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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

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

Taimi ry kasvaa 
ja kehittyy

Hyvät Kipunoita -lehden lukijat 
ja Taimin jäsenet. Syksy on 
edennyt kohti talvea tutuin 

askarein, mutta paljon uusia ”virityksiä” 
toki meillä on suunnitelmissa. 

Syksyn kohokohta oli tietysti 
yhdistyksemme 40- vuotisjuhlat, 
joita juhlittiin Taimin nimipäivänä 8.9 
omassa toimitalossamme, Ruusanta-
lossamme. Iloksemme ovemme kävi 
tiuhaan juhlapäivään: saimme juhlia 
yhdessä yhteistyökumppaneidemme, 
ystävien ja jäsenten kanssa ja tehdä 
päivästä ikimuistoisen. 

Virallisen osuuden jälkeen heitimme 
kengät nurkkaan ja tanssimme mainion 
High Society- bändin tahdissa iltaan asti. 
Haluan kiittää kaikkia vieraitamme, 
Tampereen kaupunkia, yhteistyökump-
paneitamme, jäseniämme ja henkilö-
kuntaamme näistä vuosista ja tietysti 
upeista juhlista. Näitä juhlia muistellaan 
vielä pitkään. Yhdistyksemme on 
vakiinnuttanut paikkansa Tampereella 
ja Pirkanmaalla. 

Haluamme edelleen kehittää toi-
mintaamme ja siihen tarvitaan teidän 
kaikkien tukea, osallistumista, ideoita 
ja innokkuutta. Olen erittäin iloinen, 
että olemme päässeet moneen yhteis-
työmuotoon mukaan Tampereella; 
voimme antaa oman panoksemme ja 
osaamisemme mielenterveystyöhön ja 
samalla saamme itse kokemusta, oppia 
ja tukea omaan toimintaamme.

Olen tuonut puheenjohtaja- 
aikanani keskusteluun mukaan 
omaisten ja läheisten aseman yhdistyk-
sessämme. Mielestäni olisi hyvä, jos 
Taimissa olisi enemmän toimintaa ja 
vertaistukiryhmiä myös omaisille. 

Tampereella on erinomaisia 
omaisten tukiyhdistyksiä, mutta olisi 
luontevaa, että jäsentemme omaisille 
ja läheisille löytyisi meillä myös oma 
paikkansa. Tämä aihe on sydäntäni 
lähellä, koska olen ollut Mielen-
terveyden keskusliiton omaisten ja 
läheisten työryhmän puheenjohtaja.

Juhlavuosi ei suinkaan lopu 40- 
vuotisjuhliin. Toivotan teidät terve-
tulleiksi vielä seuraaviin loppuvuoden 
tapahtumiin: 

Avoimet ovet pidetään 21.11, 

Yhdistyksen sääntömääräinen 
Syyskokous pidetään 8.12 (uutta 
hallitusta ei valita tänä vuonna ), 

Jouluretki tehdään 7.12 Valkea-
koskelle ja Ideaparkiin,

Pop Up Joulukahvila ja -myyjäiset 
on 11.12, 

14.12 Menemme yhdessä katsomaan 
EPUT- elokuvaa (yhdistyksen joululahja 
jäsenille). 

Tapahtumarikkaan vuoden päättää 

jäsenten yhteinen Joulujuhla 21.12.

Tervetuloa joukolla mukaan!   
Mukava nähdä taas teitä kaikkia.

Toivotan kaikille taimilaisille, 
yhteistyökumppaneille ja lehden 
lukijoille hyvää loppuvuotta, Joulun 
odotusta ja Hyvää uutta vuotta 2017 !

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

Aila Dündar-Järvinen
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keskiviikkona 14.12.2016 klo 15 Sali 5, Elokuvateatteri Plevna, Tampere

Taimin 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lähdemme yhdessä elokuviin. Sopivista sopivin 
elokuva on tietenkin ikätoverin manserokin kuninkaan ikioma uutuuselokuva! Lähdemme 
katsomaan Eppu Normaali -bändin 40-vuotisjuhlan kunniaksi tehtyä EPUT-elokuvaa!

“Eppujen tarina jos mikä ansaitsee tulla kerrotuksi. Elokuvassa Eput itse kertovat tarinansa. 
Tämä toteutetaan tekniikalla, joka mahdollistaa tunteen, että Eput puhuvat juuri sinulle 
elokuvan katsomossa. On ollut hienoa huomata, kuinka Eput ovat tarinoitaan minulle jakaneet. 
Olen saanut myös ainutlaatuisen pääsyn tilanteisiin, minne he eivät ole aikaisemmin kameroita 
laskeneet, kuten keikkabussiin, veljesten väliseen biisintekoon ja sinfoniaorkesterin kanssa 
soitettaviin reeneihin”, Saku Pollari, elokuvan ohjaaja.

Elokuvanäytös on Taimin jäsenille. Se on maksuton ja elokuvan yhteydessä tarjotaan myös 
leffaherkkuja (juoma + popcornit). Saliin mahtuu 126 henkilöä ja liput jaetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Nouda lippusi Taimi ry:n toimistosta.

(Mikäli joudut perumaan tulosi, palautathan lippusi heti toimistoon, niin mahdollinen jonossa 
oleva pääsee mukaan esitykseen)



6
kipunoita 4 / 2016

Vapaaehtoistyö on ANTOISAA!

- Riitta OHJAA , JOOGAA ja LE IPOO Taimissa

Teksti ja kuvat: 
Ritva Merinen

Riitta Kurkela on Taimin uusimpia 
vapaaehtoisia. Hän ohjaa joogaryhmää ja leipoo 
pullaa Kohtaamispaikkaan aina perjantaisin.

Riitta on ammatiltaan luokanopettaja ja jäänyt tästä työstä 
eläkkeelle pari vuotta sitten.

- Tein pitkän rupeaman luokanopettajana, tosin välillä 
aina puikahtelin myös muihin hommiin, lähinnä kulttuu-
rialalla. Toimin kulttuurisihteerinä ja tein erilaisia teat-
terialan projekteja.

Riitta on kotoisin Etelä-Suomesta, mutta on ehtinyt 
asustella muuallakin. Opinnot ja mielenkiinto uusiin 
ympyröihin vei hänet aikoinaan kymmeneksi vuodeksi 
pohjoisen suuntaan, ensin Ouluun ja sitten Kemijärvelle.

- Sieltä tulin takaisin tänne monia syvällisiä kokemuksia 
rikkaampana, Riitta muistelee.
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Riitta on leipuri,  jonka mielestä pullissa on käytettävä oikeaa voita.

Seitsemän vuotta sitten hän muutti 
Orivedelle.

- Siellä on rauhallista ja luonto 
lähellä. Se tuntui työn ohella mukavalta 
vaihtoehdolta. Nyt eläkkeellä 
olen alkanut sitten kaivata ihmisiä 
ympärilleni, kun päivätyön hälinää 
ei enää ole. Siksi hakeuduin vapaaeh-
toistyöhön.

Tämän vuoden heinäkuussa Riitta 
sai kaksivuotiaan koiran seurakseen

- Sen kanssa olemme tässä aloitelleet 
yhteistä elämää. Nyt on aikaa. Pisimmät 
päivät koiralleni yksinoloa tulevatkin 
varmaan näistä Taimin leipomis- ja 
joogapäivistä, joten hyvin on mennyt.

Kulttuuri on tärkeä harrastus

Riitta on oikea kulttuuri-ihminen.
- Harrastan kulttuuria. Kou-

luajoistani asti olen harrastanut. 
Nuorempana näyttelin ja opiske-
luajasta aloin ohjata. Olen ohjannut 
sekä lasten että aikuisten teatteria. 
Opettajana toimiessani tein aina teat-
teriesityksiä oman luokkani kanssa. Se 
on ollut minun elämäntapani. Teatteriin 
liittyy niin monenlaista muutakin 
kuin ohjaamista ja näyttelemistä: 
lavastamista, kirjoittamista ja vaikka 
mitä. Siinä on monelle tekemistä. 

- Parikymmentä vuotta sitten 
löysin kuvataiteen. Käsillä tekeminen 
on aina ollut minulle tärkeätä. Kun 
jäin eläkkeelle, olin puoli vuotta tai-
dekurssilla Ruotsissa. Kuvataiteen 
tekemiseni syveni siellä paljon.

Riitalla oli näyttely viime syksynä 
Oriveden kirjastolla. Hän aikoo jatkaa 
kuvataiteen harrastamista.

- Värien kanssa tekeminen on 
minulle terapiaa. Koen värit puhut-
televina.

Kuvataiteilijaksi Riitta ei itseään 
tituleeraa. Se on liian iso sana.

- Kuvataiteen merkitys on isäni 
peruja. Hän aina kertoi olevansa kuva-
taidehöpsy. Hän arvosti tosi paljon 
kuvataidetta ja erityisesti värejä. Silloin 
nuorena ajattelin, että ”joo ja plääh”, 
vaan niinpä löysin sen itsekin!

Erityisesti kuvataiteessa Riittaa 
viehättää myös se, että tuttuja kuvia 
voi aina välillä käydä tervehtimässä, 
kun siltä tuntuu:

- Teatteri on aikaan sidottu. Kun 
esitys on ohi, niin siinä se. Kuvataide 
on aina tallella. 

Ihmisten kanssa on hienoa

Taimissa Riitta aloitti vapaaeh-
toistyönsä joogan ohjaajana tämän 
vuoden keväällä. Hän luki Aamu-
lehdestä vuoden vaihteessa listan 
paristakymmenestä paikasta, missä voi 
tehdä vapaaehtoistyötä ja löysi Taimin 
sieltä. Hän soitti meille Taimiin, jossa 
ilahtuneina otimme hänen osaamisensa 
vastaan.  Jutellessa ilmeni, että Riitta 
on harrastanut joogaa 20 vuotta ja 

opiskelee joogaopettajaksi. Taimissa 
jooga-ryhmä oli edellisenä syksynä 
päättynyt ja uutta kovasti kaivattiin. 
Siitä se sitten lähti, tuumasta toimeen.

- Joogaryhmää on tosi kiva 
ohjata. On hienoa olla ihmisten 
kanssa tekemisissä, aina aukeaa uusia 
näkökulmia ja fiiliksiä. Joogaryhmä on 
hyvä ryhmä, ihmiset ovat ryhmässä tosi 
kivoja. Parasta on, kun huomaa, että 
ihmisten kanssa tapahtuu aina! Kun saa 
tehdä, mistä tykkää, siitä saa itsekin 
hirveesti, Riitta kertoo.

- Leipomiseen ja ruuanlaittamiseen 
innostukseni juontaa jo lapsuudestani. 
Minulle jostakin syystä lankesi aina 
ne hommat ja tykkäsin siitä. Opiske-
luaikanani olin kesätöissä emäntänä 
Lapissa, Oulussa ja Saimaallakin. 
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Leipominen ja ruuan laittaminen 
on edelleen oikein intohimoni. Siitä 
keksinkin tämän perjantaipullan 
leipomisen täällä Taimissa. Pulla on 
parasta tuoreena. On ilo saada leipoa, 
kun joku sitä syökin. 

