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PÄÄTOIMITTAJALTA
Kohta on joulu!
Aina tässä vaiheessa vuotta huomaa, että joulu on jo oikeastaan
todella lähellä. Joulussa on oman sanomansa lisäksi täällä harmaassa
Suomessa sekin merkitys, että se tavallaan katkaisee kaamosaikaa
hiukan. Näin moni toteaa, kun joulusta jutellaan.
Seuraava Verkko-Kipunoita on Joululehti. Toivomme, että lehti tuo
iloa jouluusi missä ja miten sitä sitten vietätkään.
Erityisesti haluamme huomioida heitä, joiden joulu on yksinäinen.
Sinäkin voit osallistua Joululehden tekoon kirjoittamalla lyhyen oman
terveisesi heille. Me julkaisemme ne. Voit laittaa myös terveisesi,
vaikka itse viettäisit yksinäistä joulua. Vertaistuki on Taimin kivijalka!
Oman tervehdyksesi voit laittaa: ritva@taimiry.fi
Ritva Hiltunen
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Ihanan erilainen

K U N T O S A L I

STEEL BODY
Tampereen ja Suomen ainoa kulttuurikuntosali Steel Body tarjoaa ihanan
treeni- ja chillausmiljöön Tampereen keskustassa. Kulttuuriteemamme
vaihtuvat
kuukausittain
ja
ovat
nähtävillä
yksityiskohtineen
kotisivuillamme, myös tulevat teemat, www.steelbody.fi. Teemoihin liittyy
yleensä ihania arvontoja, joissa voi voittaa saliaikaa, palveluita tai
kulloiseenkin teemaan liittyviä tuotteita.

Syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 teemamme:
Lokakuu

Joutilaisuuden ylistys
Lokakuun extra: Ketutusviikko: jaossa ihania kettupalkintoja!

Marraskuu Suuri kirosanaesittely. Kirosanat meillä ja muualla.
Kaikkea kieltä, venäjästä zuluun!
Suuri rakkaus: Paulo Coelho & Kim Casali
Joulukuu

Suuri luonnelintunäyttely
Michel de Montaignen lempeä filosofia

Tammikuu Asterix-näyttely + Kautta Teutateksen! -arvonta
Hauskanen tanskan kieli
Helmikuu

Kirjekyyhkyn kuukausi: kirjeen kirjoittamisen ja saamisen ihanuus
Tulossa alkuvuoteen, ajankohta tarkentuu:
- Ihana kamala pessimismi
- Franz Kafka -esittely
- Kurkistus vepsän kieleen

”NIIN KOTOISA, ETTÄ VÄLILLÄ MEINAAN TULLA SISÄÄN KOTIAVAIMILLANI!” - EEMELI OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT SALIOLOHUONEESEEMME!
TEE MEISTÄ KOTISALISI JA SALIKOTISI!
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TEKSTI: PAULIINA

Maaliskuu 2020 - Mitä oikein tapahtuu, kauanko tämä jatkuu?
Pelottaa, ahdistaa, on yksinäistä ja tunteet on ihan eri tavalla
pinnassa, kun olisi normaali arkena. Huomaa itsessäkin, että on
paljon herkempi, kun elämässä yleensä on. Itkettää hallituksen
tiedotustilaisuus, itkettää Rooman tyhjät kadut, mietin, pääsenkö
koskaan enää Italiaan. Kaikki ei pääse ikinä, mutta minun arki on
sitä, että joskus aina pääsee.
Itkettää maailmalla pienet yrittäjät, monen maan työttömäksi
jääneet ihmiset, jotka elää turismista. Ei niillä ole
sosiaaliturvaa.
Jos Suomessa ihminen saa lomautuksen, voi soittaa liittoon ja
saa edes jotain rahaa elättämään perheen. Tai jos jää
työttömäksi, saa työttömyysetuutta. Tai jos sairastuu, saa
Kelalta sairaspäivärahaa. Kaikkialla ei ole näin.
Epävarmuus on se, mikä tässä nostaa päätään. Miten kauan tämä vielä
jatkuu, jatkuuko kesän yli? Mitä, jos ei pääse kesälläkään tapaamaan
ihmisiä.
Kaiken alku oli maaliskuun joku puoliväli. Ehkä siitä on jo
kuukausi. Ajantaju on pysähtynyt, arkipäivät on vain päiviä, ei ole
maanantaita eikä tiistaita.

Kaikki sulkeutuu omiin koloihin ja pelaa, katsoo videoita,
elokuvia ja Tiktokkia. Etsii suoratoistopalveluista jotain
katsottavaa. Dokumentteja ja sarjoja. Jotain iloista ja sellaista
mistä tulee hyvä mieli. Teen niin itsekin.
Ennusteet kertovat, että sosiaalinen eristäytyminen kestää
vielä kaksi vuotta. Ei kukaan jaksa sellaista. Tulee varmasti ne
hetket, itsellekin, että haluaa nähdä ihmisiä, halata ystäviä,
tavata isovanhempia. Eikä enää välitä turvaväleistä. Vaikka
olisi pakko.
Tai kutsua kavereita grillaamaan. Suunnittelin jo vapuksi, että
laitan ystäville viestin, että tavataan turvavälillä edes jossain
hiekkaparkilla. Varmaan joku innostuisi.
Mutta sitten taas ei uskalla, jos jollain on korona ja tartuttaa
sitä. Tai itsellä on. Eniten maailmassa haluaisi kuitenkin pysyä
terveenä.
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Huhtikuu 2020 – Onhan tässä hyvääkin
Tämä on jännää. Tunteet ailahtelevat aika paljon pienessä ajassa.
Toisena hetkenä on ihan fiiliksissä ja onnellinen kun asiat ovat hyvin,
mutta saman tunnin sisällä saattaa alkaa ahdistamaan tosi paljon koko
maailman tila. Talous, mielenterveysongelmat, rahahuolet, ihmisten
murheet.
Ehkä tätä päiväkirjaa on kiva lukea joskus 10 v. päästä. Nyt kuitenkin
kirjotetaan historiaa. 30 vuoden päästä lapsenlapset kyselevä mikä oli
korona. Meidän lapset kertovat, että oltiin kotona. Ja me vanhemmat
kerrotaan, että välillä meinasi seota. Mutta elettiinpä näin.
Sosiaalinen media on aktivoitunut. Sitä on ihan kiva seurata, kun
ihmiset päivittää enemmän. Ja sitten tajuaa taas, että samassa veneessä
jotain 4 miljardia ihmistä.
Ja se yks miljardi ei tiedä koronasta, kun ne taistelee sitä vastaan,
että ne saa ylipäätään ruokaa edes kerran päivässä. Jos ei muuta niin
riisikupin. Elämän eriarvoisuus on niin ihmeellistä. Itsellä
jääkaappi täynnä ruokaa, osa menee biojätteeksi, kun ei ehdi syödä.
Surullista sekin.
On tässä niin paljon hyvääkin. Mutta kuuluu tulla ahdistus jossain
kohtaa. Kaikille tulee ja minulle se ehkä tuli nyt, hetkellisesti.
Minä tiedän, että kohta tämä on ohi, varsinkin kun kirjottaa. Miten
olenkin unohtanut, että kirjottaminen on näin vapauttavaa.

