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Läheisen itsemurhan jälkeen
elämä on rakennettava uudelleen
”Minä itse haluan muistella mukavia hetkiä
vaimoni kanssa huolimatta siitä, mihin kaikki
päättyi.” Sivu 12
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Porvoon vaakuna, sinisellä pohjalla rautainen ”C”,
vilahti tien varressa, mikä tarkoitti että Taimilaiset
ovat saapuneet valloittamaan Porvoota. Sivu 8
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Viikonlopun aukioloajat netissä

Taimin syksyn toiminnassa
luvassa monenlaista kivaa
Teksti: Ritva Hiltunen
Tässä julkaisussa esittelemme laajasti Taimin viikoittaista toimintaa. On mukavaa, että olemme
taas päässeet täysillä toteuttamaan upeaa toimintaamme.
Viikko-ohjelmassamme on mukana kuvataidetta,
bingoa, musiikkia, kädentaitoja, runsaasti liikunnallisia ryhmiä, biljardia, mindfulnessia ja vertaistukeen perustuvia keskusteluryhmiä. Kohtaamispaikka on auki kaikkina arkipäivinä.
Viikkotoiminnan lisäksi loppuvuonna on luvassa
päiväretki, erilaisia tapahtumia,
esimerkiksi joululauluhetki. Jälleen pystymme
järjestämään yhteisen
e l o ku va n äy tä n n ö n
joululahjaksi meille
kaikille.
Vapaaehtoisten kanssa käymme tuttuun tapaan
joululounaalla.
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Taimin jäsenet huomio!
Taimin jäsenillä on mahdollisuus lainata sekä Ilveksen (seisomapaikat, 2 kpl) että Tapparan (istumapaikka, 1 kpl) kausikortteja. Kortit kelpaavat sekä
CHL:n että runkosarjan otteluihin. Useamman
varauksen osuessa samoille pelipäiville arvomme
kortit. Tarkoitus kuitenkin on, että jokainen halukas pääsee edes yhteen otteluun.
Kortteja voi varata joko viestillä tai ilmoittamalla
toimistoon. Saat joko yhden Tapparan tai 1-2 Ilveksen korttia.
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Kortin saajalle ilmoitamme viimeistään päivää
ennen ottelua. Kortit haetaan Taimin toimistolta
aukioloaikojen puitteissa ja palautus pelin jälkeen
ensimmäisenä arkipäivänä, ellei toisin ohjeisteta.
Laita viesti numeroon 045 1351351 tai käy toimistossa. Viestiin tulee laittaa nimesi, haluamasi ottelu ja lainattavien korttien määrä.
Varmistathan, että vuoden 2022 jäsenyytesi on
voimassa.
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Porvoon reissu
11.8.2022

Teksti ja kuvat: Markus Seppälä Lindholm
Oli lämmin elokuinen aamu Tampereen Keskustorilla, Vanhan kirkon kupeessa. Puheensorinaa
ja odottavia katseita oli havaittavissa kirkon edustalla. Ihmiset keskustelivat ja kyselivät kuulumisia
toisiltaan kuin vanhat tutut. Oliko kyseessä häät,
vai kenties rippijuhlat? Ei suinkaan. Taimilaiset olivat kokoontuneet bussipysäkin viereen odottaen,
että bussiin päästäisiin ja nokka suuntaisi kohti
Suomen toiseksi vanhinta kaupunkia, Porvoota.
Kun bussi saapui pysäkille, innokkaimmat matkaajat hyppäsivätkin jo kyytiin samoin tein. Ei kulunut aikaakaan, kun ohjaajat reissumies Markus
ja Porvoon oma poika Juha, pitivät nimenhuudon.
Huuda ”täällä”, kun kuulet nimesi! Täällä, täällä,
täällä, täällä! Nimet listalta check, ohjaajat check, bussikuski check. Sitten lähdetään. Voiko olla
mahdollista, että kaikki sujui ilman ongelmia ja
mutkattomasti? Kaikki olivat kyydissä, kaikilla oli
hyvä olla. Tämä enteili hyvää päivää, tuumasivat
Taimin Markus ja Juha.
Aurinko paistoi, lämpöä oli ulkona reilut 20 astetta ja bussi kiisi kohti Porvoota ja puheensorina
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oli iloista ja odottavaista. Pienen pysähdyksen jälkeen Linnatuulessa matka jatkui ja tätä bussimatkaa oli enää vajaat puolitoista tuntia jäljellä. Markus ja Juha olivat kehittäneet tietokilpailun, joka
pidettäisiin bussissa – aiheena tietenkin Porvoo.
Voittajalle olisi maineen ja kunnian lisäksi tiedossa
elokuvaliput itse valitsemaansa elokuvaan. Kuka
taiteilija liitetään Porvooseen? Koska Porvoo on
perustettu? Kuka kuuluisa Hurriganes-jäsen asui
Porvoossa? Kysymys kysymyksen perään aiheutti
spekuloivaa keskustelua. Kun kaikki olivat vastanneet, oli aika käydä oikeat vastaukset läpi. Kahdestakymmenestä kysymyksestä voittaja sai 18 oikein. Mieletön Porvoo-tietämys takasi tällä kertaa
voittajalle kaksi lippua elokuviin.
Porvoon vaakuna, sinisellä pohjalla rautainen ”C”,
vilahti tien varressa, mikä tarkoitti että Taimilaiset
ovat saapuneet valloittamaan Porvoota.
Ensimmäinen kohde oli Ravintola Hanna-Maria
vanhan Porvoon kupeessa. Ruoka näytti maittavan Taimilaisille pitkän bussimatkan jälkeen. Tarjolla oli perinteistä kotiruokaa, perunamuusia ja
lihamureketta. Tietenkin myös jälkkärikahvit sekä
-tortut.

