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”Rakasta ystävääsi
ja pidä huolta itsestäsi”

Helmikuussa vietettiin ystävänpäivää. Silloin tuli mietittyä,
miten arvokasta on se, että on ystäviä. Ystävien saaminen ei
varsinkaan aikuisiällä ole helppoa. Ystävyyssuhteiden
ylläpitäminen on todella tärkeää ja joskus vaikeaakin.
Näitä mietin ja kirjoitin googleen ystävyys. Yhtenä osumana
oli sananlaskuja ystävyydestä. Olen vähän heikkona
sananlaskuihin, joten totta kai menin katsomaan.
Sieltä löytyi oikea ystävyyden osoitusten aarrearkku. Oli
siellä joitakin vähemmän mairitteleviakin, mutta ohitin ne.
Valitsin kauneimmat ja tärkeimmät ja tässä niitä tulee:
Hädässä ystävä tunnetaan.
Sairaus on ystävyyden puntari.
Se ystävä on, joka hädässä auttaa.
Ystävätön elämä on kuin vasen käsi ilman oikeaa.
Ystävälliset sanat keventävät surua.
Vanha ystävä on paras peili.
Ystävällisyys lisää vaurautta.
Ystävä puhuu edessä, vihollinen takana.
Ole itse itsesi ystävä, niin muistakin tulee ystäviäsi.
(www.vahvike.fi)
Toivon ihanaa ystävyyttä kaikille!
Ritva Hiltunen
ritva@taimiry.fi
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Taimi ry
Koulukatu 11 A
33200 Tampere
Puh. 045 135 1351
toimisto@taimiry.fi
www.taimiry.fi
Toimiston aukioloajat:
ma-pe klo 11-15
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Käsitöitä yhdessä tehdessä
ahdistuskin helpottaa!
teksti ja kuvat: Saukko

04

Taimissa on viime syksystä kokoontunut perjantaisin
käsityöryhmä. Ryhmä on saanut paljon aikaiseksi,
siellä on opeteltu uusia asioita ja osallistujat ovat
tuoneet omaa osaamistaan toisten iloksi.
Heidän kanssaan keskusteltiin, miten syksy on
mennyt ja mitä ryhmä on antanut osallistujilleen.
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Mitä käsityöryhmä kerran viikossa on antanut?
rytmiä elämään
vaihtelua arkeen
tulee lähettyä kotoa
käsityön innostusta
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itä ryhmä on antanut?

M

sosiaalinen kanssakäyminen
yhdessä oloa
juttelua
ahdistuksen helpottaminen
helpottanut ryhmässä olemista
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Teksti Ritva Hiltunen
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Kuvat Petteri LAAKSO

Päivi on Taimin vapaaehtoinen. Hän on
yksi
heistä,
joka
mahdollistaa
kohtaamispaikkavalvojana
Taimin
aukipitämistä
työntekijöiden
työajan
ulkopuolella. Tärkeä henkilö meillä.
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Taimin Päivi löysi aikoinaan Päiväsairaalajaksolaisten tutustumiskäynnillä. Hän tuli
hyvin pian mukaan toimintaan:
- Käyn Taimissa säännöllisesti eri ryhmissä ja
kohtaamispaikassa
ihan
vaan
seurustelemassa vaikka ei olisikaan oma
vuoroni valvojana, Päivi kertoo ja jatkaa:
Olen
saanut
Taimista
paljon
mielenterveyteni
ylläpitämiseen.
Olen
huomannut, kuinka tärkeää on se, että
viikossa on rytminsä ja ettei jää kotiin. Taimin
ryhmät ovat minusta tosi hyviä.
Päivi kertoo sanoneensa monelle, että älä jää
kotiin, Taimiin voi aina tulla.
- Minua ajaa liikkeelle se, että tiedä
kokemuksesta kuinka käy, jos jään kotiin.
Silloin menen huonoon kuntoon.
Romahdus tuli, kun kaikki oli lopulta hyvin
Päivi
on
nyt
63-vuotias.
Hän
on
sairaseläkkeellä. Sitä ennen hän työskenteli
lähihoitajana vanhustyössä.
- Jouduin 50-vuotiaanan ensimmäisen kerran
Pitkäniemeen masennuksen vuoksi.
Hän kertoo, että tuntui oudolta romahtaa
silloin, kun kaikki oli oikeastaan hyvin ja elämä
alkoi helpottaa:
- Olin selvinnyt avioerosta, joka oli jo kaukana
takanapäin. Minulla on kolme lasta ja olin
nuorimmaisestani raskaana, kun erosin.
Vaikea avioliitto tuli tiensä päähän eikä se
erokaan ollut helppo, mutta selvisin
yksinhuoltajana paremmin kuin olisin siinä
liitossa selvinnyt, Päivi kertoo.
- Minulla oli hyvä työpaikka ja pidin siitä
työstä. Matkustelin ulkomailla ja oli
monenlaista mukavaa. Lapset olivat jo isoja ja
lähteneet omilleen, hän jatkaa.
Miksi siis nyt?
Päivi miettiikin, että kaipa hän oli koteloinut
vaikeat asiat jonnekin syvälle sisällään,
- En uskaltanut puhua avioliitossani oikein
mitään, pelko oli läsnä koko ajan. Kun pääsin
irtautumaan, en paljon asioita käsitellyt.
Lapset oli siinä hoidettavanani.
- Saattaa olla että myös ikä ja vaihdevuodet
olivat yhtenä laukaisevana tekijänä, vaikkei
niistä kyllä kukaan mitään puhunut, hän vielä
miettii.
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Hän ei enää päivittäin ajattele noita vaikeita
avioliiton vuosia, mutta joskus ne tunnetilat
vielä tulevat:
- Joskus, kun katson jotain tv-ohjelmaa, jossa
on samantapaisia asioita ja silloin iskee
päälle. Mutta minä olen selvinnyt ja se on
hyvä, hän toteaa.