tule ennalleen
Toukokuu 2020 – Maailma ei
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Aika jännä ajatella,
Maailma ei palaa ennalleen, pitkään aikaan.
Totta kai saa tavata
että eletään tätä uutta arkea varmaan vuosia.
varmaan ulkomaan
ihmisiä, mutta ei isoja kokoontumisia ja
uja lennoille, kun
matkailu muuttuu. Ei ole varaa ostaa lipp
hinnat nousee. Se harmittaa.
nyt on niin lämmin ja
Vappuna satoi vähän vettä, luonto tykkäsi ja
ä kunnolla vihreys.
aurinkoinen viikko tulossa. Varmasti nyt herä
n kulkua. Mutta se
Ihanaa, se tuo toivoa, että elämä jatkaa eteenpäi
tullessaan.
on outoa, kun kukaan ei tiedä, mitä elämä tuo
i jo sanoo, että tämä
Mikä tämän kaiken tarkoitus? Toisaalta järk
tärkeimmän äärelle.
korona tuli meille siksi että me pysähdymme
. Huomataan pysähtyä
Huomataan toisemme, läheiset, hätää kärsivät
ja hoksataan.
et ja vuosikymmenet.
Maailma on mennyt niin lujaa viimeiset vuod
lma pysähtyi.
Tämä on nyt ihan käsittämätöntä, kun koko maai
kamera kuvaa New
On aika vaikuttavan näköistä, kun katsoo live
mikä vaan suuri
Yorkista tai Venetsiasta tai Pariisista, ihan
kaupunki. Kaikkialla hiljaista, ei ketään.
ikkumiskieltoa. Oli
Espanja höllensi rajoituksia ja ulkonali
jengi oli lähtenyt
uutisissa videokuvaa Madridista, kun
lenkille. Pikkusen oli porukkaa.
poistamisesta. Tai
Tänään odotetaan Suomeen uutisia rajoitusten
itus tekee päätöksen,
siitä, pysyykö rajoitukset voimassa. Jos hall
tarkoittaa meillekin
että saa tavata enemmän, kun 10 hlöä niin se
sitä, että voi kutsua vieraita.
een sen kummemmin.
Suotta tässä vielä miettii elämää koronan jälk
odottaa jotain niin
Kun ei odota mitään, jaksaa. Jos alkaa
ahdistuu.
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Hallitus teki eilen uusia päätöksiä. Kesäkuun alussa saa jo
50 henkilöä kokoontua, uimahallit aukeaa, kirjastot ja
huvipuistot. Jotenkin näyttää siltä, että palataan johonkin
normaalimpaan tässä kesän aikana.
Vaikka mikään tuskin palaa ennalleen. Mutta edes saa
kyläillä ja käydä ravintolassa. Kyllä sitä toivoisi, että
ravintolat pääsee tämän kaiken paskan yli. Eilen tuli just
MOT-ohjelmassa siitä, miten suurissa vaikeuksissa on
isotkin ravintolaketjut.
Itkettää yrittäjien puolesta. Eilen itketti taas jonkun
verran. Italiassa on purettu tapaamisrajoituksia ja oli
pätkä kuvattu missä isoisä sai halata lastenlastaan pitkän
eron jälkeen. Vanha pappa itki, kun se ei saanut sanottua,
miten ikävä sillä oli ollut sen pikkutyttöä. Itketti
minuakin, vaikka näin sen pätkän kolme kertaa niin joka
kerta tuli itku. On tämä niin outoa. Surullista ja jotenkin
pelottavaakin.
Kevät. Ihana kevät. Aurinko paistanut koko viikon. Luonto
herää. Kaikkialla on jo niin vihreää. Kukat nousevat
maasta. Ostin amppeliin ihanan valkoisen kukan. Se tuo
iloa joka hetki, kun käyn ulkona.
Ihmiset kyllästyvät rajoituksiin. Sen näkee ja kuulee
kaikkialla. Pirkanmaalla ei ole tartuntoja kuin muutama
verrattuna Uudellemaalle. Siksi ehkä täälläkin ihmiset
kyllästyvät. Mutta se on ehkä vähän vaarallista.
Suru vaan suurenee. En saa tehtyä muuta, kun pakolliset.
Tuntuu että elämänilo katoaa. Minun järki sanoo, että
elämässä käy vielä hyvin ja asiat järjestyy, mutta pelkään,
pelkään niin hemmetisti, että asiat ei menkään hyvin.
Vaikka aina asiat on järjestynyt, ajan kanssa ja tavallaan,
mutta kuitenkin ne on järjestynyt.
Ahdistaa. Ottaa päästä. Kuvottaa. Pelottaa. Eniten pelottaa.
Voi paska.

