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NUMERO 1
Kipunoita päättyi fyysisenä
lehtenä, mutta jatkaa elämäänsä
verkkojulkaisuna!
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Päätoimittajalta
Soitellaan!
Kipunoita-lehden pikkusisarus on nyt tässä. Teemme tätä julkaisua suurien odotusten
aikana: joko vihdoinkin olisimme pikkuhiljaa pääsemässä ”normaaliin aikaan”.
Yksinäisyys on tämän vuoden aikana tullut suuremmaksi kuin koskaan. Ja valitettavan
suurta se oli aiemminkin. Me olemme toisillemme tärkeitä ja tarvitsemme toisiamme.
Jos kontaktit vähenevät hurjasti tai jopa katoavat kokonaan, me emme voi hyvin.
Nykyään kukaan ei enää soittele. Messengerit ja WhatsAppit ovat tehneet meistä
viestittelijöitä. Lyhyitä viestejä heitellään, mutta toisen äänen kuuleminen on
harvinaisempaa.
Ehdotankin, aletaan soittelemaan toisillemme! Jutellaan oikein kunnolla. Soitetaan
hänelle, josta emme ole kuulleet pitkään aikaan tai hänelle, jonka kanssa olemme
vaihtaneet muutaman viestin silloin tällöin.
Kaikilla ei ole ketään, kenelle soittaa. Mutta jos on joku, vähän kaukaisempikin, ota luuri
käteen ja soita. Vain kysyäksesi, mitä sinulle kuuluu.
Jos kaipaat juttukaveria, etkä löydä ketään, kenen kanssa voisit jutella, me soitamme
sinulle! Ota Taimiin yhteyttä ja ilmoittaudu soittopalveluumme. Siitä on ilmoitus tässä
julkaisussa sivulla 3.
Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin!
Verkossa Kipunoi jatkossa parin-kolmen kuukauden välein. Edelleen haluamme kertoa
myös teidän tarinoitanne. Jos sinä haluat olla yksi tarinan aihe, ota yhteyttä:
ritva@taimiry.fi tai 0400 68 6698
Ritva Hiltunen
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TIMOLLE
HARRASTUKSET
TUOVAT
VAHVAN SISÄLLÖN
ELÄMÄÄN
teksti: Ritva Hiltunen

Timo Päivinen on meille Taimista tuttu sanailija.
Hänen lyhyitä kirjoituksiansa olemme saaneet
lukea painetusta Kipunoita-lehdestä jo pitkän
aikaa. Timo itse kutsuu niitä jutuiksi ja lyhyiksi
rykäisyiksi.

Se
kertoo
hänen
mielestään
hänen
elämästään.
Elämänfilosofiastaan
puhuessaan hän kertoo uskovansa, että meillä
kaikilla on oma tarkoitus elämälle.
- Aamulehdessä kerran kysyttiin julkkiksilta
elämän tarkoitusta ja jäin sitä itsekin
miettimään. Elämä on kovaa, mutta kivaa. Itse
haluan elää mahdollisimman vanhaksi ja
mahdollisimman
terveenä.
Sitä
elämän
tarkoitusta syvemmin miettiessäni ajattelen,
että sitähän tässä yritetään selvittää -Timo
filosofoi.

- Kirjoitteluni alkoi reissusta Rhodokselle 1988.
Siellä tuli vähän sekoiltuakin ja aloin kirjoittaa
postikortteihin tekstejä, joista lähti liikkeelle tämä
harrastus. Lisää vaikutteita sain Ismo Alangon
Suomi-teemasta 1980–1990 luvun vaiheessa,
Timo kertoo.

Timon harrastuksia ovat musiikki, urheilu ja
kirjoittaminen:
- Minulla on aina ollut onni kuulua hyviin
soitto-, pallopeli- ka kirjoittajapiiriporukoihin.
Olen tehnyt satoja soittokeikkoja. Kuulun
Sambaryhmä União da Roseiraan, jonka
kanssa olemme saaneet neljä Suomen
mestaruuttakin. Olen siellä rumpalina. Samoin
Tampereen
Kristillisen
työväen-orkesterin
puhallinorkesterissa.

