V E R K O S S A

K I P U N O I
Taimi ry 2021

NUMERO 3

V E R K O S S A

K I P U N O I

PÄÄKIRJOITUS
Jos pysähtyisit hetkeksi?
Olen harjoittanut mindfulnessia muutaman vuoden ajan. Nämä
harjoitukset ovat vaikuttaneet minuun paljon. Rauhoittuminen on niin
paljon helpompaa. Monet kolotukset ja kivut ovat tulleet paljon
lievemmiksi, kun hetkeksi asetun tutkimaan, mistä ne tulevat ja mihin
menevät. Mieleni kuohut asettuvat paljon paremmin, kun maltan
pienenkin hetken pysähtyä ja vain hengittää.
Luin juuri jostain, että mindfulnessia kutsutaan mielen kuntosaliksi –
se on mielestäni hyvä ilmaisu. Monissa tutkimuksissa on tuloksiksi
saatu, että mindfulness, ja myös meditaatio, vahvistavat kehoa
rauhoittavaa hermostoa ja palauttavat yhteyden kehoon.
Harjoituksessa otetaan vastaan tuomitsematta kaikki, mitä nyt
tunnen, mitä ajattelen, miltä kehon missäkin osassa tuntuu. Ne
hyväksytään ja siten vain hengitetään.
Joskus yksinkertainen asia voi olla iso asia. Kannattaa ainakin
kokeilla!
Ritva Hiltunen
ritva@taimiry.fi
ps. Taimilla pääsee kokeilemaan mindfulnessia perjantaisin klo 12.
Tervetuloa!
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TOIMINNANJOHTAJALTA
TAIMISSA ALKAA KUNTOUTTAVA
TYÖTOIMINTA

Kesän aikana, kohtaamispaikkaa lukuun
ottamatta, yhdistyksen lähes kaikki ryhmätoiminnot olivat tauolla. Vapaaehtoiset
ryhmänvetäjät ovat saaneet hengähtää ja
henkilökunta piti porrastetusti ansaittuja
lomapäiviään.
Kuluneen vuoden poikkeusolot ovat varmasti
vaikuttanut jollakin tasolla meihin jokaiseen. Onneksi
Kohtaamispaikkaa on pystytty pitämään avoinna
lähes joka päivä läpi helteisen kesän. Sen
mahdollistavat ihanat vapaaehtoisemme, Jouni ja
Arto, jotka ovat vuorotelleet viikonloppuja.
Ruusantalon erityisyys korostuu myös vuodenajoissa.
Kylminä talvikuukausina talo on viileä ja hellekausina
sisätilat ovat välillä jopa tukahduttavan kuumat.
Syksyn myötä pyrimme palaamaan tuttuun eli
monipuoliseen toiminnan tarjoamiseen. Uusiakin
asioita on tulossa. Yhdistys on pitkän tauon jälkeen
aloittamassa pienimuotoisesti kuntouttavan
työtoiminnan järjestämisen.
Kuntoutuksen työtoiminnan palvelut tehdään
alihankintana Nauha ry:lle, jolla on vankka kokemus
kuntouttavan työtoiminnan palveluiden
järjestämisestä. Palvelun tilaajana on Tampereen
kaupunki. Tällä hetkellä on mahdollista hakea
valmentavaan työtoimintaan. Lähiaikoina pystymme
tarjoamaan myös osallisuutta vahvistavaa
työtoimintaa sekä sosiaalisen kuntoutuksen
palveluita.
Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa
siihen osallistuvien elämänhallintaa ja luoda
edellytyksiä työllistymiselle sekä julkisiin
työvoimapalveluihin osallistumiselle. Kuntouttava
työtoiminta tulee sovittaa henkilön työ- ja
toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se
on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja
riittävän vaativaa. Sosiaaliseen kuntoutukseen
ohjaudutaan sosiaalihuollon ammattihenkilön
tekemän palvelutarpeen