Kesäkuu 2020 – Pystyy elämään melkein normaalisti
Kesä jatkuu. Aamusta asti ulkona melkein hellettä, aurinko paistaa
pilvettömältä taivaalta ja on niin kaikkialla kaunista.
Koronakevään jälkeen on Koronakesä. Mieli on tasoittunut tämän
vallitsevan maailman suhteen.
Korona tilanne Suomessa on jo niin hyvä, että tapahtumia saa
järjestää pienimuotoisesti. Ihmiset elää lähes normaalia elämää.
Pirkanmaalla ei ole ollut pitkään aikaan yhtään tartuntaa.
Syksyllä sitten normaaliin arkeen, mikä sopii minulle.
Korona jyllää maailmalla, mutta ei Suomessa. Onneksi ei Suomessa.
Pystyy elämään jo melkein normaalisti. Jollain tapaa varmaan
ikävä ihmisiä. Vaikka aika erakko nykyään olenkin.
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Lokakuu 2020 – olen huolissani itsestäni
Korona vallitsee elämää edelleen aika paljon. Tauti on suomessa
kiihtymisvaiheessa ja joka päivä on lähemmäs 300 tartuntaa. Joka päivä
tulee uusia uutisia. Ei pelota, mutta harmittaa ja suututtaa. Suututtaa
se, että mikään ei ole normaalia.
Minusta on tullut ihan viimeisen kahden kuukauden aikana aika
lyhytpinnainen, hermostunut, ärtyisä. Aloin jo itse huolestumaan, kun
ajatukset menivät sellaisia ratoja, että huomasin elämässä vain
negatiivisia asioita. Tai lähinnä ihmisissä, kaikessa. Jos asiat ei
mennyt niin kuin minä halusin, minua ärsytti.
Tiettyyn rajaan asti se kai on aika luonnollista, mutta sitten minä
huolestuin, kun joka päivä oli joku asia takaraivossa, mikä ärsytti.
Puhuin ystävälle siitä, miten täytyisi pitää omasta päästä huolta. Ehkä
se osittain johtui siitäkin, kun töissä on ollut raskasta.
Avauduin siitä, miten uupunut tai jotenkin huolissani olen omasta
hyvinvoinnista. Omasta mielestä. Tunteista. Kerroin rehellisesti, miten
koen nyt raskaaksi henkisesti sen, etten ikinä ole yksin.
Töissä annan kaikkeni, kotona olen koko ajan varpaillaan. Koen tunteet
niin voimakkaasti ja vahvasti ja se kuormittaa. Olen huolissani niistä
tunteista, jotka ovat niin voimakkaita, että kuluu energiaa siihen että
saa ne tunteet käsiteltyä.
Kaupassa jonottaessa oli vähällä etten alkanut huutaa kun hinaaja ja
kiroilemaan niille kaikille mummuille, joita siellä oli ja jonotti lotto
lappu kädessä. Minua jopa vähän pelotti oma reaktio.
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Joulukuu 2020 – niin paljon huolta ja murhetta
Vuosi lähenee loppuaan. On ollut raskas vuosi. Huomaa nyt kun aamulla herää ja on
pimeää, iltapäivällä kun lähtee töistä, on pimeä. Väsyttää aika paljon.
Rajoitustoimet

koronan

takia

tuli

voimaan

taas

1.12.

Kaikki

peruttu

ja

kokoontumiset rajattu maksimissaan 10 henkilöön. Täällä me taas istumme ja
ihmetelemme, mitä tekisi ja miten piristäis ihmisten arkea.
Joulu tulee ja oli kaikkea kivaa joulusuunnitelmaa. Mutta nyt kaikki on peruttu.
Ja osaa ihmisistä ahdistaa ihan tosi paljon. Sen huomaa, kun rajoitukset oli tullut
voimaan, niin kuin olisi ollut sellainen musta painava peitto ihmisten päällä.
Kaikki on tosi ahdistuneita.

Vuosi
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Rauha ja kiireettömyys on ollut tämän vuoden paras
anti.
Kun kaikki peruuntui, on ollut aikaa olla
kotona,
juhannus, kesäloma, joulu. Kaikki edeltävät vuod
et ne
ajat on ollut kiirettä
Tämä vuosi sisälsi niin paljon huolta ja murhetta.
Tässä
vuodessa on synkkä varjo. Tämän vuoden päällä on
paksu

musta verho.
Voi kunpa korona olisi kohta ohi. Suomessa on
eilen
aloitettu rokottamaan ihmisiä. Minä pelkään
sitä
rokotetta, enkä ihan heti sitä ole ottamassa.
Mutta
kaiketi se on pakko ottaa jossain vaiheessa, jos
meinaa
että saa elää elämää jotenkuten normaalisti.

Ensi kesänä tuskin vielä on isoja tapahtumia. Ja
tuskin mitään muutakaan. Toisaalta kiva kun
elämässä ei ole mitenkään kiireistä eikä sovittua,
mutta toisaalta tähän voi äkkiä tottua, eikä enää
näekään muita ihmisiä. Tai näkee vaan vähän.
17. tammikuuta asti on nyt nämä rajoitukset
voimassa. Jospa tämä rajoitus auttaisi ja
saataisiin elää kevättä jo normaalimmin.
Erikoinen vuosi on kyllä ollut. Kaikille meille.
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Maaliskuu 2021
Hallitus totesi eilen poikkeusolot Suomeen. Aamulla oli
tiedotustilaisuus. Kuuntelin sitä töissä. Jos olisin ollut
kotona, oisin luultavasti alkanut itkemään. Kyyneleitä
pidättelin töissäkin. Tämä viikko on ollut tosi raskas.
Maaliskuussa tulee Suomeen kolmen viikon sulkuaika. Kuuden
hengen kokoontumisrajoitukset ja monta muuta juttua.
Ravintolat menevät kiinni lähes koko Suomessa.
Päätin, että mun mieli ei saa tummua. Vaikka nyt tuntuu, että on
vähän rankkaa. Siksi rankkaa, että on hermo kireällä.
Varsinaista syytä siihen en tiedä, mutta ehkä tämä pitkittynyt
koronatilanne vaan käy hermoille.
Taas näkyy ihmisissä huoli ja hätä. Mediassa lietsotaan vähän
pelkoa. Muuntovirus leviää nopeammin ja on tappavampi, kun
aiempi virus muoto. Hallitus käsittelee aina uusia ja uusia
rajoituksia, media myllyttää ulkonaliikkumiskieltoa.
Kesä tulee ja kaikki haluaisi elää normaalimmin. Kukaan ei
jaksa tätä enää. Huomaa ihmisistä kaupoissa ja kaduilla, että ei
enää välitetä.
Mutta huomaa myös sen, että kun on vuoden ollut kättelemättä ja
halaamatta ihmisiä, joita tapaa, niin ei enää edes uskalla
mennä ystävää lähelle. Tuntuu, että tekee jotain väärää, kun on
liian lähellä toista ihmistä.
Jos kaupassa joku tulee liian lähelle, sitä oikein hyppää
kauemmas. Niin kuin toinen ihminen olisi automaattisesti se
taudin kantaja, vaikka ei ole. Nopeasti ihminen omaksuu uudet
tavat elää ja olla.
- Pauliina
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Koskaan en enää hylkää itseäni
HAASTATTELUSSA LISSU
Teksti: Ritva Hiltunen, Kuvat: Petteri Laakso

Miten voi eheytyä, jos lapsuus on ollut rankkaa
ja
on
tullut
torjutuksi
emotionaalisesti
käytännöllisesti katsoen aina? Tämän asian
kanssa Lissu on joutunut kamppailemaan koko
elämänsä. Hän sairastui psyykkisesti jo
nuorena. Kaikki tunteet, joita hänellä oli,
olivat varastossa syvällä ja sairastuttivat
mielen.
Lissusta tuli 19-vuotiaana yksinhuoltajaäiti. Lapsen
menettämisen pelko oli todella suuri:
- Tiesin, että jos tyttö viedään minulta pois tämän
sairauden takia, sitten minulla ei ole enää mitään.
Omat lapsuuden kokemukset, oma kasvatus, olivat
olleet niin kovia, että hän haki kasvatuksesta
kirjoitetuista kirjoista tukea lapsen kanssa olemiseen.