Kipunoita-lehteen hän laskee kirjoittaneensa yli
viisikymmentä runoa. Hän on saanut pari
palkintoa kirjoituksistaan paikallisissa kilpailuissa.
- Pieleen menneen lukion jälkeen en olisi
uskonut, että kirjoitan koskaan mitään, hän
toteaa.
Sana, nuotti ja pallo on vapaa

Timo on mukana parissa bändiryhmässä.
Taimissa hän on säestänyt pianolla yhteislauluryhmää pitkään ja se onkin hänelle tärkeä
ryhmä. Hän toivoo, että pian ryhmät pääsisivät
taas kokoontumaan ja viikkoihin tulisi rytmiä.
- En ole muusikko, mutta näyttelen soittajaa,
Timo sanailee.

Timo on paneutunut tähän haastatteluun
tosissaan. Hän on kerännyt elämänsä
tapahtumia ja ajatuksiaan papereille:
- Se oli aika hyvä homma. Tuli kertailtua
elämää ja muisteltua asioita, joita olin jo
melkein unohtanut, hän miettii.
Asioita ylös laittaessaan hän löysi myös
otsikon elämälleen ja sen on tämän kappaleen
otsikkona: Sana, nuotti ja pallo on vapaa.
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"En ole muusikko, mutta näyttelen
soittajaa"

LAAKSO
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Urheilussa hän on kiinnostunut lähinnä
pallopeleistä. Hän on ollut mukana myös
Taimin salibandyporukoissa.
- Pesäpalloa ja kaukalopalloa pelasin kotiseudulla nuorena. Yhdessä vaiheessa myös
pyöräilin paljon. Omien laskujeni mukaan olen
ajanut polkupyörällä yli 40 000 kilometriä, siis
maapallon ympäri. Sillä lailla tutustuin
Tampereeseenkin. Viime vuosina polkupyöräily
on jäänyt, nykyään ennemmin tutustun
ympäristööni kävellen ja minulla on bussikortti,
jolla menen kävelypaikkoihin.
Rajoitukset vaikuttavat tekemisiin ja myös
luovuuteen
Timo on pian 55-vuotias. Hän on eläkkeellä ja
työhistoria
on
enimmäkseen
lapsuuden
kotiseuduilta Imatran suunnalta. Hän on tehnyt
monenlaisia työ tehtäviä teollisuuden parissa ja
myös puutarhatöitä. Tampereelle tulleessaan
hän oli kaupungin töissä ja postinjakajana.
Tampereelle tulin vuonna 1993 sattumalta.
Lähdin mukaan Imatralta kahden kaverin
kyydissä, he asuivat täällä Tampereella.
Timo lapsuuden perhe jäi Rautjärvelle Imatran
lähelle. Nyt siellä seudulla on enää äiti. Hän
muutti Rautjärveltä isän kuoleman jälkeen
Imatralle.
- Äidin luona en ole päässyt nyt käymään
tämän koronan vuoksi. Toivottavasti ensi
kesänä on jo mahdollista, Timo sanoo.

-Timo on aikoinaan matkustellut paljon.
Erityisesti Suomen pitkän ja kylmän talven
viettäminen muualla houkuttelisi, mutta on ehkä
kuitenkin liian haasteellista.
Talvisin Timo on kävellyt sisätiloissa. Talven
liukkaus ja se kylmä ei houkuttele ulos. Hän
kiertää eri halleissa ja ostoskeskuksissa. Nyt
koronan aikana tämäkin on jäänyt.
- Harrastukset ovat nyt tv ja nukkuminen.
Taimissa käyn joka päivä. Toivoisin vain, että
tämäkin paikka olisi myöhempään auki.
Vuorokausirytmini on iltapainotteinen.
Ennen koronarajoituksia myöhään nukkujana
Timo ”kukkui kaupungilla” iltamyöhään.
- Osallistuin runokaraokeihin. Oli kiva saada
omia tekstejä julki. Nyt kun ei ole kanavia,
tuntuu, että oma luovin kauteni on ohi. Omien
juttujen julki saaminen on minulle tärkeää.
- Taimi on kiva paikka. Täällä alkaa olla jo niin
tuttua porukkaa, että on yhteisiä jutun aiheita,
Timo toteaa. Kohtaamispaikassa tutussa
porukassa on mukavaa jutella. Toivottavasti
Timo pian pääsee myös säestämään
yhteislaulua ja paukuttelemaan rumpuja Taimin
bänditilassa.