arvioinnin perusteella. Palvelua järjestetään heille,
jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella,
esimerkiksi sairauslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Siihen voi osallistua myös jos on
työtön työnhakija, mutta ei ole vielä edellytyksiä
osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. Palveluilla
tuetaan ja kohennetaan osallistujien edellytyksiä
palata työhön tai koulutukseen. Sosiaalihuollon
viranomainen tekee sosiaalisen kuntoutuksen
järjestämisestä viranomaispäätöksen.
Taimin vahvuuksia on tarjota matalan kynnyksen
toimintaa heille, joiden kuntoutumista palvelu
edistää. Mielekkäiden työtehtävien lisäksi
sosiaalialan ammattilaiset tarjoavat tukea sekä
ohjausta. Toiminnan tarkoituksena on osallistujien
psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja kognitiivisen
toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja
kartoittaminen sekä osallisuuden että toimijuuden
vahvistuminen.
Ruusantalossa on tarjolla erilaisia avustavia
työtehtäviä, kuten:
avustava ohjaaja
keittiöapulainen
ompelija
toimitilahuoltaja/siistijä
liikunnanohjaaja
askarteluohjaaja
verkkolehden toimittaminen
mainosten tekijä
muusikko
Työtoiminnan kesto on 3-24 kk ja siihen voi
osallistua 1-4 pv viikossa, vähintään 4 tuntia
päivässä.
Mikäli työtoiminta Ruusantalossa kiinnostaa,
lisätietoja asiasta antaa Katriina.
katriina@taimiry.fi tai 050- 4484964
Anu-Susanna Kallio
toiminnanjohtaja
anu@taimiry.fi
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TAIMIN
RETRIITTI

Teksti ja piirustus Saukko
Valokuvat Katriina Hakala
ja Ritva Hiltunen

VÄHÄSILLAN LEIRIKESKUS
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TAIMINRETRIITTI
TAIMINRETRIITTI

SAUKON RETRIITTIMATKA
TAIMIN RETRIITTI 16.-17.8.2021
VÄHÄSILLAN LEIRIKESKUS,
TAMPERE
Maanantaiaamuna matkasimme kohti Vähäsiltaa minibussilla, johon mahduimme juuri ja
juuri tavaroidemme kanssa. Sopu antoi hyvin
tilaa.
Ohjaajat olivat suunnitelleet päiväohjelmat,
mitkä löytyivät eteisen seinältä. Verannalla
roikkuvaa kelloa soitettiin aina, kun siirryttiin
seuraavaan ohjelmaan. Vapaa-aikaa sai viettää sisällä tai ulkona oman mielensä mukaan.
Ritva ohjasi mindfulnessia ja joogavenyttelyä
useamman kerran päivässä. Osallistumiset
olivat vapaaehtoisia. Ritvan vetämät mindfulnessit ovat itselleni kuin unilääkettä. Ulkona
pidetty mindfulness päättyi hienoiseen elokuun
sateeseen. Sisälle paettuamme saimme herkullista omenapaistosta. Katriina laittoi halukkaiden kanssa ravintolatason ruoat, mitkä syötiin yhdessä. Tiskitkin hoituivat. Ritvalle ja Katriinalle oli mahdollista kertoa murheensa.
Saunan lämmityksen yksi meistä otti vastuulleen. Sauna oli illan lämmin, joten jokainen sai
valita, milloin ja kuinka kauan haluaa saunoa.
Osa kävi järvessä pulahtamassa ja osa vilvoitteli saunan terassilla, mutta oli myös ok, jos ei
halunnut saunoa.