- Minun kasvatukseni oli lähinnä piiska. Lukemisen
lisäksi aloin miettiä, miten olisin halunnut itseäni
lapsena kohdellun. Kohtelin lastani niin ja se eheytti
omaa sisintäni samalla.
Rajoja lapsi tarvitsee ja kovasti mietin, miten niitä
osaan asettaa hyvällä tavalla, hän muistelee ja
jatkaa:
- Meillä meni onneksi kaikki hyvin. Murkkuikäkin.
Minulla oli sellainen sääntö, että jos ovi lentää
kovalla paukutuksella kiinni, se on aina markka pois
viikkorahasta. Ovi oli täyspuuta, joten sen kiinni
heittäminen oli aika raskasta, hän muistelee.
- Sakko toimi, ei kyllä montaa kertaa tarvinnut
markkaa pidättää. Hän oli aika helppo lapsi, Lissu
jatkaa.
Nyt tyttärellä on jo oma perhe ja he näkevät toisiaan
kerran viikossa:
- Asumme aika lähekkäin, Lissu kertoo.
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Tukahdutetut tunteet alkoivat purkautua
Ensimmäisen psykoosin Lissu sai 25-vuotiaana.
- Minulla oli silloin seurustelusuhde ja jostakin syystä
suhde, ja tunteet sen aikana saivat aikaiseksi sen,
että kaikki padot aukesivat ja psykoosi iski.
Hakeuduin hoitoon. Lapseni aloitti silloin koulun ja
hän
oli
hoitoni
ajan
kaksi
kuukautta
perhetukikeskuksessa, Lissu kertoo.
- Lapselle se oli kova kokemus, hän on siitä usein
näin kertonut. Kävin häntä kyllä välillä katsomassa
pyörällä välillä ihan lääkehuppelissa. Mutta
suhteemme säilyi hoitoni ajan, joten kannatti käydä,
hän toteaa.
Lissu kävi psykoterapiassa kaksi vuotta. Siellä selvisi
joitakin asioita, mutta kaikkein merkityksellisimmäksi
terapiaksi elämässään Lissu kokee taideterapian,
jossa hän kävi vuoden ajan. Se oli ryhmäterapiaa.
- Se ryhmä voimaannutti minua. Siellä koin tosi
paljon. Kerran kuuntelin piirtäessäni toisten juttuja.
Ihmisillä oli tosi hurjia ja ankeita juttuja
kerrottavana. Tunsin, etten niitä haluaisi kuulla. Ja
kun tuli minun vuoroni puhua sanoinkin ääneen, että
en haluaisi kuulla noita tarinoita. Mitä tapahtui?
Kaikki alkoi taputtaa ja hihkua: Hyvä Lissu! Se oli
todella hienoa, voimaannuttavaa. Sain sanoa,
pystyin sanomaan, mitä oikeasti tunsin ja ajattelin!
Psykoterapian jälkeen Lissu löysi itkun. Hän laittoi
tyttönsä kouluun ja istui pöydän ääreen itkemään:
- Itkin oikein kunnolla ainakin puoli tuntia. Se auttoi
asioiden, mielen ja tunteiden purkamisessa, hän
kertoo.
Taideterapiassa hän löysi itseänsä:
- Siinä piirtäessäni pääsin sinne kolmevuotiaan
Lissun tasolle. Muistan, kun kolmivuotiaana itkin,
eikä kukaan välittänyt eikä nähnyt minua silloin.
Päätin, etten enää ikinä itke, mutta sisäisesti itkin
koko ajan. Kun piirsin siellä taideterapiassa, päätin
etten koskaan enää hylkää itseäni. Kolmivuotiaana
minun oli pakko, että pystyin elämään. Nyt ei enää
ole.
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Vaikea äitisuhde
Lissu kertoo, että hänen äitinsä oli narsisti:
- Olin ensimmäinen tyttö ja jouduin kärsimään eniten
äitini käyttäytymisestä. Olen joutunut lukemaan
monta kirjaa ja tekemään paljon työtä, että se viha
ja suru on lähtenyt minusta. Minun tieni kasvaa
naiseksi oli todella pitkä.
Hän mainitsee lukemikseen kirjoiksi esimerkiksi ”Enkö
ole koskaan tarpeeksi hyvä” ja ”Nainen ja viha”.
-Äiti oli myös hyvin mustasukkainen. Jos isä antoi
minulle jotain huomiota, äitini joutui raivon valtaan ja
sanoi asioita, joita minun on ollut vaikea ymmärtää ja
antaa anteeksi, hän kertoo.
Hän hyväksyi lopulta äitisuhteensa. Hän hyväksyi,
ettei voinut äitinsä käyttäytymiselle tai toimille
mitään:
- Käänsin konkreettisesti sille asialle selkäni ja päätin
pitää huolta siitä pienestä Lissusta, josta kukaan ei
ollut ennen huolta pitänyt, hän toteaa.
Mutta Lissu oli se, joka hoiti äitiänsä loppuun asti:
- Äidillä oli syöpä ja yhdessä isän kanssa teimme
saattohoitoa. Kuolinvuoteella äiti lopulta myönsi ja
pyysi anteeksi. Se tuntui kyllä ihanalta, hän myönsi.
Liikuntaa – mutta kohtuudella
Lissu harrastaa liikuntaa. Hän käy myös Taimin
ryhmissä:
- Taimin ryhmät ovat valtavan voimaannuttavia ja
monipuolisia. Ne tuo päiville ohjelmaa.

