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Älä ole yksin – tule Taimiin

Yksinäisyydestä puhutaan tänä päivänä paljon – ja niin pitääkin puhua. Se on
ehkä tärkein asia maailmassa. Me tarvitsemme toisiamme, toiset enemmän ja
toiset vähemmän. Ja kontaktejakin on monenlaisia. Hyvää seuraa voi olla toiset
ihmiset yhtä lailla netin ryhmissä kuin livenäkin. Tärkeää on se, että kokee sen
itse hyväksi.
Mutta entä jos on ihan yksin? Minkälaista on elämä silloin? Tämän lehden sivuilla
saamme lukea nuoren yksineläjän, Nean, tarinan. Toisessa tarinassa Irina kertoo
haaveestaan tosiystävästä.
Yksinäisyyden kokeminen on hyvin henkilökohtainen tunne. Keinot
yksinäisyyden vähentämiseen ei ole taikatemppuja. On helppo sanoa, että mene
ja osallistu. Meillä monella on esteitä mielessämme ja konkreettisestikin, mikä
estää sen. Yksinäisyyteen myös tottuu.
Toivon kuitenkin, että mikäli tunnet yksinäisyyttä, tule Taimiin. Meiltä löytyy
monenlaista tekemistä. Täältä löytyy seuraa ja aivan ihania ihmisiä. Mutta voit
myös olla mitään tekemättä ja istua ihan hiljaa, tutustua meihin täällä ihan
rauhassa.
Meillä on edelleen täällä Taimissa, jo viime lehdessä mainostamamme
mahdollisuus, jutteluun puhelimitse. Ota yhteyttä, niin sovitaan jutteluaika.
Varaamme ajan vain sinua varten. Toimiston puhelinnumero on 045 1351351,
sähköposti toimisto@taimiry.fi.
Syksyllä Taimilla alkaa myös oma vertaistukiryhmä yksinäisille. Siellä Katriinan
ohjaamana pääsee miettimään omaa tilannettaan.
Tavataanko Taimilla?
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IRINA
HAAVEILEE
TODELLISESTA
YSTÄVÄSTÄ
Irinan tapaa Taimin tapahtumissa,
retkillä tai kohtaamispaikan valvojana.
Hän on käynyt Taimissa aktiivisesti jo
pian 15 vuotta.
- Tulin silloin äitini kanssa
korttiryhmään. Jatkoin sitten yksin
käymistä. Aluksi kävin vain
korttiryhmässä. Sitten siellä
korttiryhmässä Jampe houkutteli
silloiseen olohuonetoimintaan ja
biljardia pelaamaan. Sille tielle jäin.
Irina on tutustunut moniin ihmisiin ja
saanut kavereitakin Taimissa
käydessä. Mutta todellisia ystäviä hän
vielä kaipaisi:
- Olisi kiva nähdä sellaisia tosikavereita
tuolla kaupungilla. Näitä taimilaisia
näen vain täällä Taimissa. Kyllä tuo
kaverielämä voisi olla vilkkaampaakin.
Facebookissa hän juttelee eri ryhmissä
ihmisten kanssa. Hän kuuluu erilaisiin
naisten ryhmiin ja sinkkuryhmiin:
- Sinkkuryhmillä on tapaamisiakin, olen
niissä joissakin käynyt, hän kertoo.

"En ole muusikko, mutta näyttelen
Teksti
soitta
j a a " Ritva Hiltunen

Valokuva Petteri Laakso
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Irina kertoo olleensa peruskouluaikana todella ujo:
- Nyt on rohkeutta tullut enemmän ja
juttelen ihan vieraillekin. Itseänikin
oikein ihmetyttää se. Käyn kaksi
kertaa viikossa uimassa ja siellä tulee
juteltua erityisesti henkilökunnan
kanssa. Uimahalleissa on ystävällinen
henkilökunta, hän kehuu.
Irina osallistuu aktiivisesti eri
tapahtumiin kaupungilla.
Haastattelumme jälkeisenä päivänä
hän oli menossa ratikan koeajelulle.
Ja yleensäkin, jos jossain jotain
tapahtuu, Irina suuntaa sinne:
- Yksinäni siellä käyn. Mutta ihan
samaahan se on kuin bussimatka
vaikka Taimille. Vieraita ihmisiähän ne
siellä bussissakin on, hän miettii.

Irina tykkää käsitöistä ja on käynyt
Taimissakin eri kädentaitojen
ryhmissä:
- Siellä korttiryhmässä käyn edelleen,
kunhan ryhmät taas alkavat. Toivoisin,
että alkaisi taas niitä käsityöryhmiä.
Niissä oppi paljon. Oli hyvä, kun oli
joku, joka osasi neuvoa.
- Opastuksessa oli helpompaa tehdä
vaikka kantapäätä villasukkaan. Ei se
oikein omin päin meinaa onnistua, hän
sanoo.

Irina tykkää, kun on tekemistä ja
viikossa rytmiä. Kotona hän viettää
aikaa aika paljon netissä, tv:tä ei niin
paljon tule katsottua. Pinterest on yksi
hänen suosikkisivuistaan:
- Haen sieltä erilaisia kuvia. Kun tulee
hieno kuva, laitan sen talteen niille
tekemääni albumiin ja sitten välillä
niitä kattelen, hän kertoo.
- Keräilen paljon tatuointikuvia.
Haluaisin joskus ottaa tatuoinnin. En
vielä ole uskaltanut, mutta ehkäpä
joskus.

Irinalla oli keväällä syntymäpäivät ja
hän pääsi juhlistamaan päivää pitkästä aikaa kodin ulkopuolelle:
- Olin äidin kanssa kahvilassa. Ne ehti
juuri aueta. Nyt täytin 41 vuotta. Jäi
nelikymppiset noiden rajoitusten
vuoksi juhlimatta.

KÄSILLÄ TEKEMINEN ON
AINA KIINNOSTANUT
Irina on asunut ikänsä Tampereen
seudulla ”samoilla nurkilla”. Hän kävi
peruskoulun jälkeen Hämeenlinnassa
käsi- ja taideteollisen linjan. Siellä hän
asui asuntolassa ja se oli hänestä
kivaa. Töissä hän ei ole koskaan ollut,
mutta Hämeenlinnan koulun jälkeen
hän kävi vielä Ahlmanilla
suurtalouskokin linjan.
- Hämeenlinnan koulussa alettiin
hakea minulle eläkettä ja sillä olen
sitten elänyt. Ihan hyvin se eläke
riittää minun elämiseen, Irina sanoo.