Illalla ohjelmassa oli hiljaisuus kahden tunnin ajan,
jolloin sai tehdä mitä halusi. Itse sain kokemuksen,
että kaikki kohtaamani retriittikumppanit kunnioittivat hiljaisuutta.
Jälkikäteen juttelimme huonekaverin kanssa, että
olisi välillä tehnyt mieli sanoa jotain. Kenties kunnioituksesta johtuen hiljaisuus ei tuntunut minusta
vaivaannuttavalta, vaan se oli yhteinen juttu.
Makkaranpaisto meinasi alkuun tyssätä teknisiin
ongelmiin, mutta yhteistyöllä ja Katriinan sytyttämällä ensimmäisellä tulitikulla saatiin nuotio palamaan. Itselleni oli vuoden ensimmäinen grillimakkara, joten maistui todella hyvältä.
Lopulta huomasin, että olimme melkein kaikki
nuotion äärellä istuskelemassa. Sisällä oli myös
lisäksi tarjolla voileipää ja unipuuroa. Minun olisi
varmaan pitänyt syödä unipuuroa, koska unet
jäivät vähälle.
Yön majoitus oli miehillä ja naisilla eri mökeissä
lyhyen matkan päästä päärakennuksesta. Päärakennuksessa nukkui myös osa Ritvan ja Katriinan kanssa. Rakennuksissa oli yövalaistus,
joten pystyi käydä yöllä sisävessassa, jos ulkovessa ei ollut mieleen.
Vähäistä yöunista johtuen oma aamuni meni
verannalla jutellessa ja heräillessä, koska mindfulness ja jooga ei tuntunut hyvältä. Kehoni ja
mieleni tokkuraisuus helpotti, kun laskeuduin
laiturin portaita pitkin viileään järveen. Noustessani laiturille kehostani tippuva vesi piti ropinaa.
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Katselin laiturilta ympärilläni olevaa lumpeiden kukkamerta. Huomioni kiinnittyi
vastarannan laitumella oleviin kolmeen hevoseen. Uteliaina ne lähestyivät
aitauksen heinikkoista reunaa. Siellä havaitsin aina väillä vilahtavan kaksi
ruskeaa korvaa. Hevoset liikkuivat korvien perässä, jolloin heinikosta paljastui
pieni peura.
Majoituspaikkana Vähäsilta oli erinomainen. Päärakennuksessa olimme
yhdessä ja nukkumarakennuksista sekä ulkoa löytyi monia paikkoja, joissa oli
mahdollista olla yksin. Lähtöpäivänä miehet ja naiset siivosivat omat mökkinsä
ja yhdessä tekemällä saimme nopeasti päärakennuksen siivottua.
Muutama teistä jäi minulle tuntemattomaksi nimeltä, koska olen saanut Taimilla
ollessa ystäviä, joiden kanssa tuli tuli suurin aika vietettyä. Muistan, kuinka tulin
vuosi sitten Taimille enkä tuntenut ketään, mutta vähitellen tutustuin muihin.
Te kaikki mukana olleet olette huipputyyppejä ja ilman teitä en olisi saanut näin
kaunista muistoa, mitä muistella vanhana keinutuolissa. Nähdään ensi vuonna.
Terveisin Saukko
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Mukana retriitin rauhassa
Olin mukana yhtenä
osallistujana Taimin
elokuisessa retriitissä
Vähäsillassa. Olin nyt mukana
toista kertaa ja edellisvuoden
kivan kokemuksen johdosta
ilmoittauduin hyvissä ajoin
mukaan. Olisi taas kivaa
vaihtelua päästä muutamaksi
päiväksi pois omasta arjesta,
luonnon keskelle, järven
rannalle erilaisen tekemisen ja
kivan porukan pariin.
Tiedossa olisi monenlaista
mieltä ja kehoa liikuttavaa
toimintaa sekä uusien ihmisten
tapaamista. Ennusteena oli
vähän sateisemmat päivät,
mutta loppujen lopuksi sadetta
ei paikan päällä niin paljon
tullutkaan, että se olisi
haitannut ulkona oleilua.
Päinvastoin ilma oli lämmin ja
ihanan raikas ja happirikas.

Päivät rytmittyivät luonnikkaasti
iloisten rupatteluhetkien,
kehollisen toiminnan, mielen
rauhoittumisen ja täydellisen
hiljaisuuden tahtiin. Siinä
välissä nautittiin monipuolisesta
ja maukkaasta ruuasta, jonka
valmistamiseen itse kukin pääsi
osalliseksi.
Näistä kaikista mukavista
tekemisistä ja kohtaamisista
muodostui nopeasti etenevät
tunnit ja parin päivän elämys oli
kovin sukkelasti tullut jo
kotiinpaluuhetkeen ja retriitti oli
tällä kertaa ohi.
Kiitos Ritva ja Katriina sekä
muut mukana olleet 😊.
t. Mukana ollut
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HAASTATTELUSSA ANSKU