sille. Kaikki löysivät bussin mainiosti joko kartan
avulla tai Juhan ja Markuksen kaupunkitietämyksellä. Nimenhuuto, merkki ohjaajien listaan, kaikki
mukana tseck ja sitten lähdetään kohti Tamperetta.

Kun oltiin syöty ja juotu hyvin, tuli meidät hakemaan kaksi Vanhan Porvoon opasta, jotka ottivat
ryhmän haltuun ja kierrättivät Taimilaiset ympäri
vanhaa kaupunkia, kertoen tarinoita ja mielenkiintoista historiaa porvoolaisista ja ihmisistä jotka ovat Porvoon historiaan vaikuttaneet. Tästä
kierroksesta oli vaikea valita huippukohtaa, mutta
kuuluisa tuomiokirkko oli varmasti mieleenpainuvimpia rakennuksia. Samalla kun osa ryhmästä
kierteli oppaiden kanssa kävellen, meni osa taimilaisista bussikierrokselle, joka kiersi Porvoota
näyttäen kauneimpia alueita kaupungissa.

Lisämaustetta vielä hienon päivän päätteeksi toi
bussin rikkoutuminen kotimatkalla. Tämä ei kuitenkaan taimilaisia lannistanut, sillä sehän vain
tiesi pysähdystä Linnatuuleen, jossa vaihtaisimme
bussia ja aikaa jäisi myös ruokailuun. Mainiota
työskentelyä Luxcab-bussifirmalta, taimilaiset kiittää!
Kun bussi viimein pysähtyi keskustorin Vanhan
kirkon kupeeseen, oli energiat jo lopussa pitkän
päivän päätteeksi, mutta yhdessäolo ja uuden kokeminen näkyi kaikkien kasvoilla positiivisena hymynä – oli mainiota lähteä viikonlopun viettoon.
Matkan johtajat Markus ja Juha kiittävät kaikkia
mukana olleita upeasta päivästä. Reissun päätteeksi on pakko todeta, että on hienoa olla taimilainen.

Kun oppaat olivat tuoneet taimilaiset takaisin lähtöpisteeseen, oli tilaisuus ottaa
aikaa itselleen kierrellen kahviloissa, putiikeissa, Brunbergin myymälässä sekä
taidegallerioissa. Lämmin keli helli,
kun Vanhan Porvoon kadut täyttyivät
Taimilaisista. Kun oltiin pari tuntia
ehditty kierrellä, oli aika palata bus-