Liikunnan kanssa minun on kuitenkin oltava
varuillani, ettei mene hypomanian puolella, hän
kertoo. Viitisen vuotta sitten näin kävi. Hän
esimerkiksi lähti tuosta vain 134 km:n Pirkan
pyöräilyyn ihan tavallisella pyörällä:
- Veljeni ja hänen vaimonsa tulivat mukaan
kilpapyörillä ja heillä oli nopeusmittarit pyörissään.
Niistä näki, että alamäissä mentiin välillä yli 50
km/tunnissa vauhtia. Se oli kyllä hurja matka, mutta
perille pääsin, hän naurahtaa.
- Kerran sain päähäni lähteä kaverin luo pyörällä.
Hän asuu Hämeenkyrössä. Sinne ja takaisin polkaisin
parissa päivässä.
Sittemmin Lissu on kehittänyt itselleen viikkoohjelman: maanantaisin ja tiistaisin hän tekee
hikitreenejä, keskiviikkona lepopäivä, loppuviikosta
sitten rauhallisempaa liikuntaa.
- Viikonloppuna saatan sitten vaikka sauvakävellä,
hän kertoo.
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Lissu on saanut painoaan alaspäin:
Tästä lääkityksestä huolimatta sain 20 kiloa
painostani pois. Lääkärikin sitä ihmetteli. Mutta
liikuntaa kohtuudella ja ruokavaliomuutokset
ovat toimineet minulla. Minulle esimerkiksi toimii
sellainen, että syön aina leipää ruuan kanssa,
ruisleipää yleensä, mutta en laita sen päälle
mitään, hän sanoo.
Hän syö myös paljon proteiinia, esimerkiksi
rahkaa.
- Minulla oli painonvartijoiden pisteytyssysteemi
käytössä, sitä käytin tukena ja välillä palaan
niihin, jos haluan pudottaa painoani.

- Olen aina osannut hakea apua, kun sitä
tarvitsen, hän sanoo.
Lissun elämässä on paljon hyvää, joista hän
iloitsee:
- Tytär, hänen perheensä ja usko ovat minulle
elämässäni kaikkein parasta. Ja kaikkein tärkein
on terveys. Terveys on ihan ykkönen, jos voin
hyvin, osaan nauttia elämästä, hän listaa.
Omista terveistä päivistä iloitseminen kaikista
oireista, vahvoista lääkityksistä ja ajoittaisista
psykoottisista jaksoista huolimatta on upea
juttu. Elämä kantaa Lissua tänä päivänä
vahvasti.

Kaikista tärkein on terveys
Lissu kertoo, että hän nykyään tunnistaa heti,
jos psykoottiset oireet alkavat tulla:
- Niihin pitää reagoida heti ja hakea apua. Minä
laitan oireet ylös paperille, silloin tiedän, missä
mennään. Kun luen niitä siitä paperilta,
tunnistan oireet.

Lissu kertoi haastattelun herättäneen
ajatuksia joista syntyi seuraava runo:

Perhonen. Lennän kuin
perhonen, hennoin siivin
Näetkö minut? Laskeudun olallesi
Sinä huitaiset minut pois kädelläsi
Ai, se sattui
Olin kuolla tuskaani. Mutta uskalsin
lähestyä sinua uudelleen
Tällä kertaa laskeuduin sinun
sydämeesi
Sinä huomasit minut
Annoit minun laskeutua sydämeesi
Huomasin, siellä olikin minua vastassa
toinen perhonen
Ystävä löysi ystävän
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paljon

M A R C
Olen Marc ja Taimissa nyt siirtymätöissä.
Harrastan mm. valokuvausta. Tässä muutama
ottamani valokuva uudemmasta päästä.
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Taimilla nyt työtoimintaa Pyynikillä
Taimi ry:llä voit aloittaa
kuntouttavan työtoiminnan

Taimilla on tarjolla kivoja, avustavia työtehtäviä
Näitä ovat esim. siistijän, apuohjaajan, ompelijan tai vaikka
talonmiehen tehtävät
Ota yhteyttä Katriinaan
p.050 448 4964 tai
katriina@taimiry.fi
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VALSKU-HANKE
MUUTTI TAIMIN TILOIHIN
Valsku-hanke 2020-2022

Moi, olemme Liisa, Janne, Sakari ja Jani. Toimimme Valskuhankkeessa, jossa kehitetään yhdessä osallistujien kanssa
sosiaalisen kuntoutuksen toimintaa ihmisille, jotka eri syistä
ovat jääneet tai pudonneet työelämän tai opiskeluiden
ulkopuolelle.
Muutimme Taimin tiloihin lokakuun alusta, ja toimimme täällä
kahtena päivänä viikossa erilaisten pienryhmien sekä
yksilövalmennusten merkeissä. Toiminnassamme tärkeitä
asioita ovat mm. osallistujien mahdollisuus vaikuttaa niin
hankkeen toimintaan, omaan elämäänsä kuin yhteiskuntaan,
vapaaehtoisuus ja vertaisuus.
Hanke siirtyy viimeiselle vuodelleen 1.1.22, ja toimimmekin myös
laajasti eri yhteistyökumppaneiden kanssa, mukana heidän
toiminnoissaan, joten meihin voi törmätä yllättävissäkin
yhteyksissä.

”Valsku-hanketta (2020-2022 ) rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR, ja sen toteuttajia
ovat Tampereella Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Nauha ry,
Jyväskylässä Sovatek Säätiö sr”
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Liisa

Janne

Työnkuvaani kuuluu valmentamisen lisäksi
hallinnon hommat projektipäällikkönä. Eniten

Valskussa valmennan ryhmiä sekä toimin laajasti
erilaissa verkostoissa. Olen aiemmin työskennellyt

nautin ihmisten kanssa työskentelystä; asioiden

mm Nauha ry:n verkkolehdessä ja erilaisissa

pohdinnasta, oivalluksista yhdessä ja aidosta

työllisyyshankkeissa. Suhtaudun maailmaan

yhteiskehittämisen meiningistä, jossa totuttuja
rooleja voidaan rohkeasti rikkoa. Uskon, että
jokaisella ihmisellä on valtavasti osaamista ja

rennolla otteella, ja osallistujat ovatkin kuvanneet
että minua on helppo lähestyä asian kuin asian
kanssa. Vapaa-ajallani kasvattelen chilejä, vietän
aikaa koirien kanssa ja keräilen erilaisia kelloja.

taitoja, jotka pitää vain löytää.

Hihasta saa nykäistä milloin vaan, pienissä ja
isoissa asioissa!

