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Ta im i  on  Fa cebook i s s a !
Löydät Taimin nyt myös Facebookista. Tule tykkäämään! Saat uutisvirtaasi ajankohtaista 
tietoa yhdistyksen toiminnasta!

Löydät meidät kansalaisjärjestönä Mielenterveysyhdistys Taimi ry -nimellä.

Taimin yhteystiedot

Yhdistyksen nettisivut: www.taimiry.fi

Puhelinnumerot

Tiina Kopalainen, toiminnanjohtaja   050 373 3562
Toimisto      045 135 1351
Ritva Merinen, toiminnan koordinaattori  0400 686 698
Tomi Suomalainen, jäsentoiminnan ohjaaja  050 408 8474

Taimin toimiston palveluajat ma-pe klo 10.30 - 15.00
Kohtaamispaikka avoinna ma-pe klo 12 - 18.00
Olohuonetoiminta la-su klo 13 - 17.00

Sähköpostiosoitteet

Toimisto    toimisto@taimiry.fi
Puheenjohtaja    puheenjohtaja@taimiry.fi
Toiminnanjohtaja   tiina.kopalainen@taimiry.fi
Toiminnan koordinaattori  ritva.merinen@taimiry.fi
Jäsentoiminnan ohjaaja  tomi.suomalainen@taimiry.fi
Kipunoita-lehti   ritva.merinen@taimiry.fi

Taimi on mielenterveyskuntoutujien yhdistys. Toimipaikkamme on 

Ruusantalo Koulukatu 11:ssä Tampereella. Yhdistyksessämme toi-

mii syyskuusta toukokuun loppuun viikottain yli 40 erilaista vertais-

tukeen perustuvaa keskustelu- ja toiminnallista ryhmää.

Lähes kaikki Taimin toiminta on kaikille avointa. Ruusantalo on avoinna 

vuoden jokaisena päivänä.
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Päätoimittajan & puheenjohtajan palsta
Aila Dündar-Järvinen

Ruusuja ja juhlaa

Hyvät Kipunoita- lehden lukijat 
jaTaimin jäsenet. Kirjoittelen 
tätä puheenjohtajan palstaa 

kesäloman viimeisinä päivinä. Tämä 
kesä on ollut monin paikoin lämmin, 
mutta ukkospuuskiakin olemme 
saaneet.  Arki on alkamassa ja päivät 
lyhenevät; pian auringonpaiste on 
muisto vain. Onneksi meillä Taimissa 
on vielä juhlia jäljellä ja paljon mukavia 
yhteisiä hetkiä tulossa, joita on mukava 
odottaa.

Toukokuun 21. päivä johdin 
viime vuosien tapaan yhdessä Koh-
taamispaikan emännän Heli Hakalan 
kanssa taimilaisten ryhmää Likkojen 
Lenkillä Tampereen Pyynikin kentällä 
ja sen ympäristössä. Lenkkeily ja 
kävely sujui mainiosti hyvässä seurassa 
ja säässä. Kiersimme liki 8 km:n käve-
lylenkin omassa tahdissamme.

Järjestimme kesän alussa Juh-
lavuoden piknikin Viikinsaareen 
7.6.2016. Grillasimme makkaraa ja 
napostelimme herkkuja Viikinsaaren 
kauniissa maisemissa, sää oli mitä 
parhain. Vapaaehtoisten kevätkauden 
päättäjäisiä vietettiin 31.5.2016 
ruokailun merkeissä, kävimme myös 
katsastamassa Näsilinnan Milavida- 
museon. 

31.7.2016 lähdimme kauan 
odotetulle 40- vuotisjuhlaretkemme 
Ruusujen Visbyhyn. 

36 taimilaista lähti Tampereen 
sateesta kahden päivän risteilylle, jonka 
määränpää oli ruusuista, merestä ja 
auringosta tunnettu Visbyn saari. Päivä 
oli todellakin aurinkoinen ja lämmin. 
Teimme pitkän kävelyretken tutustuen 
Visbyn kehämuuriin, kasvitieteelliseen 
puutarhaan ja tuomiokirkkoon. Toki 
omaakin aikaa jäi, joten monet meistä 
vielä tutustuivat saaren museoihin, 
toriin, kauppoihin ja terassilla rentou-
tumiseen.

Visby on Gotlannin saaren länsi-
rannikolla Ruotsissa sijaitseva kaupunki 
ja Gotlannin kunnan keskustaajama. 
Asukkaita saaressa on noin 23 000. 
Kaupungissa oli keskiajalla 17 kirkkoa. 
Niistä ainoastaan Pyhän Marian kirkko 
on enää ehjänä ja käytössä, jossa 
kävimme. Piipahdimme myös Visbyn 
ehkä tunnetuimmassa puistossa, joka 
on nimeltään Almedalen; se toimi 
keskiajalla satamana. Siellä sijaitsee 
Olof Palmen muistomerkki. Kasvi-
tieteellinen puutarha on perustettu 
vuonna 1855.  Visbyssä kasvaa niin 
paljon erilaisia ruusuja, että sitä 
sanotaan ”ruusujen kaupungiksi”. 
Ruusut kukkivat siellä myöhäiseen 
syksyyn asti, kasvitieteellisessä puu-
tarhassa jouluun.

Haluan kiittää kaikkia juhlaretkelle 
osallistuneita mainiosta retkestä, 
hyvästä seurasta ja yhdessäolosta. Eri-
tyiskiitos Tomi Suomalaiselle retken 

järjestelyistä ja matkan johtamisesta.

8.9.2016 pidämme isot juhlat 
Taimin 40- vuoden kunniaksi Ruusan 
talossa. Tervetuloa!

Toivotan kaikille taimilaisille ja 
lehden lukijoille hyvää syksyä!

Minulle voi ja saa lähettää postia 
osoitteeseen puheenjohtaja@taimiry.fi.

  
Henkilökohtainen  sähköposti-

osoitteeni on aila.dundar@koti.soon.fi.  
Seuraan sitä tiiviisti päivittäin. 

Aila Dündar-Järvinen



Taimissa tapahtuu
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Tervetuloa mukaan 
MAD PRIDE –TAPAHTUMAAN 3.9.2016!

Taimi on mukana tapahtumassa.

Luvassa on karnevalistinen kulkue halki kaupungin. Tampereen Mad Pride on sukua Kanadassa syntyneelle kansanliikkeelle, jonka tavoitteena on hälventää mielenterveysongelmiin liittymää häpeäleimaa eli stigmaa, jakaa ihmisille asiallista tietoa mielenterveysongelmista sekä ottaa haltuun ja uudelleen määrittää julkisuudessa käytettyjä virheellisiä ja halventavia käsitteitä. 

Tapahtuman tarkempi aikataulu löytyy Taimin nettisivuilta www.taimiry.fi sekä facebookista.

Tervetuloa mukaan!

Taimin vaellus
BIRGITAN POLULLE 18–20.10.2016

Taimin tämän syksyn vaellus tehdään Birgitan polulle. Retki on kahden 

yön pituinen, yöpyminen tapahtuu teltassa ja laavussa.
Syyskuun 14. päivänä pidetään vaelluksesta kiinnostuneiden kanssa 

seuraava tapaaminen Taimissa klo 14.30.

Retken hinta määräytyy omien varusteiden määrästä sekä ruokailuista.

Retkivarusteita voi vuokrata halvalla kaupungilta, lisää infoa tästä saa 

tapaamisessa.

Mukaan mahtuu vielä 5 henkilöä. 

Lisätiedot Tomi Suomalainen puh. 050 408 8474, 
tomi.suomalainen@taimiry.fi
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Tiina Kopalaisesta Taimi saa 
kokeneen ja monessa mukana olleen 
toiminnanjohtajan:

- Olen tehnyt hyvin erilaisia työ-
tehtäviä, pitempiaikaisesti yli 20 vuotta 
kulttuurityötä kulttuurisihteeristä 
kulttuuritoimenjohtajaan viidessä eri 
kunnassa. Työskentelin näissä tehtävissä 
Korpilahdella, Varkaudessa, Kontio-
lahdella, Äänekoskella ja Orivedellä. 
Sen jälkeen olin töissä yli 10 vuotta 
vapaan sivistystyön rehtorina alu-
eellisissa kansalaisopistoissa Orivedellä 
ja Sastamalassa. Nyt olen löytänyt 
elämääni työnohjauksen ja laajan 
terveyden ja hyvinvoinnin alueen, joista 
nautin suunnattomasti.   

Positiivisuus ja ilo kantavat 
elämässä 

Tiina kertoo oppineensa, ettei mikään 
ole työelämässä eikä yleensäkään 

”Kun uskot unelmiisi, 
alat kasvaa niitä kohti!”
- Taimi sai uuden TOIMINNANJOHTAJAN

Ritva MerinenTaimi on saanut uuden toiminnanjohtajan. Hän on sastamalainen Tiina 
Kopalainen. Taimiin hän haki, koska kiinnostui yhdistyksemme monipuolisesta 
toiminnasta ja tavoitteista, koki yhdistyksessämme vallitsevan suvaitsevaisuuden, 
aitouden ja muiden kunnioittamisen. Hän myös haluaa olla mukana sydäntään 
lähellä olevassa auttamistyössä ja innostui ihanasta Ruusantalosta. Tiina 
Kopalainen aloittaa Taimissa syyskuun alusta. 

elämässä itsestään selvää ja mitä tahansa 
ihmeellistä ja kummallista voi tapahtua. 
Vaikka kuinka suunnittelee, elämä 
menee mallillaan. 

- Olen oppinut viime vuosina huo-
mattavasti enemmän positiivisuutta ja 
elämänuskoa, vaikka olen aina ollutkin 
iloinen ja herkkä. 

Tiinan mielestä kaikista vastoin-
käymisistä, kriiseistä, traumoista, 
haavoista ja murheista, kuin myös iloista 
ja onnistumisista opimme ja jatkamme 
eteenpäin. Periksi ei saa antaa! 

- Ehkä se on tärkein oppini, koska 
olen pohjimmiltani hyvin sitkeä ja 
määrätietoisen tavoitteellinen ja 
vahvan pehmeä ihminen. Olen oppinut 
tuntemaan myös itseäni paremmin ja 
osaan kuunnella sekä itseäni että omaa 
intuititiotani ja muita paremmin kuin 
ennen. Lempeys itseä ja muita kohtaan 
on oma tärkeä toimintareseptini! 

Tiina Kopalainen on asunut Pir-

kanmaalla yli 12 vuotta. Hän syntyi 
52 vuotta sitten Savossa, Varkaudessa. 
Koulutukseltaan hän on filosofian 
maisteri Jyväskylän yliopistosta, missä 
hän opiskeli taide- ja kulttuuriaineita. 
Hän on myös taide- ja ympäristökas-
vatuksen opettaja ja työnohjaaja. Lisäksi 
hänellä on useita tutkintoja, muun 
muassa rehtorien pätevöitymiskoulutus 
ja JET-johtamisen erikoisammatti-
tutkinto ja voimavarakeskeinen työn-
ohjaajan koulutus niistä viimeisimpänä.

- Perheeseeni kuuluu mies Timo 
ja kaksi teini-ikäistä lasta, Kasperi ja 
Kaislakerttu sekä Suomen lapinkoira 
Taavi. Meillä on ollut myös kolme 
tyttömarsua Nelli, Sissi ja Iines, jotka 
ovat olleet parhaat ”terapeuttini” 
elämässä. Lemmikit ja eläimet ovat 
minulle rakkaita. Vanha äitini asuu myös 
Sastamalassa ja lasten mummolakin 
on lähellä. Asumme omakotitalossa 
pienellä pläntillä. 
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Tiina Kopalainen on Taimin uusi toiminnanjohtaja.

Tiina kertoo rakastavansa matkailua 
ja sen suunnittelua ja monipuolista 
opiskelua. 

- Toivon, että voin reissata 
vielä elämässäni paljon ja jatkaa 
vielä eri opintoja, jotka täyden-
täisivät osaamistani. Olen sielultani 
ikuinen opiskelija ja harrastan itseni 
kehittämistä ja hoitamista eri tavoilla, 
esimerkiksi lukemalla ja joogalla. 

Myönteisellä odotuksella töihin! 

Tiina on ollut juuri opintovapaalla ja 
tänä aikana hän mietti, mitä haluaisi 
”isona” tehdä.

- En tuntenut kaipausta palata 
vanhaan oravanpyörään, jossa olin 25 
vuotta. Halusin uutta näkökulmaa 
ja sisältöä omaan elämääni ja työ-
tehtäviini. Erityisesti kauan odottamani 
työnohjaajakoulutus avasi silmiäni 
uudenlaiseen ajattelutapaan ja sysäsi 
minut viimeistään tälle valitsemalleni 
tielle, Tiina kertoo ja jatkaa

- Uskon, että olen kasvanut ihmisenä 
parin viimeisen vuoden aikana entistä 
lempeämmäksi ja inhimillisemmäksi. 
Haluan olla hyvä itselleni ja muille. 
Vuorovaikutus ja ihmisten auttaminen 
eri tavoin on tullut minulle entistä 
läheisemmäksi. Joskus pelkkä hymy, 
kosketus, läsnäolo, kannustava sana tai 
myötäeläminen voi olla merkittävä asia 
toiselle.

Hänen aiemmissa töissään yhteistä 
on ollut johtaminen, erilainen 
resurssien ja mahdollisuuksien 
jakaminen, luovuus ja innovatiivisuus 
sekä vaatimus toimia taloudellisesti 
suhteellisen niukoissa varoissa. 

- Taimissa olen kiinnostunut 
kehittämään montakin asiaa, mutta nyt 
ensi alkuun työtehtävissäni painottuu 
varainhankinnan osuus, joka on 
nostettu avaintehtäväksi. Minua tietysti 
kiinnostaa kiinteä tiimityöskentely 
erityisesti henkilöstön ja hallituksen 
kanssa. Olen pohjimmaltani verkos-
toihminen ja haluan tehdä laajasti 
yhteistyötä eri tahojen ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Vaikka toiminta 

on varmasti hyvässä iskussa, voimme 
kehittää sitäkin, kun löydämme uusia 
rahoituskanavia, jota kautta se mah-
dollistuu. Kyllä minulla monenlaisia 
ajatuksia ja ideoita surraa päässä...