9

Läheisen
itsemurhan
jälkeen
elämä on
rakennettava
uudelleen

Muistamme itsemurhaan päätyneitä läheisiämme perinteisesti
mielenterveysviikon alkaessa.
Tänä vuonna itsemurhan tehneitä muistetaan sunnuntaina 20. marraskuuta.
Kynttilät syttyivät itsemurhan tehneiden muistolle ensimmäistä kertaa vuonna 1992.
Sen jälkeen Kynttilätapahtumia on järjestetty joka vuosi samaan aikaan,
marraskuisena sunnuntaina juuri ennen valtakunnallista mielenterveysviikkoa,
viikkoa 47.
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Jos haluat sytyttää läheisellesi, joka on itsemurhaan päätynyt, muistokynttilän, voit
tuoda sen Taimin toimitalon (Koulukatu 11) eteen sunnuntaipäivän 20.11. aikana.
Me huolehdimme kynttilöiden pois viemisestä.

”

Moni ei tunnu tietävän, mitä
sanoa tällaisessa tilanteessa.
Teksti: Ritva Hiltunen
Kuvat: Markus Seppälä Lindholm, Canva.com
– Vaimoni on kuollut. Hän teki itsemurhan, Olli sanoo. Hän on hetken hiljaa ja jatkaa:
– Voi kuulostaa siltä, että tämä on hyvin helppo sanoa, mutta ei se ole. Kun ymmärsin, ettei kannata
kierrellä eikä kaarrella, vaan sanoa vain suoraan,
siitä tuli huomattavasti yksinkertaisempaa. Ei kylläkään helpompaa, mutta nopeammin on ainakin
ohi, hän hymähtää.
Hänen vaimonsa itsemurhasta on nyt pian viisi
vuotta. Itsemurha on aina yllätys, vaikka siitä olisi
varoitusmerkkejä tullutkin.
– En minä oikeasti uskonut, että hänen elämänsä niin päättyisi. Hänellä oli paljon murheita koko
elämänsä varrelta ja hän oli ajoittain todella masentunutkin. Olen myöhemmin asiaa läpikäydessäni myös ymmärtänyt, kuinka negaatiossa hän
eli. Mutta meidän elämämme oli pääasiassa ihan
tavallista parisuhde-elämää.

Olenko syyllinen?
Olli syytti itseään pitkään. Hänen olisi pitänyt
huomata ja huomioida. Hänen olisi pitänyt tehdä
toisella tavalla sitä ja tätä. Hänen olisi pitänyt jättää sanomatta se asia. Hänen olisi pitänyt estää
se.
– Ei niiltäkään syytöksiltä päässyt, että hän päätyi
itsemurhaan, koska olin huono puoliso. Syyttelyä
ei tosin tarvinnut ihan itsekseen tehdä, sitä tuli
kyllä riittämiin muiltakin, hän kertoo.
Hän sai myötätuntoa kyllä siitä, että vaimo oli
kuollut. Mutta hämmentävää oli, kuinka paljon
häntä syyllistettiin siitä, että vaimo oli tehnyt itsemurhan.
– Vaimon sukulaiset ja kaverit oli oma lukunsa. Ei

riittänyt, että syytin itseäni. He kyselivät koko ajan,
enkö tosiaan ollut huomannut yhtään mitään.
Härskeimmät oikein kehuivat itse huomanneensa
tilanteen. Silloin suutuin ja kysyin: mikset sitten
estänyt sitä?
Työpaikalla oltiin ihan ymmärtäväisiä, mutta myös
todella varovaisia, Olli kertoo.
– Moni ei tunnu tietävän, mitä sanoa tällaisessa
tilanteessa. Asun aika pienellä paikkakunnalla ja
nopeastihan se tieto levisi myös töihin. Jotakin
epämääräistä mutinaa tuli osanottona, mutta oli
se vaikeaa muille.
- Supistiin selän takana, hiljennyttiin kun saavuin
paikan päälle, välteltiin, ei katsottu silmiin. Ei kyselty viikonlopun vietosta, ei lomasuunnitelmista,
Olli listaa ja jatkaa:
– En tainnut itsekään niin helppo olla. Kyllä sitä
ajatteli, että mitä vähemmän siitä puhuu, sitä helpommin ja nopeammin se ohi menee. Se shokki,
tai mitä se nyt sitten olikaan.
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Tarttuuko itsemurha?
Pikkuhiljaa hän itse ja ympäristö tottui asiaan. Se
ei ollut jokapäiväisessä mielessä eikä häneen enää
suhtauduttu niin varauksellisesti. Olli miettii, että
asia varmaan on niin vaikea muille ihmisillekin,
että se mieluummin unohdetaan. Elämä sitten jatkuu vaan.
– Aloin sitten miettiä, että löytyisikö minulle vielä uusi parisuhde. Baareista sitä en alkanut etsimään. Pienellä paikkakunnalla ne siellä viihtyvät
eivät oikein tuntuneet hyvältä vaihtoehdolta. Niinpä menin nettiin. Sieltä löytyy
vaikka kuinka paljon niitä palstoja, joissa
seuraa voi hakea.
Olli alkoi käydä treffeillä. Hän hämmästyksekseen törmäsi odottamattomaan ilmiöön:

”

Elämän on jatkuttava
Aikansa ”treffimaailmassa” seikkailtuaan, Olli
päätti jättää koko homman. Puoliso löytyy jos on
löytyäkseen, hän päätti.

Minä itse haluan
muistella mukavia
hetkiä vaimoni
kanssa huolimatta
siitä, mihin kaikki
päättyi.

– Kun jutussa päästiin siihen asti, että puheltiin menneestä elämästä ja siitä onko
ollut naimisissa, onko lapsia ja sellaisesta, minä kerroin tietenkin, että olen leski.
Yleensä se treffikumppani oli hyvin empaattinen ja kysyi, kuoliko hän johonkin sairauteen ja oliko rankkaa…
– Siihen kun sitten jouduin kertomaan, että vaimo tappoi itsensä, tapahtui niin, että treffit loppui
aika pian.
Niin todellakin ja useamman kerran:

– Ei aina saman tien tullut torjuntaa. Jokusen tapasin muutaman kerran, yhden kanssa tehtiin
pieni reissukin. Mutta aina se loppui siihen, että
edellisen vaimon itsemurha oli liikaa tapaamalleni naiselle. Yksi kertoi vahvana mielipiteenään,
että en selvästi ole vielä asiaa käsitellyt kunnolla,
yksi totesi, ettei itse pysty tuollaista taakkaa kantamaan tukenani. En edes mitään tukea pyytänyt,
Olli kertoo.
– Sitten oli yksi, joka uteli hirveästi. Hän halusi
tietää yksityiskohtia, miten vaimoni itsemurhan
teki, kuka löysi, miten löydettiin ja sellaista, hän
hymähtää.
Ihan absurdejakin juttuja tuli, Olli kertoo:
– Yksi nainen sanoi, että pelkää minua. Hän selitti
jotain huonosta karmasta, joka leijuu ympärilläni.
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Hän oli jostakin lukenut, että tiettyjen ihmisten
läheisistä moni päätyy itsemurhaan. Se alkoi kyllä
jo melkein naurattamaan. Olenko joku sarja-itsemurhaan ajava vai mitä?

– Aloin hakeutua erilaisiin vertaisryhmiin. Isompaan kaupunkiin piti
lähteä, mutta löytyi vertaisryhmiä.
Kävin leskien ryhmässä, miesten
ryhmässä ja itsemurhaan päätyneiden läheisten ryhmässä. Niissä
asioita sai järjestykseen päässään
ja löytyi kohtalontovereitakin.
Olli löysi myös energiahoidon:

– Sattumalta, yhden ryhmäläisen
kokemuksen perusteella, päätin
kokeilla sitäkin. Se osoittautui minulle hyväksi hoitomuodoksi. Siinä tuli stressien ja kehon virheitten korjaamisen mukana myös käsiteltyä vaimon
itsemurha ja omat muutkin traumat. Niitä löytyi
yllättävän paljon. Energiahoitoa lähdin myös opiskelemaan ja sieltä löytyi uusia tuttavuuksia ja ystäviä, hän kertoo.
Olli sanoo antaneensa anteeksi, sekä vaimolleen
että itselleen ja kaikille niille ajattelemattomille ihmisille, joihin hän törmäsi:
– Ei kukaan tahallaan loukkaa eikä torju. Ihmisillä
on omia ongelmiansa ja ne purkautuvat niin kuin
purkautuvat. Ei ne johdu minusta.
– Minä itse haluan muistella mukavia hetkiä vaimoni kanssaan huolimatta siitä, mihin kaikki päättyi. Elämän on jatkuttava ja me voidaan itse tehdä
siitä hyvä, Olli toteaa.
Ollin elämä jatkuu. Hänellä on mukava työ ja ystäviä ja harrastuksia. Hän kokee, että voi auttaa
myös muita ihmisiä, mutta tietää myös omat rajansa. Ja pikkuhiljaa taitaa elämänkumppani-asiakin alkaa järjestyä:
- Olen tavannut ihanan naisen, hän hymyilee.