Sakari
Oma historiani ja kiinnostukseni on kuljettanut
minut tälle alalle, jossa voin hyödyntää omaa
kokemustani muiden hyväksi. Nautin siitä, että
saan kuulla monien ihmisten tarinoita ja olla
osana heidän polkujaan.
Olen työskennellyt aiemmin asumispalveluissa ja
sen jälkeen siirtynyt päihdehoidon puolelle sekä
hanketyöhön. Mielenkiinnon kohteeni
vaihtelevat ajoittain, mutta pidän kuvataiteista
sekä käsitöistä. Nautin myös äänikirjojen

Jani
Ammatiltani olen lähihoitaja, valmistuin ns. alan
vaihtajana v2013, jonka jälkeen olen toiminut
erilaisissa nuortenpalveluissa Nauha ry:llä.
Uuden hankkeen aloituksessa on ollut
omanlaisensa opettelu, kun vielä
erikoisolosuhteet ovat tulleet maailmaan.
Siviilielämässäni olen kahden lapsen isä. Aina voi
tulla moikkaamaan, jos tarvetta jutella!

kuuntelusta ja uuden oppimisesta.
Uusiin ihmisiin tutustuminen tuo aina jotain
uutta tullessaan, niin jutellaan kun tavataan.
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HARRI VIRTANEN

-vitsaus kuriin
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UUPUMUS
- vitsaus kuriin
TEKSTI: HARRI VIRTANEN
Juttu on julkaistu myös
luontaisettaipumukset.fi sivulla 5.10.2021.
www.luonnollinenelama.fi

Stressitilassa olen taas sisäänpäin
kääntynyt, pikkutarkka pilkunviilaaja,
ylivastuullinen ja eristäytyvä.
Jälkimmäinen polku loppui uupumiseen ja
sen seuraukset heijastuivat myös
siviilielämään.
Uupumus on mahdollisuus oppia

Nykyajan suurin vitsaus työelämässä on
uupumus. Sen yhtenä merkittävänä
aiheuttajana on merkityksellisyyden
tunteen katoaminen. Se voi johtua siitä,
että ihminen ei sisimmässään saa työstä
sitä, mitä kokee tärkeäksi.
Hän ehkä toimii työtehtävissä, jotka eivät
inspiroi tai joissa ei ole mahdollista kasvaa
ja kehittyä. Ei ehkä ole vapautta toimia
itselle luontaisella tavalla. Toisaalta
toinen sudenkuoppa on, että innostus vie
mukanaan ja homma lähtee käsistä.
Unohdetaan palautuminen, ruokailu,
ihmissuhteet, harrastukset. Ihminen
katoaa työhön ja se valtaa koko
tietoisuuden.
Oma kokemukseni työssä uupumisesta
on, että silloin ihminen kadottaa itsensä.
Ei enää tunnista itseään ja toimii itselle
epäluonnollisella tavalla. Omana itsenäni
olen ulospäinsuuntautunut, innostuva,
kokonaisuuksia hyvin ymmärtävä
tiimityöntekijä, joka kannustaa
työkavereita ja näkee jatkuvasti uusia
mahdollisuuksia niin organisaation
kehittämisen kuin työntekijöiden
hyvinvoinnin suhteen.

Kun ihminen uupuu, joutuu hän
perustavien asioiden äärille. Kuka minä
olen, mitä minä elämältä haluan, mitkä
ovat minun prioriteettini, mikä on
ihmisarvoni?
Nämä kysymykset voivat nousta pintaan
ja niiden tarkoitus on tarkentaa suuntaa
kohti itselle luonnollista elämää. Voi olla,
että joutuu uudelleen arvioimaan omaa
suhdettaan työhön; sen sisältöä,
työympäristöä ja sopivuutta omaan
arvomaailmaan. Onko joitain työtehtäviä,
jotka ovat itselle liian haastavia tai
rutiininomaisia vai onko työnimu kenties
kadonnut? Antaako työ sisäistä
tyytyväisyyden tunnetta ja saanko tukea
tarvittaessa? Tulenko nähdyksi ja
kuulluksi? Onko joku vaihe elämässä
ohitse ja onko aika vaihtaa suuntaa?
Omalla kohdallani uupumus johti siihen,
että täytyi opetella sanomaan EI lähes
kaikilla elämänalueilla. Jäljelle jäivät vain
ydinasiat.
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Täytyi opetella sanomaan EI omille
vaatimuksille, niin työn, ihmissuhteiden
kuin harrastustenkin osalta. Ja
kohtaamaan ne tunteet, joita
kykenemättömyys herätti. Ja aina vaan
uudestaan.
Irti päästäminen itselle luontaisesta
energisestä ja aktiivisesta elämäntavasta
oli äärimmäisen haastavaa. Samalla
kuitenkin armollisuus ja lempeys lisääntyi,
kun aloin hyväksymään sitä, että tilanne
on tämä ja sitä tulee kunnioittaa.
Suunta siis tarkentui ja kaikki
ylimääräinen jäi pois. Opin rajaamaan
elämästäni pois tarpeettomia asioita ja
ihmisiä. Löysin taas perusasioiden äärelle
ja aloin kunnioittamaan omia tarpeitani ja
haluani rakentaa tulevaisuutta, jossa
jaksaminen ja hyvinvointi ovat etusijalla.
Alkoi uuden viestinnän opettelu ja tilan
ottaminen. Sekä PALAUTUMISEN
haltuunotto.

Toiset tykkäävät puhua keskenään
kotiasioista kahvitauolla, toiset sirppivät
kofeiinitonta sikuria ja ovat hetken hiljaa.
Jotkut käyvät ulkona kävelyllä ja
tuulettavat ajatuksiaan.
Edellisessä työpaikassani ehdotin pienien
päiväunien mahdollisuutta marraskuun
pimeinä aikoina. Muutamana iltapäivänä
kahvikiintiön ollessa täynnä, toimivat 10
min päiväunet huomattavasti paremmin.
Toinen löytämäni ja käyttöönottamani
virkistysmuoto työpäivän aikana on tanssi
mukaansatempaavan musiikin tahdissa.
Näin kehon ja mielen jumit aukeavat ja
energia alkaa jälleen virtaamaan.
Naurettavaa, hullua, ajantuhlausta vaiko
oikeasti toimivaa? Suosittelen
kokeilemaan! Jos perimmäinen tarkoitus
on tuloksekas toiminta ja työhyvinvointi,
voisi myös yksilöllisille tavoille olla tilaa.

