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PÄÄTOIMITTAJALTA
”MIETIN, MILLAISTA OLISI ELÄÄ MAAILMASSA, JOSSA OLISI AINA KESÄKUU.”
( L.M. MONTGOMERY)

Olipa pitkä talvi. Ja pitkä kevät. Kesän odotus alkoi jo olla sietorajoilla.
Tiedän monta ihmistä, joka ei pidä kesästä. Siihen on monia syitä. Esimerkiksi: liian kuuma,
hyttysiä ja muita pistelijöitä, ympäri vuorokauden valoisuus häiritsee unia ja mitkään
palvelut ei pelaa.
Suomi on oikeasti kiinni. Et pääse hammaslääkäriin, ei oikein ole saatavilla lääkäripalveluja,
mielenterveyspalvelut ovat myös lomalla. Vanhusten hoitopaikat ja lasten päiväkodit
menevät vajaalla henkilökunnalla tai vähintään vajailla palveluilla. Kesäisin eri palvelut
yhdistävät toiminnot ja asiakas vaihtaa tutusta paikasta muualle jne. jne.
Sekin vielä, kun ihmiset hilluvat ympäriinsä öitä myöten ja kaupungissa on rumia telttoja
täynnä meteliä ja kaljakuppiloita.
Ihan oikeutettuja syitä kaikki. Sanonkin kesästä vähemmän pitäville, että voi sinä
onnellinen, olet syntynyt ihan oikealle puolen maapalloa. Meillä on kesä sen verran lyhyt,
että heille, jotka siitä pitävät ja sitä kaipaavat, voimme kyllä suoda sen. Eikö totta?
Palvelut pitäisi kuitenkin saada toimivaan myös kesällä. Ihmistä ei saa jättää yksin hätänsä
kanssa. Siinä on uusille hyvinvointialueille tärkeä haaste.
Mitä minä tykkään kesästä? Pidänhän minä, paljon. Ensimmäisenä tulee mieleen lintujen
laulu ja puiden lehtien kahina tuulessa, kaikki ne värit, se kauneus - ja aurinko. Se, kun voi
nostaa kasvonsa aurinkoon, antaa tuulen hulmuta korvissa, kastaa jalat veteen ja olla vain.
Ja voi kesäkuu, kun kaikki on vielä edessä.
Kaikille, kesästä pitäville ja vähemmän pitäjille, oikein mukavaa kesä-, heinä- ja elokuuta!
Ritva Hiltunen
ritva@taimiry.fi
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TAIMIN

TOIMINTAKALENTERI

KESÄ 2022

Taimin logolla merkatut ryhmät kokoontuvat Taimin tiloissa Koulukadulla.
Ryhmät ovat kaikille avoimia, maksuttomia eivätkä vaadi sitoutumista.
HUOM. Muutokset toimintaan mahdollisia. Ilmoittautuminen tarvitaan vain Bolsterjooga-venyttelyyn.

14.30

Taimin kohtaamispaikka os. Koulukatu 11 on avoinna Ma, Ti, Ke ja To 11-15. Pe 11-14
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Taimissa tapahtuu myös
kesäaikana.
Kohtaamispaikka on
avoinna ma-to klo 11-15 ja
pe 11-14. Viikonlopun
aukioloja jatketaan taas
syyskuusta, mikäli
saamme riittävästi
vapaaehtoisia.

FRISBEEGOLF

FUTISHÖNTSYT

tiistaisin
klo 13:00

maanantaisin ja torstaisin
6.6. - 4.8. klo 15-16:30

Frisbeegolf on tiistaisin
Epilän frisbeegolf kentällä.

Jalkapalloilua toisia
kannustavassa ja rennossa
hengessä Pyynikin
urheilukentällä.

JOOGAVENYTTELY
PUISTOSSA
torstaisin (2.6.-23.6. ja 4.8.-11.8.) klo 13-14, Eteläpuisto 1

reallygreatsite.com
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Sateella kokoonnumme Voitto-tilassa, Koulukatu 11 sisäpiha,
ulko-ovessa lukee tilan nimi.
Taimin joogavenyttelyssä teemme joogasta lainattuja liikkeitä:
herättelemme kehoa ja nautimme pitkistä avaavista
venyttelyistä. Sopii myös aloittelijoille. Puistoon oma
joogamatto tai muu alusta (esim. iso pyyhe, matkahuopa tms.)
mukaan. Voitto-tilassa on joogamatot.