Yhdessä tekeminen on tärkeää
Taimin retket ovat olleet Irinalle tärkeitä. Ne ovat mahdollistaneet hänen
matkustamisensa:
- En minä yksin uskaltaisi lähteä matkalle. Taimin retket ovat olleet minun
mahdollisuuksiani matkusteluun, hän
toteaa.
Hän on osallistunut lähes aina, kun
retki on järjestetty. Suosikkimatka oli
retki Maarianhaminaan:
- Se oli mukavaa, kun yhdessä
kierreltiin sitä kaupunkia. Mieleen jäi
iso komea puisto satamasta kaupungille. Sillä retkellä olin myös eka
kertaa elämässäni yön hotellissa. Oli

Irina asuu äitinsä naapurissa ja tykkää
siitä, että on turva siinä lähellä:
- Vuoron perään äidin kanssa
auttelemme toisiamme. Erityisesti
saan neuvoa äitiä noissa
tietoteknisissä välineissä, äidillä kun
on puhelinkin vielä semmoinen
vanhanaikainen, Irina naurahtaa.

kyllä hienoa, hän muistelee.
Irina on myös yksi Taimin vapaaehtoisista. Hän on ollut useamman vuoden
kohtaamispaikan valvojana:
- Se on mukavaa hommaa. Ihmisiä
saisi kyllä tulla enemmänkin paikan
päälle, hän toivoo.

Haaveista jutellessamme, Irina kertoo
toivovansa seurustelukaveria:
- Olisihan se vaihtelua, kun olisi se
toinen ihminen siinä, Irina juttelee.
- Ja niitä ystäviä olisi mukava saada.
Näin aikuisiällä tuntuu, että se on
vaikeaa. Monilla kun on ne ystävät
ihan sieltä lapsuudesta saakka.
Yksinäisten ryhmässä minun ikäisillä
naisilla on monesti lapsia ja he
hakevat sitten seuraa toisista, joilla on
myös lapsia, Irina harmittelee.
Irina tykkää kovasti eläimistä. Hän on
aina valmiina lähtemään mukaan, kun
eläimiä pääsee katsomaan ja
silittämään. Eläimet ovat ihania ja
tärkeitä. Niiden suojeleminen on asia,
jota Irina jakaa myös somessa.
Someen hän laittaa myös paljon
valokuvia lähiympäristöstä ja
kaupunkikiertelyistään. Arjessa on
paljon mukavia hetkiä myös
jaettavaksi.

Taimin retriitti

Ohjelmassa mm. lempeää joogavenyttelyä, mindfulnessia,
rentoutusta, hiljaisuutta, yhdessäoloa ja rauhoittumista.
Teemme retriitissä kaiken yhdessä, mm. laitamme ruokaa ja
siivoamme. Ota omat lakanat mukaan.

Osallistumismaksu on 30e
sisältää majoituksen, ohjelman, ruuan ja matkat.

Ilmoittautuminen 30.7. mennessä
puhelimitse 045 135 1351 (myös tekstiviestit)
sähköpostilla toimisto@taimiry.fi.
Maksu 6.8. mennessä
Taimin tilille FI53 4726 5020 0003 49.
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Ihminen kaipaa yhteyttä toisiin ihmisiin
- kokemusta, että kuuluu johonkin.
teksti Katriina Hakala
kuva Petteri Laakso
Yksinäisyys tuntuu. Se tuntuu ahdistuksena ja
pimeänä tunteena. Se voi tuntua fyysisenä
pahana olona. Yksinäisyys voi vallata koko
mielen ja elämän.

Joskus elämässä on tilanteita, että elämään ei vain
löydy yhtään ihmistä, jonka kanssa elämäntilanne ja
ajatusmaailma kohtaa. Yksinäisyyden taustalla voi olla
asioita, joihin ei ole voinut itse vaikuttaa. Joskus tilanne
voi kehittyvän salakavalasti monen asian summana.

Sinussa ei ole mitään vikaa
Jokainen meistä haluaa kuulua johonkin. Jokainen
kaipaa toista ihmistä. Ystävyyttä. Ihmistä, jonka
kanssa jakaa asioita, arjen pienistä teoista suuriinkin
tunteisiin. Kun elämässä ei ole ihmistä, jonka kanssa
jakaa omaa elämäänsä, voi tuntua, että tukehtuu
itsensä kanssa olemiseen.
Päivät ja viikot tuntuu pitkiltä. Monet hienotkin asiat
menettävät merkityksen, kun ei ole ihmistä kenelle
kertoo kokemansa hienot kokemukset ja tunteet.
Puhumattakaan asioista, jotka ahdistavat tai ovat
omassa mielessä synkkinä. Elämä voi tuntua tyhjältä
ja merkityksettömältä.
Yksinäisyys on ahdistava tunne siitä, että jää
ulkopuolelle. Se tunne voi tulla, kun elämässä
tapahtuu suuria muutoksia. On monia syitä, miksi
ihminen jää yksin. Esimerkiksi muutto, työpaikan
vaihto tai ero.
Yksinäisyys koskettaa kaikkia ihmisiä jossain elämän
vaiheessa. Yksinäisyyden tunne on hyvin
inhimillinen. Se voi olla vain hetken kestävä olotila.
Voi myös olla kokemus, että jää ulkopuolelle
ryhmästä. Esimerkiksi näkemyserot elämästä tai
kantaaottavat mielipiteet ja voimakkaat tunteet
voivat tuoda tunteen, ettei kuulu porukkaan. Tunne
voi olla myös hyvin pitkäkestoinen.