- Tämä on soma järjestely, minä 
saan leipoa ja täällä kävijät saavat syödä, 
Riitta nauraa.

- Olen aina oikeastaan tehnyt 
vapaaehtoistyötä. Teatterin harras-
tamisessa tehtiin talkoilla kaikki. Sitä 
ei kutsuttu vapaaehtoistyöksi vaan 
nimenomaan talkoiksi. Sitä tehtiin 
omaksi ja yhteiseksi iloksi. Eli sama asia 
joka tapauksessa. Olen ollut vapaaeh-
toistyössä myös SPR:ssä, lukenut näkö-
vammaisille sanomalehtiä ynnä muuta 
sen sellaista.

- Vapaaehtoistyö on antoisaa!

Mukana tärkeässä työssä

Siitä Riitta on iloinen, että on mielen-
terveysyhdistyksiä.

- Minun lapsuudessani oli ihmisiä, 
jotka kärsivät mielenterveysongelmista. 
Ei silloin ollut mitään yhdistyksiä, ei 
vertaistukea eikä muitakaan tukijuttuja. 
Minun mielestäni Taimi on vastaus 
sille, mitä tarvitaan. Koin, että on 
mahdottoman hyvä, että tällaista 
toimintaa on ja halusin olla mukana 
siinä. Riitan mielestä mielenterveys-
kuntoutujien kanssa toiminen ei ole 
sen kummempaa.

- Ihmiset ovat joka paikassa oman-
salaisia, persoonia,  ei mielenterveys-
yhdistyksen ryhmässä tule esille mitään 
niin erikoista.

- Teatterissa meillä oli tapana 
kokoontua yhdessä porisemaan ja 
ideoimaan, mitä voidaan tehdä. Se 
voisi toimia täällä Taimissakin vapaa-
ehtoisten kesken. Yhdessä löytäisimme 

tavan toimia ja keksittäisiin vaikka mitä! 
Taimissa on vapaaehtoisena mutkatointa 
olla. Ei ole turhia kommervinkkejä 
eikä byrokratiaa. Toimintaehdotukset 
on myös otettu myönteisesti vastaan, 
Riitta kertoo.

Riitta onkin laittanut tuulemaan. 
Hän ehdotti joulumyyjäiset-ideaa ja 
siltä pohjalta Ruusantaloon onkin 
tulossa jouluinen tempaus. Kannattaa 
tulla. Tapahtuma pidetään sunnuntaina 
11.12. Tervetuloa sinne! ■

Huumaava tuoreiden pullien tuoksu!



Taimissa tapahtuu

9
kipunoita 4 / 2016 

Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n uusien vapaaehtoisten ilta Ruusantalossa tiistaina 

29.11. klo 18–20  Askartelun ja kahvien merkeissä

ORIGAMEJA JA JOULUISTA ASKARTELUA!
Illan aluksi kahvittelun ja teen lomassa Ritva Merinen kertoo Taimi ry:n toiminnasta 

ja monista mahdollisuuksista vapaaehtoistyöhön Taimissa.

Iltaa jatketaan askartelun merkeissä: opetellaan tekemään japanilaisia origameja 

ja pieniä joulukoristeita Ruusa-talon joulukahvilaa varten. Vapaa pääsy! 

Ilmoittaudu Ritvalle ma 28.11. mennessä sp: ritva.merinen@taimi.fi tai Ritva puh. 

0400 686 698  niin varaamme sopivan määrän kahvia, teetä ja askartelutarpeita.

Tervetuloa!

Kaikille avoin POP UP JOULUKAHVILA
Ruusantalossa (Koulukatu 11) sunnuntaina 11.12.2016 klo 12 -17

Tule käväisemään Ruusaan joulukahveille ja nauttimaan uunituoreita korvapuusteja 
ja persialaisia jouluherkkuja kahvin tai teen kanssa. 
Myynnissä myös muita jouluisia leivonnaisia sekä arpajaiset Taimi ryn hyväksi. 
Joulukahvilassa on myös ohjelmaa: klo 15 lauletaan joululauluja Eero Pekkosen 
haitarin säestyksellä. Taimin toiminnasta ovat paikalla kertomassa uusi toiminnan 
johtaja Tiina Kopalainen ja muut taimilaiset.

Tervetuloa!

Tule TALKOILEMAAN RUUSAN JOULUKAHVEJA VARTEN!

Joulukahvilan leivontatalkoot alkavat maanantaina 5.12. klo 12 - 15 Toivon keittiöllä.

Ilmoittaudu Ritvalle (puh 0400 686698 tai sp ritva.merinen@taimiry.fi) mukaan, jos 

jouluinen leivonta tai muu askartelu kutsuu. 

Paikan päällä opastetaan ja hommataan valmiiksi tarvikkeet. 

Tiedustelut myös Riitta/puh. 0445440058
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Mielenterveysyhdistys Taimi ry perustettiin 40 vuotta sitten. Tätä tietenkin haluttiin myös 
juhlia. Järjestimme juhlat omassa toimitalossamme Ruusantalossa Taimin nimipäivänä, 
syyskuun 8.

Alkuiltapäivästä vierainamme kävivät yhteistyökumppanit ja päälle pidettiin vauhdikkaat 
juhlat jäsenistölle, Ruusantalossa kävijöille ja Taimin ystäville. Juhlassa oli tietenkin kakkua ja 
muita herkkuja sekä High Society bändi viihdytti meitä hienolla musiikillaan

Kiitos kaikille juhlijoille! 40 vuotta otettiin vastaan ilolla ja juhla oli huikea. High Society 
bändi sai juhlaväen innostumaan kunnolla: niin paljon ei ole Ruusantalossa tanssittu varmaan 
koskaan! Meillä oli niin mukavaa! ■

Toiminnanjohtaja Tiina Kopalainen 
oli juhlapäivänä ensimmäistä viikkoa 
Taimissa töissä.

Kriisikeskus Osviitan iloiset onnittelijat.

Bändi sai yleisönsä mukaan mahtavaan menoon! Ruusantalossa jytäsi!

TAIMIN 40-VUOTISSYNTTÄREILLÄ 
meillä kaikilla oli niin mukavaa!

Ritva Merinen

kuva: Pasi Seppänen

kuva: Ritva Merinen

kuva: Ritva Merinen
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Juhlassa tavattiin tuttuja vuosien varrelta.

Apulaispormestari Mikko Aaltonen kävi 
tervehtimässä synttärisankaria, kuvassa 
puheenjohtaja Aila Dündar-Järvisen kanssa.

Tarjoilut juhlassa olivat 
herkullisia ja sai santsata!

High Society innostui soitannasta niin, että juhlat jatkuivat pitkälle iltaan.

kuva: Pasi Seppänen

kuva: Pasi Seppänen

kuva: Ritva Merinen

kuva: Ritva Merinen
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Matkaan lähdimme sunnuntaina 
31.7. Tampereelta. Retkelle osallistui 
37 taimilaista. Matka oli risteilymatka, 
eli yöpymiset ja ruokailu tapahtuivat 
laivalla. 

Laivalla saimmekin nauttia hyvästä 
ruuasta, musiikista sekä tanssin 
pyörteistä. Osa kävi myös karaokea 
laulamassa.

Risteily kiersi Viron kautta, joten 
matkaohjelmaan kuului myös laivan 
kannelta käsin tutustuminen Viron 
kauniiseen merimaisemaan saa-
ristoineen.

Visbyssä kokoonnuimme satamassa. 
Osa retkeläisistä oli varannut etukäteen 
maksullisia retkiä, ja me loput 
lähdimme noin 30 henkilön ryhmällä 
kiertämään Visbytä. 

Ensimmäiseksi pysähdyimme 
sataman läheiseen puistoon, jossa oli 
päärynäpuita sekä  kukkaistutuksia. 
Samalla oli mahdollisuus käydä turis-
ti-infossa, josta sai  paljon lisätietoa 
alueesta.

Taimin 40-vuotisjuhlamatka Visbyhyn:  
AURINKOA, KAUNEUTTA JA HAUSKAA!

Tomi SuomalainenTaimin synttärivuoden kunniaksi myös kesäretki oli tänä vuonna 
vähän spesiaalimpi. Päätettiin tehdä retki ulkomaille. Kyselimme 
jäsenistöltä mahdollisia kohteita, ja suosituimmaksi nousi matka 
Visbyhyn. Matkan suunnittelu alkoi jo syksyllä 2015.

Kilometrejä ruusujen keskellä

Kävelimme Visbyn kapeita katuja 
ihastellen rakennuksia ja ruusuja. 
Seuraavana kohteenamme oli kasvitie-
teellinen puutarha.

Puutarhassa jokainen sai kiertää 
omaan tahtiinsa ihastellen kasvil-
lisuutta. Puutarhan jälkeen jatkoimme 
matkaa kohti kirkkoja.

Kirkkokier roksen lopuksi 
pysähdyimme Visbyn isoimpaan 
toimivaan kirkkoon kahville. Kirkon 
läheisyydessä oli myös näköalatasanne, 
jolta näkyi Visbyn kauneus ylhäältä 
käsin.

Tämän jälkeen oli mah-
dollisuus tutustua Visbyyn vielä 
oma-aloitteisesti tai porukalla.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kiersimme Visbytä yhdeksän 
henkilön voimin. Kiersimme monet 
kirkon rauniot ja Visbyn muurin 
markkinat.

Yksi meistä kävi myös uimassa. 
Kävelykilometrejä tuli päivälle yli 
kymmenen. 

Mukavan päivän jälkeen pääsimme 
tankkaamaan laivan noutopöytään. 
Pöydissä vaihdoimme kokemuksia 
ja keskustelimme Visbyn matkasta. 
Ilta jatkui vielä karaokessa ja tanssin 
merkeissä, missä kullakin.

Aamupalan nautimme jälleen 
laivassa, ja matka kohti Suomea olikin 
jo siinä vaiheessa hyvässä vauhdissa. 

Laivan kannella vielä katselimme 
aurinkoisia maisemia. Sitten jo kolmen 
päivän reissun päälle saavuimme 
takaisin  Tampereen sateeseen.

Matka oli kaiken kaikkiaan 
onnistunut. Ihmisillä oli hyvä mieli 
täynnä uusia kokemuksia, nähtävyyksiä 
sekä uusia tuttavuuksia.

Kiitoksia kaikille osallistuneille, 
teitte tästä matkasta onnistuneen!

---
Saimme myös kolmelta muulta 

matkalaiselta kokemuksia retkestä.

kuva: Tomi Suomalainen



kuva: Jukka Haavisto
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VISBY MATKALAISEN SILMIN

Bussi Vanhalta kirkolta Tampereelta kohti Helsingin Länsi-
terminaalia. Sieltä Tallinnan kautta laivalla Gotlannin saaren 
Visbyn satamaan, Ruotsin saaristoon. Ja patikkamatka Tomin 
sekä Ailan johdolla starttasi välittömästi käyntiin.