Anne pitää Taimin
tilat puhtaana
Anne on nopeasti ottanut
haltuunsa Taimin tilojen
puhtaanapidon ja tullut
taimilaiseksi.
Teksti: Ritva Hiltunen
Kuva: Markus Seppälä Lindholm
Anne aloitti Taimin elokuussa siistijän
töissä
- Olin TAKK:ssa koulutuksessa, kun
tämä paikka tuli auki. Se oli hieno juttu,
koska toivoin, että pääsisin töihin. Kurssi vähän junnasi paikoillaan, töihin oli
kovempi kiinnostus.
Anne opiskeli laitoshuoltajan ammattitutkintoa,
josta hänellä on jo osatutkinto. Opiskelujen vaiheessa vaihdettiin toimitilahuoltajan tutkintoon
ja sitä hän oli suorittamassa, kun Taimin paikka
löytyi.
Anne viihtyy työssään Taimilla:
Hänestä oli hyvä, että sai aloitella rauhassa ja totutteluviikon jälkeen laadittiin yhdessä myös ohjeellinen viikko-ohjelma siivoukselle:
- Kun työt on listattuna tuohon viikko-ohjelmaan,
ei tule hutkittua liikaa. Tietää, mitä tehtäviä on
tänään. Sekin on hyvä, että vaikka joku jäisi tekemättäkin tai kesken, aina voi soveltaa ja voin seuraavina päivinä tehdä sen.
Anne naureskelee, että edellisenä perjantaina jäikin vähän kesken, kun hän osallistuikin Taimin biljardikisaan työpäivänsä lomassa:
- Se oli hauskaa. En ole koskaan ennen pelannut
biljardia ja oli mukava kokemus kokeilla sitä. Se oli

kiva tapahtuma.
Työ toi rytmiä elämään
Työ ja säännöllinen työaika on tuonut hyvää rytmiä Annen elämään:
- Elämässä on nyt vähän topakkuutta, hän toteaa.
Vapaa-aikana Anne tykkää kävellä ja kuunnella
musiikkia:
- Haaveilen, että pääsisin aloittamaan vesijuoksun
ja polkupyörän hankkimista olen miettinyt. Sillä
nätisi pyörähtäisi Lielahteenkin, hän miettii.
Anne on nopeasti ottanut haltuunsa Taimin tilojen
puhtaanapidon ja tullut taimilaiseksi.
- Täällä työ itsenäistä ja saan tehdä rauhassa ja
kunnolla työni. Taimissa on rento ilmapiiri ja mukavia työkavereita, hän vielä kiittelee.
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Kuntouttavan työtoiminnan hoitama saunaremontti alkaa
olla loppusuoralla ja pian Ruusantalossa päästään taas
nauttimaan löylyistä
Kuva: Markus Seppälä Lindholm

Kuntouttava
työtoiminta
Taimin työtoiminta on yhteisöllistä. Palveluiden aikana työskentelet avustavissa työtehtävissä, saat
yksilöllistä tukea ja ohjausta. Sinulla on mahdollisuus osallistua omien tavoitteidesi ja toiveidesi
mukaan Taimin perustoimintaan, kuten erilaisiin
ryhmiin, tapahtumiin ja retkiin. Työtehtävät eivät
vaadi ammatillista osaamista tai työkokemusta.
Ne mietitään yhdessä taitojesi, valmiuksiesi ja toiveittesi mukaisiksi.

vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista vuorovaikutusta.
Kenelle: työikäiset henkilöt, jotka ovat esimerkiksi kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä tai
osatyökykyisiä ja joille kuntouttava työtoiminta ei
ole tällä hetkellä oikea palvelu.
Asiakkaat ohjautuvat näihin palveluihin osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen tiimistä (OSKU-tiimi)