Anskun elämä kivun
ja mielen ongelmien kanssa
Teksti ja kuvat
Ritva Hiltunen

Me, jotka olemme Anskun kanssa tekemisissä,
emme välttämättä ymmärrä kuinka paljon hänellä
on ollut elämässään vastoinkäymisiä. Tiedämme
hänet iloisena, juttelevaisena ja aktiivisenakin.
Koko ajan hän kuitenkin kamppailee kipujen
kanssa, niin fyysisten kuin psyykkisten. Ja on
kamppaillut niin kauan kuin hän muistaa ja se
jatkuu edelleen. Hän on nyt 55-vuotias ja kertoo
meille
tarinansa.
Anskun
tärkeän
selviytymistarinan.

Fyysiset kivut hallitsivat Anskun elämää jo
pikkutyttönä. Hän oli jo alakoululaisena
lonkkaleikkauksessa ja joutui kulkemaan
kepeillä kauan aikaa.
- Ja olin lihava lapsi. Sitten olin koulukiusattu.
Lihavaa, konkkaavaa lasta oli helppo kiusata.
Minulla oli myös niin iso perhetragedia
taustalla, että siitä minua myös kiusattiin paljon,
Ansku kertoo.

Ansku on alkoholistiperheestä. Elämä oli
levotonta. Välillä humalainen isä ja äiti
pitivät niin pahaa elämää, että Ansku soitti
tädille, voisiko mennä sinne pahimmaksi
ajaksi.
Kaikki päättyi todella järkyttävästi. Hänen
vanhempansa riitelivät humalassa niin
pahasti, että isä joutui sairaalaan saatuaan
puukosta äidiltä ja sieltä hän meni suoraan
vankilaan. Sen riidan hävisi äiti. Hän ei
selvinnyt enää hengissä.
- Äiti oli niin vähän kotona. En koe, että
minulla on ollut koskaan äitiä, mutta silti se
tragedia ja äidin menetys ovat vaikuttaneet
paljon elämääni. Siskoni, jota kutsuin
Sissoksi, oli minulle tärkeä äidin korvike.
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Rakkaan Sissonsa hän menetti toista vuotta
sitten vaikeaan sairauteen.
- Sisso oli minun elämässäni isoin asia.
Enemmän kuin vanhemmat tai kukaan.
Isä palasi vankilasta ja Ansku eli isänsä
kanssa muutaman vuoden. Elämä isän
kanssa ei ollut helppoa, hän jatkoi juomistaan.
- Aamulla isä lähti kyllä aina töihin, mutta illat
meni kaljan kanssa ja humalassa hän
huudatti musiikkia täysillä. Omilleni muutin
heti, kun se vain oli mahdollista. Vierailin kyllä
isän luona maalla niin kauan kuin hän eli, hän
kertoo.
Työelämä vei sairaslomalta seuraavalle
Ansku kävi kauppaopiston ja lähti töihin
ensiksi lähetiksi ja puhelinkeskukseen ja siitä
toimistotyöhön.
- Sitten menin TAYS:iin. Toimin siellä
osastoavustajana ja jatkoin osastosihteerinä.
Toimin kiertävänä eri osastoilla seitsemän
vuotta. Siinä ei ehtinyt omasta ergonomiasta
huolehtia. Kävin jatkuvasti fyssarilla ja tosi
paljon tein kuntosaliliikuntaa, mutta hartiani
menivät koko ajan vain pahemmaksi.
Ansku yritti hoitaa itseään ja helpottaa oloaan
myös alkoholilla. Fyysisistä ongelmistaan hän
oli jatkuvalla sairaslomalla.
- Kehoni ei jaksanut. Työyhteisövaikeudet
olivat siellä suuret ja se söi kuntoani. Paniikki
puhkesi 1992. Stressaava työ, jatkuva
vaihtaminen
paikasta
toiseen
ja
määräaikaiset työsuhteet pahensivat oloani,
Ansku kertoo.
Paniikki paheni niin paljon, ettei hän pystynyt
kulkemaan busseissa. Silloinen aviomies
joutui kuljettamaan häntä työmatkoilla.
- Iltavuorot olivat hankalampia. Lääkitys ei
auttanut, vatsa oli sekaisin enkä pystynyt
syömään. Aloin jännittää iltavuoroja jo paria
päivää ennen. Aloin myös juoda enemmän
helpottaakseni oloani, hän toteaa.
Esimiehille oli vaikea mennä asioita
kertomaan, eikä sieltä ymmärrystä saanut, jos
sitten uskaltautui.
- Olin sairaslomalla jatkuvasti. Pyysin osaaikaista työtä, mutta siihen ei suostuttu.
Uskon, että olisin voinut pysyä työelämässä,
jos olisin päässyt osa-aikaiseksi.