kasvaa aina, kun niiden määrä laski.
Osasin riippuvaisen tapaan junailla niitä
enemmän kuin niitä sai. Niitähän sai vain
kolme päivässä. Mutta konsteja löytyi.
Riippuvainen kyllä löytää niitä, hän
toteaa.

Lääkeherkkyys johti riippuvuuteen

Omien voimien mukaan tukena
läheisille

Päivi kertoo olevansa hyvin herkkä lääkkeille:
- Minulle tehtiin paljon lääkekokeiluja. Ne oli
hitaita juttuja lopettaa ja aloittaa taas uusi,
hän kertoo.
- Yhdessä vaiheessa jouduin syömään
kortisonia
ja
se
lihotti
yhdessä
masennuslääkkeiden kanssa. Ne lisäsivät
syömistä
paljon.
Lopulta
pääsin
laihdutusleikkaukseen ja se oli kyllä hyvä.
Sinnikäs sain olla, että pääsin siihen, mutta
tulokset oli hyviä. Selvisin seitsemän vuotta
ilman sairaalahoitoa.
Sitten
yhtäkkiä
Päivin
natriumarvot
romahtivat. Se tuli ihan yllättäen, Päivi kertoo
olleensa kuin muistisairas. Hänen päänsä
kuvattiin, mutta muuta syytä ei löytynyt kuin
masennuslääkkeiden sivuvaikutukset..
- Minulle sitten määrättiin rauhoittavia ja siitä
tulikin sitten riippuvuus. Riippuvuus oli lopulta
niin suurta, että jouduin hakeutumaan
vieroitukseen

Päiville on sairaalajaksolla kokeiltu myös
sähköshokkihoitoa:
- Minulle siitä ei ollut mitään apua.
Lähimuisti siinä meni joksikin aikaa. Puoli
vuotta oli semmoista hataraa aikaa.
Kerran olin kuuleman kuskina yhdellä
reissulla, enkä vieläkään muista siitä
mitään, hän kertoo.
Eniten hän kokee itselleen hoidollisesti
olleen apua ryhmäterapiasta:
- Olin Pitkäniemessä kokoontuneessa
dialektiivinen
käyttäytymisterapia*
ryhmässä. Se kesti vuoden. Siitä tykkäsin
ja se auttoi mielialaani. Meni vuosia,
etten tarvinnut sairaalahoitoa.