Osallisuutta vahvistava työtoiminta
Osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminTyöelämään valmentava kuntouttava
nan tarkoituksena on toimintakyvyn ylläpitämityötoiminta
nen, vahvistaminen ja kartoittaminen, osallisuuden ja toimijuuden
Työelämään valmentavassa kunvahvistuminen
sekä
touttavassa työtoiminnassa työtehkuntoutumisen tuketävät räätälöidään asiakkaan työ- ja
minen. Työtoimintaan
toimintakykyyn ja osaamisen siten,
sisältyy työtaitoja ja Kuntouttava työtoiminta on
että ne ovat työmarkkinoille etenetoimintakykyä
vahmisen kannalta mielekkäitä ja riithyvä
mahdollisuus
saada
vistavaa valmennusta
tävän vaativia.
sekä yksilövalmennuselämään sosiaalisuutta, rytmiä Toiminta on suunnattu tamperelaita.
sille työttömille työnhakijoille, joija rutiinia.
Palvelu on tarkoitettu
den tavoitteena on edetä työhön,
pitkään työttömänä olleille työikäisille, joilla on
koulutukseen tai muuhun työllisyyttä edistävään
toimintakyvyn rajoitteita ja jotka tarvitsevat tukea
palveluun. Palvelu vahvistaa työelämävalmiuksia
elämänhallinnassa.
ja työelämäosallisuutta. Palveluun hakeudutaan
Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden kautta.

”

Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalinen kuntoutus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tavoitteellista toimintaa, jonka sisältö ja
kesto suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan.
Kuntoutus tukee yhteiskunnallista osallisuutta

Taimilla on mahdollisuus erilaisiin tehtäviin kuntouttavan työtoiminnan puitteissa. Esittelemme
alla mukana olevia henkilöitä ja heidän tunnelmiaan työskentelystään Taimilla.
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”

Kuntouttavassa työtoiminnassa
voi olla pidemmän jakson kuin
aiemmin ja edut ovat hieman parantuneet, mikä kertoo osaltaan
siitä, että malli on tarpeellinen ja
toimiva.
Mikko Hatanpäältä
Aloitin Taimilla 1.9.
Teen tiedottamiseen liittyviä töitä sekä mahdollisesti jossakin vaiheessa ryhmien ohjaamista.
Ihmisten parissa oleminen on vaatinut totuttelua.
Onneksi Taimi on rauhallinen paikka ja tuttu entuudestaan. Työtoiminta tuntuu sujuvan koko ajan
paremmin.
On hyvä, että eri tilanteessa oleville ihmisille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi olla pidemmän jakson kuin aiemmin ja edut ovat hieman parantuneet, mikä kertoo
osaltaan siitä, että malli on tarpeellinen ja toimiva.

Petri Hervannasta
Olen ollut Taimilla reilun kolme kuukautta.
Tehtäviini on kuulunut maalaus- ja remonttitöitä.
Tällä hetkellä kunnostetaan saunaa.
Yleisesti kuntouttava työtoiminta on tietenkin
hyvä asia ja Taimilla kaikki on sujunut hyvin. Suurimmat vaikeudet ovat asioiden hoitamisessa KELA:n kanssa.

Petri Annalasta
Aloitin Taimilla noin neljä kuukautta sitten.
Olen tehnyt seinien ja paneelien maalausta sekä
muuta remonttityötä, siivonnut ja tyhjentänyt
vinttiä. Tällä hetkellä kunnostamme saunaa työparin kanssa. Lisäksi osallistun liikuntaryhmiin.
Pääosin kaikki on sujunut hyvin. Työtoiminta tuo
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elämään aktiivisuutta ja rytmiä. Välillä on ollut
hetkellisesti tekemisen puutetta, mutta silloinkin
on voinut siivoilla ja järjestellä.
On hyvä, että tarjolla on paljon erilaisia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Päätin vaihtaa edellisestä paikasta, kun tunsin tarvitsevani monipuolisempaa tekemistä. Taimi oli ennestään tuttu
paikka ja mahdollisuus osallistua liikuntaryhmiin
vaikutti paljon päätökseeni.