Varainhankinnan suhteen Tiina on jo 
miettinyt toimenpiteitä. 

- Aihioita on alullaan. Uskon, että 
löydämme yhteistyössä uusia rahoi-
tuskanavia ja -lähteitä perusrahoitusten 
lisäksi.  

Tulevilta työtehtäviltään Tiina 
odottaa haasteita sopivassa määrin 
sekä luovuutta ja toimintavapautta. 
Hän odottaa myös tukea ja yhdessä 
tekemisen meininkiä, aitoja ihmisiä, 
lämpöä, kunnioitusta, lojaaliutta ja 
ihmisarvoista kanssakäymistä. Nämä 
ovat hänen mielestään Taimin toiminnan 
ja strategian kannalta tärkeiden 
asioiden eteenpäin menoa. Hän kertoo 

motokseen: ”Kun uskot unelmiisi, alat 
kasvaa niitä kohti!”

- Olen myönteisen odottavalla, 
kiitollisena ja nöyränä uuden edessä. 
Kiitollisuus on sielun vitamiini! Uskon 
vakaasti, että ystävällisellä, suoralla ja 
kunnioittavalla asenteella ja käytöksellä 
saadaan yhdessä hyvää aikaan. 

Tiina toteaa, että meillä kaikilla 
on perheessä, suvussa ja lähipiirissä 
kokemuksia sekä kosketusta mie-
lenterveysasioihin ja myös päihde-
asioihin. Hän haluaa olla mukana 
tekemässä yhdessä työtä, että mielen-
terveysasioihin suhtauduttaisiin yhtä 
luontevasti kuin fyysisiin vaivoihin. 
Vertaistuki, joka on Taimin peruskiviä, 
on tärkeää. 

- Toivon, että Taimin ovi avautuu 
vastaisuudessakin vähintään yhtä 
tiuhaan kuin tähän mennessä. ■
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Lilja Nummelin
Ritva Merinen

R AY: n  b a ro m e t r i n  t u l o k s e t :
Taimin toiminta AKTIVOI ja 
POISTAA YKSINÄISYYTTÄ

Taimi ry oli tänä vuonna mukana Raha-automaattiyhdistyksen 
suunnittelemassa ”RAY tukee” -barometrissä. Barometri on erityyppisten 
järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu. Siihen valitaan 
säännöllisin väliajoin 65 järjestöä, joiden kanssa barometrin toteuttavat 
organisoivat ja koordinoivat kohderyhmiin kohdistuvan tiedonkeruun.

Barometrin tuottamaa tietoa 
käytetään järjestötoiminnan vaikutta-
vuusviestinnän välineenä sekä järjestö-
toiminnan kehittämisen tukena.

”RAY tukee”-barometr in 
tavoitteena on kehittää toimintatapoja, 
joiden avulla kyetään keräämään yhden-
mukaisemmin sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjen toiminnassa mukana olevien 
kokemuksia osallistumisen hyödyistä.  
Barometrin avulla pyritään tuomaan 
systemaattisemmin julkiseen kes-
kusteluun järjestötoiminnan hyötyjä 
ja lisäämään järjestötoiminnan tun-
nettavuutta ja arvostusta viestinnän 
keinoin.

RAY kohdensi viime ja tänä vuonna 
barometrin niihin järjestöihin ja avus-
tuskohteisiin, joiden avustukset koh-

dentuvat yhteisöllisyyden ja osallistu-
mismahdollisuuksien edistämiseen.  

Toimintoja ja kehittämiskohteita 
ovat muun muassa erilaiset matalan 
kynnyksen osallistumispaikat ja -mah-
dollisuudet, vertaistukiryhmät ja 
-toiminta eri muodoissa ja yleisesti 
”syrjäytymistä ehkäisevät” hankkeet 
ja toiminnot sekä niihin liittyvä osal-
lisuuden vahvistaminen. Siksi Taimikin 
oli mukana.

Barometrissä kysyttiin järjes-
tötoimintaan osallistumisesta, 
kokemukset järjestötoiminnan 
hyödyistä sekä koetun elämän 
haasteisiin ja elämäntilanteeseen 
liittyviä kysymyksiä. Lisäksi tietenkin 
ikä, sukupuoli, perhesuhteet ja työelä-
mästatus. 



Itsemurhan ehkäisy - pyöräilyyn valmistautumassa
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Kyselyyn vastattiin netin kautta tai 
paperilomakkeille. Taimilaisia vastasi 
barometriin 70 henkilöä, mikä on 
todella hyvä määrä. Kiitos kaikille vas-
taajille, Taimin saamaa palautetta oli ilo 
ottaa vastaan.

Barometriin vastanneet ovat 
syntyneet 1950–1990 välillä. 

Vastaajista oli:

- eläkeläisiä tai kuntoutustuella 38
- kokoaikatyössä   2
- osa-aikatyössä   5
- työtön tai lomautettu  10
- opiskelija   5
- joku muu   9

Ryhmätoiminta on ollut aktiivista. 
Vastaajista 29 on osallistunut toimintaan 
vähintään 3 kertaa viikossa. 28 osallistui 
1-3 kertaa viikossa. 8 osallistui 1-3 
kertaa kuukaudessa ja 5 harvemmin 
kuin kerran kuussa.

Ryhmiin osallistuttiin monista eri 
syistä. Suurimpana syynä vastaajat (36) 
ovat pitäneet halua saada vertaistukea 
samassa tilanteessa olevilta. Yhtä 
tärkeänä pidettiin tutustumista uusiin 
ihmisiin (36). 32 vastaajaa osallistui 
ihan halusta osallistua johonkin ryhmä-
toimintaan.  30 vastaajaa on halunnut  
mielekästä tekemistä ja siksi osal-
listunut. 

Muita syitä ovat olleet mm. 
liikunnan mielekkyys, yksinäisyyden 
torjuminen ja työkyvyn palautuminen.

Järjestö on tuottanut osallistujille 
paljon hyviä kokemuksia, joista tär-
keimpinä pidettiin vertaistukea (33), 
tutustumista uusiin ihmisiin (39) ja 
mielekästä tekemistä (35).  Vahvana 
saatuna hyötynä on koettu myös 
ryhmään kuuluvuuden tunne sekä 
tiedon ja neuvojen saanti.

Taimilla on aivan omanlainen 
ilmapiiri ja vastaajista 42 koki, ettei 
olisi saanut samanlaisia asioita muualta. 
12 koki, että olisi saanut samat asiat 
muualtakin ja 16 ei osannut sanoa.

Järjestön toiminnasta on ollut 
paljon iloa ja hyötyä 57 vastanneille.  

Negatiivista palautetta ei sanallisissa 
osuuksissa annettu ollenkaan. Hyviä 
palautteita oli mm.

- Koko arkeni rakentuu toimintaryhmien 
varaan, samoin sosiaalisuuteni. Käyn 
päivittäin. Taimi on minulle erittäin tärkeä.

- Olen tullut ulos kuorestani edes vähän, 
laskenut suojamuurejani alas, kun olen 
uskaltanut ilmaista itseäni mm. karaokessa 
ja vuorovaikutus-taitoni ovat parantuneet.

- Sosiaaliset suhteeni ovat parantuneet 
ja olen saanut monta hyvää ystävää.

- Olen kokenut, että minun on helppo 
tulla ja liittyä ryhmiin. Tärkeä saada jotain 
rytmiä ja aikatauluja omaan elämään.

- Olen saanut tehdä vapaaehtoistyötä.

- Sisältöä työttömän elämään ja paluu 
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tällä hetkellä 
lähes toipuminen sairauteni oireista ja työ-
elämävalmiuksien yllättävä palautuminen 
avohoitopotilaasta täysipainoiseen kun-
touttavaan ja intouttavaan työtoimintaan.

- Luonnossa reissaamista, uusiin 

ihmisiin tutustumista. Lulu-koira.

- Vertaistuki on ollut korvaamatonta. 
Omien asioiden ja elämäntilanteen selvit-
tämisessä ja järjestämisessä se on auttanut 
minua jaksamaan vaikeinakin aikoina. 
Lisäksi olen vertaisohjaajana kokenut tar-
jonneeni muille ihmisille samanlaista tukea 
ja apua jaksamiseen.

- Taimi on todella tärkeä minulle. En ole 
enää yksinäinen. Hyvää ryhmätoimintaa ja 
olohuone on paras paikka!!!

- Kavereita olen saanut. 

- Olen saanut Taimista parasta ver-
taistukea. Se on auttanut tosi paljon 
elämässäni, terapiaa ei juuri saa.

- Tosiaan yksinelävänä on hyvä, että 
on joku paikka minne voi mennä ja 
saada juttuseuraa tai vaikka tukea askar-
ruttaviin omiin asioihinsa, kuitenkaan 
kuormittamatta kaupungin sosiaali- tai 
terveyspalveluja. Taimille voi mennä pie-
nemmälläkin tulotasolla, peruskahviloiden 
hinnat eivät ole käytettävissä minulle, kuin 
muutaman kerran vuodessa. Iloa tulee siis 
siitä, että on joku paikka johon on ter-
vetullut ilman rahaakin.
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- En olisi varmaan enää tässä 
maailmassa ilman Taimin toimintaa!

- Olen saanut vertaistukea. Kivut ovat 
helpottaneet esim. taideryhmässä, kun 
sitä keskittyy tekemiseensä. Sosiaalista 
elämää on nyt enemmän. Taimista on tullut 
elämäntapa ja toinen perhe. Paljon uutta 
tietoa ja oppinut uutta. Mukava tuntea 
itsensä hyväksytyksi sellaisena kun on!

- On joku paikka minne mennä vaikka 
joka päivä.

- Olen saanut ystäviä. Liikunta on 
auttanut minua saamaan paremman 
kunnon itselle.

- Kaikenlainen tekeminen, ihmisten 
parissa oleminen on saanut minut 
lähtemään kotoa. Itsetuntoni ja – kun-
nioitukseni on kohonnut roimasti.  Olen 
hyväntuulinen, se on edesauttanut 
löytämään uusia ystäviä. Saan olla oma 
itseni, kukaan ei sitä kyseenalaista. Olen 
paljon terveempi, kuin pari vuotta sitten.

- Tukea elämän erilaisten tilanteiden 
hallitsemiseen. Olen saanut vertai-
sohjaajana auttaa muita ihmisiä. Mukavia 
vapaa-ajan viettoja on ollut.

- Kiva jutella muitten kanssa ja saada 
vertaistukea. Hienoja ryhmiä ja hyvä hen-
kilökunta tulee lähdettyä ihmisten ilmoille. 
Tärkeää, että on joku paikka minne mennä 
ja myös viikonloppuina. Kiitos Taimi! 
jaksakaa!!!!!

- Ihan mahtavat liikuntaryhmät, 
ammattilainen ohjaamassa ja säilyy 
motivaatio. Kuntoni on noussut paljon. 
Tuskin liikkuisin ilman Taimin Tomin 

ryhmiä ollenkaan. En kehtaisi mennä 
avoimille saleille eikä olisi varaakaan.

- Aina kun on saanut kotoa lähdettyä, 
tulee tyytyväinen olo. On tärkeää, että 
on paikka, mihin mennä ja jossa on juttu 
kavereita. Olisin todella yksinäinen ja ilman 
paikkaa mihin mennä, jos ei olisi Taimia! 
Ihana paikka, ihanat työntekijät!!!

- Kuulun seksuaalivähemmistöön ja 
olen sateenkaarivertaisryhmässä saanut 
paljon tukea. Liikuntaryhmät ovat auttaneet 
paljon.

- Elämän laatu on joka suhteessa 
parantunut.

- Tärkeintä on ollut vertaistuki. Lisäksi 
yhteenkuuluvuuden tunne ja mukava 
tekeminen on virkistänyt. Olen myös 
tutustunut uusiin ihmisiin ja tavannut 
kavereita. Aina olen ollut tervetullut 
sellaisena kuin olen.

- Olen taas saanut elämästä kiinni.

- Ei ole tarvinnut olla niin yksin.

- Olin kotona yksin monta vuotta ennen 
kuin tulin Taimiin.

- Merkityksellistä tekemistä, kun-
toutusta, itsensä kehittämistä, sosiaalisuutta, 
ryhmähenkeä.

- Sisältöä elämään.

- Liikunnan merkitys mielenterveyteeni 
on ollut iso. Hienoa, että on ilmaisia ryhmiä, 
en muuten pääsisi liikuntaan ollenkaan. 
Mahtavaa porukkaa!!!



Arto tutustumassa näyttelyluetteloon 
Sara Hildénin taidemuseolla
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Järjestötoiminta on vaikuttanut 
ihmisiin eritavoin, mutta tärkeimpinä 
esiin nousi vertaistuki, jota 53 vastaajaa 
piti eniten itseensä vaikuttaneena. 

46 vastaajaa koki eniten itseensä 
vaikuttaneen sen, että järjestössä 
kuunnellaan osallistujia ja sen että 
itsetunto nousee, kun on toiminnassa 
mukana. 36 ihmistä mainitsi myös, että 
järjestö on auttanut terveellisempien 
elämäntapojen omaksumisessa, mikä 
puolestaan on parantanut myös henkistä 
hyvinvointia.

Viimeisen 2 kuukauden 
aikana vastaajista 36 on ollut 
tyytyväinen elämäänsä, 34 
on ollut tyytyväinen turvalli-
suuteensa ja 30 on ollut tyy-
tyväinen fyysiseen terveyteen 
melko usein. 33 on ollut 
joskus tyytyväinen henkiseen 
terveyteen ja 31 on joskus 
kokenut yksinäisyyttä. 

Vastaajista 56:lla on tai on 
ollut vakava mielenterveyden 
ongelma ja 25 on kokenut 
jäävänsä ilman tarvitsemaansa 
tukea. Köyhyydestä kärsii vas-
taajista 32, joista 28 on ollut 
työttömänä yli puoli vuotta. 