KESKUSTELUA
MASENNUKSESTA

PESÄPALLOILUA

RUOKAHÄVIKKI
RYHMÄ

maanantaisin
klo 12.30 - 14:00

keskiviikkoisin klo 14

torstaisin klo 11-12.30

Tesoman koulun
palloilukentällä
Varusteita paikan päällä.

Tuttu ruokahävikkiryhmä
kokoontuu koko kesän ajan
Taimin keittiössä
Koulukadulla.
Teemme ruokaa, katamme,
ruokailemme, tiskaamme ja
siivoamme yhdessä. Ruoan
meille tarjoaa Ruokapankki.

Taimin Rauha-tilassa.
Kulku sisäpihalta.
Ohjattua keskustelua eri
mielenterveysaiheista
ryhmässä.

BOLSTERIJOOGAVENYTTELY
keskiviikkoisin klo 13-14:30 Taimin Voitto-tilassa.
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.
Ryhmä sopii myös aloittelijoille. Kysy vapaita paikkoja
toimistosta puh. 045 135 1351 toimisto@taimiry.fi

reallygreatsite.com
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TAIMIN MATKA
PORVOOSEEN
Päivämatkalle Porvooseen lähdetään torstaina
11.8.2022 klo 9.00 Tampereen vanhalta kirkolta
Keskustorilta.
Noin klo 12-13 Ruokailemme Ravintola Hanna
Mariassa Porvoossa.
Noin klo 13-14 on osallistujille mahdollisuus
opastettuun kävelykierrokseen Vanhassa Porvoossa.
Kävelyopastuksen aikana tutustutaan Vanhan
Porvoon monipuoliseen historiaan, keskiaikaisesta
kirkosta valtiopäiväaikaisiin rakennuksiin. Katuja ja
kujia kävellen kuullaan myös tarinoita kaupungissa
asuneista ja vierailleista mielenkiintoisista henkilöistä.
Opastukseen sisältyy tutustuminen Tuomiokirkkoon,
mikäli seurakunnan toiminta sen sallii.
Noin klo 15 alkaen on omaa aikaa käydä putiikeissa,
liikkeissä sekä muissa paikoissa.
Paluu lähtö Tampereelle on klo 17.00
Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Ilmoittautumiset
Taimin toimistolle puh 045 135 1351 tai sähköposti
markus@taimiry.fi
Ilmoittautuminen ja maksu 27.7. mennessä tilille
FI53 4726 5020 0003 49 (viestiksi: Porvoo ja lähtijän
nimi) tai käteisellä Taimin toimistoon.
HUOM! 27.7 jälkeen tehdyistä peruutuksista emme
palauta osallistumismaksua.
Osallistumismaksu 30€, sis. kyydin ja ruokailun yms.
Ohjaajina Porvoon oma poika Juha, sekä reissumies
Markus
Ystävällisin terveisin
Markus & Juha
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PORVOO TUTUKSI
Vanha Porvoo lienee kaikille tuttu vähintään kuvista. Porvoosta löytyy myös muita mielenkiintoisia
vierailukohteita. Alla muutama kohde, jotka sijaitsevat alle kilometrin kävelymatkan päässä Vanhan
kaupungin raatihuoneelta.

Runebergien koti (maksullinen kohde)
Runeberg asui Porvoon kodissaan vuodesta 1852 kuolemaansa asti vuoteen 1877. Koti on entisöity
upeaan kuntoon, ja vierailun yhteydessä voi tutustua myös pariskunnan pojan, Walter Runebergin
veistoskokoelmaan ja vierailla museokaupassa. Talon pihasta löytyy myös Fredrika Runebergin
suunnittelema puutarha. (HUOM! Avoinna klo 16 asti)
Runebergien koti sijaitsee Porvoon Empire-kaupunginosassa, joka on vanhan kaupungin ohella yksi
kaupungin hienoimmista vanhoista kävelykohteista.
Porvoon hautausmaa
Hautausmaa on vihitty käyttöön vuonna 1789 ja se on Suomen neljänneksi vanhin
kirkkorakennuksesta erillään oleva hautausmaa Kauniille hautausmaalle on haudattu mm. J.L
Runeberg, Eugen Schauman ja Ville Wallgren.
Linnamäki
Vanhan Porvoon laidalla sijaitseva mäkilinna, jonka rakentamisaika sijoittunee keskiajalle. Vanhaa
vallitusta ei mäellä enää ole, mutta voit kävellä alueella ja kokeilla samalla puusiltoja pitkin liikkumista.
Välikatu ja joenranta
Lounaspaikkamme Hanna-Maria sijaitsee joen välittömässä läheisyydessä Välikadulla, jonka varrella
on arviolta yli puolet vanhan Porvoon kahviloista ja liikkeistä. Välikadulta löytyy myös Remu Aaltosen
koti. Porvoon kuuluisat ranta-aitat sijaitsevat myös Välikadulla.
Muita vierailukohteita ovat mm. keskusta-alue puistoineen, Taidetehdas, keskustan puolen joenvarsi,
rautatieasema, Porvoon tori sekä lounaspaikan vieressä sijaitseva Brunbergin myymälä.