Päivi oli Sastamalassa sairaalassa kolme
kuukautta sitä varten.
- Se oli kamalaa aikaa, hän muistelee,
vierotusoireet olivat kovat. Olin todella
levoton, ihoa poltti, oli monenlaisia fyysisiä ja
psyykkisiä oireita. Hoito kesti pitkään, koska
lääkitystä voitiin pienentää kerrallaan tosi
vähän.
Kaksi
vuotta
sitten
hän
vapautui
rauhoittavista eikä ole sen jälkeen niitä
käyttänyt:
- Niitä on tarjottukin minulle, mutta en huoli,
hän vakuuttaa.
Hän
muistelee,
kuinka
salakavalasti
rauhoittavat hänet valtasivat:
- Loppujen lopuksi rauhoittavia piti olla
verenkierrossa koko ajan. Ahdistus alkoi
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*
(Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)
on yhdysvaltalaisen psykologin Marsha
Linehanin kehittämä hoitomalli, mikä on
suunnattu
erityisesti
tunne-elämän
säätelyhäiriöistä
ja
itsetuhoisesta
käyttäytymisestä
kärsivien
hoitoon.
DKT:ssa yhdistyy hyväksymiseen ja
muutokseen tähtäävät keinot. DKT:ssa
opetellaan
sekä
hyväksyvää
suhtautumista itseen ja maailmaan ja
toisaalta taitoja selvitä elämän haasteista.
DKT:ssa pyritään joko – tai –
ajattelutavasta
sekä
–
että
–
ajattelutapaan.
DKT:n
keskeisiä
tavoitteita on elämisen arvoisen elämän
luominen
yksilön
omien,
henkilökohtaisten elämäntavoitteiden
pohjalta. www.psshp.fi)
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Tänä päivänä Päivi on myös mummu, yhdeksäs
lapsenlapsi on haastattelun aikaan tulossa. Hän
osallistuu lastenlasten hoitamiseen ja elämään
mahdollisuuksien mukaan:
- Olen oppinut omia rajojani ja lapsetkin osaavat
kysyä, että jaksanko.
Päivillä on myös iäkäs äitinsä seinänaapurinaan ja
hänestäkin on huolehdittava:
- Autan äitiäkin voimieni mukaan. Mutta niinhän se
on, että itsestään pitää huolehtia ensin ja sitten
vasta pystyy muistakin huolehtimaan.
Päivi kokee elämässään olleet haasteet
sellaisina, että ne vaan piti kokea.
- Nyt nautin vapaudestani ja rauhastani.
Yritän pitää terveydestäni huolta, syödä
hyvin ja liikkua.
Päivin mielestä hänen on monta asiaa pitänyt
elämässään käydä läpi, että on selvinnyt. Monta
asiaa saa jäädä unholaankin.
- Ikävästä voi syntyä hyvääkin. Minulla on nämä
lapset ja olen todella mielissäni siitä, että lapsillani
on kaikki hyvin. He ovat ammateissaan, töissään ja
lapsenlapset ovat terveitä, Päivi iloitsee.
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Terveiset tulevaisuuden mielenterveysja päihdepalveluista hyvinvointialueella
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Nämä terveiset tulevat Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta, eli
Pirkanmaalaisittain PirSOTE hankkeesta. Me PirSOTE ”perhe”, kuten
itseämme nimitämme. Teemme
kehittämistyötä sydämellä ja suurella
halulla tavoitteenamme kehittää
Pirkanmaalle parhaimmat saavutettavat
ja yhdenvertaiset sosiaali- ja
terveyspalvelut.
Meitä on tässä PirSOTEn mielenterveysja päihdetyön kehittämisessä kokenut
kolmikko mielenterveys- ja päihdetyön
ammattilaisia toteuttamassa
toiminnallista uudistusta yhdessä
kaikkien kuntien so-te toimijoiden
kanssa ja heidän tukenaan.
Kehittämistyömme kohdentuu yli 18vuotiaiden palveluihin. Tiimimme on
aloittanut kokonaisuudessa tammikuun
2022 aikana. Edeltävän vuoden
kehittämistyöstä vastasi projektipäällikkö
yksin. Nyt joukon vahvistumisen myötä
teemme työtä hihat käärittynä kohti
tavoitteita. Tarkemmin kehittämisen
kohteena on oikea aikainen, oikea ja
helposti saavutettava tuki ja apu mielen
tai päihteiden käytön haasteissa.
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No mitäpä tällä kaikella käytännössä
tarkoitetaan? Tällä tarkoitetaan ja
tavoitellaan sitä, että esimerkiksi
terveysasemien hoitajavastaanottojen
sairaanhoitajien sekä eri sosiaalihuollon
ammattilaisten osaamista vahvistetaan
mielenterveys- ja päihdehaasteiden
puheeksiottoon ja tunnistamiseen sekä
kevyeen tukeen. Ammattilaisten
koulutukseen sisältyy myös osaamisen
vahvistaminen siihen, että he oppivat
tunnistamaan ja arvioimaan asiakkaan
tilanteen riittävän hyvin.
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Tavoitteemme on vahvistaa näiden soteammattilaisten taitoa tunnistaa, ottaa
puheeksi ja arvioida asiakkaan tarvitsema
tuen tarve. Oikea-aikaista ja riittävää
palvelua voi olla esim. ohjaaminen
Mielenterveystalon omahoito ohjelmiin
tai lääkärin lähetteellä
Mielenterveystalon nettiterapiaan.
Vahvistamme näiden sote-ammattilaisten
omaa osaamista mielenterveys- ja
päihdehaasteiden tukemiseen, siten että
he voivat kannatella itse asiakasta
esimerkiksi yli jonkin haastavan
elämäntilanteen.
Osaamiseen kuuluu myös tunnistaa ja
tunnustaa se, milloin ei oma osaaminen
riitä! Osaamista on se, että tunnistaa
asiakkaan tarvitsevan avukseen ja
tuekseen, tulevaan sote-keskukseen
jäävän ”miepä -tiimin” (esim. psykiatrinen
sairaanhoitaja, päihdesairaanhoitaja) apua
tai tilanteen ollessa hankalaoireinen,
lähetettä erityistason palveluun, eli
psykiatrian avopoliklinikalle tai
osastohoitoon.
Tähän kokonaisuuteen suoraan
kytkeytyvät myös toimivat
konsultaatiokanavat, mitä myös PirSOTE
kehittämisessä työstetään. Konsultaatio,
eli toiselta ammattilaiselta neuvon
kysyminen, tukee sitä, ettei asiakkaan
tarvitse kulkea välttämättä hoitopolulla
eteenpäin, vaan saa avun ongelmaansa
nopeasti ja saman ammattilaisen toimesta,
kenelle huolensa on ensimmäisen kerran
kertonut!
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Koko kokonaisuuden isona tavoitteena on
siis saada tulevan hyvinvointialueen
asukkaille nopeat ja joustavat palvelut
oikea-aikaisesti. Tulevaisuudessa, jos
hyvinvointialueen asukas kokee
elämässään jotain myllerrystä ja joutuu
kohtaamaan mielen tai päihteiden käytön
kanssa haasteita, tulee hän saamaan
nopean avun jo heti ensimmäisen
yhteydenoton perusteella. Tilanne
kartoitetaan ja arvioidaan sovitun tavan
mukaisesti ja yhä useammin avun saa
esimerkiksi siltä samalta hoitajalta,
keneen olet asiassasi alun perin yhteyttä
ottanut.