Moni on tehnyt elämässä asioita muuttaakseen
tilannettaan: on soittanut tuttaville, sopinut
tapaamisia, ollut ystävällinen ja tutustunut uusiin
ihmisiin. Silti tuntuu, että muiden elämä etenee,
mutta oma olo ja yksinäisyys pysyy.
Kun säännöllisesti hakeutuu tilanteisiin, jossa on muita
ihmisiä, on mahdollisuus, että muodostuu ihmissuhteita.
Mutta tämäkään asia ei välttämättä muuta sitä
emotionaalista tunnetta ja kokemusta yksinäisyydestä.
Yksinäisyyden aiheuttaman tyhjyyden ja tylsyyden tai
kivun ja ikävien tunteiden keskellä voi olla vaikea
löytää toimivia keinoja arjessa jaksamiseen.
Yksinäisyys saa ihmisen vetäytymään ja hakemaan
itselleen mielekästä tekemistä, joka ei vaadi
voimavaroja ja tarjoavat hetkellistä mielihyvää.
Yksinäinen ihminen jää helposti kotiin, katselee
televisiota, sarjoja, surffaa netissä ja selaa
sosiaalista mediaa. Kotona ollessa vuorokausirytmi
voi muuttua helpostikin ja joskus tulee nukuttua
liikaa tai liian vähän. Yksinään ollessa ei ehkä jaksa
tai osaa laittaa ruokaa tai ruokarytmi ja ravinto on
yksipuolista. Ajatus siitä, että ”en minä itselleni jaksa
ruokaa laittaa” on tuttu meille kaikille.
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On todella tärkeää muistaa, että vaikka olet
yksinäinen, sinussa ei ole mitään vikaa ja että
tekemättömistä päivistä tai yksinäisyydestä ei pidä
potea huonoa omaatuntoa, huonommuutta tai kokea
häpeää.

Mitä sinä voisit tehdä tänään hyvinvointisi eteen?
On aina hyvä muistaa, että säännöllinen
elämänrytmi, ruokailu ja liikunta lisää hyvää oloa.
Eikä kenenkään ei pitäisi jäädä yksin huoliensa
kanssa.

Koti edustaa meille kaikille kuitenkin usein turvallista
paikkaa, jossa saa ja pystyy olemaan juuri oma
itsensä ja tehdä juuri sitä mitä itse haluaa.

Jos koet yksinäisyyttä, meillä Taimissa on aina joku ihminen paikalla, kuuntelemassa
tai seurana kohtaamispaikassa. Syksyllä aloitamme yksinäisyysteemaisen
vertaistukiryhmän, jossa käsitellään omaa yksinäisyyttä. Käytämme apuna asian
käsittelyyn tehtäväkirjaa, jossa on joka viikolle pieni tehtävä. Tehtävinä on
esimerkiksi miettiä yksinäisyyden hyötyjä ja haittoja.
Seuraa Taimin sivuja ja mainontaa ryhmän aloitusajankohdasta.
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Minun nimeni
on Nea
Äidillä on varmaan uusi mies kierroksessaan ja
isästä en ole kuullut paljon mitään sen jälkeen,
kun ne erosi. Silloin, kun olin alakoulussa, joskus
se soitteli. Sitten hän sai uuden perheen ja sekin
jäi.

Kuva Petteri Laakso

Nea on 24-vuotias. Hän elää ja asuu yksin. Hänellä
ei ole ollut koskaan ystäviä. Hän on yksinäinen
nuori ihminen, jonka elämä on pitkälti pienessä
yksiössä tietokone ainoana seuranaan. Hänellä on
diagnosoitu ahdistuneisuushäiriö.
- Syön lääkkeitä ja ne jonkin verran helpottavat
oloani, mutta tuntuu tosi epäreilulta, että silti tulee
noita oireita, Nea huokaa.
Hänen oireensa olivat kauan huomioimatta. Hän oli
kiltti tyttö, jonka oireilu verhoutui hiljaisen ja syrjään
vetäytyvän luonteen taakse.
- Ei kukaan koskaan kysynyt, mitä minulle kuuluu
tai miten voin. Koulussa kävin ja pärjäsin
jotenkuten. Kun on ujo ja hiljainen, kukaan ei
kiinnitä sen kummempaa huomiota, hän toteaa.

”Silloin ajattelin, että nyt riittää”
Vanhempiinsa Nealla ei ole enää sen kummempaa
suhdetta. Hän kokee, ettei hän ollut heille mitään
lapsenakaan, miksi hän olisi nytkään:
- Ei mun vanhemmat ikinä soittele tai ole
yhteydessä. Niillä on omat juttunsa.

Nea myöntää, ettei oikeastaan edes pidä
äidistään:
- Äiti on jotenkin kamalan nolo. Huutaa vittua
kovalla äänellä ja muutenkin pitää isoa ääntä
itsestään, hän kertoo ja jatkaa:
- Muistan, kuinka häpesin häntä joillain kauppareissuilla, sitä kiroilua ja huutamista ihan mitättömistä asioista. Ja hirveän epäsiistikin hän on.
Kulkee roikkuvilla ja likaisilla vaatteilla. Eikä pese
hiuksiaan. Varmaan sen takia peseydyn itse monta kertaa päivässä ja vaatteetkin vaihdan ihan
kaikki joka kerta, jos käyn jossakin. Ja muutenkin
joka päivä, vaikken siis kävisikään missään.
- En muista äidin koskaan halanneen tai
muutenkaan koskeneen minuun. Ei minua
koskaan lyötykään, hän vielä toteaa.
Nea muutti kotoa heti, kun täytti 18 vuotta.
- Kävin ammattikoulua ja pääsin opiskelijaasuntoon. Äidin silloinen mies oli juuri pistänyt
meidän asunnon hajalle. Suutuspäissään hän
rikkoi kaikki huonekalutkin. Silloin ajattelin, että
nyt riittää. Jostakin sain tarmoa hakea asuntoa.
Koululla oli niitä hakupapereita. Soluasuntoja oli
vapaana ja pääsin tosi pian muuttamaan.