Myös vastaajien läheiset 
ovat kokeneet osittain samoja 
asioita. 30 läheinen on kärsinyt 
köyhyydestä ja 24 läheinen 
on ollut työttömänä yli puoli 
vuotta. 22 läheisellä on vakava 
fyysinen sairaus ja jäänyt ilman 
tarvitsemaansa tukea. 

Vastaajista 40 kokee 
olevansa yhteiskunnassa kes-

kitasolla tai  sen alapuolella. 12 kokee 
olevansa yhteiskunnassa matalassa 
asemassa. ja vastaajista 44 asuu yksin 
ilman vakituista parisuhdetta.

42 vastaajaa ei ole osallistunut 
Taimin lisäksi jonkun muun sosiaali- 
ja terveysjärjestön toimintaan, 22 
vastaajaa oli. ■
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Miksi tulin?

Hain Taimiin työkokeiluun, koska olen 
kiinnostunut lähtemään opiskelemaan 
mielenterveysalaa, mutta minulla 
ei ollut yhtään kokemusta. Päätin 
siis tutustua alaan ennen opiskeluun 
hakeutumista, jotta tietäisin onko työ 
minusta mielekästä. 

Aloitin työt maaliskuun lopulla 
ja täytyy myöntää, että olen erittäin 
positiivisesti yllättynyt. Minut on 
otettu Taimiin todella lämpimästi 
vastaan, ja olen saanut itsenäisesti tehdä 
erilaisia hommia. Olen päässyt hyvin 
tutustumaan työhön. 

Tullessani minua huoletti, että 
koska minulla ei ole kokemusta, en 
saisi tehdä kunnolla töitä enkä tutustua 
minua kiinnostaviin asioihin. Kuitenkin 
kaikkea haluamaani olen saanut tehdä.

Mitä olen tehnyt?

Olen saanut järjestää olohuone-
toimintaa, mm. tietovisaa, bingoa, kok-
kikurssia ja muita  tapahtumia. Olen 
tutustunut ihmisiin olohuonevalvojana. 
Olen päässyt tutustumaan ryhmiin 
ja olen myös hoitanut toimistoa. 
Toimistossa olen tehnyt mainoksia, 
esiluentaa ja hoitanut jäsenasioita. 

Sain jopa pitää sosionomiopiske-
lijoille toiminnan esittelyn, mikä oli 
minulle uusi ja jännittävä kokemus, sillä 
olen itse vasta menossa opiskelemaan 
alaa.

Miksi juuri Taimi?

Hakiessani työkokeilupaikkoihin 
minulla ei juuri ollut tietoa Tampereen 
eri mielenterveysjärjestöistä. Ehdin 
kysyä todella monesta paikasta työko-
keilumahdollisuutta. Tiedon Taimista 
sain eräästä toisesta järjestöstä. Siellä 

TYÖKOKEILU opettaa 
i t s e s tä ja muis ta

Lilja Nummelin

K
uva: R

itva M
erinen

suosittelivat kysymään 
Taimilta, kun eivät itse 
pystyneet työkokeilijaa 
ottamaan. 

Olin jo osittain 
luopunut toivosta, 
kun joka paikkaan 
olisi pitänyt olla alan 
kokemusta. Taimi 
kuitenkin vaikutti 
todella mielenkiin-
toiselta ja moni-
puoliselta paikalta, 
ja jälleen kerran 
sinnikkyys kannatti: 
täältä työkokeilupaikka 
löytyi. 

Onneksi, sillä olen saanut Taimilla 
todella paljon monipuolista kokemusta, 
jota en usko että monesta muusta 
paikasta olisi löytynyt.

Mitä odotin kokeilulta?

Minulla ei ollut kovin suuria odotuksia, 
koska olin niin monesta paikasta 
saanut kuulla, että ilman koulutusta 
ei saisi juuri mitään tehdä. Odotin 
ehkä pääseväni juoksupojaksi tai joka-
paikanhöyläksi. Oli kuitenkin todella 
hienoa päästä vetämään toimintaa Olo-
huoneella ja tutustumaan ryhmiin. 

Mitä olen saanut työkokeilulta?

Ensimmäisenä päivänä minua jännitti 
hirvittävästi, eikä muistiini jäänyt 
päivästä juuri mitään. Muistan vain, 
miten päivän jälkeen ajattelin jän-
nitykseni olleen todella turhaa. Kaikki 
ihmiset olivat mukavia ja vastaanotto oli 
lämmin.

Olin pelännyt, etten sopisi joukkoon 
tai minusta ei tykättäisi. Luuloni osoit-
tautuivat kuitenkin ilokseni vääriksi. 
Erityisen yllättynyt olin, kun pääsin 

tutustumaan Tunnelukko- ja Pirsta-
le-keskusteluryhmiin. Ajattelin, etteivät 
he tykkäisi vierailijasta eivätkä haluaisi 
puhua kuulteni. Kaikki osallistujat 
olivat kuitenkin todella mukavia, ja 
tunsin oloni tervetulleeksi.

Olohuoneella oli todella hienoa 
järjestää erilaista toimintaa. Olohuone-
toiminnan olisin tosin toivonut olevan 
vähän aktiivisempaa. 

Parasta on ollut tutustua uusiin 
mahtaviin ihmisiin. Taimin tunnelma 
on minusta Taimissa paras asia. Jokainen 
saa olla ja tulla juuri sellaisena kuin on. 
Toivoisin lisää tälläisiä paikkoja, joissa 
toisten kunnioitus ja luottamus ovat 
yhtä hyvällä mallilla.

Terveiseni taimilaisille

Tukekaa ja auttakaa toisianne, niin 
selviätte mistä vaan. Olette ihania 
ihmisiä, ja toivon teille kaikille parasta 
elämässä. Vapaaehtoisten työ on erittäin 
hienoa ja tärkeää, ja toivon sen toimivan 
jatkossakin! 
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Kuten todellinen mies, Andrej 
tiesi hyvin huonosti, mitä 
naisille pitää antaa lahjaksi. Totta 

kyllä, Klava kiitti aina kovasti kaikista 
saamistaan lahjoista, mutta käyttäytyi 
sitten jotenkin käsittämättömästi.

Esim. Andrein lahjoittaman teat-
terilaukun hän otti mukaansa vain 
kauppaan eikä koskaan ottanut sitä 
teatteriin. Hajuvesipulloa, jonka Andrej 
lahjoitti, vaimo ei avannut koskaan. Se 
seisoi aina kaapissa. ”Miksi, – ajatteli 
Andrej, – minähän ostin hajuveden hie-
noimmassa rasiassa, mikä vain kaupassa 
oli?”

– Kaikki hyvin, kaikki on oikein 
hyvin, – sanoi Klava. – Minulle on 
hyvin rakas sinun lahjasi. Pidän kovasti 
tästä hajuvedestä.

Mutta tänä vuonna Andreita onnisti. 
Muutama päivä sitten Klava tuli töistä 
ja sanoi: ”Tänään aamulla näin kioskissa 
mimoosia, mutta minulla oli kiire 
töihin enkä voinut ostaa niitä. Ne ovat 
ehdottomia lempikukkiani. Ne ovat 
niin hentoja ja kauniita!”

Andrej muisti tämän keskustelun 
illalla seitsemäs maaliskuuta. Töitten 
jälkeen hän lähti kukkakauppaan, mutta 
siellä ei ollut mitään.

– Mitä teille saisi olla? – kysyi 
myyjätär häneltä.

– Tarvitsen mimoosia, – vastasi 
Andrej.

– Mimoosia oli aamulla, nyt kaikki 
ovat loppuneet. Ymmärrätte itse, 
huomenna on juhla! Ottakaa muita 
kukkia, – sanoi myyjätär, – katsokaas, 
nämäkin ovat kovasti hyviä, – hän 
osoitti toisia kukkia, – ne kestävät 
kauan maljakossa.

Andrej tunsi itsensä jo väsyneeksi, 
hänellä oli nälkä ja sen tähden hän jo 
päätti suostua. Hän otti esiin lyijykynän 

MIMOOSIA

Näin Naapurissa on nostalginen sarja neuvostoproosaa 
1980-luvulta. Se koostuu aikansa tunnetuimpien kirjailijoiden lyhyistä kertomuksista, jotka 
koskettelevat arkipäivän eri puolia, tarkasteltuina syvän inhimillisestä näkökulmasta. Se on sitä 
elämää, jota minä näin Naapurissa, mutta jota, erään venäläisen ystäväni mukaan, heillä ei enää ole.

Lähde: KNIGA DLJA TSHTENIJA,
            pod red. V.G. Kostomarova,

            Moskva, 1982

OSMO HAAPANIEMI
18/02/-16 

kirjoittaakseen osoitteen, 
minne kukat toimitettaisiin. 
Mutta yhtäkkiä hän muisti, 
että tämän kauniin lyijykynän 
oli hänelle lahjoittanut Klava. 
Muisti Andrei paljon muutakin. 
Kun hän halusi lukea uuden 
romaanin, josta kaikki olivat 
puhuneet niin paljon hyvää, 
Klava soitti kaikille ystävilleen. 
Lopulta, hän löysi kirjan ja lahjoitti 
sen Andreille. Ja aina sama juttu. Jos 
Andreilla oli jokin toive, Klava yritti 
täyttää sen aina.

Andrej muisti kaiken tämän ja päätti 
ehdottomasti löytää mimoosia, joita 
Klava niin rakasti.

– Mitä arvelette, mistä tällä hetkellä 
voisi ostaa mimoosia? – kysyi hän myy-
jättäreltä

– En tiedä, – vastasi hän, – ehkä 
kioskissa torilla, Draama-teatterin 
luona, vielä on mimoosia.

Andrej päätti ajaa teatterin tykö. 
Hän nousi bussiin, ajoi muutaman 
pysäkin ja poistui torilla. Kioskissa ei 
ollut mimoosia.

– Aamulla oli, – sanoi sievä myy-
jätär-neito, – mutta nyt ei ole. Tulkaa 
huomenna.

Mutta ”huomenna” Andrej ei 
halunnut. Hän halusi, että Klava 
ehdottomasti tänään saisi omia lempi-
kukkiaan.

Myyjätär neuvoi häntä lähtemään 
kukkakauppaan, joka oli aivan vieressä, 
seuraavalla kadulla. Mutta sielläkään ei 
ollut mimoosia.

– Onko teillä mimoosia? – hän kysyi 
epävarmasti.

– Ei, valitettavasti, – vastasi vanha 
miesmyyjä ja hymyili.

Ja nyt tässä, Andrej, itsekään 
tietämättä miksi, kertoi vanhalle 

miehelle siitä, kuinka oli koko illan 
etsinyt mimoosia ja kuinka hänen tekee 
mieli ehdottomasti ostaa niitä vaimolle.

– Ymmärrän teitä, kovasti 
ymmärrän, – sanoi vanha mies. – 
Monet nykyaikaiset nuoret miehet 
ajattelevat, että kukat eivät ole mikään 
lahja, mutta naiset eivät ollenkaan 
ajattele niin. He tietävät, että kukat 
voivat kertoa paljon.

Andrei päätti siinä paikassa lähteä 
kävelemään eteenpäin ja löytää Klavan 
lempikukkia, mutta kuuli yhtäkkiä:

– Nuori mies, voinko pyytää teitä 
hetkeksi? Minulla on yksi kimppu, 
minä jätin sen tytärtä varten. Mutta 
minä huomaan, että te kovasti tar-
vitsette kukkia. Tyttärelle taas aviomies 
ostaa mimoosia. Se on hänen asiansa. 
Oikeinko puhun?

– Täysin oikein! – sanoi Andrej 
iloisesti, valmiina suutelemaan vanhaa 
miestä.

Ylpeänä ja onnellisena ajoi Andrej 
kotiin. Kädessä hänellä oli kimppu 
mimoosia, joista Klaava haaveili.



S a r j a k u v a t
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TAMPEREELLA tapahtuu

Aila Dündar-Järvinen

Tampereen kaupungissa tapahtuu todella paljon uudistuksia 
tällä hetkellä, poimin niistä joitakin oleellisia tähän:

Tampereen toimintamalli ja 
johtaminen uudistuu

Tampereen kaupunginvaltuusto 
hyväksyi 14.12.2015 kaupungin toi-
mintamallin uudistamisen vuoteen 
2017 mennessä. Tamperetta johtaa 
jatkossakin pormestari. Apulaispor-
mestareiden määrä vähenee neljästä 
kolmeen. Sisäisestä tilaaja-tuottaja-
mallista luovutaan. 

Apulaispormestarit ovat edelleen 
päätoimisia luottamushenkilöitä ja 
johtavat lautakuntia. Lautakunnat 
vastaavat uudessa toimintamallissa 
palveluiden järjestämisestä ja palvelu-
toiminnan poliittisesta johtamisesta. 
Kaupungin palvelut sijoittuvat jatkossa 

kolmelle palvelualueelle. Palve-
lualueet ovat hyvinvoinnin palvelualue, 
elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 
sekä kaupunkiympäristön palvelualue. 

Kaupungin uusi palvelualueiden 
toimintamalli käynnistyy viimeistään 
1.1.2017. Tampereen kaupungin lauta-
kuntarakenne uudistetaan. Johtokunnat 
lakkautetaan ja niiden tehtävät siirtyvät 
kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja 
viranhaltijoille. 

Lautakunnat muodostuvat seu-
raaville palvelualueille: 

Hyvinvoinnin palvelualue: sosiaali- 
ja terveyslautakunta, sivistys- ja 
kulttuurilautakunta. Sosiaali- ja ter-
veysuudistuksen ( sote ) toteuduttua 
hyvinvoinnin palvelualueella olisi yksi 
hyvinvointilautakunta.  
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Elinvoiman ja  kilpailukyvyn  pal-
velualue: elinvoima- ja osaamis-
lautakunta, asunto- ja kiinteistö-
lautakunta. 

Kaupunkiympäristön palvelualue: 
yhdyskuntalautakunta, joukkoliiken-
nelautakunta.

Tampereen ratikka on lähellä 
toteutumista

Valtion kehysriihessä keväällä 2016 
näytettiin vihreää valoa Tampereen 
ratikka- hankkeelle. Aiesopimuksen 
mukainen valtion 30 prosentin rahoi-
tusosuus Tampereen suurimpaan 
joukkoliikennehankkeeseen toteutuu 
kahdessa osassa. Valtionosuus on 71 
miljoonaa euroa.  