VERKOSSA
KIPUNOI 8

VERKOSSA
KIPUNOI 9

Lisätietoja Porvoosta löydät osoitteesta:
www.visitporvoo.fi

MARKUS TULI TAIMIIN

Ennen kuin aloitin Taimissa
työskentelyn ohjaajana, en
tiennyt Taimin toiminnasta
juuri mitään. Mutta nyt,
muutaman viikon aikana,
paikka, toiminta ja ihmiset
ovat tulleet enemmän
tutuiksi, enkä voisi olla
iloisempi työpaikan suhteen.
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Ahdistuneisuushäiriöt lisääntyvät erityisesti
nuorilla naisilla

tiedottaa

Pitkät sairauspoissaolot mielenterveyssyistä
kääntyivät jälleen kasvuun
Mielenterveyden häiriöihin perustuvien
sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi taas
kasvamaan vuonna 2021. Erityisesti
ahdistuneisuushäiriöön perustuvat
päivärahapäivät lisääntyivät. Nuorilla naisilla
niitä on nyt lähes viisi kertaa enemmän kuin
vuonna 2005.
Ensimmäisenä koronavuonna 2020 Kelan
korvaamien mielenterveyden häiriöihin
perustuvien päivärahapäivien määrän kasvu
pysähtyi. Vuonna 2021
mielenterveysperusteisten päivärahapäivien
määrän kasvu jatkui jälleen, kertoo Kelan
tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren.
Kela voi maksaa sairauden ajalta
sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen.
Omavastuuaikaa on yleensä sairastumispäivä
ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää.
Vuodessa yli 10 000 lisää mielenterveyden
häiriöihin perustuvien sairauspäivärahojen
saajaa
Vuonna 2021 kolme prosenttia ei-eläkkeellä
olevista työikäisistä eli noin 95 000 henkilöä
sai sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriön
takia. Edellisvuoteen verrattuna saajia oli noin
11 000 enemmän. Saajien määrä on kasvanut
yli 60 prosenttia % vuodesta 2016.
Kaikkiaan sairauspäivärahaa sai vuonna 2021
noin 305 000 henkilöä eli 9,5 prosenttia eieläkkeellä olevista työikäisistä.
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Mielenterveyteen liittyvät
sairauspäivärahapäivät ovat lisääntyneet
erityisesti nuorten keskuudessa.
Ahdistuneisuushäiriöihin perustuvat
sairauspäivärahapäivät ovat yleistyneet
erityisen jyrkästi 16–34-vuotiailla ja 35–49vuotiailla naisilla.
”Mielenterveyden häiriöiden lisääntymiseen on
herättävä kiireellisesti, jotta niiden
kasvusuunta ei jää pysyväksi”, sanoo
Blomgren.
16–34-vuotiailla naisilla masennuksen
perusteella maksettujen päivärahapäivien
määrä henkilöä kohden on vuosina 2005–
2021 noin kaksinkertaistunut.
Ahdistuneisuushäiriöiden perusteella
maksettujen päivien määrä on lähes
viisinkertaistunut.
Yhä useampi tekijä kuormittaa
Kelan tutkijat ovat jo aiemmin arvioineet, että
mielenterveyteen perustuvien
sairauspoissaolojen kasvu voi johtua useasta
tekijästä, jotka kuormittavat samaan aikaan.
Mielenterveyttä kuormittavat muun muassa
työolojen muutokset, pitkittyneet hoitojonot,
nuorten aikuisten kasvavat suorituspaineet,
ilmastonmuutos, koronapandemia ja
viimeisimpänä Ukrainan sota.
”Erityisesti ahdistuneisuushäiriöihin liittyvien
sairauspoissaolojen taustoja sekä
ahdistuneisuusoireilua ja poissaoloja hillitseviä
keinoja on selvitettävä kiireellisesti”, sanoo
Blomgren.
Lisätietoa: Tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren
ja tutkija Riku Perhoniemi ovat kirjoittaneet
aiheesta pidemmin Kelan tutkimusblogissa
https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6636

