voisit itse vaikuttaa, jotta opintoihin paluu
olisi lempeä ja tapahtuisi omien voimiesi mukaan.
Opintoihin palaajan paketista löydät tietoa, tukea ja harjoitteita opintoihin paluun tueksi. Materiaalia on teksti- ja videomuodossa. Lisäksi
paketissa on osuuksia kokemusasiantuntijalta, opiskelijalta sekä
asiantuntijoilta. Voit käydä osioita haluamassasi järjestyksessä ja
omassa tahdissa.
Opintoihin palaajan paketin löydät osoitteesta takaisinopintoihin.fi
sekä Nyyti ry:n sivuilta nyyti.fi

Opintoihin palaajan paketti on
toteutettu Takaisin opintoihin
-hankkeessa keväällä 2021.
Hanke on Nyyti ry:n ja Etelä-Suomen
Klubitalot ESKOT ry:n yhteishanke,
jossa on kehitetty keinoja ja tukimuotoja edistämään korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintoihin
tilanteessa, jossa opinnot ovat keskeytyneet jumiutuneet mielenterveyden
haasteiden takia.

Paljon annettavaa työelämään
Osallistu työelämään omien voimavarojesi mukaan.

TYÖVALMENNUS

Klubitalolla voit harjoitella ja vahvistaa työelämätaitojasi. Autamme jäseniämme työn

löytämisessä. Lisäksi järjestämme työkykyä

ylläpitävää ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

ESKOTYÖ OY

Palveluyrityksemme EskoTyö Oy tarjoaa jä-

senille tuettua keikkatyötä. Työt vaihtelevat

yhdestä keikasta säännölliseen osa-aikatyö-

hön. Tule tekemään voimavarojasi ja taitojasi
vastaavaa työtä!

Kaikille avoin
kohtaamispaikka
Lounasruokailu ja
keittiötoimintaa
Ryhmätoimintaa ja retkiä

Palveluohjausta
Vapaaehtoistoimintaa
Tukihenkilötoimintaa
Kokemusasiantuntijoita
Tapahtumia ja luentoja

Käyntiosoite:
Mäkelänkatu 56, 3. krs. 00510 Helsinki
p. 040 161 6604
Mielenterveysyhdistys Helmi

mielenterveys_helmi

www.mielenterveyshelmi.fi

Mukava ja asiantunteva kumppani työsi tukena.
Evipron kanssa mielenterveystyön kehittäminen ja
tuunaaminen on tavoitteellista, rentoa ja vaikuttavaa.

www.evipro.fi | www.ecmh.eu

Kiinnostuitko?

Ole yhteydessä suoraan
Klubitaloihimme.
Tervetuloa mukaan
toimintaan!

tikkurilanklubitalo.eskot.org
nurmijarvenklubitalo.eskot.org
tuusulanjarvenklubitalo.eskot.org
itahelsinginklubitalo.eskot.org
imatranklubitalo.eskot.org

Etelä-Suomen
Klubitalot
ESKOT ry
Hämeentie 54
00500 Helsinki
eskot.org
• www.jssuomi.fi

helsinginklubitalo.eskot.org

lahdenklubitalo.eskot.org

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö on ensisijainen
valinta kaikille, jotka tavoittelevat mielen hyvinvointia ja
muutosta oman elämän hallintaan.

mente.fi

Alvi ry | www.alvi.fi | Laturin Tukiyhteisö
Meidän oma olohuone – vertaistuesta voimaa!
Mechelininkatu 11. Avoinna joka päivä klo 12–20