Työtä meillä vielä riittää paljon, mutta
luottamus on vahva yhteiseen tekemiseen
ja siihen, että meillä jokaisella on vilpitön
halu saada muutettua palveluita
helpommin ja nopeammin saatavaksi ja
näin vältämme myös ongelmien
mahdollisen pahentumisen!
Oikein ihanaa lisääntyvän valon
voimaannuttavaa talven jatkoa jokaiselle!
Yhteistyö terveisin:
Kaija
Kaija Saari, projektipäällikkö
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Lyhyesti Sotesta
teksti: Ritva Hiltunen
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Edellisten eduskuntavaalien jälkeen
uusi hallitus teki eduskunnalle
esityksen Sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen
uudistamisesta. Uusi laki
uudistuksesta hyväksyttiin
kesäkuussa 2021.
Sote-uudistus oli ollut päättäjillä
valmisteluissa melkein 15 vuotta.
Kun päätös asiasta lopulta tehtiin, on
asia edennyt nopeasti. Tammikuussa
2022 meillä oli aluevaalit, joissa
valittiin aluevaltuustot. Ensi vuonna
siirrytään hyvinvointialueisiin.
Ennen kuntien vastuulla oli
sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja
pelastustoiminnan järjestäminen.
Nyt niistä vastaavat
hyvinvointialueet.
Hyvinvointialueella on itsehallinto.
Aluevaltuustot käyttävät ylintä
päätösvaltaa alueen asioissa.
Sote-uudistuksen tavoitteena on
kaventaa hyvinvointi- ja
terveyseroja, turvata yhdenvertaiset
ja laadukkaat sosiaali- ja terveyssekä pelastustoimen palvelut,
parantaa palvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta, turvata
ammattitaitoisen työvoiman saanti,
vastata yhteiskunnallisten
muutosten mukanaan tuomiin
haasteisiin ja hillitä kustannusten
kasvua sekä parantaa turvallisuutta.
Hyvinvointialueet ovat
muodostuneet pääosin tuttujen
maakuntajakojen perusteella. Niitä
on 21. Pirkanmaan hyvinvointialue
on Suomen suurin. Helsingissä ei
aluevaaleja käytykään, siellä
Helsingin kaupunki vastaa omasta
alueestaan.