taimin

Retriitti

KYLMÄ KEVÄT LÄMMIN RETRIITTI
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TAIMIN
RETRIITTI
PIDETTIIN
JÄLLEEN
VÄHÄSILLAN LEIRINTÄKESKUKSESSA. TÄLLÄ
KERTAA AJANKOHTANA OLI TOUKOKUUN
ALKU. VÄHÄSILTA SIJAITSEE TEISKOSSA
KAUNIIN PAARLAHDEN RANNALLA.
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HENRI KIITTÄÄ
HARJOITTELUJAKSOSTA:
"VERTAISTUKI TEKEE TÄSTÄ PAIKASTA SEN, MITÄ SE ON!"

Se oli 24 tammikuuta kun astuin ensimmäisen kerran aamu
kahdeksalta Taimin takaovesta sisään. Se pieni jännitys mikä
minulla oli, jäi heti Voitto-saliin venyttelyjoogan jälkeen.
Muistan, kun mietin, kuinka hieno harjoittelupaikka tällainen on,
missä viikko alkaa joogalla.
Kahvien ja esittelyiden jälkeen tutustuin tähän upeaan taloon, mihin asetuin hyvin heti ensimmäisestä päivästä
lähtien. Valitettavasti ensimmäiset kolme viikkoa harjoittelusta meni voivotellessa, kun ryhmät olivat koronan
vuoksi vielä kiinni.

Henri (toinen vas.) opastaa Taimin keittiössä.

Harmitus oli varmasti kovempi teille kävijöille. Tänä
aikana sain kuitenkin tutustuttua kohtaamispaikalla
mahtaviin ihmisiin. Ette epäröineet ottaa minua
mukaan keskusteluihin, shakin pelaamiseen tai
muuten vaan kahvittelemaan.

Se yhteisöllisyys ja tuki mitä tarjoatte toisillenne, on
sellaista, minkä tulen muistamaan Taimista. Vaikka
teillä on täällä loistavat ohjaajat, koen, että
heidänkään tukensa ja ammattitaito ei pysty samaan
mitä te pystytte toisillenne tarjoamaan.

Kun ryhmät lopulta aukesivat, aukesivat minulle
myös kaikki se upea toiminta mitä täällä järjestetään.
Olen pyrkinyt käymään kaikissa ryhmissä, mitä täällä
järjestetään. Näin saisin selkeämmin kuvan, mitä ne
pitävät sisällään. Toiminnan monipuolisuudesta olen
todella vakuuttunut. On liikuntaa, vaikka kuinka
moneen lajiin, syvällisiä tai vapaampia
keskusteluryhmiä, arkielämän taitojen ryhmiä sekä
taidetta soiton, laulun ja kuvataiteen muodossa.

Itse olen saanut Taimista innostumisen liikkumiseen
uudelleen. Lisäksi myös olette muistuttaneet, kuinka
mukavaa ja palkitsevaa on ruuanlaittaminen
porukalla. Tai kuinka peli shakkia saa aivot melkein
nyrjähtämään. En ole myöskään pitkään aikaan ollut
enemmän perillä jääkiekon SM-liigasta, kun nyt olen.
Aiemmin olin ajatellut, että tulisin tulevaisuudessa
tekemään töitä nuorten parissa, mutta Taimi sai
minut miettimään uudelleen. Joka tapauksessa on
aika vaihtaa paikkaa kohti uusia haasteita.
Oli mahtavaa viettää aikaa teidän kanssanne.

VERKOSSA

Nostan kuitenkin näidenkin yläpuolelle teidät kävijät
ja teidän vertaistuellisuutenne. Se tekee tästä
paikasta sen mitä se on.
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Toivottelen kaikille oikein hyvää kevään jatkoa!

Taimissa käyminen
vähentää kalsaripäiviä
Teksti ja kuvat: Ritva Hiltunen
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Kari on syntynyt 50-luvulla Tampereella. Hän on
ammatiltaan hitsaaja ja työura on paljon ollut
metallialan töitä.

Pitkä talvi tuo yksinäisyyden

25 vuotta hän on ollut työelämästään
laitosmiehenä. Hän on ollut töissä esimerkiksi
HH:ssa, Puolustusvoimissa, Pirkkalan kunnalla ja
Tampereen kaupungilla.