Kahdeksan vuotta erilaisilla sairaslomilla
Hän haki työkyvyttömyyseläkettä ja sai niitä
kuukaudeksi
kerrallaan.
Hän
yritti
työkokeilujen kautta eri tehtäviä, mutta kehon
ongelmat ja paniikkihäiriö tulivat aina
rajoitteeksi.
- Olin täällä Taimillakin silloisessa Ruusan
Kahvilassa kokeilemassa, jos asiakaspalvelu
sujuisi. Mutta paniikki tuli päälle täälläkin, hän
kertoo.
Ansku koki sairaalatyön yksinäiseksi ja
kaoottiseksi.
Kaikesta
säästettiin
ja
työntekijöistä otettiin kaikki irti.
- Pahinta oli aulassa siellä akvaariossa
oleminen. Sitä ei paniikkihäiriössä kestänyt,
Ansku sanoo.
Lääkkeiden määrä pysäytti
Ansku pääsi psykiatriseen hoitoon isänsä
kuoleman jälkeen 2007.
- Otin lääkettä viinin kanssa ja jouduin
suoraan suljetulle. Hoitoa en aiemmin saanut,
vaikka sitä yritin löytää. Siellä sairaalassa en
ensin saanut mitään lääkettä ennen kuin
virtsa oli puhdas. Sitten kokeiltiin uutta
lääkettä ja se sekoitti minut kokonaan.
Ansku oli tyytyväinen, että sai olla sairaalassa
pitkän jakson. Siellä häneltä kysyttiin,
suostuisiko hän yhden kandin potilaaksi ja
hän ajatteli, että sopiihan tuo
- Se oli hyvä kokemus. Yhtä äkkiä minulle
olikin aikaa, hän muistelee.
Tuon ensimmäisen sairaalajakson jälkeen
hänellä ei ollut muuta hoitosuhdetta kuin
käynnit mielenterveystoimistolla silloin tällöin.
Yhtä intensiiviryhmää hänelle tarjottiin, mutta
se ei tuntunut sopivalta:
- Siellä oli sääntönä, että osallistujat eivät saa
olla toistensa kanssa ryhmän ulkopuolella
missään tekemisissä. Olin ajatellut, jos sieltä
saisi ystäviä, joilla olisi samoja kokemuksia,
mutta se oli sitten kielletty. Aloin myös miettiä,
haluanko oikeasti viikosta toiseen pyörittää
samoja asioita. Haluanko elää menneessä
joka viikko.
Ansku on saanut diagnoosiksi myös vakavan
masennuksen.
- Jossakin vaiheessa sekin diagnoosi minulla
oli. Lääkkeitä oli niin paljon, että hyvä kuin ei
ollut heräämislääkettä, hän toteaa.
- Se lista kyllä pysäytti.
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Sairaalajaksot olivat pitkiä ja hoito niiden
jälkeen ei ollut ”kohdallaan”:
- En saanut sossusta kahden viikon intervallijaksoon tukea, joka olisi Mainiemen pitkän
sairaalajakson jälkeen ollut tarpeellinen. Sieltä
en käynyt lomilla. En halunnut. Viihdyin siellä
hyvin, sain touhuta kaikenlaista.
- Mutta olisin tarvinnut jonkinlaista tukea kotiutumiseen. Olin yksin kotona ja siihen yksinäisyyteen olisin tarvinnut tukea, Ansku kertoo
- Yhdellä sairaalajaksolla minut pakotettiin
lomalle. Menin sitten suoraan baariin.
Laitoksissa meni silloin yhteensä kolme kuukautta.
- Muistan kun kerran juttelin yhden vanhemman
lääkärin kassa. Hän sanoi minulle, että saat nyt
puhua tunnin ja hän kuuntelee. Niin sitten
puhuin. Hän sanoi sen jälkeen, että minun
kokemuksillani tarvitsisin loppuelämäni psykoterapiaa kerran viikossa. Mutta eihän minulla
ole sellaiseen varaa.