Lisäksi kaupungin maanmyynti-
tuloilla rahoitetaan noin 70 miljoonaa 
arvioidusta 250 miljoonan euron 
kokonaiskustannuksesta. Ratikan 
rakentamisella on merkittävä vaikutus 
linjaston läheisyydessä sijaitsevien 
tonttien arvoon. 

Ratikka on myös ympäristöystä-
vällinen joukkoliikennehanke, koko 
kaupunkiseudun elinvoimahanke, jonka 
rakentaminen edistää työllisyyttä noin 
3000 henkilötyövuodella.

Raitiotiejärjestelmän esteet-
tömyyteen kiinnitetään erityistä 
huomiota. Itsenäisyydenkatu, 
Sammonkatu ja Teiskontie ovat osa 
raitiotien reittiä, josta rakentaminen 
on tarkoitus aloittaa. Kaupunkiseudun 
on arvioitu kasvavan noin 110 000 
asukkaalla seuraavan 20 vuoden aikana 
rakentamispäätöksen jälkeen. 

Ratikkalinjat Hervanta–Keskusta–
Lentävänniemi ja Keskusta–Tays 

palvelevat hyvin Tampereen kaupungin 
väestön kasvua. Kaupungin alueiden 
suunnittelu on jo vuosia perustunut 
siihen, että ratikka toteutuu. Ratikka 
on Tampereen kaupungille erittäin 
kannattava investointi. 

Matkustajaliikenne linjoilla 
Hervanta–Keskusta ja Keskusta–Tays 
alkaisi vuonna 2021. Toisessa vaiheessa 
rakennettava linja Keskusta–Lentä-
vänniemi valmistuisi vuonna 2023. 
Kustannusarvio kattaa nämä osuudet 
ja Hervannan varikon. Myöhemmin 
ratikkaa voitaisiin rakentaa siten, että 
se jatkuisi Pirkkalaan, Ylöjärvelle ja 
Kangasalle. 

 VTT:n laskelmien mukaan yksi 
ratikan rakentamiseen käytetty euro 
tuottaa Tampereen kaupungille 2–4 
euroa. Kaupunki saa tuloja muun 
muassa tonttien myynneistä ja maan-
käyttösopimuksista, joita tehdään 
yksityisten maanomistajien kanssa. 

Ratikkareittien varrelle voidaan 
rakentaa noin 30 000 uutta asuntoa 
vuoteen 2035 mennessä. Se tarkoittaisi 
rakennuttajilta yli 7 miljardin euron 
kokonaisinvestointia rakentamiseen. 

Lokakuussa 2016 Tampereen kau-
punginvaltuusto tekee lopullisen raken-
tamispäätöksen ratikasta. Rakentamisen 
on suunniteltu alkavan heti, jos päätös 
on myönteinen.

Tampereen Kansi ja Areena 
-hanke

Kansi ja Areena on Keskustan kehit-
tämisohjelmaan kuuluva kaupunki-
kehityshanke, joka  toteutuessaan 
mahdollistaa kokonaan uudenlaisen 
alueen toteutumisen Tampereen ydin-
keskustaan. 

Kansi ja Areena -hanke esiteltiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2009. 
Vuonna 2010 valtuusto päätti hankkeen 
asemakaavoituksen käynnistämisestä 
ja kaupungin roolista hankkeen mah-
dollistamiseksi. Samalla päätettiin, 
että monitoimiareenan valmistuttua 
Hakametsän jäähalli 1. poistetaan jää-
hallikäytöstä ja se muutetaan sisäurhei-
lukeskukseksi.

Asemakaava hyväksyttiin val-
tuustossa kesällä 2011. NCC ilmoitti 
joulukuussa 2014 vetäytyvänsä 
hankkeesta.  Hanketta kuitenkin 
jatkettiin ja Tampereen kaupungin-
hallitus hyväksyi 2.5.2016 Kannen 
ja areenan toteutussopimuksen ja 
SRV:n yritysryhmittymän hankkeen 
toteuttajaksi.  

Tampereen kaupunginvaltuusto 
hyväksyi 16.5.2016 rakennusyhtiö 
SRV:n kanssa neuvotellun toteutusso-
pimuksen äänin 60 - 7. Asian käsittely 
käytiin poikkeuksellisesti suljetuin ovin. 
Tampereen kaupunki on perustellut 
Kansi ja areena -hankkeen käsittelyä 
suljetuin ovin pörssiyhtiön liikesalai-
suuksien vuoksi.

Hankkeen kustannusarvio on noin 
500 miljoonaa euroa, josta kaupungin 
osuus on noin 60 miljoonaa. Valtio on 
luvannut osallistua monitoimiareenan 
rakentamiseen 18 miljoonalla eurolla, 
jos Euroopan komissio hyväksyy tuen. 

Aamulehti uutisoi 3.6.2016, että 
Tampereen kaupunginvaltuutetut 
päättivät puolen miljardin euron 
arvoisesta kansi- ja areenahankkeesta 
toukokuussa ainakin osittain vir-
heellisen tiedon varassa. Aamulehden 
mukaan Kansi ja areena -hankkeesta 
päättäneet Tampereen valtuutetut 
saivat suljetussa kokouksessa 16.5.2016 



18
kipunoita 3 / 2016

virheellistä tietoa yhdestä sijoittajaeh-
dokkaasta. 

Pidin ennen valtuuston kokousta 
valtuuston kyselytunnilla kyselyn 
Kansi-  ja Areena hankkeen kus-
tannuksista. Kaupunginhallituksen 
hyväksymässä toteuttamissopimuksessa 
määritellään, että Tampereen kaupunki 
sijoittaa monitoimiareenan omistavaan 
yhtiöön enintään 26 miljoonaa euroa. 
Vähemmistöosakkaana Tampereen 
kaupunki saa tasavertaiset tuotot sijoi-
tukselle.  

Kaupunki maksaa omistukseensa 
tulevan monitoimiareenan kannen 
rakentamisesta toteutussopimuksen 
ehtojen mukaisesti 22,7 miljoonaa 
euroa (alv 0 %). Kaupunki perii 
areenan tonteista ja areenan kannesta 
vuokraa yhteensä 420 000 €/vuosi 
sidottuna indeksiin toteutussopimuksen 
ehtojen mukaisesti. 

Tein vielä 13.6 toisen valtuus-
tokyselyn koskien Kansi- ja Aree-
nahankkeen tietojen oikeellisuutta. 
Juhannukseen mennessä Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuteen oli kirjattu kaksi 
valitusta Tampereen kaupungin-
valtuuston Kansi- ja Areena hankkeen 
päätöksestä. 

Rakennusyhtiö SRV on nimennyt 
Tampereen Kansi ja areena -hankkeensa 
Tampereen Kruunuksi: viisi tornitaloa, 
100 miljoonaa euroa maksava monitoi-
miareena ja sen yhteyteen rakennettava 
hotelli. 

Koko hankkeen hinta on siis huo-
mattavan suuri, yli 500 miljoonaa 
euroa.  Kannen rakentamisen 
pitäisi alkaa ensi vuonna ja areenan 
rakentaminen vuonna 2018. Valmistu-
misvuosi on arvioitu olevan 2020.

Rantaväylän tunneli sai 
lisärahaa

18.2.2013 jätettiin tunnelia vastus-
taneiden Tampereen kaupunginvaltuu-
tettujen yhteinen valtuustoaloite, jonka 

allekirjoitti 35 valtuutettua. Valtuusto-
aloitteen allekirjoitti myös muutama 
valtuutettu, jotka valitettavasti 
myöhemmin muuttivat mielensä ja 
äänestyksessä äänestivätkin tunnelin 
puolesta ratkaisten näin tunnelin 
rakentamisen. 

Tampereen Rantaväylän tunnelin 
rakentamisvaiheen aloittaminen 
varmistui kaupunginvaltuustossa 
16.9.2013, kun valtuustoaloitteemme 
Rantaväylä- tunnelihankkeesta irtau-
tumisesta hylättiin äänin 36–31. 
Hävisimme siis muutamalla äänellä.

Kaupunginvaltuutetut saivat 
13.6.2016 esityksen 10 milj. euron 
lisärahan myöntämisestä tunneli-
hankkeelle. Tein valtuustossa hylkäy-
sesityksen, että tunnelille ei myönnetä 
lisärahaa; valitettavasti esitykseni kaatui 
äänin 25 – 42.

Tampereen rantaväylän tunnelin 
kustannusarvioksi on Tampereen 
kaupungin ja Liikenneviraston kanssa 
tehdyssä sopimuksessa hyväksytty 185 
milj. euroa. Valtion kustannusosuus 
hankkeessa on 33 % ja Tampereen 
kaupungin 67 %. 

Tunnelikustannukset ovat nousseet, 
koska pilaantuneiden maiden puh-
distamisen määrä ja työmaan ulko-
puolelle kuljetettavien maa-ainesten 
kuljetusmatkat ovat ylittyneet sovitusta 
kustannuksesta; myös liikenneratkaisut 
ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia.

 
Tunnelihankkeen kokonaiskus-

tannukset ovat nyt nousseet 185 milj. 
eurosta 198 milj. euroon. Lisäksi palve-
luntuottajille maksetaan bonuksia noin 
2 miljoonaa euroa. Tunneli valmistuu 
marraskuussa 2016. ■

V I IK INS A A R E S S APiknik-päivä



Pikinik-eväitä tarjolla

Yhdessä olemme enemmän!
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Taimi ry järjesti yhtenä 40-juh-
lavuosi-tapahtumana piknikin 
Tampereen Viikinsaaressa. 

Viikinsaari on tamperelaisten oma 
kesäkeidas.  Saari on Pyhäjärvessä 
noin 3,5 kilometrin päässä Tampereen 
keskustasta. Saaressa on luonnon-
suojelualue, joka sijaitsee saaren län-
siosassa.

Viikinsaareen matkustetaan joko 
omalla veneellä tai Hopealinja Oy:n 
laivalla Laukonrannasta. Taimilaiset 
matkasivat saarelle laivalla 7.6. Mukana 
oli kolmisenkymmentä osallistujaa.

Heti alkuun marssimme satamasta 
grillipaikalla piknik-eväiden kanssa. 
Retkelle osallistujat olivat hyvänä 
kantoapuna, olimme nimittäin ottaneet 
runsaasti piknik-evästä mukaan ja 
kesäpelejä vielä lisäkantamukseksi. 
Mutta yhteisvoimin homma hoitui.

Ritva Merinen

Grillipaikalla puheenjohtaja 
Aila Dündar-Järvinen piti terve-
tuliaispuheen ja sen jälkeen osa 
porukasta lähti luontopolulle 
kiertämään ja osa pelasi Mölkkyä. 
Tämän jälkeen aloitimmekin 
makkaran grillauksen ja muiden 
piknik-herkkujen maistelun.

Päivä oli leppoisa ja meillä 
oli hauskaa. Joku sään haltijoista 
oli taas hollilla ja kesäkuun 
myrskyisän viikon ainoa kaunis 
päivä oli tietenkin piknik-päivänä. 
Aurinko paistoi, lämmintä riitti 
parikymmentä astetta ja juuri sen 
verran tuuli ettei hyttysiä ollut 
ollenkaan! Onnistunut päivä 
kaiken kaikkiaan.

Kiitos kaikille osallistujille! ■

V I IK INS A A R E S S APiknik-päivä



Keskiaukealla
TAUSTAKUVA: TOMI KALLIO
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20.5. 2016
Ohjeita elämän varrelle
Hyvät hetket tuplaantuu
lopulta kaikki onnistuu
vielä älä luovuta
hetken jaksat tsempata!

1.Aina ei voi tietää
kuinka paljon sietää
kielteistä viestiä
marinaa ja valitusta
usein  se aiheuttaa ahdistusta

2.Halaa silloin itseäsi
juo kirkas vesi
rakasta ja helli
rakkauden lämmössä kelli

3.Muista tuskaisia hyvin sanoin
auta heitä lohduttain
pysy sitten itsessäsi
tyytyväisenä elämääsi

Villitilli

Yksinkertaista
Yksinkertaiselle ihmiselle
on kaikki yksinkertaista

Päivinen Timo

Faktafiktio
Rikollisesta urheilumenneisyydestä huolimatta
poliisi ei ole kiinnostunut pikkurikollisesta.

Päivinen Timo

Kuolema
Kun menetät jonkun, eläimen, ihmisen, 
jopa kymmenien vuosien jälkeen tunnet tyhjyyden, 
aukon siellä, missä joskus oli elämää.
Vaikka olet jo unohtanut hänen käytöstavat, luonteenpiirteet,
aukko säilyy, se ei täyty, se ei katoa, sen kanssa oppii elämään.

Vösynyt
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Makusiirappinen elämäni 
on niin tylsää. Olemisen 
uskontoa. Monet eivät 

usko olemiseen. He edustavat 
tekemisen tiedettä. Eivät usko 
olemisen hengellisyyteen. Se 
on heistä synkkää, julistamista 
ja käännyttämistä. Olemisen 
ateistit eivät usko olemiseen. 
Tuoko on hurahtanut silleen, 
että se vain on päivät pitkät.

Olemiseen on uskottava, 
vaikka sitä ei voikaan nähdä. 
Mikä rikkaus siinä piileekään. Se 
antaa rauhan ja armon. Välillä 
olin harhapoluillani eksyksissä. 
Kaukana olemisesta. Tiesin 
että voin aina palata takaisin 
luokseen. Olemisen maan-
päälliseen paratiisiin.

Siellä tekemisen elämässä 
palkitaan nautinnoilla ja 
kunnialla. Asemalla. Pääsee 
pois kesäksi suorittamaan vielä 
enemmän vielä pienemmässä 
ajassa. Olen iloinen jos teidätkin 
palkitaan joskus niin kuin minut 
keskinkertaisilla hengentuo-
toksilla. Pienellä runonysällä. 
Minä puurran niille koko 
terveyteni. Elämäni. Olen 
iloinen jos säästytte puhtaina. 
Hyvinä sisimmästänne. Tämä on 
kuluttava elämäntapa. Siivota 
sisimpäänsä työkseen polvillaan 
kaikkien muiden suoriutujien 
edessä. Nolona.