”Ahdisti koko ajan kaikki”
Olo oli helpottunut ja hän pärjäsi omasta
mielestään joten kuten:
- Kävin koulua, tulin asunnolle ja katselin
tietokoneelta ohjelmia. Telkkaria minulla ei ollut.
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Yöt oli aika rankkoja, kun en saanut nukuttua ja
se unen puute ajoi minut lopulta terveydenhoitajan luo.
Ahdistus oli kasvanut myös todella suureksi:
- Ahdisti koko ajan kaikki. Yöllä en saanut
nukuttua, kun asiat pyörivät vain päässä, enkä
pystynyt
rauhoittumaan.
Eikä
ruokakaan
maistunut. En syönyt oikeastaan muuta kuin
valmishampurilaisia. Niitä sai lähikaupasta
halvalla. Nekin söin kylmänä.
Koulun terveydenhoitaja kyseli kaikenlaista ja hän
sai täytettäväkseen myös mielialakyselyn:
- Sitä täyttäessäni itsekin aloin jo ihmetellä,
olenkohan ihan kunnossa. Mutta kun minulla oli
samanlainen olo ollut aina.
Terveydenhoitajalla käynti poiki kuitenkin käynnin
lääkärillä.
Lääkärin
kautta
hän
pääsi
terveyskeskuksen
psykiatrillekin.
Hän
sai
lääkityksen
ahdistuneisuushäiriöönsä,
mutta
mitään terapiaa hän ei ole saanut.
- Jos olisin alaikäisenä ymmärtänyt hakeutua
hoitoon, olisin ehkä saanut jotain terapiaakin. En
tiedä. Tai sitten en ole tarpeeksi sairas. Lääkkeet
kai riittää heidän mielestään, Nea miettii.
Heillä hän tarkoittaa terveydenhoitohenkilökuntaa.
- Ihan kivoja ne lääkärit on, joilta käyn reseptini
uusimassa, hän vielä haluaa tarkentaa.
Jonkin verran hänen syömisensä on parantunut,
mutta ruokaa hän ei juuri itselleen laita:
- En taitaisi osatakaan laittaa mitään. Ostan
halpoja valmisruokia ja syön paljon leipää, hän
kertoo.

”Miten muutenkaan osaisin olla”
Yhtenä yönä valvoessaan Nea alkoi netistä etsiä
ongelmilleen vastauksia. Hän löysi erilaisia
vertaistukipalstoja ja yksinäisten ryhmiä. Niissä
hän viettää paljon aikaa.
- Ei niistä nyt muuten mitään apua ole, mutta
jotenkin lohduttaa tietää, että on muitakin. Aika
monella on samoja oireitakin kuin minulla ja sama
diagnoosikin löytyy usealta. Siellä tulee itsekin
juteltua, vaikka normaalisti en todellakaan juttele
kenenkään kanssa, hän sanoo.
- Ahdistaa tosi paljon, että pitäisi alkaa jutella
jollekin
jossakin.
Minä
en
saanut
sitä
ammattikouluakaan käytyä loppuun, kun olisi
pitänyt mennä työharjoittelupaikkoja kyselemään.

Minulta ei tule ääntäkään, jos joudun menemään
jotain työpaikkaa tai edes työharjoittelupaikkaa
kyselemään.
En
pysty
puhelimessakaan
puhumaan. Ahdistus tulee niin suureksi, että
happi loppuu ja ääni ei kulje.
Nea asuu nyt vuokra-asunnossa kaupungin
lähiössä. Hän käy harvakseltaan lähikaupassa ja
muuten käynnit ovat lähinnä terveyskeskuksessa.
Joskus hän myös käy työvoimatoimistossa. Hän
on
työttömänä
työnhakijana
ja
saa
työmarkkinatukea ja asumistukea.
- Jos pääsisin työkyvyttömyyseläkkeelle, olisi
varmaan helpompaa tuo toimeentulo. Sitä pitäisi
jaksaa lähteä selvittämään, hän miettii.
- En oikein jaksa uskoa, että minusta on ikinä
työelämään. Mutta jotain toimenpiteitä viimeksi
sanottiin, että pitää alkaa tehdä. En vielä tiedä,
mitä ne on.
Nean päivät ovat aika lailla samanlaisia:
- Joskus käyn kävelemässä ulkona. Ehkä kerran
viikossa, tai riippuu säästä. Olen miettinyt,
hankkisinko koiran. Jos sen kanssa olisi
helpompaa ulkoilla. Vähän jännittää kyllä,
pärjäisinkö, kun minulla ei ole koskaan koiraa
ollut. Ne ovat myös aika kalliita.
Nea toteaa olevansa yksinäinen, mutta ei tiedä,
osaisiko muunlaista elämää elääkään:
- Toiset ihmiset ahdistaa minua. En oikein keksi
mitään puhuttavaa enkä osaa olla ihmisten
kanssa. Olen varmaan muiden silmissä outo ja
kummajainen, kun elän näin. Mutta en tiedä,
miten muutenkaan osaisin olla.
- Olen ollut myös aina yksin. Ei minulla ole ollut
kavereita. En oikein osaa olla toisten kanssa,
vaikka nyt kyllä tiedän, että olisi hyvä, jos olisi
muita ihmisiä.
Juttelimme Nean kassa chatin kautta. Hän halusi
kertoa oman tarinansa elämästään meille kaikille,
jotta tietäisimme sen.
Ensin hän ajatteli esiintyvänsä chateissa
käyttämällään nimellä, mutta viestittelikin sitten,
että haluaa käyttää omaa etunimeään. Hän
sanookin kauniisti: ”Kukaan ei koskaan ole
huomannut mua, kukaan ei ole kiinnostunut
minusta. Tuntuu aika hienolta, että joku lukee
minun haastatteluni ja siinä minua kutsutaan
omalla etunimelläni. Se tekee minusta jonkun. Ja
tiedän olevani olemassa.”
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TAIMIN PETTERI ELÄÄ
MUSIIKISTA
Nimeni on Petteri, tai Petsku. Työskentelen Taimissa
osa-aikaisesti kolmena päivänä viikossa mediaassistenttina ja ohjaajana. Opiskelen ohessa Laureaammattikorkeakoulussa sosionomiksi nyt toinen
vuosi juuri takana.