Tämä Unescon maailmanperintökohteenakin tunnettu 
Gotlannin keskuskaupunki tarjosi mitä mielenkiintoisinta 
nähtävää matkalaiselle.

Kapeat nupukivikadut, lukuisat kirkot ja kirkonrauniot, 
vanhimmat rakennukset 1100-luvulta, kehämuuri, puistot... 
tekivät kyllä matkalaiseen oman vaikutuksensa myös 
menneeltä ajalta.

Purjeveneitä ja isompia sekä pienempiä huvipursia oli 
Visbyn laitureihin kiinnitettynä runsaasti. Suomen lippukin 
liehui yhdessä sataman lipputangoista.

Mielestäni Taimin 40-vuotisjuhlamatka  oli osallistumisen 
arvoinen kokemus kaiken kaikkiaan. Nähtävää oli, ja 
kokemuksia tuli runsaasti muistoksi tältä elokuun alun 
päivältä Visbyssä. Myös säänhaltija suosi päiväämme.

Sitten saattoikin kokemuksia rikkaampana kävellä taas 
Tammerkosken rantamaisemissa, ja vatsakin kiitteli vielä 
laivan mahtavan notkuvan  buffetpöydän toinen toistaan 
parempia antimia.

Kiitokset mahtavasta matkasta matkaseurasta ja hyvää 
Taimin 40-vuotisjuhlavuotta lukijoille matkalaisenkin näkö-
vinkkelistä.

”Matkaaja Tampereelta ” kuva: Tomi Suomalainen

kuva: Tomi Suomalainen
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MATKANI VISBYHYN

Matkani Visbyhyn oli huikea elämys. En ole koskaan ollut 
seuramatkalla, enkä ollut koskaan ollut taimilaisten kanssa 
tällaisella matkalla. Matka alkoi jo Tampereelta Vanhalta 
Kirkolta. Kyytiin tuli täysi bussillinen väkeä. Suuntana oli 
Helsingin satama.

Helsingin satamasta nousimme laivaan, joka oli nimeltään 
Silja Europa.  Minulle oli varattu matka A-luokan hytissä. 
Hytti oli kiva, ja kanssamatkustajia mahtui siihen lisäkseni 
kolme muuta. Meillä oli todella mukavia rupatteluhetkiä. 
Laivalla oli myös järjestetty  meille ruokailu, josta pääsimme 
nauttimaan joka päivä risteilymme aikana.

 Merellä näkymät olivat upeat, varsinkin kun aurinko 
paistoi liki koko matkan. Risteilimme Tallinnan kautta 
Visbyhyn. Laivalla oli monenlaista ohjelmaa matkan ajaksi. 
Oli tanssia, karaokea sekä trubaduuri. Tietenkin tax free 
oli matkan ajan auki, ja pääsinkin poimimaan tuliaisia tyt-
tärellleni.

Perillä Visbyssä pääsimme nauttimaan helteestä sekä 
monista kohteista, joissa kävimme opastuksen avulla. 
Oppaina toimivat Tomi ja Aila. Pääsin näkemään lukuisia 
kirkkoja sekä kirkkojen raunioita. Ne olivat kauniita paikkoja. 
Otin paljon valokuvia. 

Kävin myös opastetulla bussimatkalla, jolla pääsi 
tutustumaan Visbyn saareen ja sen kauniimpaan puoleen. 
Kävimme lammasfarmilla, Visbyn korkeimmalla kohdalla 
meren pinnasta laskettuna, jossa oli hienoa näkymä merelle, 
kirkossa, sekä ajelimme kaupungin läpi.

Kaiken kaikkiaan Visby kuuluisine ruusuineen oli kaunis 
matkakohde ja mielestäni onnistunut valinta retkelle. Minulla 
oli erittäin mukavaa koko retken ajan. 

Milla  

kuva: Tom
i Suom

alainen

kuva: Jukka Haavisto

kuva: Jukka Haavisto
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ODOTETTU MATKA!

Ystäväni soitti joskus keväällä ja kysyi, 
lähtisinkö kaveriksi loppukesästä Taimin 
40-vuotismatkalle Visbyhyn. Hetken 
emmittyäni suostuin. 

Epäröin oman henkisen jaksamiseni 
ja taipumukseni sählätä eksymisten 
ym. kanssa. Sitten seikkailun- ja vaih-
telunhalu sai voiton ja myös se, että 
ystäväni on taitava suunnistamaan ja 
saamaan oloni muutenkin hyväksi ja 
turvalliseksi. 

Loppukesästä sitten pakkailtiin ja 
vaihdettiin vähän rahaa kruunuiksi... 
Matka voi alkaa! 

Ja se alkoi heti huolestumisella; 
ystävää ei näkynytkään lähtö-
hetkillä Keskustorin Vanhan kirkon 
luona bussissa. Yksi soitto, ja väärä 
informaatio saatiin korjattua. Sateessa 
kastunut ja hengästynyt kaveri istui 
lopulta viereeni, ja niin lähdettiin.

Bussimatka Helsinkiin. Hieman 
katseltiin ympärillemme,  millaista 
porukkaa on matkassa. (Ihan mukavaa.) 
Odottelut laivasatamassa. Ja sitten 
laivaan. 

Päällimmäisenä laivamatkoilta 
jäivät mieleen yhteiset naurut, 
karaoke, taitava kitaristi aulassa, tax 
free -ostokset, hulluttelut tuulisella 
kannella sekä tietenkin mahtavat buf-
fet-päivälliset ja -aamiaiset. Kasvissyö-
jällekin oli hienosti tarjottavia. Taisin 
myös hieman ihastua erääseen mat-
kalaiseen... Mutta ei siitä sen enempää, 
näitä tapahtuu minulle usein.

Perillä Visbyssä. Sää oli upea, arska 
paistoi koko ajan! Kuljettiin rauhassa 
poikki puistojen, kapeiden kujien, lin-
nanraunioiden ja kirkkojen. Nähtiin 
niitä kuuluja ruusuja. 

Erityisesti jäi mieleen luonnontie-
teellinen puisto, joka oli hyvin hoidettu 
ja jossa kasvoi isoja puita ja kukkia.

Sattui myös yksi kommellus. 
Puistossa betonisen lampaan päällä 
ratsasti pari lasta. Ajattelin kokeilla 
ruostunutta ruotsinkielen taitoani, 

ja kysyin heiltä oliko lampaalla kiva 
leikkiä. Lapset menivät vaikeiksi ja 
katselivat vain maahan. Mietin sitten, 
että olivat vain tavallista ujompia 
tenavia, kunnes ystäväni valisti minua 
ja sanoi kuulleensa heidän puhuvan 
suomea... että näin.

Osa meistä lähti sitten isommalle 
kierrokselle saaren ympäri, toiset 
bussilla ja toiset kävellen. Pieni 
porukka, johon minä ja ystäväni 
kuuluimme, jäi pyörimään kaupungin 
keskustaan. Otin paljon kuvia kän-
nykälläni, kun siihen olin saanut toi-
meksiannon siskoltani. Tämä reissu oli 
toinen matkani Gotlantiin, edellisestä 
oli aikaa noin 20 vuotta, ja silloin 
systeri oli mukana.

Paluumatkalla meno laivalla alkoi 
olla jo tuttua edelliseltä kierrokselta, 
ja löydettiin paikat helpommin. Paitsi 
mitä nyt kerran ihmeteltiin, kun kortti 
ei sopinut hytin oveen sitten millään. Ei 
kummankaan kortti. Sitten huomasin 
meidän olevan väärän oven takana.

Kotiinlähtöhetki seuraavana 
päivänä. Jonotusta terminaalissa, 
vähän jo väsymystä, kiitollisuutta 
matkasta. Välillä oli ollut lähellä stressin 
aiheuttama ”sekoamisen” tunne, mutta 
olin selvinnyt siitä. Kuten eräs ystävä 
tiivisti, näitä päiviä on hyvä muistella 
sitten syksyn sateissa. KIITOS!

Mirva
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kuva: Tomi Suomalainen

kuva: Tomi Suomalainen
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Eeva-Liisa Lejon

PA KO L A I S U U S 
J A  M I E L E N T E RV E Y S

”Elämä sotatilan keskellä kotimaassa tuntui silloin sellaiselta, 
että olisi asuttu oikein huonokuntoisella hautausmaalla. Raketit 
sinkoilivat eri puolilla, rikkoivat taloja ja oli savua ympäriinsä. 
Oli myös kuolleita ihmisiä, näin ruumiita ja haavoittuneita 
kadulla. Tuli sellainen tunne, olenko tullut hulluksi vai onko tämä 
totta, mitä näen. Elämä oli tosi surkeata ja pelättiin koko ajan. 
Sen takia lähdimme sieltä ja tulimme tällaiseen länsimaahan, 
että voisimme elää ainakin jonkin aikaa rauhassa…”

YK:n pakolaisjärjestön mukaan 
maailmassa on yli 65 miljoonaa 
pakolaista. Viime vuonna joka minuutti 
24 ihmistä joutui jättämään kotinsa. 
Yli puolet maailman pakolaisista on 
kotoisin Syyriasta, Afganistanista ja 
Somaliasta. Vaikka pakolaisia tuli viime 
vuonna poikkeuksellisen suuri joukko 
Eurooppaan, niin kuitenkin maailman 
pakolaisista yli 90 % asuu edelleen 
kehitysmaissa lähellä konfliktialueita. 
Noin 41 miljoonaa pakenee oman 
maansa sisällä alueelta toiselle turvaa 
etsien. Maailman pakolaisista 51 % on 
lapsia, ja yksin matkustavia lapsia on 
enemmän kuin koskaan ennen.

Työ, opiskelu ja perheside ovat 
tärkeimmät syyt muuttaa Suomeen. 

Tulijoista noin 10 % on pakolaisia. 
Vuosien 1973-2012 aikana heitä on 
saapunut noin 42 000. Vuosi 2015 
oli Suomessakin poikkeuksellinen, 
kun tänne saapui yli 32 000 turva-
paikanhakijaa. Tänä vuonna elokuun 
loppuun mennessä maahanmuutto-
virastoon oli jätetty reilut 4000 tur-
vapaikkahakemusta. Vuonna 2015 
myönteisiä oleskelulupapäätöksiä 
annettiin vajaa 1900. Viime vuonna 
maahan tulleiden hakemuksia on vielä 
useita käsittelyssä.  

Pakolaiset ovat joutuneet kokemaan 
kotimaassaan paljon traumaattisia 
tapahtumia. Heitä on voitu vainota 
ja syrjiä monien vuosien ajan. Muun 
muassa uskonnollisista, poliittisista, 
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etnisistä, rodullisista tai sukupuoleen 
liittyvistä syistä he ovat voineet joutua 
vankilaan ja kidutetuiksi. Heitä on voitu 
pahoinpidellä fyysisesti, psyykkisesti 
ja seksuaalisesti. Useat ovat eläneet 
pitkään sodan keskellä, nähneet paljon 
väkivaltaa, menettäneet läheisiä per-
heenjäseniä tai perheenjäsenet saattavat 
olla kateissa. Lisäksi pakomatkalla moni 
on ollut hengenvaarassa, joutunut 
eroon läheisistä ihmisistä tai nähnyt 
heidän kuolevan.