Haasteita ja tavoitteita
Aluevaltuustot aloittavat työnsä
maaliskuussa 2022. Pirkanmaan
valtuustoon valittiin 79 valtuutettua ja
varajäsentä.
Palvelujärjestelmässämme on ympäri
maata erilaisia ongelmia. Joissain on
vahva muuttotappio ja joissain on
enemmistö ikääntyviä. Näillä alueilla
palvelujen järjestäminen on
haasteellista. Suuremmissa
kaupungeissa väestön määrä kasvaa ja
sekin tuo yhtä lailla haasteita riittäviin
sosiaali- ja terveyspalveluihin. Myös
maahanmuuttajien määrän kasvu tuo
omia lisiään näihin.
Sote-uudistuksessa hallituksella on ollut
tavoitteena, että sosiaali- ja
terveydenhuollon toiminnan
painopistettä siirretään perustason
palveluihin ja ennaltaehkäisevään
toimintaan. Palvelut halutaan
yhteensovitettaviksi, hoitoketjut
sujuviksi ja ihmisille tarpeenmukaista ja
vaikuttavaa palvelu oikeaan aikaan.
Tavoitteina on turvata yhdenvertaiset ja
laadukkaat sosiaali- ja terveyshuollon
sekä pelastustoimen palvelut
hyvinvointialueilla asuville.
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Yhteistyötä myös maakuntien
välillä
Hallituksen tavoitteissa pidetään
mukana mahdollisuus käyttää
palveluita yli maakuntarajojen.
Maakuntia ohjataan tekemään
yhteistyötä.
Erityistason palveluiden turvaamiseksi
muodostetaan viisi yhteistoimintaaluetta. Alueet pohjautuvat voimassa
oleviin erityisvastuualueisiin.
Erityistason palveluja ovat
sosiaalipuolella muun muassa
vammaispalvelut, toimeentulotuki,
lasten suojelu, kuntouttava
työtoiminta, perhetyö, omaishoidon
tukin ja kotouttaminen.
Sosiaalihuollon erityispalveluiden
tuottamiseen osallistuvat
täydentävien palveluiden tuottajina
myös yritykset ja järjestöt.
Terveyspalvelujen puolella
erityistason palveluilla tarkoitetaan
erikoissairaanhoitoa. Sen hoitavat
sairaanhoitopiirit, niitä on Suomessa
21. Erikoissairaanhoito tuotetaan
pääsääntöisesti sairaanhoitopiirien
keskussairaaloissa.
Sote-uudistusta voi seurata
nettisivuilta: www.soteuudistus.fi.
Sinne STM ja THL päivittävät
ajankohtaista tietoa ja uutisia
soteuudistukseen ja sen etenemiseen
liittyen.
lähteet: soteuudistus.fi, thl.fi, vn.fi

Nyt on päihde- ja
mielenterveyspalveluiden
vuoro!

Taimi

oli

mukana

osoittamassa

maaliskuun

mieltä

7.

päivä

päihde-

ja

mielenterveyspalveluiden puolesta.
Mukana

oli

noin

Mielenosoituksessa
puolueita

osallistujaa.

haluttiin

muistuttaa

vaalilupauksistaan

aluevaltuustot
kertaa.

200

ennen

järjestäytyvät

Varsinkin

kuin

ensimmäistä

mielenterveysteemaa

nostettiin vaalikampanjoissa paljon esiin.
Nämä vaalilupaukset eivät ole aikaisemmin
juuri

näkyneet

todellisina

satsauksina

päihde- ja mielenterveyspalveluihin. 2000luvulla

terveydenhuollon

kokonaismenot

kasvoivat 14 miljardista 22 miljardiin (3).
Tästä

vain

5

%

on

sijoitettu

mielenterveyspalveluihin.

päihde-

Niihin

ja

sijoitettu

rahamäärä on myös tasaisesti pienentynyt.
Mielenterveys-

ja

päihdeongelmat

kaatuvat koskettavat meitä kaikkia. 25 %
suomalaisista
jossa

lapsista

on

elää

perheessä,

päihde-

mielenterveysongelmia,

tai

tai
molempia.