Runot siivottu pois sydämen 
maton alta. Koskaan ei tule 
autoa joka veisi ne jatkokäsi-
teltäväksi. Sielujen venäjä ei 
oikein toimi. Kaikki runot on 
levällään jossakin facebookin 
katujen varsilla. Kuvottavan 

rumia valkoisia jäteläjiä pitkin 
poikin maisemaa. Haisee pahalle 
koko maailma. Huolto ei pelaa. 
Kukaan ei välitä. Saatika rakasta. 
Olemisen roskia.

Mielemme haurasta keveyttä. 
Helposti loukkaantuvaa 
arvokasta balsaa. Naurun 
vaappuja pyytämässä jaloja 
onnenhetkiä iloisissa mielenso-
pukoissa. Varoen toistemme kor-
valehtiä. Niin monella on jäänyt 
uistin pohjan synkkyyteen. 
Kalliiksi käy kaikille sellainen 
onnettomuus. Joku sotkee ilon 
suluilla.. Jalouden joensuut. 
Ryöstää. Joku vaan ajattelee, että 
olen mielummin pohjattoman 
surullinen ihminen.

Surunpoika asuu 
surunmeressä kuin merenneidot 
meressä. Surun valtakunnassa. 
Lähtee seikkailemaan kun suru 
ei ole kotona. Vaan on kaukana 
poissa. Tyttö ei lähde mukaansa. 
Vaikka minulla olsi ainetta 
joka mahdollistaa elämisen ja 
hengittämisen surussa. Ainakin 
hetken. Tahtoisin liittyä heidän 
elämäänsä. Tavalliseksi ihmiseksi. 
Ihmisten valtakuntaan. Jättää 
suruisan taruolennon osani 
ikuisesti.

Jos jättäisin runot. Alkaisinkin 
sisäiseksi kaaokseksi. Veltoksi 
tunne-elämältäni. Antaisin 
ongelmieni kasaantua. Saisin 
häädön sydämeni lämmöstä. 
Olisin pihalla kylmässä todelli-
suudessa. En mahtaisi selviytyä 
mitenkään. Se on kovaa elämää. 
Menet äkkiä pohjalle. Tun-
teettomuuden mafian eliittiin. 
Suureksi pampuksi. Konnaksi. 

Konnanoisin järjestelmää. Raa-
kalainen. Ihmisbarbaari.

Aine jolla pystyn hen-
gittämään todellisuudessa 
pieniä hetkiä kerrallaan. 
Elämään kanssasi päivän tai pari. 
Kunnes  minun on palattava 
takaisin omaan maailmaani. 
Kauaksi kotiini. Olemme 
eri maailmoista. Puhun eri 
tunnetta. Tunnemuurimme on 
esteenämme. Et ymmärrä tai 
selviytyisi maailmassani. Eikä 
minulla ole valtaa muuttaa sinua 
yhdeksi meistä. Vierailijoina 
maailmojemme  rajamailla 
pysymme ikuisesti.

Iloissani vähemmän muis-
tettavaa. Olen suruntuntija. 
Osaan nyt onnellisempana 
käsitellä  surujani. Elän aika 
onnellista elämänvaihetta. 
Kerronko suruista jotakin uutta. 
Tai vähän käytettyä. Ainakaan 
en ole ainut lajissani. Suruntien-
kulkijana rauhallisena mielenpa-
tikkamiehenä. Murheentunturit 
kolunneena. Monta turinailtaa 
erämökeissä pakisseena. 
Olen nyt tässä. Luotijunaa en 
koskaan löytänyt tähän onneeni. 
Luotijunan varjelus jäi kaikille 
kanssaeläjilleni. Lajitovereille. 
Pahimpina surun hetkinäni 
turvauduin vain kallioluolaan 
tai surupuun suojaan. Ilon 
viisaudessa ilosateessa muutun 
sateenkaareksi ilojeni aurinkoon 
kaikissa väreissäni.

Sami
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Teksti ja kuvat: Ritva Merinen

ESPANJAN PYHIINVAELLUKSELLA 
tärkeintä ei ol lutkaan päämäärä 

vaan matka 

Espanjan Camino. En edes muista, koska kuulin ja missä siitä ensimmäisen 
kerran. Vuosikausia siitä puhuin ja haaveilin. Jonakin päivänä, lupailin 
itselleni ja vakuutin lähipiirilleni, minä lähden sinne.

Unelmat myös toteutuvat. Kävelin 
oman caminoni tämän vuoden huh-
ti-toukokuussa. Aikaa oli nelisen 
viikkoa, ja etenin pyhiinvaellusreittiä 
suosituimmalla ranskalaisella reitillä 
sinä aikana 504 km, Pamplonasta Pon-
ferradaan. 

Päätepisteeseen Camino de 
Santiagoon pääsystä jäi uupumaan 200 
km. Aloitin myös noin 80 km päästä 
alusta eli Pyreneitten vuoristoa en 
vaeltanut. Alun perin tarkoitukseni oli 
aloittaa reitin alusta, mutta Pyreneille 
ei aloittaessani päästetty huonon sään 
vuoksi.

Tiesin, etten ehdi koko reittiä (noin 
800 km) aikani puitteissa kävelemään, 
ja kotona mietin, että voinhan mennä 
julkisilla kulkuvälineillä osan matkasta. 

Mutta matkalla minulle ei tullutkaan 
tärkeäksi perille pääseminen, vaan 
matkan tekeminen. Ja jäi uusi haave: 
jonakin päivänä menen ja vaellan 
perille saakka. 

Voi suunnitella -    
tai sitten vain lähteä

Päätöksen caminolle lähdöstä tein 
edellisenä syksynä. Lentoliput varasin 
heti, kun sain työnantajalta luvan 
reissuun. Varasin norjalaisen len-
toyhtiön kautta lennon Helsingistä 
Madridiin ja takaisin. Sieltä Pamplonaan 
kesti linja-autolla viitisen tuntia.

Lähdin matkaan 11 muun suo-
malaisen kanssa. Löysimme toisemme 
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facebookin Pyhiinvaeltajat-sivuilta. Sieltä saimme myös 
”matkanjohtajaksi” kolme kertaa caminolla olleen Jannen, 
joka auttoi meitä suunnittelussa. Kuljimme yhdessä kolme 
ensimmäistä päivää, jonka jälkeen porukka hajosi eritah-
tisuuden ja eripituisten lomien vuoksi. 

Meillä oli hauskaa yhdessä, ja eroaminen oli haikeaa, 
mutta niin suurena porukkana kulkeminen olisi ollut 
pitemmän päälle mahdotonta jo majapaikkojenkin saamisen 
suhteen.

Valmistautumiseni oli hyvin suurpiirteistä. Moni lähtee 
matkalle tarkalla suunnitelmalla päivämatkoista ja maja-
paikoista. Minä päätin lähteä vain kävelemään. Ajattelin, että 
katson sitten paikan päällä, mitä ja miten menen.

Varusteet piti tietenkin hankkia etukäteen. Kovin paljon 
uutta en hankkinut: makuupussin ostin edellisen kesän 
alennusmyynneistä, samoin vaelluskengät. Rinkan sain 
tyttäreltäni lainaksi. Mukanani oli yhdet vaihtovaatteet. 

Vaatteet olivat vuosikausia vanhoja urheilupaitoja ja housuja, 
jotka olivat vaellukseni lopussa niin nuhjaantuneita ja ris-
paantuneita, että hyvällä mielellä laitoin suurimman osan 
kierrätykseen vielä Espanjan kamaralla ollessani.

Tasangolta pilvien korkeudelle

Ranskalainen reitti on hyvin vaihteleva. Oma aloitukseni 
kulki kauniiden laaksojen ja pienten kylien läpi. Välillä oli 
sata kilometriä tasankoa, Mesetaa. Siinä alkoi vaaramaisemien 
naista kyllästyttää loputon peltoaava ja horisontti, jossa ei 
vaihtelua näkynyt. Päiväkausia reitti kulki pikatien reunaa; 
toisella puolen oli vihreää peltoa, joka jatkui ja jatkui. 

Mutta kun se oli ylitetty, oli aika voittaja-olo. Sitten 
yhtenä päivänä edessä oli taas vuoristo. Ensin loivempana 
ja sitten noustiin ylemmäs. Loppujen lopuksi noustiin ihan 
pilvien korkeudelle, tai siltä se ainakin tuntui.

Ikävimpiä reittejä kävellä olivat suuriin kaupunkeihin 
tulo ja niistä poistuminen. Reilu kymmenenkin kilometriä 
sai mutkitella teollisuusalueiden reunaa tai lähiöiden välissä. 
Rekat jylisivät ohi taukoamatta ja tienvarrella sai pakokaasua 
kunnon annoksia. Moni ohittikin nämä julkisilla kulkuvä-
lineillä, ja se varmasti on ihan järkevää. 

Suurien kaupunkien läpi kävely oli mielenkiintoista. 
Reitti meni ainakin niissä suurissa kaupungeissa, joiden 
kautta kuljin, suoraan keskustan läpi.

Tunsin oloni epätodelliseksi kävellessäni reissun 
kuluttamilla pölyisillä kengilläni rinkka selässä läpi suur-
kaupungin vilinän keltaisia camino-merkkinuolia ja 
simpukoita seuraten. Ihmiset riensivät töihin, kouluihin ja 
kuka minnekin. 

Seuraan vain keltaisia nuolia

Sitten koko maailma oli ihan silmieni edessä! 
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Aina kannatti katsoa kauas asti

Minä tepastelin keskellä sitä kaikkea 
ja etsin silmilläni niitä nuolia. Minulla 
ei ollut kiire minnekään. Paitsi pois 
sieltä vilinästä. Suurkaupungeissa iski 
lähes ahdistus, halusin pian takaisin 
polulle. Siellä tunsin olevani turvassa 
ja rauhassa.

Caminoperheen kanssa

Kuljin jonkin verran parin 
muun suomalaisen kanssa, 
mutta enimmäkseen vaelsin 
yksin. Enkä todellakaan ole 
mikään yksin olija. Itseni 
kanssa yksin oleminen oli 
minulle tärkeä kokemus tällä 
matkalla.

Iltaisin ei yksin tarvinnut 
olla. Vaeltajat kokoontuivat 
samoihin majapaikkoihin, 
A l b e r g u e i h i n , j o s s a 
kasvot tulivat tutuiksi ja 
kuulumisia vaihdettiin. 
Re i t i l l ä  puhutaank in 

”caminoperheestä”: vaeltajia eri 
maista, eri puolilta maailmaa, 
jotka tapaavat toisiaan usein 
matkan varrella. 

C a m i n o p e r h e e s e e n 
kuuluvista - ja siihen otetaan 
helposti uusia jäseniä - huo-
lehdittiin. Eväitä jaettiin, rakko-
laastareita annettiin eniten tar-
vitsevalle, samoin särkylääkkeitä. 
Matkan varrella puolitettiin 
vesipulloja, jos joku oli lähtenyt 
liian pienellä nestemäärällä 
reitille tai pullo oli kaatunut. 
Kun istahdin lepäämään, lähes 
jokainen ohikulkija tarkisti, 
että kaikki on ok yksinäisellä 
kulkijalla. 

Albergueita on hyvin 
monenlaisia. Halvimpia, 5 € yö, 
ovat kunnalliset (Muncipal) ja 
luostareitten pitämät majapaikat. 
Vaeltajien määrän kasvu on 
tuonut reitille myös yksityisiä 
Albergueita, niiden hinta oli 
yleensä maksimissaan 10 € yö.

Iltaisin istuttiin saman 
pöydän ääreen ja yömme 
nukuttiin päät vieri vieressä 

suurissa makuusaleissa olevissa 
sängyissä. Suurimmassa salissa, missä 
vietin yöni, oli yli 50 muuta kanssa-
matkustajaa. Miehet ja naiset nukkuivat 
samoissa saleissa tai huoneissa. Monissa 
paikoissa oli yhteissuihkut ja wc:t. 
Hyvin äkkiä tottui siihenkin.

Ne äänet makuusaleissa! Illalla päi-
vämatkan päälle minulla ei ainakaan 
ollut mitään ongelmia nukahtaa, mutta 
jos satuin heräämään kesken yön, 
aika kauan aikaa kesti unen uudelleen 
tuleminen. Sen verran monenlaista 
krohinaa ja muminaa, laulua, monen-
kielistä huudahtelua ja kaikkea muuta 
ympäriltä kuului.

Albergueissa hiljaisuus oli klo 
22 - 06. Niistä piti lähteä aamulla 
kahdeksaan mennessä. 

Flow ja ei-niin-Flow

Yhtenä päivänä tuli sitten eteen se. 
Tämä loppuu. Viimeinen viikko alkoi, 
ja oli pakko alkaa etsiä kulkuyhteyksiä 
Madridiin lentokentälle. 

Yli kolmen viikon ajan olin vain 
kävellyt ja kävellyt. Iltapäivästä olin 
saapunut jonkun kylän Albergueen, 
saanut majapaikkani ja antanut vael-
luspassini leimattavaksi. Menin minulle 
osoitettuun petipaikkaani ja levitin 
makuupussin. Kaivoin edellisenä 
päivänä pesemäni vaihtovaatteet (usein 
vielä kosteita) ja suihkutarvikkeet 
rinkasta. Suihkun jälkeen aloin katsella, 
mistä saisin syötävää. Kaikki oli niin 
yksinkertaista.

Välillä tuskastuin erilaisiin ruo-
katapoihin, kyllästyin espanjalaisten 
patonkeihin ja munakkaisiin, inhosin 
pedegrinojen (=vaeltajat) illallisia, 

Kun on vain tie, jota kulkee, 
hyvin äkkiä ei muuta tarvitsekaan
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Kuinka paljon värejä 
päivässä näinkään, paljon!

Kiipesin pilvien keskelle

nyrpistelin makeille sokerikakuille 
aamupaloina, kiukuttelin kosteille 
vaatteille ja tärisin kylmästä maja-
paikkojen elämää nähneisiin eivar-
maankoskaanpestyihin  viltteihin kää-
riytyneenä.