Herkullinen taikatemppu
En halua syödä enää ollenkaan,
koska ruoka on liian herkullista.
Kumpi tässä tekee taikatemppua!?
Sinä, joka syöt vai minä, joka en syö!?
Tällä kertaa…
Taas kerran…
Nyt ja nyt ei…
Timo Päivinen
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MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN
PALVELUT TURVATTAVA
KORONAKRIISIN JÄLKEENKIN

Minna Kivipelto
Tutkimuspäällikkö, dos.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sakari Karvonen
Tutkimusprofessori
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Eroja palvelujen saamisessa
Sosiaalibarometrissa
vaikutuksia

koronaepidemian

tiedusteltiin

kuntien

sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaalijohtajilta, Kelan
ja TE-palvelujen johdolta. Näkemykset erosivat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja
SOSTE Ry ovat seuranneet koronan
sosiaalisia vaikutuksia tiiviisti koko epidemian
ajan. Näissä tutkimuksissa esimerkiksi
mielenterveyspalvelujen
saatavuuden
heikkenemistä ennakoitiin heti epidemian
alkaessa ja näin myös tapahtui. Vaikka
tilanne tiedostettiin jo varhain, kaikkia
tarvittavia toimia ei ole vieläkään kyetty
tekemään.
Keväällä 2020 sosiaalityöntekijöitä huolestutti
asiakkaiden
yksinäisyys,
sosiaalisten
kontaktien vähäisyys, taloudelliset huolet ja
velat. Syksyllä 2020 tämä huoli keveni
hieman.

jonkin verran.
Sosiaalityöntekijät

olivat

eniten

huolissaan

asiakkaiden tilanteista. TE-palvelujen johto oli
kriittisempää
pyydettiin

kuin

sote-johto,

arvioimaan

asiakkaansa

ovat

miten
saaneet

kun
hyvin

heitä
heidän

tarvitsemansa

palvelut.
Suurimmat

hallinnonalojen

väliset

erot

palvelujen toimivuudessa olivat siinä, miten
kasvokkainen asiointi pystyttiin järjestämään.
Sote-johtajista 98 prosenttia, Kelan johdosta 69
prosenttia, mutta TE-johdosta vain 21 prosenttia
arvioi, että asiakkaille oli kyetty järjestämään

Myös koronaan sairastumisen pelko ja
ahdistus sekä harrastusten tai tekemisen
puute vähentyivät verrattuna kevääseen. Sen
sijaan huoli mielenterveyteen liittyvistä
ongelmista kasvoi entisestään.

henkilökohtainen

asiointimahdollisuus

heidän

sitä tarvitessaan. Käytännössä lähipalvelujen
sijalla tarjottiin erilaisia etäpalveluja (Teams,
Skype, pikaviestisovellukset).
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Kokonaishyvinvointi
Keväällä 2020 johtajat arvioivat kuitenkin
hyvinvoinnin tilan yllättävän korkeaksi:
arvioiden keskiarvo oli 7,43. Alkuvuodesta
2021 se oli 7,13, mutta vuoden päästä
vastaajat arvioivat väestön hyvinvoinnin
kasvavan ennätyslukemiin.
Ennakkoarvioiden keskiarvo on 7,54, mikä
olisi mittaushistorian korkein luku. Tulevaa
kehitystä arvioidessaan vastaajat olivat
taustasta riippumatta yksimielisiä.

Vaikka pahimmat terveydelliset uhkakuvat
epidemian
seurauksista
eivät
toteutuneetkaan,
pitkään
jatkuneet
rajoitustoimet kerryttävät sosiaalista velkaa.
Näiden toimien vaikutuksia emme vielä voi
tietää tarkasti. Tilinpäätös riippuu siitä, miten
yhteiskunta on kyennyt tukemaan niitä, jotka
ovat rajoituksista eniten kärsineet.

Miksi sote-johto on niin tyytyväistä?
Jatkossa on selvitettävä, miten kuntien
käytännöt muuttuivat epidemian aikana.
Myös alueellisia eroja on hyvä kartoittaa
tarkemmin.
Entä mikä merkitys oli kriisiviestinnällä?
Tutkijoina meitä askarruttaa kysymys siitä,
mistä kertoo sote-johdon suuri tyytyväisyys
palveluihin – etenkin, kun samaan aikaan
palveluja jouduttiin karsimaan ja sulkemaan
niiltä, jotka olisivat palveluita kipeästi
tarvinneet.
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