Jooga toi mielenrauhaa
Elämää oli jotenkin parannettava. Ansku aloitti
alkoholin vähentämisestä.
- Olin hokenut itselleni, etten pysty olemaan
viikkoa ilman alkoa. Hokemalla saa paljon
aikaan, hän toteaa.
Hän sai vähennettyä alkoholin käyttöä
hyvinkin paljon ja on ollut pitkiä jaksoja
kokonaan ilman. Hän löysi myös joogan ja
siitä tuli jopa hyvä tekosyy:
- Minä tarvitsin verukkeita juomattomuudelle.
Jooga oli yksi sellainen. ”En voi ottaa nyt
alkoa, koska on joogatunti”. Näin minä
ajattelin ja toimin.

Kun elämänhalu loppui
Lopulta Ansku ei enää jaksanut. Toukokuussa
2008 hän ei löytynyt elämästään enää mitään
iloa. Hän koki, että tässä elämässä ei ole
hänellä enää mitään. Isä oli kuollut ja takana oli
avioero.
- Siivosin asuntoni. Keräsin omaisuuttani reppuun, otin sinne jopa sähköhammasharjani, ja
menin baariin. En ollut pahasti humalassa, mutta päässäni oli kirkkaana se, etten halua enää
elää. Kävelin Tammerkosken rantaan, laskin
reppuni edellä ja hyppäsin itse perään.
Ansku kertoo muistavansa sen hetken, kun oli
veden alla ja senkin hetken, jolloin jostain iski
kuolemanpelon hetki ja vaisto sai tarttumaan
jostain kiinni.
- Pidin kiinni jostakin ruosteisesta tangosta enkä
enää saanut irrotettua, kun jotkut vetivät minut
ylös. Joku mies oli Takolta nähnyt
hyppäämiseni ja tuli sinne.
Anna-Maija muistaa vielä ihmiset ympärillään ja
että häneltä revittiin vaatteita:
- Sitten kaikki pimeni. Siitä oli kovaa nousta.
Kaikki tärkeä oli Tammerkosken pohjassa. Ei
ollut avaimia kotiin eikä vaatteita, päällä olleet
oli elvytyksessä revitty pois.
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Joogasta Ansku on kokenut saaneensa
valtavasti voimavaroja alkoholin vähentämisen
lisäksi:
- Liikkuvuus on parantunut ällistyttävän paljon,
mieli on rauhoittunut ja kärsivällisyys
lisääntynyt. Olen maksanut suurempaa hintaa
iltatunneista, mutta silloin on busseissa
väljempää ja olen paniikkini kanssa pärjännyt
paremmin, hän kertoo.
- Ja kyllä sydämeeni olen saanut paljon
joogatunneilta. Siellä olen myös kokenut
olevani tervetullut.
Myös musiikki on tärkeä voimavara Anskun
elämässä. Sitä hän kuuntelee paljon. Hänellä
on myös kissa, Rempsu:
- Ajattelin aina, että en ole mikään
kissaihminen, mutta vuodesta 2008 Rempsu
on ollut elämäni tärkein mies. Sen hoitaminen
on sydämeni asia. Rempsu syökin kalliimmin
kuin mamma, mutta sen hyvinvointi on minulle
todella tärkeää. Rempsun kanssa vaihdamme
nenäpusuja. Toivottavasti saan pitää sen vielä
kauan aikaa, Ansku toivoo.
Lääkitys vaikutti myös elämän suuriin
ratkaisuihin
Ansku lopetti omin päin masennuslääkkeet:
- Puhuin asiasta kyllä lääkärin kanssa. Sanoin
hänelle, että ei tämä lääkkeiden syönti muuta
menneitä eikä tuskin auta tulevaakaan.
Lääkitys esti kuitenkin hänellä lapsen
saamisen:
- Lääkäri sanoi, että 50-50 mahdollisuus on,
että lääkitykseni vaikuttavat lapseen. Sitä
riskiä en ottanut. Se olisi minulle liian iso juttu,
jos lapselle olisi lääkityksen kanssa tullut
jotain. Lapsettomuus on ollut suruni, mutta
tämä oli oma valintani, paniikkilääkettä ilman
en pärjää, hän kertoo.
- Mutta kymmenen vuotta olen kipulääkkeiden
kanssa taistellut. Ne laittaa sekaisin kaiken,
vatsan ja muunkin olotilan, hän huokaisee ja
jatkaa
- Kipuihminen tarvitsisi paljon enemmän
tukea, ei auta, että lisätään vain lääkkeitä.