Hoitoon pääsy on hidasta ja jonot pitkiä.
Sairastuneita
suunnitella
läheiset

ei

ehditä

tutkia

perusteellisesti.

jäävät

usein

yksin

tai

hoitoa

Sairastuneen
huolensa

ja

taakkansa kanssa.
Hyvä hoito kannattaa myös taloudellisesti.
On arvioitu, että jokainen mielenterveys- ja
päihdepalveluihin sijoitettu euro tuottaa 35 euroa.
Marssi

lähti

Pakkahuoneen

aukiolta

ja

jatkoi kohti Keskustoria, jossa oli ohjelmaa.
Tapahtuman järjestää Pirkanmaan päihdeja mielenterveysjärjestöjen verkosto.
Linkistä

pääset

YouTubessa

olevaan

videoon marssista:

https://www.youtube.com/watch?
v=4HcwGTTFFTI
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Kela tehostaa sairauspäivärahaa pitkään
saavien kuntoutustarpeen selvittämistä
17
Kun työkyvyttömyys pitkittyy, Kela selvittää
asiakkaan kuntoutustarpeen viimeistään silloin,
kun sairauspäivärahaa on maksettu 60 päivää.
Jatkossa Kela selvittää kuntoutustarpeen
tarvittaessa myös silloin, kun
sairauspäivärahaa on maksettu 150 ja 230
päivää.
Kelan on selvitettävä asiakkaan kuntoutustarve
viimeistään silloin, kun asiakas on saanut
sairauspäivärahaa 60 arkipäivää.
1.1.2022 sairausvakuutuslakiin tuli muutos,
jonka myötä Kela selvittää kuntoutustarpeen
tarvittaessa myös silloin, kun
sairauspäivärahaa on maksettu 150 ja 230
päivää.

Pitkittyviin sairauspäivärahakausiin kiinnitetään
jatkossa erityistä huomiota myös
työterveyshuollossa. Jo nyt työterveyshuollon
täytyy selvittää työntekijän työssä jatkamisen
mahdollisuuksia ennen kuin sairauspäivärahaa
on maksettu 90 arkipäivää. Viimeistään silloin
työntekijän on toimitettava Kelaan
työterveyslääkärin lausunto jäljellä olevasta
työkyvystä ja työssä jatkamisen
mahdollisuuksista, jotta sairauspäivärahan
maksu ei katkea.
Jatkossa työterveyshuolto selvittää työssä

Näitä ajankohtia kutsutaan
sairauspäivärahakauden tarkistuspisteiksi.
Kuntoutustarpeen selvittämistä tehostamalla
halutaan ehkäistä pitkittyviä työkyvyttömyyksiä
ja varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa
kuntoutuspalvelut oikeaan aikaan. Näillä
toimenpiteillä edistetään asiakkaan työhön
palaamista ja ehkäistään
työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista.
Kela selvittää kuntoutustarvetta käytössään
olevien asiakirjojen pohjalta ja tarvittaessa
soittaa asiakkaalle.

jatkamisen mahdollisuuksia tarvittaessa myös
ennen kuin työntekijä on saanut
sairauspäivärahaa 150 ja 230 päivää. Jos
lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista
on tehty, työntekijän pitää toimittaa se Kelaan.
Toisin kuin 90 päivän kohdalla, tämän
lausunnon puuttuminen ei kuitenkaan estä
päivärahan maksun jatkumista.
Vuonna 2020 sairauspäivärahaa sai 294 568
henkilöä. Vuonna 2019 saajia oli 304 146
henkilöä. Heistä noin 32 000 sai
sairauspäivärahaa 150 päivää tai enemmän.

Asiakas saa tietoa mahdollisesta
kuntoutuksesta ja hänen kanssaan voidaan
pohtia eri vaihtoehtoja. Tarvittaessa hänet
ohjataan sopivaan kuntoutukseen.

Tarkistuspisteet huomioidaan
myös työterveyshuollossa

Vuonna 2019 sairauspäivärahan enimmäisaika
(300 päivää) täyttyi noin 25 187 henkilöllä eli
noin 8 %:lla.
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Kauan

sitten

kotiin

kahden

saatossa

nuori

tyttö

matkasi

järven

hän

väliin.

rakensi

uuteen

Linnaa

korjattiin

Vuosien

kuinka

linnasta

oman

pienen

linnansa kallion korkeimmalle kohdalle. Hän
kärsi

nälkää

suunnitteli

ja

ja

löytämistään
olivat

iltaisin

teetä

rakensi

pientä

vanhoista

toisten

juodessa
kotiaan

tavaroista,

hylkäämiä

tai

mitkä

lisäämällä niihin ripauksen itseään.

mestareilta
Suurin

hän

tietoa,

aarre

tiedon

oli

etsi

miten
tehdä

perusteella.