Työtehtäviini
Taimissa
kuuluu
muun
muassa
verkkolehden Verkossa Kipunoi taittaminen ja ylläpidän
Taimin soittohuoneen tekniikkaa, toimivuutta ja
järjestystä. Toisinaan myös esittelen Taimin toimintaa
vieraileville
ryhmille
ja
tarvittaessa
tuuraan
keskusteluryhmien ohjaamisessa. Teen oikeastaan
kaikkea mahdollista mitä vain eteen tulee. Syksyllä olisi
tarkoitus aloittaa myös oman ryhmän ohjaaminen,
todennäköisesti
jollain
tavoin
musiikkiin
tai
valo-/videokuvaukseen liittyvää.
Matkalla uudelle alalle
Työskentelin aiemmin mainosalalla Helsingissä, ensin
valokuvaajana ja sittemmin kuvankäsittelijänä, kunnes
pitkän työuran jälkeen olin niin sanotusti kurkkuani
myöten täynnä mainosmaailmaa ja sen edustamia
arvoja,
tulostavoitteellisuutta
ja
alati
kasvavaa
aikataulupainetta.

Kuvat Petteri Laakso

Päätin vaihtaa sekä kaupunkia vajaan kahdenkymmenen
vuoden Helsinki rupeaman jälkeen, että ammattialaa
ihmisläheisempään päästyäni opiskelemaan Laureaammattikorkeakouluun sosionomin koulutus-ohjelmaan.
Aloitin päiväopiskelijana Espoon Otaniemessä, mutta
kesken lukukauden muutin takaisin Tampereelle, jossa
asuin 90-luvun puolivälissä. Vaihdoin kampusta
Hyvinkään verkkoryhmään, joka sopi rytmiini paremmin.
Suoritin työharjoittelujakson syksyllä 2020 Taimissa,
jonka päätyttyä tarjoutui tilaisuus aloittaa osa-aikainen
työ Taimissa opiskelujen ohessa.
Taimissa
olen
päässyt
tutustumaan
mielenterveysyhdistyksen toimintaan, ja jo ennen
opintojeni alkua kiinnostuin mielen hyvinvoinnista ja
mielenterveydellisten ongelmien ennaltaehkäisemisestä
omakohtaistenkin kokemusten kautta. Nykyaikainen
työtahti kun ei liikaa armoa anna, tai ota yksilöllisiä
eroavaisuuksia huomioon.
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Musiikin täyteinen vapaa-aika

Vapaa-aikani olen käyttänyt jo vuosia pääasiallisesti
musiikin, soittimien ja laitteiden parissa, myös laitteita
rakentaen ja korjaten. Juotostinan käry on siis varsin tuttu
kirvely silmissä.
Teen musiikkia nykyään pääsääntöisesti syntikoilla,
sämplereillä, sekvenssereilla ja rumpukoneilla, mutta soitan
myös muutamissa alakulttuuribändeissä kitaraa.
Pikkuhiljaa olen sukeltanut syvemmälle nauhoittamisen ja
miksaamisen
maailmaan
omien
bändiprojektien
nauhoitteluiden myötä. Tee-se-itse -ideologia kun istuu
vahvassa, ja onpa vain itse vastuussa itselleen.
Perusajatuksena musiikin tekemisellä ja kokemisella itselläni
on itseensä syventyminen muutoin niin hektisessä ajassa,
jossa kaikkien oletetaan olevan aina ja heti tavoitettavissa.
Musiikin avulla voin hyvällä omallatunnolla eristää itseni ja
viettää useita tunteja tiedostamatta ympäristöstäni yhtään
mitään ja käsitellä eri tunnetiloja musiikin avuin. Musiikki
toimii itselleni meditatiivisena sekä voimaannuttavana
työvälineenä.
Vinyylilevyt kuuluu itselleni olennaisena osana musiikin
kokemiseen. Vaikken keräilijä olekaan, niin melkoinen
määrä vinyyliä hyllyistä löytyy. Voisi kai sanoa, että elän
musiikista, tai ainakin musiikki on hyvin olennainen elementti
ja iso osa elämääni ja identiteettiäkin. Tee-se-itse
meiningillä, totta kai.

Liikuntaa vastapainoksi
Vastapainona
paljon
istumistakin
sisältävälle
musiikkiharrastukselle pyöräilen myös paljon. Viime kesänä
tuli poljettua Turun saariston rengasreitti ja nyt kesällä 2021
olisi tarkoitus polkaista Saimaan saaristoreitti ympäri ja
muutenkin viettää mahdollisimman paljon aikaa pyörän
selässä.
Taimissa olen töissä kolmena päivänä viikossa näillä
näkymin kesäkuuhun 2022 saakka, jonka jälkeen olisi
tarkoitus pakertaa loput opintopisteet kasaan ja keskittyä
opinnäytetyöhön.

HAE
TUETULLE
LOMALLE
NYT ON TAIMILAISILLA
MAHDOLLISUUS MIELENTERVEYDEN
KESKUSLIITON JÄSENINÄ HAKEA
TUETULLE LOMALLE.
TUETTUJA LOMIA JÄRJESTETÄÄN
YMPÄRI VUODEN

Mielenterveyden keskusliitto ja Maaseudun terveys- ja lomahuolto tarjoavat mahdollisuuden
taloudellisesti tuettuun lomaan mielenterveysongelmia kokeville ja heidän perheilleen. Lomiin
sisältyvät majoitus, ruokailut ja monenlaiset harrastusmahdollisuudet.
Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Mahdollisuuksia on
sekä perheen kanssa että ihan itsekseen lomalle haluaville.
Lomia löytyy täältä:
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/