Palautumiseen päiväunia ja tanssia
Oma luontainen tekemisen rytmi ja -tapa
sekä itselle sopivat palautumismetodit
niin työpäivän aikana kuin vapaa-ajalla
ovat isossa roolissa. Vaatii rohkeutta
viestiä itselle sopivista palautumisen
muodoista, ottaa tarvittaessa oma tila
sekä laittaa käytäntöön palautumisen
tavat, jotka saattavat poiketa olemassa
olevista.
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Uupumus ehkäistävissä toimintamallia
päivittämällä

PALAUTUMINEN
esimerkkejä

Kun vaikein muutosvaihe on käyty lävitse
ja paluu terveempään elämään on edessä,
on aika ottaa käyttöön päivitetty
toimintamalli, jonka mukaan:
- Minulla on vastuu omasta hyvinvoinnistani ja
viestitän sitä ympäristööni sanoin sekä teoin
- Pyrin löytämään työtehtäviä (yhdessä
työnantajani kanssa), jotka energisoivat ja jotka
ovat minulle luontaisia (ainakin riittävässä
määrin)
- Etsin ja otan käyttöön itselleni toimivat tavat
palautua, niin työpäiväni aikana kuin vapaaajallanikin
- Tunnistan omat rajani ja kunnioitan niitä
elämässäni
- Haluan olla vastuullinen ja positiivinen osa
toimivaa ja kehittyvää yhteisöä
- Olen läsnä ja arvostan lähipiiriä, ystäviä sekä
työkavereita ja osoitan sen heille
- Pyrin kehittämään vuorovaikutustaitojani
- Annan ja otan vastaan positiivista sekä
rakentavaa palautetta
- Pyydän apua ajoissa, en jää yksin haasteiden
kanssa
- Syön, liikun ja lepään riittävästi
- Olen kiitollinen kaikesta hyvästä elämässäni
- Elän oman arvomaailmani mukaista elämää
Näillä eväillä ja näkemyksillä kohti hyvinvoivaa
syksyä ja talvea!

UNI
- vaikutetaan valinnoilla pitkin
päivää, iltarutiinit
LUONNOSSA LIIKKUMINEN
- aistiminen, raikas ilma, "alkaa
vetää puoleensa"
VASTAKKAINEN
sosiaalisuus
fyysinen toiminta
istumatyö

PALAUTTAVA TOIMINTA
- jooga, meditaatio
- venyttely
- syvävenyttely
- (avanto)sauna
- kevyt liikunta, lukeminen
TERVEELLINEN RIITTÄVÄ
PERUSRUOKA
- helppo tehdä
- ei kuormita mieltä
- riittävän runsas
HÖMPPÄ, OMA TILA
- mielekäs tekeminen
- leffat
- kevyt siivoilu
- ystävät, tuttavat, tapaaminen
INTERNETIN RAJOITUS
- tietojen rajoittaminen
VARAA PALAUTUMISPÄIVÄ(T)
- tilaa kalenteriin
- anna itsellesi lupa palautua, kerro
muillekin

www.luonnollinenelama.fi
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Syyskokouskutsu
Taimi ry:n sääntömääräinen
syyskokous
ti 23.11.2021 klo 17
Kohtaamispaikka, Ruusantalo,
Koulukatu 11
Käsiteltävät asiat:
Hallituksen puheenjohtajan valinta
kaudelle 2022–2023
Hallituksen jäsenten valinta kaudelle
2022–2023
Toimintasuunnitelma ja Talousarvio
vuodelle 2022
Tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan valinta
Jäsenmaksujen suuruus vuodelle
2022
Muut sääntömääräiset asiat
Tervetuloa!
Taimi ry:n hallitus
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Uupumuksessa elämä on tyhjentynyt kaikesta
merkityksellisyydestä
Juhani Mattila: UUPUMUKSESTA takaisin elämään
Kirjapaja 2021
teksti: Ritva Hiltunen
Juhani Mattila on kirjoittanut kirjan
”Uupumuksesta takaisin elämään”. Hänellä on
vuosikymmenien kokemus terapiatyöskentelystä. Mattila on koulutukseltaan psykiatri ja
psykoterapeutti ja on kirjoittanut useita alan
kirjoja.
Mattila jatkaa edelleen psykoterapiavastaanottoaan, vaikka on jo pitkään ollut eläkkeellä.
Yhä useammin hänen vastaanotolleen on tullut
asiakkaita, joiden oireena on uupumus. Tässä
kirjassa hän pohtii, mistä uupumuksesta oikein
on kysymys ja mitä edellyttää siitä toipuminen.

Ihminen on niin uupunut, ettei hänellä
ole edes masennuksen tunteita
Mattila sanoo kirjassaan, että kun ihminen voi
huonosti, se on aina psykofyysistä. Ne asiat,
mitkä painavat mieltä, tapahtuvat myös kehossa.
Tunne ei vain muutu ruumiilliseksi, vaan on sitä
alusta pitäen.
Kirjassa ohjeistetaan, miten voisi oppia
kääntämään tuntemuksensa sanallisiksi: ”Nyt
sydämeni sanoi, että minulle tehdään vääryyttä,
joka suututtaa” tai ”vatsani kouristus kertoo
minulle jostain ahdistavasta”.
Sen sijaan me usein kuitenkin lukitaan
tunteemme sinne kehoon ja koetaan vain
ruumiilliset tunteet todellisiksi. Menemme
hierontaan, käymme lääkärillä testeissä ja

mitään ei välttämättä löydy. Voimme saada
hetkellisen avun, tai mitään selkeää vikaa ei
meistä löydy.
Uupumus on noidankehä, jossa ihminen joutuu
oireittensa seurauksena kierteeseen, joka
voimistaa itseään. Lopulta uupumus on niin suuri,
että ei tunne enää mitään.
Uupunut ihminen ei ole masentunut. Hän on ihan
turta, eikä tunne edes masennusta. Elämästä on
kaikki väri kadonnut. Uupunut ei ole omassa
elämässään läsnä. Hän kokee olevansa irrallinen
ja merkityksetön. Hän on lamaantunut ja
aloitekyvytön.
Uupunut ei myöskään haaveile mistään. Hän
kokee, etteivät haaveet voi toteutua. Elämästä
on kadonnut ilo ja tarkoitus.

”Uupumukseen sairastumassa
olevan ihmisen vaikeus
kommunikoida johtuu
yksinkertaisesti siitä, ettei hänellä
ole aktiivisessa sanavarastossaan
hyviä ilmaisuja tunteilleen eikä
varsinkaan toiveilleen. Hän ei osaa
käyttää tavallisimpiakaan
tunnesanoja, joiden avulla hän voisi
ymmärtää itseään ja tulla myös
ymmärretyksi.”
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Merkityksellisyyden katoaminen
Mattila toistaa merkityksellisyyden suurta osaa
ihmisten elämässä. Jos me emme tunne
olevamme merkityksellisiä työelämässä tai
muussakaan elämässämme, me uuvumme. Niin
tärkeä asia se ihmiselle on.
Mattila kuvaa merkityksellisyyttä myös
sähkövarauksena, jonka asiat, ihmiset, oma itse
ja lopulta koko elämä saa. Mitä suurempi on
sähkövarauksen ladattava akku, sitä kauemman
aikaa virtaa riittää. Latauksen tyhjentyessä laite
uuvahtaa. Niin tapahtuu ihmisellekin energian
loputtua.
Joillekin työ antaa merkityksen. Joiltakin työ vie
sen. Jos työolosuhteet ovat vaikeita ja ihmisen ei
ole hyvä olla työssään, hän voi uupua. Huono
työilmapiiri, työpaikkakiusaaminen, työelämän
jatkuva muutos, liika työ tai liian vähäinen
työmäärä tai osaamaton esimies uuvuttavat.
Jonakin päivänä millään ei ole enää mitään väliä,
eikä mitään enää jaksa. Ihminen voi hajota.