Mona Annalasta
Olin aiemmin tänä vuonna kaksi kuukautta Taimilla ja aloitan syyskuussa uuden jakson.
Työskentelin keittiössä ja kohtaamispaikalla ja
osallistuin hävikkiruokaryhmään.
Taimi oli jo entuudestaan tuttu paikka ja jakso
meni hyvin, on mukava aloittaa taas.
Kuntouttava työtoiminta on hyvä asia, ellei pysty
normaaliin palkkatyöhön. Sen avulla on mahdollista kuntoutua takaisin työelämään.

Jere Atalasta
Käyn Taimilla kahtena päivänä viikossa. Aloitin
kaksi viikkoa sitten.
Osallistun tiistaisin musaryhmään ja sählyyn, keskiviikkoisin kuntosaliryhmään. Jatkossa hoidan tiskejä koneeseen ja puhtaita astioita paikoilleen.
Olen tykännyt olla Taimilla. Toiminta on sosiaalista
ja ihmiset mukavia.
Haastattelut teki Mikko.

Ruskaristeily
Taimilaisten Ruskaristeily
järjestettiin 1.10. lauantaina.
Teksti: Markus Seppälä Lindholm
Kuvat: Hopealinjat
Laukontorin kalamarkkinat aiheuttivat sellaisen
väenpaljouden, että hetken aikaa kesti taimilaisilla löytää oikea vene, Hopealinjojen Silver Sky.
Kuitenkin kello löi 12.00 ja yksikään taimilainen ei
jäänyt Laukontorin rannalle ruikuttamaan. Kaikki
olivat kyydissä ja risteily voi alkaa.
Koko laivan yläkerta oli varattu taimilaisille ja sehän meille sopi hyvin, sillä matkaisäntä kuulutti,
että yläkerta on ensimmäinen buffettijonossa. Ei
muuta kuin ruokaa hakemaan. Kun ympärilleen
katsoi ja näki upean Suomen syksyisen luonnon, ei
brunssipaikastakaan ollut valittamista. Kaksituntia oli seilattu Pyhäjärven vesillä nauttien hyvästä
seurasta ja ruuasta.
Tylsää hetkeä ei ollut ja monelle buffet-risteily oli
varmasti mieluisa kokemus. Palattuamme Laukontorin satamaan, oli aika lähteä viikonlopun viettoon masut täynnä ja mieli korkealla.

Kiitos Taimilaiset kun olitte mukana ja teitte Ruskaristeilystä tapahtuman, jonka muistaa vielä
monen vuoden jälkeen. Jälleennäkemisiin!
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Opiskelija esittäytyy
Teksti: Antti Saastamoinen
Kuva: Markus Seppälä Lindholm
Olen Antti Saastamoinen ja minut on voinut havaita Ruusantalossa syyskuun alkupuolelta alkaen.
Olen Taimi ry:ssä suorittamassa sosionomiopintojeni toista työharjoittelua. Nimenomaan Taimiin
päädyin siksi, että olin kiinnostunut näkemään
millaista mielenterveystyö on yhdistystasolla.
Koulutukseen hakeutumisen taustalla minulla oli
voimakas tahto sekä ymmärtää, että kyetä auttamaan erilaisten sosiaalisten ja psyykkisten ongelmien parissa kamppailevia ihmisiä. Tämän lisäksi
olin utelias tietämään, kuinka yhteiskunta kykenee tarjoamaan tukea ja apua näille ihmisille.
Koulukiireiden ohella elämääni ja vapaa-aikaani
liittyy vahvasti musiikki niin bändissä soittamisen,
kuin CD- ja vinyylilevyjen keräilyn osalta. Moni
asiakkaamme onkin päätellyt asian päältäpäin ja
tullut keskustelemaan niin soittamisesta yleensä,
kuin myös yksittäisistä bändeistä. Muutamaan otteeseen olen myös päässyt jakamaan jonkin verran omaa tietopohjaani kotistudion virittämiseen
ja äänittämiseen liittyvissä asioissa.
Taimi ry on ollut mainio paikka harjoittelulle, sillä
täällä on annettu hyvät valmiudet ja samalla myös
vapautta kehittää omaa ammattiosaamista niin
oman ryhmän perustamisen ja vetämisen, kuin
myös toiselle ryhmälle harjoitusten suunnittelemisen kautta varsinaisen ohjaajan tukemana.
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Tavoitteena olisi perustaa syksyn aikana vielä uusi
ryhmä. Tällä hetkellä minut löytää kuitenkin vetäjänä keskiviikkoisin Kohtaamispaikassa järjestettävästä Dokumenttipiiristä, jonka tarkoituksena
on pureutua erilaisiin sosiaalisiin ja psyykkisiin
ongelmiin vaihtuvien lyhyiden dokumenttipätkien
kautta ja käydä keskustelua niiden synnyttämistä ajatuksista, näkökulmista ja myös omista kokemuksista. Nähdään siellä!