Vei

jäi

tyttö

uupumaan

kaivoksella

unelmansa.

mutta

sielu.

unohtaen

Unelman

näki,
Hän

lopulta

puuttuessa

tyttö

uupui kaivoksen raakaan työhön. Hänellä ei
ollut enää syytä käydä mestareiden luona
jakamassa intohimojaan.

jälkeen

jättämiä. Tyttö antoi niille uuden elämän

Vaelluksillaan

pakersi

ulkoa,

päivänä

markkinoilla

uteliaana

asiat

Syksyisenä

tehdään.

käsillä

hiljaisen

vuosia

saada

kodista oman näköinen, tyttö teki monta

vanhan

tyttö

naisen,

tapasi

joka

kutsui

tytön taloonsa vierailulle. Talo oli täynnä
erityisiä ihmisiä, mutta kaikkia vaivasi sama
sairaus: sielun tyhjyys. Naisen luona tyttö
hörppi

teetä

Vähitellen

ja

jakoi

tyttö

sielunsa

alkoi

tyhjyyttä.

saada

takaisin

harharetkeä ja valintaa, mutta niille löytyi

näkemisen ja kuuntelemisen taidon, mutta

aina syy, kun antoi ajan kulua.

hän

joutui

opettelemaan

uudelleen

elämisen taidon.
Tyttö käveli monta mäkeä ylös ja alas sekä
ylitti

leveän

linnan

sillan.

pihan

ajamana.

tyttö

linnan.

Hän

paikan,

läpi

Pienen

päältä

Ison
hän
kylän

löysi

aidatun

pinkaisi

pelon

vierestä

kallion

ränsistyneen

suunnitteli

johon

herran

kaikki

valkoisen

tekevänsä
voisivat

siitä

tulla

ja

kohdata toisensa. Vioista huolimatta kukin
voisi korjata linnaa omaamillaan taidoilla
voimiensa rajoissa.

antaa

ajan

istutettaisiin
ihailla,

kulua.

ruusupensaita.

haistella

terälehtien

Linnan

sekä

hellän

pihalle

Niitä

tuntea

voisi

ihmisten

Talo
sieluilla

täytettäisiin
ja

poskella.

kohtaavien

luovuudella,

mitä

ne

ikinä olisi. Linnan ylimpään kerrokseen tyttö

minnekään.
tyttö

työskenteli

omistajan

tehdä

ymmärsi,

ettei

taitonsa

luovuutensa

ja

kautta

yhteyden

sieluunsa. Samalla hän sai takaisin rauhan,
lempeyden,
auttamisen.

ilon

ja

Talvella

naista

pyyteettömän

auttamalla

sekä

hän

mielessään

kiitti

rakensi

palasista uutta unelmaansa. Rakentaminen
vie

aikaa,

joten

tyttö

joutui

valitsemaan,

millä tavoilla auttoi ja milloin.

Keväisenä päivänä tyttö valitsi lähtevänsä
kohti

unelmaansa.

tietäen
ettei

Lyyli

Hän

hyvästeli

palata.

Tyttö

tai

ihmiset

naisen

ymmärsi,

siellä

olisi

koskaan samanlaisia kuten ei hän itsekään.

ahkerasti

ostaneen

voivansa

talo,

kaivoksessa. Kesäisenä päivänä tyttö kuuli
kaivoksen

ja

Tärkeimmän

löysi

Unelman toteuttaakseen tyttö etsi saman
ja

jaksoi

mestareiden hiljainen tieto ollut kadonnut

rakentaisi oman pikku linnansa.

sieluisia

enemmän

hän

ruusun

kosketuksen

Ahneuden vallatessa sielun ruusunpiikki voi
satuttaa.

tekemällä

vähitellen

vanhaa

Aina löytyy jotain, mitä toinen osaa tehdä,
kun

Yhdessä

linnan,

tehdäkseen siitä oman palatsinsa.
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Uusiin töihin
Aloitin työt Taimissa tammikuun puolessa
välissä viikkoa oltuani ensin viime vuoden
vapaaehtoisena

tarjoamassa

taimilaisille

viikoittain kahdenkeskistä keskusteluapua.

Opiskelin

aikanani

psykologiksi.