Valitse ”tapahtuma-aika” kohdasta kuukausi, mikä sopii sinulle, esimerkiksi heinäkuu 2021.
”Hae hakusanalla”-kohtaan kirjoita tuettu loma ja saat haluamallesi kuukaudelle listan
tuetuista lomista, jonne voit hakea. Sieltä löytyvät myös kyseisten lomien omavastuiden hinnat.
https://www.mtkl.fi/uploads/2019/03/29c77d57-ohje-lomatuen-hakijalle.pdf
Lisätietoja: tietopalvelu@mtkl.fi tai 0203 919 20
Pdf hakulomake löytyy täältä:
https://www.mtkl.fi/uploads/2019/03/7f88882b-lomatukihakemus_mtlh-ry.pdf
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TAIMI RY:n
TOIMINTAKERTOMUS
2020
Poikkeusvuonna Taimi kehitti uutta
Vuoden 2020 toimintaa hajotti kovasti Covid-19.
Kevään poikkeustilan aikana kohtaamispaikka oli
suljettuna. Tämä luonnollisesti vaikutti alkuvuodesta
nousseen näyttävään asiakasmäärän kasvuun.
Aktivoiduimme somessa ja kehitimme verkossa
toimimista. Toiminta tavoitti paljon uusia asiakkaita,
mutta samalla hävisivät heikommassa kunnossa
olevat kuntoutujat.
Ihmisten tavoittaminen on ollut haasteellista
Toimintavuonna saimme myös medianäkyvyyttä,
esimerkiksi useita lehtijuttuja. Hervannan Sanomat
teki ison jutun Taimin toiminnoista sekä Kotimaalehti
haastatteli
toiminnanjohtajaa
Koronan
vaikutuksista.
Poikkeusajan sulkujen aikana kehitimme uusia
toimintamuotoja. Näitä olivat esimerkiksi viitenä
päivänä viikossa toiminnassa ollut maksuton
tukipuhelin sekä tuki-chat. Avasimme YouTubekanavan, jossa esitettiin yhdistyksen tekemiä
jumppa- sekä rentoutusvideoita. Toteutimme
äänikirjan
(kirjailijan
luvalla)
ja
viikoittain
hävikkiruokakassijaot yhteystyössä Ruokapankin
kanssa.
Mielenterveysongelmien
ennaltaehkäisy,
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kävijöiden
tavoittaminen
sekä
jalkautuva
työ
jäivät
pienempään rooliin mitä toivoimme. Asiakaskunnan
haavoittuvuus näin isossa maailmanlaajuisessa
pandemiassa näkyi selkeästi. Iso osa vakituisista
kävijöistä vetäytyi täysin, heistä toki osa kuului
myös riskiryhmiin. Myös digiosaamattomuus, itvälineiden ja älypuhelimen puuttuminen lisäsi
syrjäytymistä, näin heidän tavoittamisensa edes
verkossa ei onnistunut.

Toiminnan esittely ei onnistunut isoille sidosryhmille,
kuten muut yhdistykset sekä oppilaitokset, niin
laajasti kuten oli tavoitteissa. Myöskään avoimia
yleisötilaisuuksia eikä suunniteltuja yhteiskoulutuksia
pystytty järjestämään.
Ryhmätoiminta on Taimin tärkeää toimintaa
Vertaisryhmätoiminta on yhdistyksen tärkeä
toimintamuoto.
Vertaisryhmissä
mielenterveyskuntoutujat osallistuvat toimintaan
joko ryhmänohjaajana tai ryhmään osallistuvana.
Ryhmä
tukee
mielenterveyskuntoutujan
kuntoutumista hoidon rinnalla, lisää sosiaalisia
suhteita, aktivoi ja kohottaa elämänlaatua.
Taimissa toimi vuonna 2020 useita vertaistukeen
perustuvaa ryhmää kuten keskustelu-, kuvataide-,
musiikki-,
tanssi-,
kirjoittaja-käsityöja
askarteluryhmiä.
Nämä
toimivat
vertais/vapaaehtoisvoimin. Vertaisryhmien teemoja olivat
keskustelu, musiikki, taide ja käsityöt, askartelu ja
kulttuuri.
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Keskusteluryhmissä aiheina olivat eri aiheet, kuten
kaksisuuntaisuus, masennus, sopeutumishäiriöt,
ahdistuneisuus sekä erilaiset riippuvuudet.
Keskustelu- ja kädentaitoryhmien lisäksi yhdistys
järjesti toiminnallisia ryhmiä, jotka painottuvat
osallisuuden vahvistamiseen. Toiminnallisiin ryhmiin
sisältyy myös ”Hävikkitorstai”, jolloin yhteisöllisesti
valmistetaan yhteinen lounas Ruokapankilta
saaduilla ruokatarvikkeilla.
Ryhmien
toiminnat
painottuvat
fyysisen
aktiivisuuden edistämiseen ja tai ylläpitämiseen.
Ryhmät olivat suunnattuja henkilöille, jotka
hyötyvät liikunnallisesta aktiviteetista ja joiden
voimavaroja
vahvistettiin
myös
fyysisesti.
Liikunnallisia ryhmiä järjestetään pääsääntöisesti
vuokratiloissa sekä yhdistyksen toimitalossa.
Ulkopuoliset tilat vuokrattiin Tampereen kaupungilta
ja yksityiseltä sektorilta.
Toimintaa tarjottiin muun muassa Hervannassa,
Kaukajärvellä, Pyynikillä ja Kaupissa. Vuokratiloissa
ovat kuntosaliharjoitukset, vesijumppa, lentopallo,
jalkapallo, keilaus, salibandy ja sulkapallo. Näissä
muissa, paitsi keilailuryhmässä, ohjaajana toimi
jäsentoiminnan koordinaattori.
Lisäksi viikoittain on ryhmiä, joissa ohjataan joogaa,
muistimattojoogaa, mindfulness-harjoituksia, sekä
rentoutumista henkilökunnan avulla. Nämä ryhmät
kokoontuivat pääosin Ruusantalossa tai lähialueen
puistoissa.

Kohtaamispaikassa tavataan
Kohtaamispaikka on avoinna kaikille. Sinne voi
mennä ilman ennakkoilmoittautumista tai etukäteen
suunnittelematta. Kohtaamispaikassa on luettavana
päivän lehdet ja käytössä kaksi tietokonetta
nettiyhteyksin.
Kohtaamispaikassa voi viettää aikaa tullessaan
Taimin ryhmätoimintaan tai vain poiketa tapaamassa
muita ihmisiä. Ovien ollessa auki avoinna ovat
katutason ”olohuone” ja eri siivessä sijaitseva Valotila, jossa on biljardipöytä. Uusia palveluita olivat
mahdollisuus pestä pyykit Ruusantalossa sekä
ompelukoneen käyttö.