Ihminen jätetään tyhjän päälle
Viime vuonna hän joutui lonkkaleikkaukseen.
Se tuli vähän yllättäenkin.
- Sen jälkeen tämä on ollut yhtä taistelua.
Sain kela-taksiin tukea puoli vuotta. Mutta sen
jälkeen ei tukea enää tullut, vaikka
paniikkihäiriö on noussut taas tosi vahvasti.
Jouduin uudelleen jonoon, jossa ei tapahdu
mitään ensimmäiseen neljään kuukauteen,
hän kertoo.
Hän on soitellut perään, mutta ei se ole
jouduttanut, eikä oikein asiaa edistänyt.
- Lääkäri on tehnyt lähetteen, mutta
vammaispalvelusta sanottiin, että he eivät
hyväksy sähköistä lähetettä.
Kun tuetut kyydit loppuivat, hän juuttui koko
kesäksi kotiin.
- En ole päässyt minnekään. Pali-bussit
vievät suuriin ostoskeskuksiin, eikä sinne voi
paniikkihäiriöinen mennä. Sisson haudalle
käyntiin sain diakoniasta tukea yhteen
taksikyytiin.
Enemmän
kaipaisin
sinne
haudalle hänelle juttelemaan, mutta ei ole
varoja kovin usein takseja maksaa.
- Julmaa, että ihminen jätetään näin tyhjän
päälle. Minusta tuntuu, etten ole surutyötä
saanut kunnolla tehtyä ja kaipaan myös
liikkumaan ja ihmisten pariin, Ansku sanoo.
Hän tuli haastatteluun Taimille. Hän on
iloinen, että keksi neuvotella tutun kuskin
kanssa sopimuksen, ja sai halvemmalla
kyydin kaupungille.
Takaisin hän lähti bussilla. Elokuun alusta
rollaattorilla kulkeva on saanut Tampereella
kulkea maksutta julkisilla. Kunhan paniikki
sallisi matkustaa ja keho kestäisi aika ajoin
riuhtovaakin kulkua.
Mutta Ansku ei ole luovuttaja. Hän on välillä
epätoivoinen, surullinen ja todella yksin.
Mutta sieltä hän on aina noussut ja lähtenyt
liikkeelle, löytänyt itselleen tavan elää
mahdollisimman hyvää elämää. Hän osaa
etsiä ja löytää voimavaraoja elämäänsä, jotka
auttavat jatkamaan ja keksimään keinoja
kulkea omaa polkuaan. Voimia Anskulle!
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TAIMIN RYHMIÄ TUTUKSI
JOOGA
Ti & To

Joogavenyttely
Bolsterijoogavenyttely

Ke

Mindfulness ja lempeä liike

Pe

MUSIIKKI
Bändisoiton alkeet

Ti

Biittiklinikka

Ti

Vapaita soittoaikoja :

Kysy toimistosta

Avoin soittoryhmä

Ma - Pe
Ti

LIIKUNNALLISET
Salibändy/ Sähly
Kuntosalit
Lentopallo

Ti
Ma & To
Pe
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JOOGA

&

MINDFULNESS

JOOGAVENYTTELY
Tiistaisin ja torstaisin klo 13–14 Voitto-tilassa,
Koulukatu 11 sisäpiha, ulko-ovessa lukee tilan nimi.