Taimin uusi
työntekijä
esittäytyy
Olen Juho Sulin, 26-vuotias tamperelainen.
Olen valmistunut ajoneuvo-asentajaksi/yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Opiskelin myös hetken
korkeakoulussa.
Luonteeltani olen rauhallinen, rento ja avarakatseinen ihminen, joka tulee hyvin toimeen kaikkien
kanssa. Musiikki ja käsillä tekeminen ovat lähellä
sydäntäni, enkä kaihda haasteita elämässäni. Taimille olen tullut loppuvuodeksi ohjaajaksi, sekä
huolehtimaan kiinteistöhuollon asioista.
Mottoni on: ”Tekemättömyydellähän sä et tee yhtään mitään.”
On mukava päästä liittymään Taimin yhteisöön ja
odotan innolla kaikkien tapaamista. Sommoro!

Laila vapaaehtoishommissa
Moikka!
Olen Laila, ensimmäisen vuoden sosiaalityön
opiskelija Tampereen yliopistossa, joka on päässyt
tänne Taimi ry:lle suorittamaan kurssiin kuuluvaa
vapaaehtoistyötä. Taimilla on monipuolista vapaaehtoistyötä, johon saa osallistua oman jaksamisen
ja omien mielenkiinnonkohteiden mukaan.

Taimi ry:ltä löytyy myös paljon avustavia tehtäviä,
jos vapaaehtoistyö kiinnostaa, mutta ei halua perustaa ryhmää tai pitää kohtaamispaikkaa auki.
Itse olen päässyt järjestelemään tietoja ja tavaroita sekä siivoamaan. Vapaaehtoistyötä löytyy siis
monenlaista. Iso kiitos Taimille, Taimilaisille ja Taimin tyylikkäimmälle, Markukselle.

Itse olen Taimilla osallistunut monipuolisesti eri
ryhmiin sekä auttanut perustavanlaatuisissa järjestötoiminnan tehtävissä. Itselle mielenkiintoisin
tehtävä on ollut keskusteluryhmiin osallistuminen,
joissa tehtävänäni on ollut keskustelun observointi – olen saanut opiskelujeni ja elämänhallinnan
kannalta hyviä oppeja.
Vapaaehtoistyö Taimilla on antoisaa siis monella
tavalla, pääsee auttamaan muita, mutta samalla
myös oppimaan itsestään.
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Salibandya yhteistyössä
Ilveksen kanssa
Teksti: Juha Simola
Kuva: Ilvessalibandy.fi
Taimilaiset lähtivät mukaan Ilves salibandyn ja
Mielenterveyden keskusliiton kesällä perustamaan Ilves Vireä Mieli SB –nimisen salibandyjoukkueen.
Joukkue aloitti pelit 6. divarissa syksyllä ja pelaamisen lisäksi ohjelmaan kuuluu syksyllä voimavaravalmennusta. Taimin tiloissa järjestettävässä
valmennuksessa käydään läpi mm. terveellisiä
elintapoja ja hyvää viikkorytmiä, valmistautumista
peliin ja tunteenhallintaa pelissä, sekä sitä, miten
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tulla paremmaksi pelaajaksi ja helpottaa arkeansa
hyödyttäen psyykkistä valmennusta.
Valmennuksessa harjoitellaan mm. sitä miten
tuottaa itselle onnistumisen kokemuksia, miten
tunnistetaan arvoja ja tarpeita, sisäistä motivaatiota, sekä voimavarojen ja tunteiden säätely.
Joukkue on jo ehtinyt pelata ensimmäiset pelinsä,
ja yhteishenki ja asenne tekemiseen on joukkueessa erittäin hyvällä tasolla.

Kaikille avoin!
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Aukioloajat
ma-ke 11 – 15
to 11 – 17
pe 11 – 15

Koulukatu 11
33200 Tampere
Puh. 045 135 1351
toimisto@taimiry.fi