Talvi on ollut pitkä, Kari sanoo:
- Tulis kesä ja kärpäset. Pääsisi mato-ongelle ja
mökille ja syksyllä metsästämään. Olen
metsästänyt ihan lapsesta asti, enää ei tarvitse
ampua. Voin istua kannon nokkaan termospullokahvin ääressä, hän tunnelmoi.

Hän oli Tampereen kaupungilla töissä pitkään.
- Kesällä oli paljon siivoushommia ja talvella
sitten niitä talvihommia. Enimmäkseen olin
traktorin päällä, Kari muistelee.

- Olen 12-vuotiaasta asti ampunut. Nykyään
minulle riittää yksi lintu, joka sitten jouluna
syödään. Mutta se, että saa olla metsällä,
tuulettaa pään kunnolla.

Piilossa oli masennus

Talvisin on vaikea pärjätä. Myös muutto
”vieraalle puolen” kaupunkia on vaikuttanut:

Kari ehti olla 45 vuotta työelämässä. Nyt hän on
työkyvyttömyyseläkkeellä fyysisten vaivojen ja
masennuksen vuoksi.

- Muutin Härmälään jokunen vuosi sitten. Ikäni
olen asunut Tammelan ja Kalevan nurkilla. Siellä
totuin siihen, että aina oli joku tuttu, jonka kanssa
saattoi jäädä jutulle. Nyt Härmälässä asuessa
kerran on yksi tuttu tullut vastaan, kun olin vähän
isommassa kaupassa.

- Masennus paljastui niin, että kerran
diabeteshoidossa oli ystävällinen hoitaja, joka
alkoi katsella minun tekemiäni testejä. Olin
vastannut aika moneen kyselyyn ja hän sanoi,
että täällä on kaikki ihan punaisella, eikö kukaan
ole puuttunut siihen? Ja sitä kautta selvisi myös
hoitamaton masennus, hän muistelee.
Hän sanoo, että masennus teki hänestä ilkeän:
- Sain siskoni itkemään aina, kun soitin. Aloin
miettiä, miksi olen ilkeä. Uskon, että hoitamaton
masennus ja hoitamaton diabetes teki minusta
sellaisen, hän miettii.

- Koirakavereita on, mutta ihmisiin ei saa nykyään
kontaktia. Kun tulee koira vastaan, rapsuttelen ja
juttelen sille ja omistaja seisoo vieressä ihan
hiljaa. Yleensä tuijottavat toiseen suuntaan, Kari
toteaa:
- Aikoinaan, kun asuin Järvensivulla, saatoin vaan
mennä pihalle ja istua keinuun ja aina riitti joku
jutulle.

- Siitä ilkeydestä olen onneksi päässyt eroon.
Enää ei tarvitse siskon sanoa, että kun Kari
soittaa, en kyllä vastaa. Sisarukset ovat olleet
onneksi ymmärtäväisiä ja tietävät nyt, mistä se
johtui. Me olemme ihan hyvissä väleissä nykyään,
hän kertoo.
- Lääkkeitä siihen kyllä tarvitsee: nyt on joka
päivä 13 tablettia ja kerran viikossa pistän vielä
pitkävaikutteisen insuliinin.
Karin vanhemmat kuolivat kahden kuukauden
sisällä ja sekin vaikutti masennukseen:
- Isäni löysin kuolleena. Se oli pitkä puolituntinen
ennen kuin ambulanssi tuli: sen ajan isä ja minä
toisiimme tuijotimme.
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Kari (keskellä) mukana Taimin retriitissä

