Taimin tavoitteet vuosille 2015 — 2020

Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n
strategia vuosille 2015 — 2020

• Säilyttää vertaisohjattujen ryhmien määrä RAY-avustuslinjauksista
huolimatta.
• Säilyttää asema mielenterveyskuntoutujien tukikohtana Tampereen alueella.

• Tarjota tukea myös entistä varhaisemmassa vaiheessa mielenterveysongelmien kanssa kamppaileville ja mielenterveysongelmia
kohdanneille perheille.

• Tarjota mielekästä tekemistä ja vertaisuuden kokemusta myös
muille vaikeassa elämäntilanteessa oleville: nuorille, työttömille,
ikääntyville.
• Lisätä tietoutta mielenterveyteen liittyvistä asioista Tampereen
alueella yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.
• Olla mukana kehittämässä entistä parempia hoitopalveluita ja
hoitoketjuja mielenterveystyössä Tampereen alueella.
• Vahvistaa vapaaehtoistoimintaa mielenterveystyössä.

• Edistää mielenterveyskuntoutujien paluuta työmarkkinoille.

”Vertaistukea
ja sisältöä elämään”

Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n strategia
vuosille 2015–2020

Taimin arvopohja

Taimi toimii

Mielenterveysyhdistys Taimi ry on vuodesta 1976 asti toiminut Tampereen
alueella toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on tehdä työtä mielenterveyden
edistämiseksi, vaikuttaa yhteiskunnassa mielenterveysongelmia aiheuttaviin
tekijöihin ja lisätä yhteiskunnassa sallivuutta ja ymmärrystä mielenterveysongelmia kohtaan. Yhdistyksen tavoitteena on mahdollistaa jäsenistönsä vertaistoimintaa, osallistumista, kuntoutumista, edunvalvontaa ja yhteiskunnallisen
tasa-arvon toteutumista. Taimi tavoittaa vuosittain noin 23000 kävijää.

Mielenterveysyhdistys Taimi ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
järjestö, joka pyrkii kaikessa toiminnassaan toteuttamaan ihmisten tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua sekä
eettisesti kestävää toimintaa. Yhdistyksen arvoja ovat:

• omassa toimitilassa

Taimi on

• yhteisö ja paikka
• toimintaa, kohtaamisia ja tukea
• laajasti tunnettu
• ajassa elävä, kehittyvä ja tarpeeseen reagoiva
• tuen tarjoaja ja työllistymiseen kannustava
• edunvalvoja, vaikuttaja
• käytännön asiantuntija

Taimin kohderyhmät
• Mielenterveyskuntoutujat, heidän omaisensa ja kaikki mielenterveydestä ja
Taimin toiminnasta kiinnostuneet

Taimin toiminnan erityispiirteet
• yhteisöllisyys
• vertaisohjatut ryhmät
• laajat aukioloajat
• monipuolinen osallistumis- ja vaikuttamistoiminta
• kaikille avointa toimintaa

• TASAVERTAISUUS ja
SUVAITSEVAISUUS

• INHIMILLISYYS ja
OIKEUDENMUKAISUUS

• REHELLISYYS ja AVOIMUUS

• LUOTETTAVUUS ja AVULIAISUUS
• TARPEENMUKAISUUS ja
AJANKOHTAISUUS

Arvot näkyvät käytännön toiminnassa mm. niin, että toimitilalla kohdatut
henkilöt hyväksytään omana itsenään,
avoimesti ja inhimillisyyttä kunnioittaen.
Taimin toimitilalle on helppo tulla ja siellä on mukava olla. Yhteisöllisyys on asia,
jota yhteisesti vaalitaan ja rakennetaan.
Yhteisesti laadittuja sääntöjä noudatetaan ja muut ihmiset otetaan huomioon.

• Tampereen alueella

• yhteistyössä esim. muiden järjestöjen,
eri toimialojen, lähialueen kuntien ja
hoitopalveluita toteuttavien tahojen
kanssa.

Taimi näkyy

• yleisötapahtumissa
• alan seminaareissa
• tiedotusvälineissä

• Internetissä; omat sivut, hakupalvelukoneet, sosiaalinen media

• kohdennetussa viestinnässä yhteistyötahoille, tuleville kävijöille, päättäjille,
opiskelijoille, alan ammattilaisille yms.
• avoimin ovin

• tutkitun tiedon ja kokemustiedon
kautta

VISIO
• YHTEISÖ: HELPPO TULLA JA HYVÄ OLLA!

• TOIMINNAN KESKUS: MONIPUOLISTA TOIMINTAA,
VERTAISTUKEA JA SISÄLTÖÄ ELÄMÄÄN!
• VAIKUTTAJA MIELENTERVEYSASIOISSA!