Välillä nautin suklaapullista ja 
valtaisista kaakaomukillisita pienissä 
kahviloissa, maistelin tapaksia kylän 
baareissa, kippailin muiden vaeltajien 
kanssa halpaa juomaa juhlistaen ole-
mistamme ja kulkuamme ja nauroin 
vatsa kippurassa kommelluksillemme. 

Joinakin päivinä olin iltaisin aivan 
poikki, märkä ja jalat muussina. Toisina 
päivinä heitin rinkan selästäni ja loikin 
ympäri kylää kevyin askelin ja kaikki oli 
niin hienoa.

50 000 ajatusta ja rauha

Jälkikäteen kulkuani miettiessäni 
huomaan, etten vaeltaessani oikeasti 
uupunut kertaakaan. Jos uupumus 
iski, se tuli vasta majapaikkaan 
saapuessa. Reitillä kulkiessani opin 
pian säästämään voimiani: istahdin, kun 
siltä tuntui, ja söin suklaapatukan tai 

banaanin, ja pidin välillä kunnon 
taukoja kahviloissa. Kunnon tau-
otuksella osasin nauttia ympä-
ristöstä ja kävelystä.

Minulla oli tuuria reissussa 
mukana: mitään haavereita ei 
sattunut. Olin myös onnistunut 
valitsemaan oikeanlaiset kengät 
matkaan, yhtään rakkoa en 
saanut. 

Vaelluksen yksi hieno 
kokemus oli sen rauhan 
löytäminen. ”Minulla ei ole 
kiire mihinkään”, sitä itselleni 
päivittäin toistin, kunnes se oli 
ihan selvä juttu. 

Yksin kulkiessaan ehtii 
myös pohtia ja ajatella. Ihminen 
ajattelee kuulemma 50 000 
ajatusta päivässä. Kun ei ollut 
sitä tavallista kiireistä päiväto-
dellisuutta elettävänä, tuli hetki, 
jolloin ajatukset loppuivat. 

Yhtäkkiä olin keskellä 
polkua, eikä päässäni ollut 
yhtään ajatusta. Se oli varmasti 
vapauttavin tunne, jonka olen 
kokenut. Hämmästelin oloani ja 
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TIETOLAATIKKO:
Pyhän Jaakobin pyhiinvaellusreitti (esp. Camino 
de Santiago, engl. Way of St. James, saks. 
Jakobsweg) on merkittävä pyhiinvaellusreitti 
Santiago de Compostelan katedraaliin, jonne 
uskotaan apostoli Jaakob vanhemman haudatun.

Pyhän Jaakobin reitti on ollut yksi merkittä-
vimmistä kristillisistä pyhiinvaellusreiteistä kes-
kiajalta saakka, ja se on ollut olemassa jo yli 
tuhat vuotta. 

Camino, Pyhän Jaakobin reitti, ei ole mikään 
yksittäinen tie, vaan siksi voidaan katsoa mikä 
tahansa useista pyhiinvaellusreiteistä Santiago 
de Compostelaan. Muutamaa tietä kuitenkin 
pidetään pääreitteinä. Keskiajalla näitä teitä 
kuljettiin paljon. Uskonpuhdistus ja Euroopan 
poliittinen epävakaus 1500-luvulla kuitenkin 
aiheuttivat reitin rappion. Vain muutama pyhiin-
vaeltaja saapui Santiago de Compostelaan 
1980-luvun alussa. Vuosikymmenen loppu-
puolella kävijämäärät alkoivat kasvaa, kun 
nykyajan pyhiinvaeltajat kiinnostuivat reitistä.

Espanjan ja Ranskan rajalta Pyreneitten 
vuoristosta, Pohjois-Espanjan läpi Santiago 
de Compostelaan kulkeva pyhiinvaellusreitti 
(Camino Frances) otettiin UNESCOn maailman-
perintöluettelon kohteeksi vuonna 1993. Ranskan 
alueella kulkevat reitit lisättiin maailmanpe-
rintöluetteloon vuonna 1998. Kummassakin 
tapauksessa yksi maailmanperintöluettelon 
kohde käsittää joukon reitin (reittien) varrella 
olevia historiallisia rakennuksia ja rakennelmia, 
jotka luetellaan kohteen selostuksessa UNESCOn 
sivuilla.

Viime vuonna vaellusreittejä Espanjassa kulki 
lähes 265 000 kulkijaa. Heistä suomalaisia oli 
noin 900.

Lähde: Wikipedia, Taloustaito 5/2016: Vaellusvietin vallassa.

aloin tarkkailla kaikkea, minkä keskellä olen ja tuntemaan 
jokaisen askeleeni ihan toisella tavalla. Kaikki suorittamisen 
halu katosi, ja oli vain se hetki nyt.

Kotiin tullessani ensimmäiset yötä olivat omituisia. 
Heräsin yöllä ja tuijotin seiniä, vähään aikaan minulla ei ollut 
mitään käsitystä, missä olen. Unissani kävelin camino-tietä 
eteenpäin vielä pitkälle seuraavaa viikkoa kotiinpaluustani.

Se oli matka, jolle aion vielä mennä uudestaan. ■



KUVANURKKA
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kuva: Tomi Suomalainen

kuva: Jukka Järvinen

kuva: A
ila D

ündar-Järvinen

kuva: Aila Dündar-Järvinen

Kuvasatoa Taimin 
matkasta kesäisen 
kauniiseen Visbyhyn!
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Johanna Ania

Kirjoitan tätä juttua tuhansia 
metrejä maan pinnan ylä-
puolella. Olen nimittäin ihka 

ensimmäisellä työmatkalla ulkomaille 
- nokka kohti Saksaa. Toki tämän 
kertaisella juttuni aiheella ei ole 
mitään tekemistä lentämisen (tai edes 
lentopelon) kanssa. 

Koneeseen astuessani aloin miettiä 
ystävyyttä. Olen nimittäin matkalla 
kohti Muncheniä, ja Munchenissä 
asuu yksi ystäväni, Kathrin, johon 
tutustuin opiskellessani Upsalassa. 
Harmikseni Kathrin on lomailemassa 
Kapkaupungissa juuri, kun omat siipeni 
kantavat hänen kaupunkiinsa. 

Emme ole nähneet Kathrinin kanssa 
muutamaan vuoteen, sillä näkeminen 
edellyttää hyvinkin konkreettista 
matkustelua. Taisimme olla viimeksi 
yhteisellä lomamatkalla New Yorkissa, 
josta suuntasimme joulunviettoon 
Kathrinin perheen luokse Itävaltaan.

Miettiessäni ystävyyttä tuli mieleeni 
heti muutama ihminen, joihin olen 
tutustunut elämäni varrella. Osa 
näistä ihmisistä on edelleen tukevasti 
elämässäni, osan rooli oli ainoastaan 
käydä kääntymässä. Osa heistä on 
sellaisia, joita pysähdyn miettimään 
aika ajoin, osan heistä olen unohtanut 
sillä silmänräpäyksellä, kun he toimivat 
väärin minua ja ystävyyttämme 
kohtaan.

Tiedätkö, mitä ystävyydestä 
sanotaan? No, siitä sanotaan esimerkiksi 
seuraavin sanoin:

-Jos mieltä painaa tai murhe vaivaa, 
niin muista vanha neuvo tää: älä niitä 
yksin miettimään jää. Kanssa ystävän 
murheet puolittuu ja ilo ja onni 
tuplaantuu. (lähde: internet).

Uskon itse hyvin vahvasti siihen, 
että ystävyyden tulee olla kahden 
henkilön välille rakentunutta ehdotonta 
luottamusta. Ystävyydellä ei ole mitään 
tekemistä valehtelun, panettelun, 
tai juoruilun kanssa, sitä ystävyyden 
ei mielestäni tarvitse kestää. Eikä 
ystävyyden tarvitse kestää hyväksi-
käyttöön perustuvaa pakottamista tai 
altistumista. 

Ystävyydeltä vaadin ehdottomasti 
molemmin puolisuutta - ja vastavuo-
roisuutta. Sitä, että ollaan aidosti kiin-
nostuneita siitä, mitä toiselle kuuluu. 
Sitä, että kysellään toisen kuulumisia 
oma-aloitteisesti ja ilman pakkoa. 

Ystävyys on mielestäni myös vas-
tavuoroisuutta, jolloin esimerkiksi 
yhteisen tekemisen tai näkemisen jär-
jestäminen ei jää aina “sen toisen” jär-
jestettäväksi. Olen kokenut itse joskus 
sellaistakin ystävyyttä, jossa vastavuo-
roisuudella ei ollut mitään tekemistä.

Ja myönnän, kyllästyin lähet-
telemään tekstiviestejä, kyselemään 

ja YSTÄVYYS
Tuulispää
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kuulumisia, ehdottelemaan näkemistä. 
Mietin itsekseni, miksi a i n a minä? 
Miksi ystäväni ei voi osoittaa olevansa 
kiinnostunut kuulumisistani tai 
ehdottaa tapaamista? Miksi a i n a minä? 

Kyllästyin pikkuhiljaa tähän yksi-
puoliseen kuulumisten vaihtoon ja 
lopetin tyystin. Miksi enää pahoittaisin 
mieleni kysymällä itseltäni, miksi tuo 
“ystäväni” ei ole kiinnostunut siitä, mitä 
minulle kuuluu?

Osa tämän jutun lukijoista on 
varmaan liittynyt Facebook-yhteisöön. 
Ja ehkä jopa lähtenyt kyseisestä 
yhteisöstä… Myönnän, että minulla 
on hurja määrä ystäviä, tai kavereita, 
Facebookissa.

Mutta voin myös väittää, että olen 
tavannut ja ollut kosketuksissa suurin 
piirtein jokaisen Facebook-kaverini 
kanssa. Sen vuoksi pahoitan aina 
mieleni, kun sattumalta huomaan, että 
joku on poistanut minut kavereistaan! 
Kysyn itseltäni, miksi?

Olen tullut siihen lopputulokseen, 
että nämä henkilöt, jotka ovat 
poistaneet minut esimerkiksi juuri 
Facebook-kavereistaan, eivät ole 
koskaan olleetkaan minun “ystäviäni”. 
Heidän roolinsa oli käydä elämässäni - 
ja häipyä. 

Kun ymmärsin tämän, en ole enää 
pahoillani omasta puolestani - vaan 
tuon “kaverin” puolesta. Hän on se, 
joka menetti jotakin sillä hetkellä, 
kun poisti minut kavereistaan - minut 
ja minun kaveruuteni. Olen myös 
päättänyt, etten tule enää hyväksymään 
näiden ihmisten uusia Facebook-kave-
ripyyntöjä, olkoot!

Mutta palatakseni niihin todellisiin 
ystäviin… Ilman heitä elämäni 
olisi hyvin paljon värittömämpää ja 
tylsempää. Elämästäni puuttuisi ilo ja 
vauhdikkaat tilanteet. 

Toki ystävyys on arjessa elämistä 
ja pieniä erimielisyyksiä, mutta niiden 

Tuulispää
koen ainoastaan vahvistavan sitä yhteen-
kuuluvuudentunnetta, joka kantaa yli 
elämän haasteiden ja yllättävien vai-
keuksien - Tommy Tabermannin sanoin: 
“Kuinka monta? Kuinka monta löytyy 
maailmasta olkapäätä ja kuinka monta 
kyynärpäätä? Kumpia löytyy maailmasta 
enemmän: niitä joihin nojata vai niitä 
joita pelätä? Uskalla laskea olkapäät ja 
kyynärpäät, omasikin, kumpia löytyy 
enemmän? Kunpa maailmassa kerran 
olisi olkapäitä enemmän kuin kyy-
närpäitä! Sitä toivo on, se että silloin 
tällöin saa nähdä kuinka kyynärpäästä 
äkkiä kuoriutuu olkapää.”

Ehkäpä seuraavan työreissuni 
yhteydessä ehdin nähdä myös Kahtrinia 
ja ylläpitää ystävyyttämme... ■
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2 dl maissijauhoa (ei maissitärkkelystä!)
1 dl seesaminsiemeniä
½ dl pellavansiemeniä
0,5 tl suolaa
0.5 dl ruokaöljyä
2 dl lämmintä vettä
  päälle uunipellille.

Tässä vaiheessa voit painella levyä veitsellä annospaloiksi, esim. neliöiksi. 
Valmiin levyn saa murrettua paloiksi myös ilman erillisiä taittomerkkejä.

Levylle voit ripotella jotain maustetta ennen paistamista.
Paistetaan uusissa 150 asteessa noin tunti.
Anna jäähtyä ja murra paloksi. Nam nam joko sellaisenaan tai levitteen kera.

Maissijauhojen tilalla olen käyttänyt myös ruis- ja vehnäjauhoja.
Taikina voi olla löysää, jolloin levitys uunipellille onnistuu lusikalla tai sitten 
kiinteämpää, jonka voi kaulita ja nostaa levynä pellille.

Veden määrällä saa säädeltyä rakennetta.

H E L I N  O H J E : 
Siemen näkkäri

Psykiatria- ja päihdekeskus sijoittuu Sarviksen B-rappuun, 
joka on pitkän kiinteistön takana. Sinne kuljetaan Hatan-
päänkadun kautta. Tarkempi osoite on Hatanpäänkatu 3 B, 
2. kerros.

Päihdekeskus ja Ensiohjaus Ensio aloittivat toimintansa 
uusissa tiloissa torstaina 9. kesäkuuta. Hallituskadun 
toiminnot käynnistyivät uusissa tiloissa 16. kesäkuuta.

Ensiohjaus Ensio on tarkoitettu 18 - 64 -vuotiaille mie-
lenterveys- ja päihdeasiakkaille. Asiakas voi tulla sinne ilman 
lähetettä ja ajanvarausta mielenterveys- tai päihdeongelman 
takia arkisin kello 8.15. - 11.00. Lisätietoja saa päivystys-
numerosta 040 6397 780.