Hän vielä miettii, pitäisikö tarmokkaammin
yrittää:
- Kai se niin on, että täytyy ottaa itseään niskasta
kiinni ja lähteä kiertelemään ja itsepäisesti vaan
yrittää tutustua ihmisiin. Kunhan kesä tulee.
Tämän talven aikana masennus on vähän ollut
päällä ja on tullut niitä kalsaripäiviä.
Karilla on onneksi harrastuksia.
Haastattelupäivänä hänellä on myös ”Pajapäivä”.
Hän on käynyt jo vuodesta 1995 työväenopiston
tiloissa tekemässä erilaisia metallitöitä:
- Meillä on semmoinen oma ryhmä.
Vaatimuksena meillä on, että kaikilla mukana
olijoilla pitää olla metallihommiin joku kokemus,
Kari kertoo.
Ryhmän jäsenillä on mahdollisuus käydä pajalla
pari kertaa viikossa ympäri vuoden:
- Lomat jokainen pitää oman tilanteensa mukaan.
Kari on tehnyt tämän pian 30 vuoden aikana
monenlaisia töitä:
- Puukkoja, erilaisia koruja, joskus jotain isompaa.
Nyt teen mökille kattoon roikkuman laitettavan
kahvikuppitelineen, hän kertoo.
Taimissa käynti virkistää
Hän käy myös Taimilla pari-kolme kertaa viikossa.
- Moni oli sanonut minulle jo pitkään, että mene
Taimiin ja lopulta uskalsin tulla ja tämä on
todellakin minulle sopiva paikka, hän kiittelee.
Hän on kertonut lääkäreilleen, että käy nyt
Taimissa, ja siellä on oltu hyvillään.
- Taimi tunnetaan kyllä, hän sanoo.
Kari kokee päässeensä tosi hyvin porukoihin:
- Täällä Taimissa on lupsakkaa porukkaa. Eihän
sitä suomalainen mies ihan heti lämpene ja oli
hienoa, että sain aluksi istua ihan rauhassa ja
katsella.
- Taimissa on erilaisia ryhmiä ja varmaan löytyy
jokaiselle jotain. Noita askarteluryhmiä on kiva
seurata ja sitä, miten ihmiset tutustuu toisiinsa.
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Kävijät pelaavat biljardia, korttia ja shakkia ja
muitakin pelejä. Täällä tutustuneet ihmiset
tapaavat toisiaan muuallakin, käydään yhdessä
kahvilla ja jotkut käyvät esimerkiksi
jääkiekkomatseissa, Kari kertoo.
- Sen olen huomannut retket on tärkeitä ja
Taimin retket on todella hienoja. Ne ovat tärkeitä
myös minulle itselle. Tuovat vaihtelua ja aina
sieltä reissusta löytyy joku, jonka kanssa voi
kulkea. Täällä Taimissa on kunnon huumorityyppejä, kaikki täällä on kyllä mukavia. Itselläkin
tulee soiteltua tutuille täältä muunakin aikana ja
käytyä kahvilla. Se on kyllä aika tärkeätä.
Kari kertoo, että yksinäisiä hetkiä ehtii kyllä olla,
vaikka hänellä on noita harrastuksia ja muutamia
tuttuja aiemmastakin elämästä, joiden kanssa
voin käydä kahvilla.
- On hienoa, että olen löytänyt täältä heitä lisää.
Haastattelua tehdessämme Kari on ilmoittautunut mukaan talkoisiin Taimin porukkaan.
Talkoissa kunnostetaan Tampere-Mission
leirikeskuspaikkaa Kämmenniemessä. Siellä on
järjestetty myös Taimin retriittejä:
- Nyt on kiva, kun ollaan lähdössä niihin
talkoisiin. Mukavaa, kun on jotain tekemistä. Se
paikka on kyllä hieno ja siellä Taimin retriitissä oli
mukavaa. En ole ollut missään leireillä ennen,
ehkä jossain jääkiekkoleirillä joskus. Taimin
retriitissä on ihan oma tunnelmansa, luonnon
keskellä on rauhallista ja meidän kesken
tunnelma on hieno.
Kari on Taimin hallituksen uusi jäsen. Hän on
myös ollut Taimissa torstai-iltapäivisin vapaaehtoisena pitämässä kohtaamispaikkaa avoinna
myöhempään, kun on saunailta. Syksyllä hän
toivottavasti taas pääsee jatkamaan tässä
tehtävässä.
- Kyllähän se näin eläkeläiselle sopii. Minulla on
aikaa. Ja tykkään siitä hommasta, Kari toteaa ja
jatkaa:
- Ja siinä on sekin, että tulee lähdettyä kotoa.
Aamusta jo tietää, että tänään on se Taimilla
oleminen. Tänään ei ole kalsaripäivä.