Tampereella

Vuosituhannen

vaihteessa

valmistumisen lähetessä internet oli vielä
upouusi

asia,

ja

verkkosivustoja
Yksi

asia

ja

mukanaan

minulle

tarjottiin

kehittävässä
työ

reilut

johti
20

töitä

yrityksessä.

toiseen

vuotta

ja

vei

kestäneelle

matkalle eri yrityksiin erilaisten vimpainten
ja

palveluiden

eriskummalliseen

Tuona aikana tein kaikenlaisia töitä maan
taivaan

väliltä

suunnittelusta
kehittämiseen.
aina

Omat

kanssa.

työtehtäväni

tekemisissä
En

ole

olivat

ihmisten

koskaan

ollut

kiinnostunut tekniikasta sinänsä, vaan siitä
miten

aloin

siirtymään

aivan

psykologin

toisiin

kuvioihin

koulutusta

tekniikkaa

ja

hyödyntämään.

Kaikenlaistahan sitä tulee aina mietittyä, ja
varmistuakseni
pelkästään

siitä,

ettei

haihattelusta,

vapaaehtoiseksi.

Ilokseni

kyse
tulin

ollut
Taimiin

huomasin,

että

työ mielenterveyden parissa sopi itselleni

😊

iikkeelle

L

kännyköiden
kaupunginosien

vahvasti

toiminnan

lähetessä

enenevästi miettimään, josko vielä ehtisin

oikein hyvin – jopa muidenkin mielestä

maailmaan.

ja

50-vuotissynttärien

voidaan

hyödyntää

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Liikunta

ja

asioista,

liikkuminen

joka

ruokailun

hyvän

ohella

mielialaa.

on

unen

yksi
ja

terveellisen

takuuvarmasti

Liikunnan

harvoista

kohentaa

voimasta

keho

voimistuu ja virkistäytyy ja ryhmäliikunnan
parissa
vaihtaa

voi

lisäksi

kuulumiset

asioita.
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Olen itse harrastanut liikuntaa koko ikäni hyvin monen
erilaisen

lajin

ykkösenä.
muutama

parissa

pallon

Jalkapalloa
taukovuosi

potkimisen

olen
pois

ollessa

pelannut

lukien

yli

aina

puulaakissa

30

vuotta

ja

futsaliakin neljännesvuosisadan ajan. Hienoimpia hetkiä
lajien

parissa

ovat

kentänlaidan
enemmän

olleet

kenttätapahtumien

rupattelut,

tai

saunaillat

vähemmän

ja

vakavammat

lisäksi

erilaiset

turnaukset

ja

kisat.

Liikuntaryhmien valmentamisesta minulla on kokemusta
jalkapallosta
ajoilta
lähes

ja

ja

futsalista

erilaisten

kaikissa

pojan

ryhmien

harrastustoiminnan

toimintaa

valmistumisen

olen

ohjannut

jälkeisissä

töissä.

Kuullessani että Taimiin tuli avoimeksi ohjaajan paikka,
ilmoitin välittömästi kiinnostuksestani, ja täällä sitä nyt
sitten ollaan.

Kannustava kohtaamispaikka
Tullessani

Taimiin

korona-rajoitukset

olivat

tiukimmillaan, mutta ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin.
Koronan vuoksi ryhmäliikunta oli pitkään tauolla, joten
ehdin
Jutella,

viettää

enemmän

pelata

shakkia

aikaa
ja

kohtaamispaikalla.

ihmetellä

ajankohtaisia

tapahtumia ja muita asioita.

Kohtaamispaikan ihmiset ja sen tervetulleeksi toivottava
välitön

ja

Tutuiksi

ovat

Tanja,

hyväntuulinen
siellä

Anna,

henki

tulleet

Erkki,

mm.

Johannes,

on

parasta

Tommi,

Taimia.

Touko,

Moona,

Päivi,

pitkän

tauon

Jouni,

Kari

ja

monet muut persoonat.

Nyt

Taimissa

monet

ovat

erilaiset

liikuntaryhmiin

startanneet

liikunnalliset

samanlaista

ryhmät.

hienoa

jälkeen

Koitan

tunnelmaa,

tuoda
mistä

olen itse saanut kohtaamispaikalla nauttia.

Mikäli

sinulla

liikuntaryhmän
vapaaehtoiseksi

on

ideoita

suhteen

tai

liikuntaryhmien

tai

toiveita

haluat

itse

vetäjäksi,

niin

tietyn
ryhtyä
soita,

laita viestiä tai tule käymään Taimissa niin jutellaan
aiheesta lisää. Nähdään kohtaamispaikalla, ja nähdään
ryhmissä!
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