Raskaiden elämänvaiheidensa vuoksi 
pakolaisilla on suuri riski sairastua psy-
kiatrisiin sairauksiin. Traumaattisten 
kokemusten ja psyykkisen oireilun 
välillä on todettu vahva yhteys. Trau-
maattiset tapahtumat rikkovat ihmisen 
illuusion haavoittumattomuudesta, 
luottamuksen perimmäiseen hyvään ja 
tapahtumien ennakoitavuuteen. Tun-
nejälkenä on usein voimakasta pelkoa, 
kauhua ja avuttomuuden tunnetta. 
Työstämätön trauma voi kroonistua 
traumaperäiseksi stressihäiriöksi, 
jolloin traumamuistot tunkeutuvat 
mieleen toistuvasti eri tavoin, ihminen 
pyrkii välttämään ahdistusta lisääviä 
tilanteita ja on jatkuvasti ylivireystilassa 
ja varuillaan. Siten traumatisoituminen 
heijastuu usein yksilön toimintakykyyn 
ja arjen hallintaan sekä vaikeuttaa 
sopeutumista uuteen maahan.

”Koen erityisesti silloin, kun olen 
nukahtamassa, että tulee joukko isoja, 

mustia miehiä mun 
luokse. Ne miehet 
ovat hyvin pelottavia, 
äänekkäitä. Ne lyövät 
ja huutavat. Mä itsekin 
huudan niiden perään. 
Ja kaksi poikaani 
sanoo, että sä saat 
sydänkohtauksen, kun 
huudat niin kovaa 
hädissäsi. Joskus 
kuulen kovan, hyvin 
voimakkaan äänen, 
joka sanoo, että nyt 
jotain on tapahtunut. 
Nousen äkkiä siitä 
paikaltani, että mitä 
on tapahtunut, mistä 
on kyse, enkä ole 

varma, oliko se ääni totta vai kuvitelmaa. 
Voin kuulla myös sortuvien, tuhoutuvien 
talojen ääniä…yleensä yöllä. Ajattelen, 
että nämä unet ja äänet liittyvät siihen, 
kun ne aseistautuneet miehet tulivat kotiini 
ja pahoinpitelivät minut. Ja niihin päi-
vittäisiin raketti-iskuihin…”

Myös masennusoireet voivat 
olla seurausta läheisten ihmisten ja 
kotimaahan liittyvistä menetyksistä ja 
kuormittavasta elämänmuutoksesta. 
Pakolainen saattaa kadottaa elä-
mänhalunsa, kiinnostuksen itseensä 
ja ympäristöönsä, mielihyvän ja ilon 
tunteet. Hän voi olla syvästi ala-
kuloinen, uupunut ja vähäenerginen 
sekä vetäytyä sosiaalisista suhteista. 

Lisäksi pakolainen kohtaa Suomessa 
yhteiskunnan, jossa vallitsevat hänelle 
vieraat kulttuuriarvot ja käyttäy-
tymisnormit. Omat tutut tavat on 
arvioitava uudelleen. Ne saattaa joutua 
hylkäämään kokonaan toimimattomina 
ja samalla on luotava uudet tavat tilalle. 
Pakolainen menettää myös aiemman 
toimeentulonsa, työnsä ja yhteiskun-
nallisen asemansa sekä suuren osan tai 
jopa kaikki tukea ja turvaa tuottavat 
sosiaaliset verkostonsa. 

Kielitaidottomana ja tulottomana 
hän joutuu riippuvaiseksi viranomaisista 
ja muista tahoista, mikä voi heijastua 
itsetuntoon ja lisätä tunnetta oman 
elämän hallinnan menettämisestä. 

Myös syrjinnän ja rasismin kokemukset 
hankaloittavat kotoutumista. Maahan-
muuttajalle ymmärrettävän tiedon 
saaminen suomalaisesta yhteiskunnasta 
on usein vaikeaa. Yhteiskunnan palve-
lujärjestelmän pirstaleisuus, palve-
luohjauksen puute ja riittämättömät 
tulkkipalvelut hankaloittavat palvelujen 
käyttöä.

Jokaisen ihmisen, myös pakolaisen 
hyvinvoinnin perusta on läheiset 
ihmissuhteet, mielekäs tekeminen, 
osallisuus ja kuuluminen yhteisöön 
ja yhteiskuntaan, jossa voi toteuttaa 
itseään sekä kokea turvallisuutta, huo-
lenpitoa ja rakkautta. Traumaattisista 
kokemuksista toipumiseen tarvitaan 
usein myös terapeuttista hoitoa, jotta 
mielen vallanneet kauhut voidaan 
kohdata turvallisesti, työstää osaksi 
elämänhistoriaa, saada oma elämä 
riittävästi haltuun ja luottamus tule-
vaisuuteen.

”Silloin kun mä saavuin tänne, niin se 
oli niin kuin pimeä tunneli. Nyt mä koen, 
että mä olen siitä tunnelista tullut valoon, 
tullut ulos, koska nämä poikani ovat hyvin 
päässeet elämässä eteenpäin ja mä itse olen 
pystynyt käymään läpi tosi vaikeat asiat. 
Tämä läpikäyminen on hyvin merkityk-
sellistä mulle, se on saavutus. Näen sen 
kotoutumisen ja paikan löytymisen saavu-
tuksenakin. Täällä on rauha ja monenlaiset 
mahdollisuudet…”  ■

Kirjoittaja on johtava sosiaalityöntekijä 
ja valtiotieteiden maisteri, joka työs-
kentelee Maahanmuuttajien psykiatrian 
poliklinikalla Tampereella ja tekee lisensi-
aattitutkimusta traumatisoituneiden pako-
laisperheiden kotoutumisesta. Kursivoidut 
lainaukset ovat tutkimushaastatteluista.

Eeva-Liisa Lejon vieraili  Taimissa



Toiminnanjohtajan palsta
Tiina Kopalainen

Asenne ratkaisee!

Tätä ensimmäistä toiminnan-
johtajan palstaa kirjoittaessani, 
olen ollut Taimissa reippaan 

kuukauden töissä.  Heti alussa sain olla 
mukana juhlistamassa Taimin pitkää 
taivalta mielenterveyskuntoutujien 
eturivin toimijana Tampereella Taimin 
40-vuotisjuhlassa.  

Mahtava tunnelma ja kaikki ihanat 
ihmiset imaisivat minut mukaansa! 
Kiitos vielä kerran kaikille työnte-
kijöille, vapaaehtoisille talkoolaisille, 
bändille, yhteistyökumppaneille, 
vieraille ja ennen kaikkia taimilaisille!! 
On hienoa kuulua joukkoonne  ja lähteä 
yhdessä tekemään Taimin eteen töitä. 

Tulin Taimiin varovaisin, mutta 
myönteisin odotuksin.  Ilo ja innostus, 

Älä hätäile….
…oikeat ovet avautuvat,
kun on oikea aika.

Pidä katseesi
edessäpäin niissä
asioissa, joita pystyt
tekemään, äläkä
takanapäin niissä,
joita et pysty
muuttamaan.

Kun katsot aamulla
peiliin,
tarkista samalla
onko  asenne
kohdillaan.

jolla minut vastaanotettiin, lämmitti 
mieltäni ja sain tuntea olevani ter-
vetullut  -  suuri kiitos myös siitä!  Taimi 
on niin monelle tärkeä paikka, että 
tunnen etuoikeudekseni saada tehdä 
työtä kanssanne, että saisimme mie-
lenterveysasioita entistä näkyvämmiksi 
ympäristössämme  ja että meillä kaikilla 
olisi entistä parempi olla Taimissa. 

Kun tulin ensimmäistä kertaa työ-
huoneeseeni, minuun teki  vaikutuksen 
hyllyllä oleva  palikoista koottu sana-
asetelma DREAM! Wau! Ajattelin, 
ettäkö tämä olisi nyt sitten työpaikka, 
jossa unelmoiminen olisi sallittua. 
Nimittäin ilman unelmia paremmasta 
elämästä ja minulle tärkeistä asioista, 
olisin jo varmaan kuollut. Siksi elin-
tärkeitä tavoitteet ja unelmat minulle 

ovat minulle olleet!

Olen vakuuttunut, että unelmista 
tulee totta, kun uskoo itseensä ja 
omiin unelmiinsa. Ja kaikki lähtee 
omista ajatuksista. Omilla ajatuksilla 
muokkaamme omaa elämäämme ja 
luomme tulevaisuuttamme. Sitä ei 
monesti tule ajatelleeksikaan, miten 
merkityksellisiä omat ajatukset ovat ja 
mikä voima niillä on. 

Ihminen, joka tahtoo, keksii keinot.

Ihminen, joka ei tahdo, keksii 
selitykset.

Jotta unelmista saisi konkreet-
tisimpia, on ne hyvä tehdä sekä kir-
jallisina että kuvina. Unelmiin on hyvä 
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palata joka päivä monta kertaa. Ne 
ovat kuin magneetteja, jotka muis-
tuttavat meitä siitä, mitä me oikeasti 
elämässämme haluamme. Ne saavat 
meidät laittamaan itsemme likoon 
tärkeiksi kokemiemme asioiden vuoksi. 
Kun sitoudumme tavoitteisiimme ja 
avaamme aistit ja mielen uusille taa-
juuksille ja tavoitteille, voi ihmeitäkin 
tapahtua.

Taimissa olemme ryhtyneet 
yhteiseen työhön reippaasti ja ajatelleet 
ISOSTI heti alusta eli lähdemme 
tekemään Taimille tavoitteita, joilla 
saisimme vain parannettua ja moni-
puolistettua toimintaamme Jo 
kuluvaan syksyyn on tulossa ihan uusia 
tapahtumia ja retkiä, joihin toivomme 
kaikkien aktiivisesti osallistuvan. Niistä 
tarkemmin tämän Kipunoita-lehden 
sivuilla.  Tulossa on myyjäisiä, juhlia ja 
retkiä ja tästähän se vasta alkaa.

Haluamme monipuolistaa Taimin 
toimintavalikkoa, tuoda taloon 
lisää vertaisryhmiä eri aloilta, lisätä 
tapahtumia, näkyvyyttä, verkottua 
laajemmin, tehdä varainkeruuta  jne.  
Saada siis Taimi ja talon väki entistä 
aktiivisempaan käyttöön ja toimintaan. 
Taimi on sopiva sulatusuuni, jossa 

kaikki otetaan tasavertaisesti vastaan ja 
jokainen saa olla oma itsensä. 