Huugo &
Jesper
Taimi aloitti yhteistyön Varalan urheiluopiston kanssa
Huugo ja Jesper Varalan Urheiluopistolta suorittivat
kevään aikana opintoihinsa liittyvää harjoittelua Taimissa.
He järjestivät Taimin Kohtaamispaikassa 15 minuutin
jumppahetkiä, ohjasivat vesijumppaa ja kuntosalivuoroja
sekä järjestivät Voitto-tilassa kuntonyrkkeilytunteja.
Harjoittelusta saadut kokemukset olivat tosi hyviä Huugon
ja Jesperin kuten myös taimilaisten mielestä. Tarkoituksena
on jatkossakin saada Varalasta innokkaita ja osaavia
liikunta-alan opiskelijoita harjoittelemaan Taimiin.
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Taimin jäsenet OmaKilta-rekisterissä
Taimi ry on Mielenterveyden Keskusliiton jäsenjärjestö. Käytämme MTKL:n OmaKiltarekisteriä myös omassa jäsenrekisterissämme. Jos siis olet Taimi ry:n jäsen pääset tässä
olevien ohjeitten mukaan katsomaan ja käsittelemään omia tietojasi.
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TAIMISSA SELVISIMME HYVIN
JATKUNEISTA RAJOITTEISTA
HUOLIMATTA
Sovimme Ritvan kanssa, että teen tähän
juttuun muutaman noston yhdistyksen
vuoden 2021 toimintakertomuksesta.
Juttua varten haimme tiettyä valokuvaa
arkistoista ja sitä etsiessäni käteeni osui
kuta kuin tasan kaksi vuotta vanha
Kipunoita-lehti (02/2020).
Niin kuin jokainen tietää, jää vuosi 2020
vahvasti historiaan. Silloisen Kipunoitalehden kirjoittamisvaiheessa saimme
Suomessa kokea isoja rajoituksia arjessa.
Kahden vuoden takaisen lehdessä
kirjoitin näin: ” Jossain vaiheessa viruksen
leviäminen on kukistettu. Arki, rutiinit ja
ihmisten kokoontumiset ovat jälleen
mahdollisia.
Joltain
osin
maailma
kuitenkin muuttuu, aika näyttää miten.
Muista olla itselle tärkeiden ihmisten
kanssa yhteydessä, vaikkapa puhelinsoitolla. Samalla kun pidämme huolta
itsestämme, pidetään huolta myös
toisistamme.”
Nyt näyttää, että korona on tällä hetkellä
hieman taustalla.
Vuoden 2021 yhdistyksen toimintaa pirstaloitti edelleen pitkittynyt koronaepidemia. Toiminta tavoitti kuitenkin viime
vuonna paljon uusia asiakkaita, joten kohtaamisten määrä nousi selkeästi verrattuna muutamaan edeltävään vuoteen.
Hyvänä esimerkkinä kohtaamispaikan kävijämäärät. Edelliseen vuoteen nähden
nousua oli lähes 60 %.
Yhdistyksellä oli vuoden 2021 lopussa 629
(vuonna 2020 jäseniä oli 628) jäsentä.
Jäsenistä 58 % on miehiä, naisia on 42 % ja
heidän
keski-ikänsä
on
59-vuotta.
Jäsenyys ei ole ollut edellytys Taimin toimintaan osallistumiselle.
Taimin henkilökunta teki yhteistyössä
Tampereen Yliopiston kolmen opiskelijan
kanssa uuden strategian vuosille 2021–
2025. Strategian visiona on olla mielenterveyden kumppani: luotettava, turvallinen
ja ammatillinen. Taimi on yhteisö, toiminnan keskus, vaikuttaja ja tukija.
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Yhdistys teki sopimuksen Nauha ry:n
kanssa alihankintana tehtävästä kuntouttavasta työtoiminnasta. Yhdistys sai
myönteisen lausunnon kaupungilta, joten

Aluehallintovirasto rekisteröi 27.10.2021
Taimi ry:n yksityisten ilmoituksenvaraisten sosiaalipalveluiden tuottajaksi. Tänä
keväänä
ensimmäiset
asiakkaat
aloittivat palvelussa.
Vertaistuen tarjoaminen on edelleen
Taimin toiminnan ydintä. Runsas vertaistuellinen ryhmätoiminta tarjoaa
jokaiselle jotakin. Taimin toimitiloissa
kokoontui muiden yhdistysten vertaisryhmiä sekä oma-apuryhmiä.
Monipuolisen ja ohjatun liikunnan
järjestäminen kuulu vahvasti toimintaan. Erilaisissa ryhmissä oli osallistumisia 11 372 kertaa. Kaiken kaikkiaan kohtaamisia vuoden 2021 aikana oli 20 172.
Mielenterveyskuntoutujia tuetaan ja
rohkaistaan tekemään asioita itse.
Yhdistys tarjoaa siihen turvalliset puitteet ja vastuuta sopivassa määrin. Vapaaehtoisilla on esimerkiksi käytössään
talon avaimet.
Vastuun antaminen on palautteen
mukaan itsetuntoa nostavaa ja antaa
kokemuksen merkityksellisyydestä. He
mahdollistivat sen, että Kohtaamispaikka oli viime vuonna usein myös viikonloppuisin auki. Myös torstain pidennetyistä aukioloajoista kuuluu kiitos
meidän vapaaehtoisille.