Tapahtumiakin järjestettiin
Koronasta huolimatta pystyimme järjestämään
asiakkaiden kaipaamia tapahtumia ja retkiä kuten
Vähäsillan leiri 24.-25.8.2020
Taimilaiset tekivät yhden yön leirin Vähäsillan
leirikeskukseen Teiskoon. Leirin sisältö oli pääasiassa
mielen hyvinvointia tukevaa ja yhteisöllisyyden
lisäämistä. Leirillä valmistettiin yhdessä ruoka
hyvistä raaka-aineista. Leiriohjelmassa oli mm,
mindfulness-harjoituksia,
venyttelyä,
liikuntaa,
saunomista, metsäretkiä ja hiljaisuuden retriitti.
Visavuoren
päiväretki
7.10.2020
toteutui
bussimatkana. Retkellä tutustuttiin kuvanveistäjä
Emil Wikströmin taiteilijakotiin ja taiteeseen.
Ihastusta herätti kaunis pihapiiri ja upeat maisemat.
Paluumatkalla oli Ideaparkissa myöhäinen lounas ja
aikaa ostoskierrokselle.
Niihaman nuotioretki 30.10.2020 toteutui pienellä
porukalla kävellen nuotiopaikalle, jossa keitettiin
nokipannukahvit ja paistettiin makkarat. Keli oli
syksyisen kostea ja virkistävä.
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Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden omaisille ja
läheisille
toteutui
Taimin
kohtaamispaikassa
sunnuntaina 15.11. Tapahtuma on valtakunnallinen,
Mielenterveyden keskusliitolta lähtöisin ja nykyään
tapahtuma järjestetään kymmenillä paikkakunnilla
ympäri Suomea.
Taimilla tapahtumassa oli runsaasti osallistujia ja
paikalla esiintyi upea muusikko Henna Kari.
Tapahtumassa sytytettiin kynttilät Ruusantalon
edustalle ja sisällä kohtaamispaikassa keskusteltiin ja
jaettiin kokemuksia surusta ja surun kohtaamisesta.

Toiminnan resurssit
Vuonna 2020 yhdistys sai STEA:n kohdennettua
toiminta-avustusta 282 000 euroa sekä Tampereen
kaupungin avustusta 17 500 euroa.
Joulukuussa yhdistys sai LähiTapiola Pirkanmaalta
20 000 euron lahjoituksen tukemaan nuorille suunnattu mielenterveystyötä.
Lahjoitus osui hyvin Taimi ry:n vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan, siihen oli kirjattu nuorten mielenterveyskuntoutujien osallistumisen lisääminen
toimintaan. Tampereella on huutava pula soittotiloista, varsinkin nuorille. Taimin bändihuone on ollut
käytössä asiakkaille maksutta, mutta se on kaivannut kipeästi asiallista varustelua. LähiTapiola Pirkanmaan Lähi-Lahjoituksella mahdollistui soittotilan uusien instrumenttien hankinnat ja akustiikka. Lahjoituksen avulla saamme tilat ja toiminnot asian- ja
ajanmukaiseen kuntoon ja käyttöastetta parannettua, erityisesti nuorille.

K-Market Pyynikinkulmasta tuli 150 euron lahjoitus,
jolla ostettiin Kohtaamispaikkaan ilmankostutin sekä
kaksi infrapunalihashuoltovasaraa.
Ulkopuolisia ostettuja palveluja olivat kiinteistöhuolto, työterveys, taloushallinto sekä työnohjaus. Työnohjaajana jatkoi Kati Tikkamäki.
Toiminnanjohtaja Anu-Susanna Kallion työaika
muutettiin täysiaikaiseksi ja samalla vakituiseksi.
Kesäkuussa aloitti siistijä osa-aikaisena työntekijänä.
Sopimus tehtiin Näsinkulman Klubitalo kanssa, kyseessä oli 5 kuukauden siirtymätyösopimus. Paikka
auki-avustustuella
olleen
työsuhde
päättyi
heinäkuussa.
Uusia vapaaehtoisia etsittiin omien somekanavien
kautta myös muualta kuten lähellä.fi, Terveystutkan
sekä
HiiOP:n
kautta.
Kaiken
kaikkiaan
vapaaehtoistehtäviä
teki
54
henkilöä.
Vapaaehtoiset
toimivat
matalan
kynnyksen
kohtaamispaikan valvojina, jäsenlehden oikoluku
sekä lehtijuttujen kirjoittajia. Erilaisten ryhmien
(kuvataide, keilaus, yhteislaulu, ruotsin kielen
ryhmä, sähly, jalkapallo, bändiryhmä, bingo,
venytys,
tietovisa,
askartelu)
vetäjinä,
vertaisryhmien ryhmänvetäjinä sekä tukihenkilöinä.
Yhdistyksen hallituksen varsinaisia jäseniä vuoden
lopussa olivat Lasse Salmi (puheenjohtaja), Tarja
Nevalainen (varapuheenjohtaja), Jari Kylmä, Klaus
Lehtinen, Arto Moisio, Mika Tuomola sekä Tauno
Ojanen. Varajäseninä toimivat Jenni Tarhanen,
Ritva Lintonen ja Jouni Vuorenmaa. Kokousten
sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Anu-Susanna
Kallio. Hallitus kokoontui kuusi kertaa vuoden 2020
aikana. Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin
Ruusantalossa, sen jälkeen ne pidettiin osin etänä ja
osin hybridinä.
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Yhdistys teki yhteistyötä muiden mielenterveys- ja
päihdealan toimijoiden kanssa Tampereen alueella ja
valtakunnallisesti niin järjestöjen kuin kunnan eri
toimialojen kesken. Taimi ry:n toimitiloja käyttivät
Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys ry,
Kaksisuuntaiset ry, Erityisherkät ry sekä AA-kerho.
Yhteistyökumppaneilta tuli paljon pyyntöjä erilaisiin
työja
ohjausryhmiin
sekä
edustuksia
hallitustyöskentelyyn. Näihin on lähdetty innolla
mukaan. Taimi ry:n toiminnanjohtaja on toiminut
Järjestöedustamossa
kaksi
kautta.
Järjestöedustamo on Tampereen kaupungin ja tamperelaisten
järjestöjen
edustajista
koostuva
yhteistyöelin. Vaaleilla valittuna hän edustaa
Tampereen alueen mielenterveysyhdistyksiä. Yksi
edustajan tehtävistä on edistää mielenterveyskuntoutujien hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.
Lisäksi
toiminnanjohtaja
toimii
TOIPUMISORIENTAATIO - Recovery Oriented
Practice - Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon
ohjausryhmässä sekä toimii aktiivisesti alueen
päihde- ja mielenterveysverkossa. Hän on mukana
myös
Pirkanmaan
alueen
toiminnanjohtajien
verkostossa.
Taimi on SSYK:n (Suomen sosiaalipsykiatristen
yhteisöjen keskusliitto), Tampere Valikkoverkoston,
Etsiväverkoston, Kansalaisareenan, Arttelin ry:n
sekä Tarve Tampereen Voimavaraverkosto ry:n
jäsen. Vuoden lopussa yhdistys liittyi pitkän tauon
jälkeen Mielenterveyden keskusliiton jäseneksi.