Päihdekeskuksessa arvioidaan työikäisten tarvitsema 
hoito, jos hän kärsii esimerkiksi alkoholi-, lääke- tai peli-

PSYKIATRIA- JA PÄIHDEKESKUS perustettiin 
T a m p e r e e n  S a r v i k s e l l e
Tamperelaisten mielenterveys- ja päihdeongelmaisten palveluja keskitetään Sarviksen 
entiseen tehdaskiinteistöön Hatanpäälle. Sinne muuttavat päihdekeskus ja ensiohjaus 
Ensio Kaupin sairaalasta sekä psykiatrian yksikkö Hallituskadulta. Niistä muodostuu 
uusi kaupungin psykiatria- ja päihdekeskus.

riippuvuudesta. Psykiatrian yksikössä puolestaan arvioidaan 
uusien potilaiden hoidon tarve ja annetaan lyhytaikaista 
hoitoa. Hoitoihin hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Sarviksen kiinteistössä toimii jo entuudestaan Sarviksen 
psykiatrian yksikkö. Se pysyy nykyisissä tiloissaan samassa 
rakennuksessa, mutta sisäänkäynti on kiinteistön toiselta 
puolelta J-rapusta.

_________________________________________

Lisätietoja: osastonhoitaja Sini Hyvönen, 
puh. 040 806 3847

Tuula Ala-Honkola



31
kipunoita 3 / 2016 

Oikeat vastaukset sivulla 34.

TAIMI-tietovisa
Testaa tietosi yhdistyksestämme! Tietovisan laatija Lilja Nummelin

1: Minä vuonna Taimi on perustettu?

2: Mikä ryhmä EI kuulu
 Taimin ohjelmistoon?

 A) avoin soittoryhmä
 B) Miesten ryhmä
 C) Teatterityhmä
 D) Ompeluseura

3: Mikä on Taimin talon nimi?

4: Mistä Taimi saa päärahoituksen
  toiminnalleen?

 A) Tampereen kaupungilta
 B) Kulttuuriministeriöltä
 C) Sosiaali- ja terveysministeriöltä

 D) RAY:ltä

5: Kuka on Taimin puheenjohtaja?

6: Kuinka monta kävijää Taimilla oli   
 kaikkiaan 2015?

 A) 25 728
 B) 32 650
 C) 18 592
 D) 29 318

7: Kuinka monta kertaa vuodessa   

 Kipunoita-lehti ilmestyy?

8: Kuinka monta kertaa viikossa    kokoontuu eri liikuntaryhmiä?

 A) 5
 B) 10
 C) 15
 D) 20

9: Kuinka paljon on ainaisjäsenmaksu?

10: Minkä järjestön kanssa Taimilla   EI ollut yhteistyötä vuonna 2015?
 A) Seta ry:n
 B) Mieli maasta ry:n
 C) Mannerheimin lastensuojeluliiton D) AA-toiminnan kanssa

11: Mikä on yhdistyksen (Taimi ry)   
   tarkoitus sääntöjen mukaan?

12: Mitä etuja Taimin jäsenyydestä 
   EI saa

 A) Kipunoita lehti
 B) Osallistuminen toimintaan   
     ryhmissä
 C) Edulliset retket
 D) Ruusantalon saunat
 E) Kohtaamispaikan ilmaiset kahvit
 F) Lähes tuhannen jäsenen 
     vertaistuki

13: Kuinka monta ryhmää Taimillla      kokoontuu viikossa?

14: Ketkä voivat liittyä 
   Taimin jäseneksi?

A) Mielenterveysongelmista 
kärsivät / kärsineet

 B) Vain eläkkeellä olevat
 C) Kaikki
 D) Vain Tamperelaiset

15: Kuka on Taimin iältään    nuorin työntekijä?
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Miten erotetaan toisistaan normaali 
ja poikkeava mieliala, tunteminen 
ja toimiminen?  Tämä kysymys on 
nykypsykiatrian keskiössä ja siitä neu-
votellaan niin tutkimusta tehdessä kuin 
potilaita diagnosoitaessa ja hoitaessa. 
Psykiatriassa diagnostiikka perustuu 
erityisellä tavalla potilaan ja lääkärin 
väliselle keskustelulle tietyn mielen-
terveyshäiriön oireista. Minkälaisista 
asioista eri yhteyksissä neuvotellaan, 
kun pyritään määrittelemään kuka 
meistä on terve ja kuka sairas?  

Miten psykiatriassa erotetaan 
terve sairaasta?

Monet mielenterveyshäiriöiden 
oireet ovat myös osa kenen tahansa 
elämää: ahdistus, masentuneisuus, yli-
energisyys, ylisosiaalisuus, surullisuus 
tai epävarmuus ovat tavallisia 
tunteita tai tapoja käyttäytyä. Psy-
kiatrista diagnoosia tehdessä onkin 
erityisen vaikeaa erottaa milloin jokin 
tunteminen, toimiminen tai käyt-

Ter veen ja sa i ras tuneen mielen 
VAIKEASTI MÄÄRITELTÄVÄT RAJAT

Lotta Hautamäki
VTT, Helsingin yliopisto

lotta.hautamaki@helsinki.fi

Artikkeli perustuu kirjoittajan englanninkieliseen yhteiskuntatieteelliseen 
väitöstutkimukseen. Tutkimuksen otsikko on suomeksi: Mielialan liikkeet: 
Tieteen, kliinisen käytännön ja potilaan välinen vuorovaikutus psykiatriassa. 
Siinä tarkastellaan kaksisuuntaisen mielialahäiriön tarjoaman esimerkin 
valossa psykiatriaa tutkimuksen, hoitokäytäntöjen ja potilaiden kokemusten 
välisenä neuvotteluna. Tutkimus on luettavissa nettiosoitteesta: 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160245

täytymien on normaalista poikkeavaa 
ja milloin osa ihmisen persoonal-
lisuutta tai reaktiota johonkin. Mielen-
terveyden- ja sairauden rajankäyntiä on 
tosinaan kuvattu janana, jonka toisessa 
päässä on mieleltään terve ja toiminta-
kykyinen ihminen ja toisessa vakavasti 
sairas ihminen. Todellisuutta kuvaa ehkä 
paremmin ajatus mielenterveydestä 
ja sairaudesta liukuvana spektrinä: 
jokainen meistä on joskus sairas tai 
oireilee jollakin tavalla ja jokainen on 
myös joskus terve ja toimintakykyinen 
jollakin elämänalueella. 

Mielenterveyshäiriöitä tutkivana ja 
hoitavana lääketieteen alana psykiatria 
joutuu kuitenkin jatkuvasti tekemään 
rajaa mielenterveyden ja sairauden 
välillä. Psykiatriassa joudutaan 
pohtimaan tarvitseeko vastaanotolle 
tullut potilas hoitoa ja minkälaisesta 
mielenterveyshäiriöstä on juuri tämän 
potilaan kohdalla kysymys.

Monelle mielenterveysasioiden 
kanssa tekemisissä olevalle ihmiselle 

diagnoosin tekemisen konkreettinen 
tilanne on tuttu. Diagnoosia tehdessä 
potilas ja lääkäri, toisinaan myös 
potilaan läheiset, keskustelevat jonkin 
mielenterveyshäiriön oireista vas-
taanottohuoneessa sairaalassa tai psy-
kiatrian poliklinikalla. Vastaanotolla 
potilas kertoo omista oireistaan, täyttää 
erilaisia rasti-ruutuun kyselylomakkeita 
ja vastailee lääkärin kysymyksiin. Haas-
tattelut ja kyselylomakkeet toimivat 
ikään kuin avustajina potilaan ja 
lääkärin välisessä keskustelussa. Ne 
tarjoavat yhteisen kielen puhua potilaan 
oireista ja samalla ne yhdistävät potilaan 
oireet johonkin tiettyyn mielenterveys-
häiriöön. 

Tautiluokitusjärjestelmä 
diagnostiikan perustana

Psykiatrisen diagnostiikan, ja sen avuksi 
kehitettyjen haastattelujen ja kyselyjen 
pohjalla olevat mielenterveyshäiriöiden 
oireet kuvaillaan ja luokitellaan kan-
sainvälisesti yhtenäistetyissä tau-
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tiluokituskäsikirjoissa. Nykyisissä 
tautiluokituskäsikirjoissa (DSM-5 ja 
ICD-10) mielenterveyshäiriöt luo-
kitellaan puhtaasti oireiden perusteella, 
pohtimatta sitä mitä niiden syistä tai 
hoitomahdollisuuksista ajatellaan. 

Se, minkälaisilla periaatteilla tämä 
luokittelu tehdään, on muuttunut ja 
muuttuu jatkuvasti yhteiskunnallisen 
tilanteen, ajan, paikan ja ajattelutapojen 
mukaan. Psykiatrisessa tautiluokitus-
järjestelmässä ei enää ole esimerkiksi 
sellaisia diagnooseja kuin hysteria tai 
homoseksuaalisuus. Toisaalta sinne 
on tullut uusia diagnooseja, kuten 
post-traumaattinen stressireaktio tai 
syömishäiriöt. Samaan tapaan esi-
merkiksi maanis-depressiivinen mie-
lisairaus ei ole kadonnut, mutta se on 
muuttanut muotoaan ja ymmärretään 
nykyisin entistä lievempänä ja 
laveampana joukkona kaksisuuntaisia 
mielialahäiriöitä.

Psykiatrinen diagnostiikka on 
monella tapaa neuvottelukysymys. 
Tautiluokitukset neuvotellaan aina 
erilaisissa historiallisissa tilanteissa 
uudelleen ja samaan tapaan yksittäisen 
potilaan diagnoosista neuvotellaan 
vastaanotolla. Neuvottelua tapahtuu 
kuitenkin myös tieteellistä tutkimusta 
tehdessä ja hoitosuosituksia laatiessa. 

Psykiatrinen tutkimustieto ja 
hoitokäytännöt ovat neuvottelun 
tulosta

Psykiatrian historiassa erilaiset todelli-
suuskäsitykset ja maailmankatsomukset 
ovat kohdanneet kun tieteellisen tut-
kimuksen avulla on etsitty mielen-
terveyshäiriöiden syitä esimerkiksi 
geeneistä, aivoaineenvaihdunnasta 
ja ruumiinnesteiden virtauksista tai 
vääristyneistä ajattelutottumuksista, 
traumoista ja lapsuuden kasvuympä-
ristöstä. 

Nykyinen ymmärrys psyyken 
ilmiöitä on syntynyt erilaisten tie-

teenalojen neuvottelun tuloksena. 
Psyyken ilmiöitä tutkivissa tieteissä 
ajatellaan pääsääntöisesti, että mie-
lenterveyshäiriöiden syntyprosessit 
tapahtuvat ihmismielen ja -ruumiin 
yhteistoimintana. Mielenterveys-
häiriöiden puhkeamiseen vaikuttavat 
ihmisen perimä, aivoaineenvaihdunnan 
muutokset, hormonitoiminta, elä-
mänkokemukset, sosiaaliset suhteet 
ja uusimman tiedon mukaan myös 
elimistön tulehduksellinen tila ja mah-
dollisesti myös suolistobakteerit. 

Paitsi että psykiatrian historia on 
ollut neuvottelua siitä miten mielen-
terveyshäiriöiden syyt ja mekanismit 
pitäisi ymmärtää, on keskustelua 
käyty myös siitä, onko parasta hoitoa 
puhe terapeutin kanssa, kylmäkylpy, 
hypnoosi, lääkkeet, sähköshokit vai 
ehkä sittenkin aivokirurgia. 

Nykyisin diagnoosin jälkeen hoidon 
kulmakivenä toimii yleistettyyn 
tutkimustietoon perustuva hoito-
suositus. Mielenterveyshäiriöiden 
Käypä hoito -suositukset kootaan 
moniammatillisessa työryhmässä, joka 
yhteistuumin arvioi tutkimusnäyttöä 
erilaisten hoitomuotojen tehosta ja 
turvallisuudesta. Hoitosuositusta 
koottaessa neuvotellaan siitä, min-
kälainen tutkimustieto on kaikkein 
luotettavinta: miten arvioidaan lääke-
tutkimusten tai psykoterapeuttisten 
hoitomuotojen tutkimuksen tuloksia. 
Hoitosuositus ohjeistaa myös mielen-
terveyshäiriöiden diagnostiikkaa ja 
määrittelee ne haastattelut ja kyselyt, 
joita diagnostiikassa on suositeltavaa 
käyttää. 

Väestötason tutkimustieto 
kohtaa yksilöllisen potilaan 
oireet

Hoitosuositukset perustuvat aina 
väestötasolla tehtyihin tutkimuksiin 
vaikkapa tietyn lääkeaineentehosta 
tietyn mielenterveyshäiriön hoidossa. 
Potilaat ovat kuitenkin yksilöitä, joilla 
on juuri itselleen ominainen perimä, 

hormonitoiminta, aivokemia, elä-
mänkokemukset, sosiaaliset suhteet 
ja elämäntavat. Hoitava lääkäri 
joutuukin tulkitsemaan potilaan 
oireita oikein diagnoosia tehdessään 
ja samalla ottamaan huomioon ris-
tiriidan väestötason tutkimustiedon 
ja potilaiden yksilöllisen oirehtimisen 
välillä hoitoa suunnitellessaan.

Kaiken kaikkiaan psykiatrinen 
tutkimus ja tutkimukseen perustuva 
hoito on tasapainottelua erilaisten 
yhtenäisyyden ja yleistettävyyden vaa-
timusten ja potilaiden yksilöllisyyden 
välillä. Abstrakti ja yleistämään pyrkivä 
tutkimus ei aina kykene tavoittamaan 
potilaiden kokemuksia ja mielenter-
veyshäiriöiden kokonaisuutta elävässä 
elämässä. 