Miten voi herätä emotionaalisesti
eroon lamasta?
Mattila on kirjoittanut kirjan myös oppaaksi,
miten selvitä uupumuksesta. Hän on omistanut
kokonaisen luvun sille, miten uupumisen voi
välttää.
Tunteet ovat ne, joita pitää huoltaa. Tunteita
pitää etsiä, jos ne ovat kadonneet. Terapiassa
etsitään uupumuksen syitä, ihan syvimpiäkin.
Uupumuksesta toipuminen on pitkä prosessi ja
sen syiden selvittäminen on aloitettava joskus
hyvinkin kaukaa aiemmista tapahtumista.
Menneisyyden painolastit kulkevat mukanamme.

Uupumisen torjuntaan tarvitaan paljon muutakin
sielunravintoa. Niitä voi löytää esimerkiksi
harrastuksista ja taiteesta, joillekin apua tuo
mindfullness. On tärkeää tehdä asioita omaksi
hyväkseen. Myös se, miten puhumme
itsellemme, on merkityksellistä. Eikä pidä
unohtaa unelmoida!

Toisen ihmisen
läheisyys
lohduttaa

Kun on uupumuksensa keskellä, ihminen ei koe
kaipaavansa toisen ihmisen läheisyyttä.
Toipuessaan hän kuitenkin huomaa sen
merkityksen ja alkaa kaivata läheisyyden tuomaa
turvaa, lohdutusta ja tukea.
Mattila toteaa empatian olevan ihmiselle yhtä
oleellista kuin ruoka ja juoma. Kirjaa lukiessa
tulee mieleen, kuinka ihminen, joka on ihan yksin,
löytää toisen ihmisen ja läheisyyden
lohdutuksen.
Yksinäisyyttä kokevalla on uupumuksen lisäksi
myös tämä taakka kannettavanaan. Ehkä
asioiden läpikäyminen auttaa myös
yksinäisyyden syiden purkamiseen. Toivottavasti
näin käy.
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”Usein esitetään, että ihmisen
psyykkiset ongelmat ovat piilossa
jossain syvällä ja niitä on etsittävä
pitkien terapioiden avulla.
Uupumisen ongelmaa ei
kuitenkaan kaivaa vaivalloisesti
jostain sielun uumenista tai jostain
kaukaa menneisyydestä. Tärkein ei
ole piilossa, vaan koko ajan läsnä.”

Me voimme syvästäkin uupumuksesta selvitä.
Jonakin päivänä on juhlan hetki. Pieni hetki, joka
tuntuu erityisen merkitykselliseltä ja kohottaa
arkirutiinien yläpuolelle. Se voi olla ulkonaisesti
jokin hyvinkin pieni, mutta synnyttää suuria
tunteita ja voi säteillä onnea pitkään. Siihen
hetkeen kannattaa tarttua, se voi olla kohti
merkityksellisyyden tunnetta ja toipumista.

Juhani Mattila

Tämän uupumus-teoksen voi ottaa eräänlaisena
työkirjana. Terapia on tarpeellista ja monesti
välttämätöntä, mutta asioita voi itsenäisestikin
käydä läpi, kun tunnistaa itsessään uupumuksen
oireita.
Mattila esittelee yhdeksän kohdan luettelon,
joita voisi olla hyvä omassa mielessään selvittää
uupumuksen kohdattua. Asioita selvittäessään
on hyvä keskittyä yhteen näkökulmaan kerralla.
Asiat selviävät pikkuhiljaa.
Näitä asioita ovat viime vuosien tapahtumien
pohtiminen, ajankäyttö, omien ajatusten
tarkkailu ikään kuin ulkopuolisena, omien
tunteiden erittely, millaisia toiveista ja haaveita
on, onko ihmissuhteeni tyydyttäviä, millainen on
historiani, omien sanojen ja sisäisen puheensa
kuunteleminen ja uusien asioiden harjoittelu ja
tekeminen.

VERKOSSA KIPUNOI #4

|

27

TAIMIN
RYHMIÄ
TUTUKSI
s.
s.
s.
s.
s.
s.

28 .........................................................................................Yksinäisyys puheeksi
29.....................................................................Keskustelua masennuksesta
30.............................................................................................Hävikkiruoka torstai
31..............................................................................Mindfulness -lempeä liike
32........................................................................................................................Bändi &Biitti
33..............................................................................................Omatoimi kuntosalit

VERKOSSA KIPUNOI #4

|

28

Oletko yksin?
Yksinäisyys puheeksi - ryhmä
Torstaisin klo 14-15
Rauha-tilassa (käynti sisäpihalta)
Ryhmässä käydään läpi
yksinäisyys-tehtäväkirjan tehtäviä ja
jaetaan kokemuksia ja tunteita
yksinäisyydestä ja sen vaikutuksista
elämään.
"Minulle riittäisi,
että olisi joku kenen kanssa jutella,
käydä kahvilla ja kävelyllä"
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KESKUSTELUA
MASENNUKSESTA
Maanantaisin klo 13, Rauha-tila.
Käynti sisäpihan puolelta.
Tunnetko masennusta?
Tuntuuko arki raskaalta?
Onko ystäväsi, puolisosi tai läheisesi
masentuntu?
Haluatko puhua masennuksesta ja jakaa
kokemuksesi ja arkesi muiden samassa
tilanteessa olevien kanssa?
Ryhmässä saadaan vertaistukea omaan
arkeen.
Ohjaaja: Katriina
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HÄVIKKIRUOKA

torstai
Hävikkiruokatorstai klo 11.00
Valmistamme, ruokailemme
ja siistimme tilat yhdessä.
Raaka-aineet ruuan valmistukseen
saamme Ruokapankista.
Tervetuloa!

Ohjaajana Katriina
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Mindfulness ja
lempeä liike
OHJAAJANA RITVA

Mindfulness ja lempeä liike
Maanantaisin klo 13–13.30 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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BÄNDISOITON ALKEET
& BIITTIKLINIKKA
Ohjaajana Petteri
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Omatoimi kuntosalit
Kuntosalivuorot Hervannassa jatkuu
omatoimisena
Vuoro on varattu taimilaisille maanantaisin ja
torstaisin klo 12:00-13:00
Hervannan vapaa-aikakeskus, Lindforsinkatu 5
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TAIMIN
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