Arvokasta palautetta saatiin toiminnasta paljon.
Vuoden 2019 lopulla alkoi vahva kävijämäärän
nousu ja se jatkui 2020 alussa. Yksi perustavoiteista,
eli toimintaan on helppo tulla mukaan, täyttyi hyvin.
STEA teetti kohtaamispaikkakyselyn alkuvuonna
2020. Siihen vastasi 6o taimilaista. Vastauksissa
ilmeni että 80 % kävijöistä on saanut tietoa tai apua
arkielämään sekä saanut uusia ystäviä. 97 %
kävijöistä koki itsensä tervetulleeksi Taimin
kohtaamispaikkaan.
Mielenterveyskuntoutujia tuetaan ja rohkaistaan
tekemään asioita itse. Yhdistys tarjoaa siihen
turvalliset puitteet ja vastuuta sopivassa määrin.
Vapaaehtoisilla on esimerkiksi käytössä talon
avaimet yms. Vastuun antaminen on palautteen
mukaan itsetuntoa nostavaa ja antaa kokemuksen
merkityksellisyydestä.

Vertaistuen tarjoaminen on toiminnan ydintä.
Runsas vertaistuellinen ryhmätoiminta tarjosi
jokaiselle jotakin. Toimitiloissa kokoontui muiden
yhdistysten
vertaisryhmiä,
esim.
AA-kerho,
Erityisherkät, Disso ry sekä Minnesota-ryhmä.
Pitkä perinne on myös liikunnallisten ryhmätoimintojen tarjonnassa. Tulosten mukaan fyysisen
kunnon ylläpitämisen / lisääntymisen myötä myös
mielenhyvinvointi on vahvistunut säännöllisen
liikunnan
ansiosta.
Vaihtelevat
maksuttomat
liikuntamuodot eri kaupunginosissa, on tehnyt niistä
houkuttelevan.
Odotetuin toiminta asiakkaiden keskuudessa oli
retket. Pystyimme tarjoamaan 20 erilaista
tapahtumaa ja retkeä asiakkaille. Retkistä saatu
palaute on yksinomaan positiivista.
Toimintavuonna valmistui kaksi opinnäytetyötä
(sosionomi amk). ”Tekemistä, ihmissuhteita ja uusia
ideoita” - Taimi ry:n toiminnan vaikutuksia kävijöiden
kokemina. Toinen työ on ”Pyrkimyksenä on, että
kohdataan ihminen, titteleistä viis” - Organisaation
ominaisuuksien merkitys vapaaehtoisten työn imussa
ja yhdistykseen sitoutumisessa. Lisäksi valmistui
kandidaatin tutkielma, johon haastateltiin erilaisissa
vertaistukiryhmässä käyneitä. ”Se on paikka, jossa
minua kaivataan, jos olen poissa” - Kokemuksia
masennuksen vertaistukiryhmän hyödyistä.
Myös omaa mittaristoa kehitettiin, niissä auttoi
pääsy Artsi-hankkeeseen. Hankkeen avulla muun
muassa
arviointiin
liittyviä
kyselylomakkeita
tarkennettiin ja kehitettiin. Koko henkilökunta oli
suunnittelemassa toiminnan tavoitteita ja siihen
tarvittavia mittareita.
Retkistä kerätään aina osallistujilta erillinen palaute
kyselylomakkeen
muodossa.
Palautetta
ja
kehittämisideoita voi antaa myös kasvokkain,
puhelimitse, sähköpostilla tai palautuslaatikkoon
jättämällä.
Oppilaitosyhteistyö on ollut hedelmällistä ja se on
lisääntynyt.
Taimin
toiminta
on
haluttu
tutustumiskohde ja harjoittelupaikka. Olemme
tarjonneet
alan
opiskelijoille/
työkokeilijoille
harjoittelupaikkaa
mahdollisuuksien
mukaan.
Vuonna 2020 Taimissa teki harjoittelun kolme
henkilöä.
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Taimi koetaan erittäin tärkeäksi paikaksi. Taimi on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen jopa 10 vuotta sitten
tapahtuneessa elämän kriisissä. Muutokset ovat toisinaan useita vuosia kestäviä, jota aina muutoksen
mittaaminen esimerkiksi vuoden aikajänteellä ei ole relevanttia.

Palautteita Timin kävijöiltä
”On tärkeää kuulua johonkin ryhmään, missä on samanhenkisiä ihmisiä.”
”Tukea jokapäiväiseen selviytymiseen.”
”Turvallinen paikka kodin ulkopuolella.”
”On helppo puhua asioista, kun monella on samoja kokemuksia.”
”Olen kokenut yhteisöllisyyttä, johonkin porukkaan kuulumista.”
”Se on tuonut iloa arkeen ja yksinäisyyteen.”
”Mukavia ihmisiä, toimintaa ja mielekkyyttä päivään.”
”Osallistuminen ryhmiin on auttanut tervehdyttämisessä.”
”Hienoa tarjontaa kaikille maksuttomasti!”
”Taimi on ollut tosi tärkeä paikka. Ihan paras.”
”Taimin vapaaehtoiset otetaan hyvin mukaan toimintaan ja sen suunnitteluun.”
”Kaikkia taimilaisia arvostetaan tasavertaisesti. Työn arvo nähdään täällä.”
”Kyllä sinne jäis sellainen iso aukko, ettei enää käviskä siel.”