Tämä näkyy selvästi mielenterveys-
häiriöiden hoidossa. Terveydenhuollon 
vähäisten resurssien paineissa on usein 
vaikea löytää aikaa pohtia potilaan 
yksilöllistä oirehtimista ja elämän 
kokonaisuutta. Lisäksi hoitosuhteet 
ovat usein katkonaisia, kun potilas 
seikkailee terveyskeskuksen, psy-
kiatrian poliklinikan ja sairaalan välillä. 
Mielenterveyden ja sairauden välisen 
rajan määrittäminen ja oikeanlaisten 
hoitovaihtoehtojen löytäminen ei 
ole helppoa. Diagnoosia tehdessä 
on toisinaan vaikea sovittaa potilaan 
yksilöllistä oirehtimista tietyn tauti-
luokituksen alle. Samoin lääkehoidon 
ja psykoterapeuttisten hoitojen opti-
moiminen juuri tietyn potilaan oireisiin 
sopivaksi vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä 
erilaisten yhdistelmien kokeiluun. ■
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Aamu alkoi runsaalla sateella. 
Ajattelin, että voi ei. Tänään 
kun on ulkoiluretki sinne 

Vähäsiltaan! Reippaasti sadevaatetta 
ylle ja bussipysäkille Vanhalle kirkolle.  
Siellä odotteli aika moni taimilainen. 
Hienoa! Ei ollut sade päässyt ihmisiä 
masentamaan. 

Linja-auto saapui ja lähdimme. 
Matka kulki aina niin kauniin Rusthollin 
rantamaisemien kautta. Luonto on 
kauneimmillaan juuri nyt. Saavuimme 
Vähäsiltaan ja kuljettajan jo ennustama 
pouta ja aurinko näyttäytyivät.

Ah, tätä ihanuutta! Meidät toi-
votettiin tervetulleeksi Tampereen 

Taimilaisia 
KAUPUNKILÄHETYSTÖN VIERAANA

Teksti ja kuva: Marja-Leena Virkki

katulähetys ryn puolesta ja esiteltiin 
mukana olevat vapaaehtoiset. 

Saimme kuulla, että tapahtumia 
on paljon kesällä tässä paikassa.  
Katulähetys kutsuu myös eri 
yhdistysten jäseniä vieraakseen, se 
mahdollistetaan keräysvaroin. Loistavaa 
toimintaa!

Tulokahvit pikkupiirakoiden ja 
tuoreen leivän kera maistui kaikille. Osa 
lähti kävelylenkille, osa jäi nauttimaan 
talon tarjoamista mahdollisuuksista. 
Kävelylenkki päättyi saunarantaan, joka 
oli kerrassaan hurmaava.

Tekaisin vihdan/vastan kaadetuista 
koivunoksista. Toki kysyin luvan, saako 

vihtaa käyttää.  Sauna ja uiminen lum-
peenkukkien kukkiessa runsaana olivat 
vertaansa vailla, monelle talviturkin 
heittäminen järveen oli eläymys.

Kohta kiirehdimme lounaspöytään, 
joka oli taas hyvin tilanteeseen sopiva ja 
ruoka oli herkullista kiusausta salaatilla, 
leivän ja juomien kera. Jälkiruokana oli 
hedelmäsalaattia ja jäätelöä. Nam nam!

Vähän ajan kuluttua saimme 
trubaduuri Pete Laakson laulamaan 
ihanalla sävykkäällä äänellään. Oli ilo 
kuunnella ja hyräillä mukana. Kun hän 
oli laulanut tunnin, saimme sitten läh-
tökahvit tuoreen tiikerikakun, s- lei-
vonnaisten ja karkkien kera.

Voiko ihanammin päivän 
enää viettää?  Yhteiskuva ja 
takaisin linja-autoon, joka 
kyyditsi meidät turvallisesti 
Tampereelle.

Kysyin muutamilta mitä 
he pitivät retkestä? Luulen 
että melkein kaikki yhtyvät 
kirjoittajan tunnelmaan: 
olipa hyvä päivä taimilaisilla.

Kiitäen Taimi ry:tä ja 
Katulähetystä sekä heidän 
vapaaehtoisiaan ja ennen 
muuta kaikkia osanottajia 
mukavasta ja hyvästä päivän 
retkestä. Kiitos!

t. Marja-Leena

1: 1976
2: C
3: Ruusantalo
4: D
5: Aila Dündar-Järvinen

6: A
7: 4
8: B
9: 75 €
10: C

11: Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä työtä 
mielenterveyden edistämiseksi, vaikuttaa yhteis-
kunnassa mielenterveysongelmia aiheuttaviin 
tekijöihin ja lisätä yhteiskunnassa sallivuutta ja 
ymmärrystä mielenterveysongelmia kohtaan.

12: E
13: noin 40
14: C
15: Tomi Suomalainen
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kuva: Ritva Merinen

Vapaaehtoisten kevään päättäjäiset

Taimin vapaaehtoisten kevään päättäjäisissä kävimme yhdessä ruokailemassa 
Viikinkiravintola Haraldissa ja tutustumassa Tampereen Näsinkalliolla 
olevaan Museo Milavidaan ja siellä oleviin näyttelyihin. Meillä oli opastettu 

kierros.
MIlavida on Tampereen uusin museo. Siellä pääsee tutustumaan Nottbeckien 

perheen historiaan ja vaihtuviin näyttelyihin.

Mukana oli kolmisenkymmentä vapaaehtoista. Vietimme jälleen mukavan 
päivän yhdessä. Monella oli vielä käymättä MIlavidassa, joten se osui hyvään 
saumaan. Tästä oli taas kiva lähteä kesätauolle. ■

Haluatko liittyä Taimi ry:n jäseneksi?

Yhdistyksemme vuosijäsenmaksu on 12 €/vuosi. Ainaisjäsenmaksu on 
75 €. Tukijäsenmaksu on 120 €. 

Jäsenmaksun voi suorittaa tilillemme FI53 4726 5020 0003 49. Muista 
laittaa tiedonantoja-kohtaan osoitetietosi ja syntymävuotesi. Yhdistys 
ei anna/myy tietojasi kenellekään muulle.

Jäsenmaksuun kuuluu yhdistyksen tarjoama toiminta ja neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvä Kipunoita-lehti.

Jäsenmaksun voi suorittaa myös käteisellä Taimi ry:n toimistossa. 
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Sarjakuvien mestari Hergé piirsi 
ja käsikirjoitti suomeksi Särkynyt 
korva – nimellä ilmestyneen Tint-

ti-albumin (Otava, 1999. 4. painos). 
Särkynyt korva on kiehtova Tintti 
seikkailu, kuten kaikki muutkin tämän 
pienikokoisen toimittaja-salapoliisin 
seikkailut.

Albumi on ensimmäisen kerran 
ilmestynyt Belgiassa jo 1937, mutta 
ihmisten luonteiden kuvaus ja yhteis-
kunnalliset epäkohdat tulevat myös 
tässä sarjakuvassa hyvin esiin. Tint-
ti-sarjakuvat eivät ole vanhentuneet, 
vaan ovat yhtä ajankohtaisia nykyään 
kuin ensimmäistä kertaa ilmes-
tyessäänkin.

Särkynyt korva on seikkailu siitä, 
miten paha saa palkkansa. Se kertoo 
tarinan siitä, kuinka lopulta vaikeuksien 
ja vastoinkäymisten kautta, kiitos ei 
aina seisokaan lopussa sellaisena, kuin 
sen toivoisi olevan.

Sarjakuvan punaisena lankana 
kulkee etnologisesta taidemuseosta 
varastetun patsaan etsiminen. Patsas on 
Etelä-Amerikan intiaaneilta aikanaan 
saatu ja tuotu Eurooppaan. Lopulta 
se on päätynyt museoon, josta pitkä-
kyntiset sen varastivat. 

Erikoisen patsaan varkaudesta 
tekee sen, että asialla ovat olleet varsin 
taitavat rosvot ja kun sanomalehdet 
kertoivat patsaan varkaudesta, toi varas 
patsaan takaisin museoon tehdäkseen 
varkauden tyhjäksi ja saadakseen siten 
jälleen kaikki huolestuneet asianomaiset 
rauhallisiksi ja huokaamaan helpo-
tuksesta. 

Tinttiä ei kuitenkaan helposti 
huijata. Patsaan särkynyt korva herättää 
Tintissä epäilyksiä ja hänelle selviääkin, 
että patsas on vaihdettu samanlaiseen 
kopioon, mikä alun perin museosta 
varastettiin.

Marko Heikkilä

SÄRKYNYT KORVA

Tintti joutuu usein 
sarjakuvissaan mat-
kustamaan ympäri 
maailmaa. Tällä 
kertaa seikkailu vie 
hänet Etelä-Amerikan 
valtioihin keskelle val-
lankumoustaisteluja ja 
pääseepä Tintti myös 
syvälle Amatsoonin 
s a d e m e t s i i n 
tapaamaan intiaa-
niheimoa, jonka käsi-
työläisten valmistama 
museosta varastettu 
patsas on.

E t e l ä a m e r i k -
kalaisten valtioiden välillä on kahnauksia 
ja erilaisia välien selvittelyjä. Tintti 
sekaantuu tahtomattaan San Facion 
– nimisen valtion vallankumoustuok-
sinoihin ja voittaa maan kenraalin 
luottamuksen. Kenraali ylentää Tintin 
everstiksi ja omaksi adjutantikseen. 
Samalla Tintti saa adjutantin paikalta 
syrjäytetyn sotilaan vihat niskaansa. 

San Facion kenraalin adjutanttina 
ollessaan Tintti saa huomata politiikan 
likaisuuden. Ökyrikas öljy-yhtiön 
edustaja tule pyytämään kenraalilta 
aluetta, jossa mahdollisesti on valtava 
öljyesiintymä. Ongelmalliseksi tämän 
öljyesiintymän tekee se, että se on 
osittain naapurivaltion alueella. 

Lopulta öljy-yhtiön ja ase-
kauppiaiden avittamana syttyy sota 
San Facion ja naapurivaltion välille, 
tämä tosin hieman vahingossa. Tintti 
pakenee kahta rosvoa, jotka jo Ranskan 
etnologisesta museosta tapahtuneesta 
varkaudesta alkaen ovat seuranneet 
Tinttiä. Tämän paon seurauksena 
Tintti ajaa rajan ylitse naapurivaltion 
puolelle San Facion armeijan autolla ja 
tämä tapahtuma saa sodan syttymään 

valtioiden välille.
Monen mutkan kautta ja vaarallisten 

tilanteiden myötä kaikki asiat lopulta 
järjestyvät. Naapurimaiden välille 
tulee rauha, kun öljyä ei löytynytkään 
alueelta. Tintti palaa Eurooppaan ja 
löytää myös alkuperäisen, varastetun 
patsaan. 

Tinttiä vainonneet espanjalaiset 
ammattivarkaat saavat palkkansa, kun 
ahneuksissaan rikkovat patsaan. Patsaan 
sisältä löytyy timantti, jota tavoi-
tellessaan espanjalaisrosvot pääsevät 
maistamaan miltä tuntuu vanhan 
kehnon hiilihanko takamuksessa.

Tarina päättyy ja Tintti on jälleen 
taistellut vääryyttä vastaan hyvällä 
menestyksellä. Patsas palautuu 
korjattuna takaisin museoon ja maassa 
on ihmisillä rauha ja yhteiskunnassa 
säilyy järjestys.
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PERHOSIA VATSASSA 
- irti ahdistuneisuudesta, peloista ja paniikkihäiriöstä

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 15.00 paikkana RAUHA.

Pyrimme ratkaisukeskeisiin keskusteluihin aiheista.

Välillä ehkä piipahdamme tunnelukkojen maailmassa, ryhmäläisten tarpeen 

mukaan.

Toivomme ja odotamme ryhmäläisiltä paljon omia vinkkejä asioista sekä 

pyrimme parhaan taitomme mukaan ohjaamaan keskustelua siihen suuntaan.

Rohkeasti mukaan muuttamaan omia toimintatapoja teemojen osalta.

Se on avain omaan hyvinvointiin!

Vetäjät: TAUNO JA KATRI-MARIA

SOPEUTUMISHÄIRIÖT-ryhmä aloittaa

Taimissa alkaa syyskuussa uusi ryhmä Sopeutumishäiriöt. Ryhmä kokoontuu Ruusantalossa tiistaisin klo 13.30 Arvo-tilassa. Ryhmän ohjaajana toimii Milla.

Sopeutumishäiriöt ovat lyhytaikaisia masennus-, ahdistus- tai käyttäyty-misoireita, jolloin henkilön sopeutuminen muuttuneisiin elinolosuhteisiin tai psyykkisesti kuormittavaan elämäntilanteeseen hankaloituu tai hidastuu.

Sopeutumishäiriöitä voi aiheuttaa erilaiset stressitekijät, jotka voivat laukaista muitakin psyykkisiä häiriöitä esim. masennustiloja. Tavallisimpia stressi-tekijöitä ovat esim. läheisen vaikea sairaus tai kuolema, onnettomuudet ja tapaturmat, avioero, oma sairastuminen tai vammautuminen, työttömyys tai taloudelliset vaikeudet.

Ryhmässä käydään läpi sopeutumishäiriölle tyypillisimpiä oireita keskustellen avoimesti ja luottamuksellisesti.

Syksyn ryhmiä



38
kipunoita 3 / 2016

KEILARYHMÄ! 

Keilaryhmä alkaa 5.9.2016

Kaupin keilahalli, Keilakuja 1, maanantai klo 15.00

Keilailuun osallistujat arvotaan. mukaan mahtuu ohjaajan 

lisäksi 11 henkilöä. Ryhmäläinen maksaa 2€:n keilaken-

kävuokran keilahallille itse.

Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 30.8.2016 Tomi 

Suomalaiselle, puh. 050 408 8474 (myös tekstiviestit).

Ilmoittautuneista arvotaan osallistujat syyskuusta jou-

lukuuhun.  Etusijalla ovat he jotka jäivät ulkopuolelle 

kevään ryhmän arvonnassa.

Syksyn ryhmiä

PELEJÄ KOHTAAMISPAIKASSA! 
Tule mukaan pelaamaan!
Ryhmä alkaa ma 5.9 Taimin kohtaamispaikassa klo 14.00.

Pelaamme erilaisia lautapelejä sekä korttipelejä yhdessä.Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Tervetuloa!

Ohjaajana Tomi Suomalainen
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Ellei vastaanottajaa tavoiteta, pyydetään 
lähetys palauttamaan osoitteella: 

Mielenterveysyhdistys Taimi ry., Ruusantalo, 
Koulukatu 11, 33200 Tampere