Silti haasteita on paljon, eikä vähiten 
taloudellisia, mutta uskon, että hyvässä 
yhteishengessä  ja samaan suuntaan 
suunnistaen löydämme uusia väyliä ja 
monipuolistamme vanhoja. Yhteinen 
suunta ja yhteinen tahto on tärkeää! Ja 
kaikkien panosta tarvitaan, yksinhän 
tätäkään työtä ei tehdä. 

Asenne ratkaisee! Esim. positiivarit 
korostavat asennetta ja näin se minunkin 
mielestäni juuri on. Aina emme voi 
valita asioita, jotka tapahtuvat meille, 
mutta voimme valita asenteen, jolla 
niihin suhtaudumme. 

Siis asenne kohdilleen, tavoitteet 
takaraivoon, myönteisyyttä ajatuksiin  
ja MENOKSI! 

Tiina Kopalainen
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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. 



Keskiaukealla
TAUSTAKUVA: TOMI KALLIO

20
kipunoita 4 / 2016

ikävä pääsi vuotamaan huolella vuoltuun surun veneeseen
tunteet kelluvat pinnalla tai uppoavat tunnustamattomiksi

myrsky nosti ikävän melkein joka kahdeksas kerta
lähellä mielen karikoiden aavalta puhaltaen
tömistäen puuskissa viiltävästi sydänverta korvia särkevästi
pitäen tuntemattoman valon etäällä satamissa

kuinka paljon kaipasin maailmanääriin
en piittaa enää pienistä katumukseni hetkistä takaisin

säilön kipuni hallitsemattomien vivahteiden hierovaan syleilyyn
ilman toivoa että se lähtisi minnekään notkuvista runoistani
viihtyy sanojen ohjailevassa hallinnassa alhaalla maininnatta
pitäen menneisyytensä minulta salassa vangiten minuun
pahimmat traumansa keveästi elävistä ihmisistä jotka parantuivat

nousten unohduksen tuulihattuun rakentaen aavikkoa kiveensä
sormi osoittaen surua leveä katkeruus rajojen asettamisesta
porvarityöttömyydelle nahistuvassa turhassa voiton asemassa

olen löytänyt vieraantuneisuuden mereltä hankalan sataman
joka on poikkeava ennakkoluuloton käytös
rakennan sinne langenneena kotiani
 
nöyryytyksen kaunis lampaiden liha huutelee minua  
kun seison harhojeni mastoon sidottuna
 
muuten olisin hajonnut vaikemman huutonsa naisen käsiin
pässimäisiksi murusiksi johdatettua epäilystä
puskemaan nurin luikertelevia hiukkasia ylitse uneksivilta  
päähän pistäviltä verkkokalvoiltani näkymättömiin

Sami Nygren

LEFFA (JUONETON PAINAJAINEN)

Kyllä oli hyvä elokuva,
mutta mitähän siinä tapahtui

Päivinen Timo
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24.9.2016

Jotain saada sanottua
pää on ajatuksia vailla
hailla hampaat terävinä
mulla kynä tylsänä

kypsytän ajatusta
luovun pakotuksesta
olen ja elän
tämän päivän pyhitän mulle
parhaalle ystävälle
voimaa musiikista,
kukista ja tuoksuista
punajuurikeitto maistuu
vaihtuu ajatukset uusiin
kaipaan metsän uumeniin

elämä annettu
käytä se hyvin

Villitilli

väsynyt rauta

piristyy yhtä helposti kuin minä

Sami Nygren

Kun herään 

           pimeä

haukottelee vieressä 

ja ikkunaan sataa 

              
taivas on kaukana sängyni pölystä

tuuletanko lakanat

pitääkö minun tuulettaa 

            
ilman minun tai kenenkään maanpäällä kulkijan lupaa

sanomme vain kaikkeen, 

                      kiitos kyllä 

valo on siis poissa tänään

tuo karkaamiseen syyllistynyt ihme

enkä voi asialle mitään 
 

odotan seuraavaa yötä, päivää

                  alkua

lopun loppumista,

                            valoa.

Riitta Penttinen
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SUPER-tutkimus 
kävi  Taimissa esittäytymässä  

Keskustelu oli vilkasta ja sivusi paitsi tutkimusta, myös 
palvelujärjestelmien ongelmia ja psykoosisairauksiin liittyviä 
asenteita ja oletuksia. 

SUPER-tutkimuksen näkökulma on biologinen, mikä 
kiinnitti kuulijoiden huomiota. Olimme iloisia siitä, että 
tutkimus herättää paljon mielenkiintoa ja keskustelua!

Psykoottisiin häiriöihin tiedetään liittyvän periytyvää 
alttiutta, mutta niille altistavia geenimuotoja tunnetaan tällä 
hetkellä vain vähän. Perinnöllisen alttiuden vaikutuksen – ja 
vaikutuksen rajojen – tutkiminen nykytekniikoilla on luon-
teeltaan ryhmien vertaamista isoissa aineistoissa. 

Henkilökohtaisten kokemusten ja yhteiskunnallisen osal-
lisuuden vaikutus terveyteen on tosiasia, jota SUPER-tutki-
muksella ei pyritä kyseenalaistamaan, mutta näiden ilmiöiden 
syvällinen tutkiminen on lähestymistavaltaan vielä erilaista. 
Psykoottisten häiriöiden biologisen taustan selvittäminen on 
yksi lähestymistapa kohti häiriöiden kokonaisvaltaisempaa 
ymmärtämistä. 

Suomalainen psykoosisairauksien perinnöllisiä tekijöitä 
selvittävä tutkimus eli SUPER-tutkimus kävi 20.9. Taimi 
ry:n kohtauspaikka Toivossa esittäytymässä ja keskustelemassa 
taimilaisten kanssa tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta. 
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Paula Nurmi ja Kimmo Suokas kertoivat 
SUPER-tutkimuksesta Taimin tiloissa

Osallistujaksi SUPER-
tutkimukseen?

SUPER-tutkimus on käynnissä ja 
tutkimukseen haetaan osallistujia. 
Osallistua voivat sellaiset henkilöt, 
joilla on joskus elämän aika ollut jokin 
psykoosidiagnoosi (esimerkiksi skit-
sofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö 
tai vaikea-asteinen masennus, johon on 
liittynyt psykoosi). 

Osallistuminen tarkoittaa käy-

tännössä n. 45–60 minuutin pituista 
tapaamista tutkimushoitajan kanssa. 
Tapaamisen aikana osallistuja haas-
tatellaan, hän suorittaa kaksi pientä 
tehtäväsarjaa tablettitietokoneella ja 
antaa verinäytteen. Kiitokseksi osal-
listumisesta saa 20 euron lahjakortin 
S- tai K-kauppaan. 

SUPER-tutkimukseen osal-
listuminen on täysin vapaaehtoista. 
Tähän mennessä Pirkanmaalta on 
löytynyt runsaasti vapaaehtoisia ja 
lähes 500 ihmistä on jo osallistunut. 

Lisää osallistujia kaivataan kuitenkin 
vielä. Näytteitä kerätään vuoden 2018 
loppuun mennessä. 

SUPER on osaa laajempaa kan-
sainvälistä tutkimusta ja kaiken 
kaikkiaan näytteitä otetaan eri maista 
yhteensä n. 100 000 henkilöltä. 
Näytteistä halutaan selvittää psykoosi-
sairauksien syntyä ja perinnöllisyyttä. 
Nämä tiedot auttavat uusien hoito-
muotojen ja lääkkeiden kehittämisessä.

Jos haluat osallistua tutkimukseen 
tai sinulle on jotain kysyttävää 
tutkimukseen tai siihen osal-
listumiseen liittyen, voit ottaa 
meihin yhteyttä soittamalla, 
tekstiviestillä tai sähkö-
postilla. Tutkimustapaamiset 
voidaan sopia sinne, minne se 
kannaltasi on helpointa – esi-
merkiksi Taimin tiloihin Kou-
lukadulle tai Taysin alueelle 
tutkimusvastaanotollemme. ■

Paula Nurmi
paula.e.nurmi@pshp.fi,

p. 050 305 3511 

Kimmo Suokas
kimmo.suokas@pshp.fi 

p. 050 467 7390

www.superfinland.fi
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Tuoli kannattelee tukevasti alla, 
kun sen kaikki neljä jalkaa 
ovat hyvin tasapainossa. No, 

tästä innostuneena ajattelin laittaa 
näkemystäni siitä, mitkä asiat vahvis-
taisivat hyvää oloa arjessa.

Harrastukset

Löydä/aloita/ jatka harrastusta, joka 
saa sydämesi sykkimään. Monesti se on 
sellainen, josta olet jo nuorena tykännyt 
tai haaveillut, mutta joka on saattanut 
jäädä pois ajan kuluessa. Toisaalta 
harrastus  voi olla terveyttä edistävää, 
sosiaalista piiriä lisäävää, hyvää fiilistä 
ylläpitävää, parhaimmillaan jopa näitä 
kaikkia. Monesti ei edes muista, kuinka 
kivalta joku harrastus tuntuu.

Samalla on kiva saada pysyvyyttä ja 
hyviä rutiineja. Monesti nämä toimivat 
vastapainona arjessa ja palauttavana 
toimina arjen tapahtumista. Ja kun 
harrastus etenee, se avaa onnistumisen 
tunteita ja tuo hyvää mieltä. Pidä 
määrät/aikataulusi/vaatimustaso 
sopivina äläkä suorita harrastustasi. 

Itse olen kokenut näitä tunteita 
uusimpina muun muassa tanssi- ja bän-
disoittoharrastusten myötä. 

Ravinto

Tee terveyttä edistäviä valintoja 
ravinnon suhteen. Syö kolme täysi-
painoista ateriaa päivässä, tarvittaessa 
välipala ja iltapala. Käytä hyviä rasvoja, 
rakentavia proteiineja ja pitkäkestoisia 
hiilihydraatteja tarpeen mukaan.

Muista myös marjat, kasvikset, 
vihannekset ja hedelmät, jotka antavat 
sinulle tärkeitä vitamiineja, kivennäis- 
ja hivenaineita.  Näiden vaikutukset 
ovat pitkällä aikavälillä todella mer-
kittäviä. Talvella on hyvä ottaa D-vi- Harri Virtanen

tamiinia 50µg, joka toimii sisäisesti 
auringon lailla. 

Vähennä höttöjä, kuten sokeria, 
limsoja ja konditoriatuotteita. Ne 
antavat hetken lohdun, mutta eivät 
edistä perusterveyttä ja tuovat helposti 
vetämättömän olon. Jos päivittäiset 
valintasi ovat terveellisiä voi hyvillä 
mielin ottaa palasen kakkua juhlan 
koittaessa

Aina kuin teet tällaisen hyvän 
valinnan arjessasi, voit kiittää itseäsi 
siitä, että olet antanut tänäänkin 
kehollesi, aivot mukaan lukien, hyviä 
rakennusaineita. Nämä vaikuttavat sekä 
tähän päivään , että tulevaisuuteesi posi-
tiivisesti. Nämä tarvittavat muutokset 
on hyvä tehdä pikkuhiljaa vaikka yksi 
asia kerrallaan.