TAIMISSA SELVISIMME HYVIN
JATKUNEISTA RAJOITTEISTA
HUOLIMATTA
Syyskokouksessa
23.11.2021
valittiin
kaudelle 2022–2023 uusi hallitus. Tällä
hetkellä varsinaisia jäseniä ovat Lasse
Salmi (puheenjohtaja), Tarja Nevalainen
(varapuheenjohtaja), Klaus Lehtinen,
Kari Harha sekä Mika Tuomola.
Varajäsenenä toimii Arto Moisio.
Yhdistys
teki
yhteistyötä
muiden
mielenterveys- ja päihdealan toimijoiden kanssa Tampereen alueella ja
valtakunnallisesti niin järjestöjen kuin
kunnan eri toimialojen kesken. Edunvalvonta on tärkeä osa toimintaa ja sitä
teimme erilaisissa työryhmissä tai
luottamustehtävissä.
Olen toiminut Järjestöedustamossa
mielenterveysjärjestöjen
edustajana
kaksi kautta. Järjestöedustamo on
Tampereen kaupungin ja tamperelaisten järjestöjen edustajista koostuva
yhteistyöelin. Vaaleilla valittuna edustan
Tampereen alueen mielenterveysyhdistyksiä. Lisäksi aloitin vuonna 2021
Mielenterveyden keskusliiton kehittämistyöryhmän jäsenenä.
Sain kutsun viime vuonna Kansalaisareenan vaalivaliokunnan jäseneksi ja
siinä luottamustehtävässä jatkan vielä
tämän vuoden.
Tampereen talousalueella toimii aktiivisesti Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkosto. Sitä kautta tulin viiden
muun järjestön työntekijän kanssa
valituksi Tampereen kaupungin Mielenterveys- ja päihdeneuvostoon. Neljä
neuvoston
nimetyistä
asiantuntijajäsenistä tulee Tampereen kaupungin
palveluista.
Heidät on valittu yhteistyössä eri
palveluryhmien kesken ja yksi jäsen on
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustaja.
Lisäksi neuvostoon on valittu neljä luottamushenkilöjäsentä. Neuvosto aloitti
toimintansa 02/2022 Kaupunginhallituksen vahvistettua nimeämiset tammikuun lopussa.
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Neuvoston tehtävänä on muun muassa
toimia yhteisenä keskustelufoorumina,
jonka toiminta tukee julkisen ja
kolmannen sektorin mielenterveys- ja
päihdetyön koordinointia, kehittämistä
ja mahdollisten yhteisten hankkeiden
toteuttamista sekä tehdä esityksiä
päihde- ja mielenterveyspalveluiden
kehittämiseksi.
Näitä palveluita käyttäviä tai heidän
läheisiään varten löytyy kaupungin
sivuilla verkkolomake, jonne voi anonyymisti laittaa palautetta ja ehdotuksia. Näitä käsitellään säännöllisesti
neuvoston kokouksissa. Tästä linkistä
pääset kyselyyn.
Nyt kesän alkaessa Taimin toiminta
rauhoittuu ryhmien osalta. Kohtaamispaikka on kuitenkin auki joka arkipäivä
ja joitakin ryhmiä pidetään Ruusantalossa. Tervetuloa poikkeamaan.
Ja muista vahvistaa mielenhyvinvoinnin
suojaavia tekijöitä kuten harrastamalla
liikuntaa, huolehtimalla säännöllisestä
ruokailusta sekä riittävästä levosta.
Puhu tunteistasi ja yritä ylläpitää ja
luoda kaverisuhteita. Ennen kaikkea
hyväksy ja arvosta itseäsi.
Aurinkoa kesääsi.
P.S. Sitä jutun alussa mainitsemaani
valokuvaa emme ikinä löytäneet.

Anu-Susanna Kallio
toiminnanjohtaja
anu@taimiry.fi

Taimi ry
Koulukatu 11 b, 33200 Tampere
p. 045 135 1351
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