Herättelemme ja lämmitämme kehoa joogasta
lainatuilla liikkeillä ja teemme syvävenytyksiä.
Taustalla soi rauhoittava joogamusiikki. Lopussa
on harjoituksen vaikutuksia syventävä rentoutus.
Tule rohkeasti kokeilemaan. Sinulla ei tarvitse olla
joogasta aikaisempaa kokemusta.

Tilassa on joogamatot, tyynyjä ja peittoja.
Pukuhuoneeseen mennään viereisestä ulko-ovesta.
Tilaan tullaan sukkasilla tai sisäkengillä. Tuo
tyynyn suojaksi oman pyyheliinan tms.
Loppurentoutusta varten voit ottaa mukaan myös
villasukat

Tiedustele vapaita paikkoja toimistosta

OHJAAJANA

RITVA
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Mindfulness ja
lempeä liike
OHJAAJANA RITVA

Mindfulness ja lempeä liike
Perjantaisin klo 12–12.30 Voitto-tilassa, Koulukatu 11
sisäpiha, ulko-ovessa lukee tilan nimi

Tässä ryhmässä tutkailemme mielen ja kehon
yhteistä toimintaa sekä pyrimme pääsemään kohti
rennompaa kehoa ja mieltä.
Mindfulness eli tietoinen ja hyväksyvä läsnäolo on
pysähtymistä nykyhetkeen ilman, että
arvostelemme tai analysoimme omaa sisäistä tai
ulkoista kokemustamme millään lailla.
Mindfulness–harjoitukset auttavat sinua
keskittymään, rentoutumaan, poistavat jännitystä
ja stressiä sekä lievittävät ahdistusta.
Yhdistämme tässä ryhmässä mindfulnessiin
lempeän liikkeen. Se auttaa sinua tunnistamaan
erilaiset kehosi tuntemukset, myös kipukohtia ja
jumeja, joita mielemme ongelmat usein kehoomme
tuovat.
Et tarvitse aikaisempaa kokemusta. Tilaan tullaan
sukkasilla tai sisäkengillä. Voit ottaa esimerkiksi
villatakin tai vastaavan mukaan, niin pysyt
lämpimänä.
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BOLSTERIJOOGAVENYTTELY
Ohjaajana Ritva

Keskiviikkoisin klo 13–14.30
Voitto-tilassa, Koulukatu 11
sisäpiha, ulko-ovessa lukee tilan
nimi
Tule kokeilemaan rentouttavaa
venyttelyä bolsteri-tyynyjen
avustuksella. Bolsteri-tyynyt ovat
isohkoja putkityynyjä, joista saat
lisämittaa venytykselle ja
avustusta kehon täydelliselle
rentoutukselle. Yhdessä
asennossa ollaan useita
minuutteja ja lopussa on
syvärentoutus bolsteri-tyynyn
tukemana.

Pitkät, tuetut asennot auttavat
poistamaan kehostamme
jännityksiä ja jäykkyyksiä, parantaa
liikkuvuutta sekä rauhoittaa mieltä.
Taustalla soi rauhoittava
joogamusiikki. Tilassa on
tarvittavat välineet, tuo mukanasi
oma pyyhe bolsterin suojaksi ja
lämmintä päälle. Esimerkiksi
villasukat ja lisäpaita.
Harjoitus kestää 1,5 tuntia.
Pukuhuoneeseen mennään
viereisestä ulko-ovesta.
Ryhmä sopii myös aloittelijoille.
Tiedustele vapaita paikkoja
toimistosta.
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BÄNDISOITON ALKEET
& BIITTIKLINIKKA
Ohjaajana Petteri
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Salibandy/sähly
Tiistaisin klo 14.30-16.00 Team gym, Kuokkamaantie 2
Pelataan koko aika. Kaiken tasoiset pelaajat tervetulleita mukaan.

Kuntosalit
Maanantaisin ja torstaisin klo 12-13 Hervannan vapaa-aikakeskus, Lindforsinkatu 5
Kuntosalilla on mahdollista saada ohjausta laitteisiin sekä yksilöllinen
kuntosaliohjelma.

Lentopallo
Perjantaisin klo 16.30-18 Tampereen Lyseon lukio, F.E Sillanpäänkatu 7
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