Työ

Aseta työ omalle paikalleen elämässäsi, 
jos käyt töissä. Voit palvella hyvillä 
mielin työajan ja saada siitä korvauksen. 
Työn ei kuulu olla koko elämän sisältö 
ja sinulla on lupa rajata se omalle 
paikalleen. Sinun ei tarvitse tehdä 
muiden töitä, eikä kantaa yksin vastuuta 
koko työpaikan menestyksestä.  

Työ voi olla sinun intohimosi ja 
voit saada siitä valtavasti tyydytystä. 
Toisaalta se voi olla paikka, josta saat 
hyvän perusturvan ja voit sen kautta 
saada valmiuksia nauttia muista 
elämässäsi tärkeistä pitämästäsi asioista. 

Rajojen vetäminen työpaikallakin 
on taitolaji, jota on syytä opetella. 
Silloin se olisi osa hyvää arkea. Samalla 
juuri sinä voit olla ihminen, joka tuo 
omalla toiminnallaan hyvää henkeä työ-
yhteisöön.

Jos olet työtön, voit ylläpitää 
valmiuksia kurssien tai mielekkään 
toiminnan kautta. Voit myös alkaa 

suunnitella tai käydä koulua/kursseja/
työkokeiluja, joka sinua puhuttelee 
juuri tässä hetkessä ja antavat valmiuksia 
myös tulevaan. Mielekäs tekeminen 
pitää myös kokonaisvaltaisesti hyvässä 
kunnossa. Tässäkin pätee samat 
ajatukset kuin edellä työhön liittyvässä 
kohdassa

Ihmissuhteet

Ihmissuhteet tulisi olla kannustavia, 
arvomaailmaasi tukevia, positiivisia 
ja hyvää mieltä tuovia. Ympäröi itsesi 
ihmisillä, jotka voimaannuttavat sinua 
ja joiden seurassa voit olla oma itsesi.  
Usein nämä ihmiset ovat niitä, jotka 
ovat pysyneet ystävinäsi myös elämän 
vaikeissakin hetkissä. 

Jätä pois sellaiset ihmiset, jotka ovat 
negatiivisia ja jotka vievät energiasi. 
Tämä vaatii rohkeutta, mutta on todella 
palkitsevaa, kun sen uskaltaa tehdä. Ole 
kiitollinen hyvistä ihmisistä ympärilläsi 
ja kerro se myös heille. 

Sinulla voi olla myös hyviä tuttuja 
kavereita, joiden kanssa voi arjessa 
vaihtaa sanan tai kaksi. Nämäkin ovat 
arvokkaita ihmisiä elämässäsi ja tuovat 
hyvää oloa. Ole sinäkin hyväntuulen 
lähettiläs missä kuljetkaan ja kiitä 
vaikka bussinkuljettajaa ja kaupan 
kassaa hyvästä palvelusta.  Tällöin sinun 
kanssasi on muiden hyvä olla. Vanha 
sanonta kuuluukin, kun sinä muutut, 
niin kaikki muuttuu eli positiivisuus 
tarttuu myös tapaamisiisi ihmisiin.

Loppukaneettina voisi tiivistää, että 
aina kun sinulle tulee hyvä olo jostain 
arjessa tekemästäsi/kokemastasi asiasta, 
olet varmasti oikeilla jäljillä!

Hyvää oloa

A R K E E N
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Hyvää oloa

A R K E E N
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Erityisuimakortti on tarkoitettu tamperelaisille eri tavoin vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille edistämään 
omaehtoista uintiharrastusta.

Korttia myydään liikuntapalveluista, Ratinan rantatie 1, 33100 Tampere, (Ratinan stadion). Kortti on henki-
lökohtainen ja se myönnetään liikuntajohtajan päätöksellä. Hakijan tulee aina korttia henkilökohtaisesti nou-
taessaan esittää todistus henkilöllisyydestään ja luotettava selvitys perusteista kortin myöntämiseksi.

Erityisuimakortti on voimassa puoli vuotta tai vuoden ostopäivästä lukien, jonka jälkeen se voidaan ladata 
uudelleen. Kortti on voimassa Pyynikin, Hervannan ja Tesoman uimahalleissa sekä Tampereen uintikeskuksessa 
niiden aukioloaikoina. Korttia ei lunasteta takaisin jälkikäteen ja sitä ei voi maksaa liikuntaseteleillä.

Mikäli asiakas kadottaa erityisuimakortin, hänelle voidaan ladata maksukuittia vastaan kadonneelle kortille 
jäänyt sisältö 10 euron maksua vastaan. Tällöin kadonnut kortti mitätöityy.

Erityisuimakortin saa joko nimetyillä KELA-kortin tunnuksilla tai lääketieteelliseen lausuntoon perustuvalla todis-
tuksella merkittävästä haitasta. Perusteet tarkistetaan vuosittain. Uimahallissa on pyydettäessä esitettävä hen-
kilöllisyystodistus ja KELA-kortti.

Vuosikortin hinta on 120 euroa ja puolen vuoden kortin 70 euroa.

Erityisuimakortin tarkemmat myöntämisperusteet
KELA-kortin tunnukset:

- Keuhkosairaudet, tunnus 203
- Diabetes, tunnus 103
- Epilepsia (diagnoosi G40), tunnus 111
- Lihastauti, tunnus 108
- Krooninen verenpainetauti, tunnus 205
- MS-tauti (diagnoosi G35), tunnus 109 tai 303
- Parkinsonin tauti, tunnus 110
- Psykiatriset sairaudet, tunnus 112 tai 188
- Reuma, tunnus 202
- Sepalvaltimotauti, tunnus 206
- Sydämen vajaatoiminta, tunnus 201
- Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila, tunnus 127

Lääketieteelliseen lausuntoon perustuvat:

- CP-vamma (diagnoosi G80), Kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
- Diabetes, lääketieteellinen selvitys tablettihoidosta
- Etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosi G10-G13), lääketieteellinen selvitys
- Invalidit, haitta-aste vähintään 55 % tai haittaluokka 11, lääketieteellinen selvitys
- Näkövammaiset (haitta-aste 60%), lääketieteellinen selvitys
- Kehitysvammaiset, kehitysvammahuollon lausunto, Kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
- Krooninen kipuoireyhtymä (diagnoosi F45.4) tai fibromyalgia (diagnoosi M79.0)
- Lihastaudit (diagnoosi G70-G73), lääketieteellinen selvitys
- MS-tauti (diagnoosi G35), lääketieteellinen selvitys
- Polion jälkitilat, lääketieteellinen selvitys
- Psykiatriset sairaudet (diagnoosi F 32.2, F 33.2), lääketieteellinen selvitys
- Rintasyöpäpotilaat (diagnoosi enintään 10 vuotta), lääketieteellinen selvitys
- Vammaiset lapset (esim. adhd, autistit, dysfasia, epilepsia, sydän- ja syöpäsairaat), lääketieteellinen selvitys

Vuosittain kortin uudelleenlatauksen yhteydessä psykiatrisissa sairauksissa (diagnoosit F 32.2 ja F 33.2) on 
esitettävä voimassa oleva todistus sairaudesta.

Täältä voi tulostaa etukäteen erityisuimakortti-hakemuksen:
http://www.tampere.fi/liitteet/l/hqdazskWS/erityisuimakorttihakemus.pdf

      

ERITYISUIMAKORTTI



KUVANURKKA
Tomi Kallio
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Johanna Ania

Suuntasin eilen Nuuksioon, met-
sähallinnon hallinnoimaan kan-
sallispuistoon Espoon, Kirkko-

nummen ja Vihdin alueella matkassani 
muutama tyhjä hedelmäpussi - josko 
muutaman suppilovahveron kengän 
vierestä äkkäisin...

Odotukset eivät olleet kovin kor-
kealla, pelkäsin jo “sienisilmieni” näi-
vettyneen käytön vähäisyyden vuoksi. 
Taisin olla edellisen kerran sienestä-

mässä kolmisen vuotta sitten. Löysim-
me tuolloin siskoni kanssa Hämeen-
kyrön perukoilta sen verran hyvän 
sieniapajan, että niistä sienistä on ollut 
kuivattuina iloa nämä kuluneet vuo-
det. 

Pientä kehunpoikasta rinnassani 
tuntien voin kehaista, että suppilovah-
verorisotto on yksi bravuureistani. Ja 
itsekerätyistä sienistä, totta kai.

Nuuksiossa porukka jaet-
tiin muutamaan ryhmään: sie-
nestäjiin ja tavallisiin syystal-
lustelijoihin. Meidän ryhmän 
oppaana toimi Keijo, joka 
retken aluksi kertoi yleistä 
sienistä ja sienestämisestä. 
Tiesitkö muuten, että Suo-
messa on tunnistettu lähes 6 
000 sienilajia?! Ihan melkein 
hävettää myöntää, että tun-
nistan tästä määrästä sieniä 
“jokusen”... Uskomattomalta 
tuntuu myös, että Suomessa 
toimii valtakunnallinen sieni-
seura (www.funga.fi).

Ennen metsän siimekseen 
lähtemistä Keijo painotti use-
aan otteeseen, ettei ajankohta 
ollut enää sienestämisen kan-
nalta paras mahdollinen: “Nyt 
alkaa olla jo viimeiset hetket 
sienestää. Minulla on toki pari 

METSÄÄN
MATKASI

Tuulispää
Kun
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paikka mielessä, toivottavasti niistä 
löytyy jokaiselle jotakin…”

Noin neljä tuntia (ja neljä kilomet-
riä) kestäneen samoilun päätteeksi 
päädyin ihastelemaan saalistani: neli-
sen litraa suppilovahveroita, jokunen 
kantarelli sekä pala lampaankääpää. 
Osa ryhmäläisistä keskittyi “metsäs-
tämään” kantarelleja, osan tavoite oli 
löytää mustatorvisientä ja lampaankää-
pää. Taisipa joku etsiskellä suolasienien 
aineksiakin… Yhtä mieltä olimme kui-
tenkin siitä, että käristettyjen sienien 
kylkeen sopivat aina kerma, sipuli ja 
voinokko. 

Metsän syvyyksissä nähtiin myös 
alueittain ilmansaasteiden vuoksi har-
vinaiseksi käyvää naavaa, muutamia 
erittäin isoja muurahaiskekoja sekä 
esimerkiksi tuoretta hirven ulostetta. 
Keijon analyysin perusteella noin kol-
mivuotias uroshirvi oli painellut met-
sän poikki puolisen tuntia sitten…

Olimme tehdä lähempää tuttavuut-
ta hirven kanssa jo Nuuksioon matka-
tessamme. Maisemia linja-auton ikku-

nasta katsellessani kiinnittyi katseeni 
yhtäkkiä aivan tien vieressä seisovaan 
sarvipäähän! Siinä se seisoi, hirvi, pa-
rin metrin päässä… 

Onni taisi olla puolellamme, sillä 
hirvi kääntyi pikaisesti takaisin met-
sään linja-auton nähtyään. Isäni on ker-

tonut, ettei hirvi yleen-
sä väistä autoa: kerran 
liikkeelle lähdettyään 
hirvi on yleensä niin 
päättäväinen, ettei se 
muuta suuntaansa auton 
nähdessään, vaan pus-
kee suoraan eteenpäin. 
Usein näyttääkin siltä, 
että hirvi seisoskelee 
tien laidassa ennen kuin 
päättää mennä tien yli - 
juuri auton kohdalla.

En olisi millään malt-
tanut palata metsän sy-
vyyksistä laavulle, jolla 
odotti makkaranpaisto. 
Kokeilin myös ensim-
mäistä kertaa elämässäni 
tikkupullaa: Tikkupulla 

Tuulispää

on tavallista pullataikinaa jämäkämpää 
taikinaa, joka kiepaistaan tiukasti esi-
lämmitetyn puutikun päähän. Taikinaa 
paistetaan nuotiolla noin viisitoista 
minuuttia aina välillä puolta vaihtaen. 
Kun taikina on muuttunut pinnastaan 
terveen ruskeaksi, nypätään pulla ti-
kusta irti ja täytetään jäljelle jäänyt 
kolo mansikkahillolla - nam! 

Taisi jäädä tikun esilämmitys mi-
nulta ensimmäisellä kerralla kehnon-
laiseksi, sillä taikina paloi sitkeästi 
tikun ympärille. Toisen tikkupullan 
kanssa onnistuin erinomaisesti: sisältä 
kuumaa, pinnasta tummaksi paistunut-
ta rapeaa kuorta...

Kotona odotti sitten se seuraava 
urakka: suppiksien perkaaminen. ■
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Mitä on
E K S P R E S S I I V I N E N
T A I D E T E R A P I A ?

Varpu Rusopuu

Koulutin ekspressiivisen taideil-
maisuohjaajakoulutuksen ensimmäisen 
vuosikurssin Muurlan opistossa 
muutama vuosi sitten. Kevään vii-
meisessä tapaamisessa jäimme kurs-
silaisten kanssa pohtimaan, miten 
vaikeaa yhä oli selittää sukulaisille ja 
ystäville, mitä olimme vuoden ajan 
tehneet ja opiskelleet, mitä toisin 
sanoen on ekspressiivinen taideterapia. 

On paljon asioita, jotka 
ymmärrämme oman kokemuksen 
kautta: tiedämme mitä on leikki, 
koska olemme joskus leikkineet, luon-
to-sanalla on monella tavoin tärkeä 
merkitys sille, joka on itse tuntenut 
luonnon kosketuksen, aistinut sen 
värit ja tuoksut ja kulkenut jaloillaan 
maaston muotoja myötäillen. 

Taide kaikissa muodoissaan voi 
koskettaa ihmistä sielun syviä kerroksia 
myöten sekä itse tehden että yleisönä 
kokien, riippumatta siitä, onko tullut 
koskaan määritelleeksi itselleen mitä 
taide lopulta on – kysymys, johon ei 
kai kukaan ole pystynyt lopullisesti 
vastaamaan. 

Pyhän yksinkertaisuuden 
periaate 

Eikä tarvitsekaan, ainakaan aina. 
Meillä ihmisillä on kieli ja käsitteet 
käytössämme asioiden nimeämistä 
ja kokemuksen tarinaksi kertomista 
varten. Mutta meillä on myös toinen 
puoli, se, joka kulkee mieluusti met-
säpolkuja pitkin sen sijaan, että valitsisi 
suorimman, lyhimmän, tasaisimmaksi 
asfaltoidun tien. 

Tämä puolemme, jota ekspres-
siivinen taideterapia kutsuu esiin, 
elpyy saadessaan jäädä ihmettelemään 
kaikkea kaunista – ja joskus rumaakin 
– ympärillään. Se nauttii tekemisestä, 
jota ohjaa pyhän yksinkertaisuuden 
periaate, viipyminen siinä hetkessä, 
jossa käsi tunnustelee paperin karkeaa 
pintaa ennen ensimmäisen viivan 
piirtämistä. Tämä ihmisen puoli 
piirtää ensimmäisen viivan tietämättä, 
minne viiva jatkaa seuraavaksi. Se 
opettelee yllättymään siitä, mitä sattuu 
syntymään. Se avaa aistit sille, mitä 
ympärillä on juuri tässä ja nyt, löytää 

usein tarvitsemansa. Se haluaa liikkeen 
jatkuvan, välillä se lepää. Se etsii tietä 
toisten ihmisten luo, omalla tavallaan, 
aina omassa tahdissaan.

Ekspressiivinen taideterapia on 
enemmän ihmetyksen hetkeä ja yllätyk-
sellisyyttä vaaliva tekemisen tapa kuin 
jokin tietty menetelmä tai taidelaji. 
Siinä käytetään monia taidemuotoja, 
vaihdellaan niiden välillä, liikutaan, 
tanssitaan, maalataan, kuunnellaan tai 
tehdään musiikkia, kirjoitetaan. 

Omissa ryhmissäni usein sidotaan 
kirjaa ekspressiviseen tapaan, koska 
olen koulutukseltani myös kirjansitoja. 
Ajattelen usein, että laitan ruokaakin 
mieluiten hyvin ekspressiivisesti: 
katson mitä kaapista löytyy, yhdistän 
ennen kokematonta, luotan vaistoon 
ja hetken mielijohteeseen, sekoittelen, 
haistelen ja maistelen, lopulta yllätyn 
ja ihmettelen. Ihmetyksestä tulee 
yhteinen, jos jaan aterian toisten kanssa. 

Taiteen, eri taidelajien, juju on 
juuri siinä, että ne kutsuvat tällaiseen 
hetken mielijohteille ja tarjolla oleville 
aineksille avautuvaan tekemiseen. 

Mitä on ekspressiivinen taideterapia? Kysymys on hyvä ja tärkeä, vaikka siihen vastaaminen 
tuntuu joskus yhtä vaikealta kuin on selittää, mitä on taide, leikki, luovuus, luonto, liike, 
läsnäolo, ihmettely, yllättyminen, yhteisyys – kaikki sanoja, jotka halusivat tulla kirjoitetuksi 
vastauksena otsikon kysymykseen. 
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Taiteen tekijä lähtee liikkeelle siitä 
mitä käsillä on ja luo niistä jotakin 
ennen kokematonta. Pientä tai suurta, 
kaunista tai rumaa, oikeastaan kaikki 
arviot ovat turhia, koska juuri pieni ja 
mitätön saattaa koskettaa tekijäänsä ja 
katsojaa kaikkein eniten. 

Ekspressiivisessä taideterapiassa 
tai taidetyöskentelyssä tehtyä työtä 
ei koskaan arvioida tai arvostella. Se 
hyväksytään sellaisena kuin se on, ja 
silloin se voi puhutella ja koskettaa.

Sisäinen maailma kohtaa 
ulkoisen todellisuuden

Taide voi synnyttää jotakin aivan uutta, 
kuvan, liikkeen, äänen – ja samalla 
uuden kokemuksen, kohtaamisen, 
tunteen tai ajatuksen. Taide voi kutsua 
esiin uusia puolia ihmisessä. 

Juuri halu ymmärtää myös teo-
reettisesti taiteen tarjoama uuden 
syntymisen mahdollisuus oli se kipinä, 
joka synnytti ekspressiivisen taidete-
rapiasuuntauksen 1970-luvulla. Yksi 
perustajista, Stephen Levine, pohtii 
ekspressiivinen-sanan merkitystä 

kirjassa Art in Action (nimen voisi 
suomentaa Taide toiminnassa). 

Sana viittaa ilmaisemiseen, ja 
terapia-sanaan yhdistettynä sen 
ymmärretään usein tarkoittavan 
ihmisen sisäisen maailman ja tunteiden 
ilmaisua ulospäin. Siitä onkin kyse, 
mutta ei pelkästään siitä. Taiteellinen 
tekeminen tapahtuu siinä hetkessä, 
jossa ihmisen sisäinen maailma kohtaa 
ulkoisen todellisuuden, kaiken sen 
mitä ympärillä on ja tapahtuu. Tuo 
kohtaaminen sisältää aina yllätyksen 
elementin. Olen monen monet kerrat 
itse ryhmässä tehdessäni vaikuttunut 
jonkun toisen tekemästä kuvasta, 
liikkeestä tai runosta ja lainannut sen 
osaksi omaa työtäni. Tunnistan silloin 
toisen työssä jotakin, joka koskettaa 
sydäntäni, ja sen kosketuksen kautta 
koen ehkä jonkin uuden puolen 
itsessäni. 

Sen lisäksi, että ilmaisen tai-
teellisen tekemisen avulla omaa sisäistä 
maailmaani, ilmaisen myös sitä, millä 
tavalla voin löytää ympäriltäni asioita, 
jotka kertovat minulle jotakin tärkeää 

ja jotka voin ottaa omaan 
sisäiseen maailmaani mukaan. 

Taiteen kautta tapahtuu siis 
liike, joka on kuin eräänlainen 
hengitys – hengitän sisään 
uusia, yllättäviä vaikutteita ja 
ulos oman sisäisyyteni kautta 
kiertänyttä ilmaisua.

Mitä 
taideterapiaryhmässä 
tapahtuu?

Mitä taideterapiassa sitten 
tehdään? 

Ekspressiivistä taide-
terapiaa – tai taideilmaisua, 
taidetyöskentelyä – tehdään 
sekä ryhmissä että yksilöta-
paamisissa. Periaatteessa muoto 
on molemmissa samanlainen: 
aloitus, lämmittäytyminen, 

työskentely, jakaminen, lopetus. 
Alussa siirrytään ensin rauhassa 

työskentelyt i laan. Ryhmässä 
kokoonnutaan piiriin, jossa voi jakaa 
mielen päältä tärkeimmät kuulumiset. 
Lämmittäytyminen tarkoittaa sananmu-
kaisesti kehon lämmittämistä, liikkeelle 
lähtemistä. Lämmittäytyminen voi olla 
vaikkapa leikki, jossa heitetään her-
nepussia piirissä (eikä haittaa vaikka 
pussi putoaa!). 

Itse pidän paljon kävelylämmittäy-
tymisistä, musiikin tahtiin tai ilman. 
Ympäri huonetta kävellessään jokainen 
etsii samalla juuri omaa tapaansa ja 
tahtiaan edetä, omaa rytmiään. 

Taidetyöskentelyn vaiheessa sitten 
maalataan, tehdään kollaasia, muovataan 
savea, kirjoitetaan, tanssitaan... Parin 
kanssa tai koko ryhmän kesken voi 
jakaa kokemaansa ja pysähtyä vielä 
kuuntelemaan, mitä kuvalla tai muulla 
tehdyllä työllä on kerrottavaa. 

Lopuksi palataan piiriin, mietitään, 
mitä tehdystä voisi ottaa elämän evääksi 
mukaan. Ehkä jotain tuttua, ehkä uutta 
ja yllättävää! ■
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Startti tapahtui parkkipaikalta pari kilometriä ennen 
Kirskaanniemeä. Sää suosi meitä. Ensimmäinen päivä oli 
pilvinen, sadetta ei ollut luvassa. Lämmintä muutama aste.

Koska rinkat olivat pullollaan edellisenä päivänä kimpassa 
ostettuja eväitä, ja seuraava kunnollinen nuotiopaikka olisi 
vasta Vähä-Riutassa, päätimme syödä lounaan Kirskaan-
niemessä. Ateriat valmistuivat kahdella trangialla, ja nuotiolla 
keitettiin nokipannukahvit.

Vatsat täynnä ja rinkka jo hieman kevyempänä lähdimme 
kohti Vähä-Riuttaa. Matkaa olisi vajaat kahdeksan kilometriä. 
Kartan mukaan polku tulisi olemaan vaikeudeltaan 
vaihtelevan tasoista helposta vaikeaan saakka.

Pakkasyössä kuun alla

Vaihtelevaksi polku osoittautuikin. Helpoimmillaan se 
oli tasaista kapeaa tietä ja vaikeimmillaan todella hankala-
kulkuista kivikkoa tai juurakkoa. Onneksi kaikki pysyivät 

TA I M I N 
VA E L L U K S E L L L A

Marko A-K

Tiistaina 18.10. me kuusi Taimilaista lähdimme 
patikoimaan Birgitan Polulle Lempäälään. Esessä oli 
kahden päivän vaellus, yöt laavuilla taivasalla.

T a i v a s a l l a
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pystyssä, eikä kukaan nyrjäyttänyt 
nilkkaansa. Polulla ei juuri muita 
vaeltajia näkynyt, vaikka oli syysloma. 
Olimme perillä Vähä-Riutan leiri-
paikalla klo 16:15 kolmen tunnin ja 
vartin patikoinnin jälkeen.

Ensimmäisenä luonnollisesti 
sytytettiin tuli. Halkovajalla oli 
varsin erikoinen vekotin, jolla tehtiin 
halkoja. Kirveen sijasta käytetiin 
puunuijaa, ja puun halkaiseva terä oli 
kiinni palkkuussa olevan halkotelineen 
alaosassa. Turvallisempaa kuin kirveen 
heiluttelu, mutta melkoinen kumaus 
siitä lähti.

Maittavat leiriat

Ateriat valmistuivat jälleen trangioilla 
ja laavuun sytytetyllä nuotiolla. 
Porukasta löytyi myös pari kylmää 
pelkäämätöntä uimaria, jotka pulahtivat 
laiturilta Vähä-Riutassa, vaikka saunaa 
ei ollut käytettävissä.

Raskas taival, tukevat eväät ja raitis 
ilma tekivät tehtävänsä, ja pimeän 
tullen laavussa alkoi olla varsin hiljaista. 
Hyvät yöt toivotettiin jo kello 20.00.

Yö ei kuitenkaan ollut läpeensä 
hiljainen. Pakkasesta johtuen pidimme 
tulta myös osan yöstä. Paistoipa joku 
makkaraakin keskellä yötä. Ulkona kuu 
ja tähtikirkas taivas.

Auringon paisteessa vaellusta

Keskiviikkoaamuna aurinko nousi 
Vähä-Riutan takaa, ja ulkona olleessa 
juomavesikattilassa oli jäinen kalvo. 
Emme pitäneet ylösnousemisen kanssa 
kiirettä. Aamupuuro ja lounas syötiin 
melkein samaan syssyyn.

Tavarat pakattuamme ja jälkemme 
siivottuamme pääsimme paluumatkalle 
klo 12:15 rinkat jälleen entistä 
kevyempinä. Samojen kivikoiden ja 
juurakoiden läpikäyminen ei silti ollut 
yhtään helpompaa. 

Aurinkoisena päivänä oli kuitenkin 
mukava nautiskella patikoinnista, koska 
mitään kiirettä ei ollut. Matka takaisin 
Kirskaanniemeen taittui kolmessa ja 
puolessa tunnissa. Tulia sytyttäessämme 
totesimme retken olevan hyvässä 
vaiheessa, koska viimeiselle päivälle 
jäisi vain parin kilometrin matka 
autoille.

Kirskaanniemessä oleva laavu oli 
pienempi ja tiiviimpi, ja näin ollen 
lämpimämpi. Toisena yönä ei myöskään 
ollut pakkasta. Aterioinnin jälkeen 
tunnelma laavussa oli korkealla. 
Hieman jopa suunnittelimme tulevia 
retkiä. Kirskaaniemessä oli paljon myös 
päiväretkeläisiä, mutta saimme pitää 
päälavun ja nuotiopaikan omanamme.

Torstaiaamuna söimme aamupuurot, 
pakkasimme tavaramme ja kävelimme 
viimeisen osuuden autoille. Autoilla 
lyötiin yläfemmat ja kiitettiin patikka-
seurasta.

Kaiken kaikkiaan vaellusretkemme 
sujui hyvin pienestä palelusta ja erään 
seuruelaisen viimeisen päivän ikävästä 
hammassärystä huolimatta. Yhteispeli 
sujui, ja kaikki olivat oma-aloitteisia. 
Ryhmässä oli hyvä henki. Epäilemättä 
lisää retkiä on tulossa. ■
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Tarina, josta haluan kertoa 
teille, tapahtui Uuden vuoden 
aattoyönä. Kuka minä olen? 

Nimeni on Andrej, olen agronomi, 
töissä Siperiassa, kolhoosilla.

Vuosi sitten tulin ensimmäistä 
kertaa Moskovaan. Sain asiani 
hoidetuksi hyvin nopeasti ja päätin, 
että vietän Uuden vuoden Moskovassa. 
Mutta missä? Moskovassa minulla ei 
ole tuttavia. Vain Nikolai. Me mat-
kustimme hänen kanssaan samassa 
junassa. Hän kutsui jo silloin minua 
ottamaan vastaan Uutta vuotta yhdessä 
hänen kanssaan. Soitin Nikolaille. Hän 
oli kovasti iloinen. Itse hänen oli määrä 
päivystää Uuden vuonna yönä tehtaalla. 
Mutta sanoi, että lähdemme yhdessä 
hänen ystäviensä tykö, hän tutustuttaa 
minut heihin, ja lähtee sitten tehtaalle 
päivystämään.

Oli ajettava Moskovan uuteen 
kaupunginosaan, Tsherjomushkiin. 
Sinne me saavuimme. Ympärillä seisoi 
suuria, uusia taloja. Nikolain ystävät 
asuivat myös uudessa talossa. Meidät 
otti vastaan erittäin sympaattinen 
vanha nainen. Hän pyysi heti meitä 
lähtemään kauppaan ostamaan sinappia. 

KUINKA OLEN 
OTTANUT VASTAAN 
U U T T A  V U O T T A

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
05/08/-16 

Minä, tietysti, sanoin, että 
lähden mielihyvin. Kauppa 
oli vieressä. Olin nähnyt 
sen, kun kuljimme ohi. 
Löysin kaupan nopeasti, ostin 
sinapin ja lähdin kävelemään takaisin. 
Mutta minne mennä, sitä en tiennyt. 
Osoitteen minä unohdin kysyä, ja mikä 
talo – sitäkään en muistanut. Katselen, 
kaikki talot ovat uusia – mihin niistä 
mennä, en tiedä. Seison kadulla enkä 
tiedä, mitä minun pitäisi tehdä.

Yhtäkkiä tyköni tuli nuori nainen ja 
kysyi: ”Mitä te tässä haikailette? Kohta 
on Uusi vuosi!”

Minä kerroin hänelle kaiken. Silloin 
tyttö alkoi nauraa ja sanoi: – Tiedättekö, 
Nikolain tuttava – se olen minä! Minun 
nimeni on Vera. Jo kokonaisen tunnin 
olen teitä etsinyt! Lähdetään, pian on 
Uusi vuosi! Nikolain ystävät miel-
lyttivät minua kovasti. Paras kaikista oli 
Vera. Me tanssimme koko ajan. Minä 
kerroin hänelle itsestäni, Siperiasta.

– Tiedättekö, Vera, kuinka hyvin 
meillä eletään! Valmistukaa instituutista 
ja tulkaa keväällä meille. Tulkaa! – 
puhelin minä hänelle.

Jo aamulla Vera sanoi minulle: 

– Älkää vihastuko, minä petin teitä. 
Minä en tunne Nikolaita. Kun te olitte 
kertonut kaiken minulle, minun tuli 
sääli teitä, niinpä minä sitten kutsuin 
teidät meille.

Minä en vihastunut. Se oli paras 
uudenvuoden yöni.

Näin otin vastaan Uuden vuoden 
viime vuonna. Tänä vuonna taas otan 
sitä vastaan kotona Siperiassa ja myös 
yhdessä Veran kanssa.
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Toisinaan ihmettelen niitä voimia, 
joita ihmiskeho kätkee sisäänsä. 
Freud lähti ajatuksesta, että 

seksuaalisuus on se suurin voima, joka 
ihmistä riepottaa. En olisi niinkään 
vakuuttunut. Kehossa, joka koukuttuu 
aineeseen, pauhaa jatkuva solujen 
kakofonia, joka vaatii: ”Lisää! Heti!” 
Elämästä tulee performanssitaidetta, 
kun kaikin taiteen keinoin pyritään 
pääsemään lähelle ainetta ja sen kanssa 
kontaktiin. Sinä kemiallinen rakastettu.

Kalle Lähteen omakohtaisessa 
esikoiskirjassa Happotesti (2016) 
päähenkilö valitsee pullotetun 
rakastetun, alkoholin. Alkoholismi 
tosin johtaa nopeasti sekakäyttöön, kun 
vaarallisia krapulatiloja täytyy loiventaa 
Opamoxilla. Ja voihan pillereitä napsia 
ihan muuten vaan – saadaan rauha 
maahan ja kehoon.

Turkulaisen päähenkilön elämä 
käpertyy häpeän peittelyn, seuraavan 
ryypyn suunnittelun ja omia aikojaan 
karkailevan ulosteen ympärille. Juo-
potteluun vaaditaan nokkeluutta ja 
suunnitelmallisuutta: ”Röyhtäisen 
pitkään. Vatsaan on turha varastoida 
ilmaa viemään tilaa oluelta.” (s. 16) 
Puhuessa pitää varoa s-kirjaimia, sillä 
ne paljastavat helposti tolkuttoman 
humalatilan. 

Myös ihmissuhteet valjastetaan 
palvelemaan alkoholismia. Tärkeintä 
on pitää hyvät välit lähipubin baa-

Turkulaista 
P U L L O N P Y Ö R I T Y S T Ä

Sanni Nikali

rimikkoon Paavoon, 
jotta piikki pysyy auki 
silloinkin, kun rahat 
ovat loppu. 

Merkittävämpää 
kuin se, hakeeko 
vaimo avioeroa vai 
ei, on loiventavien 
kaljojen määrä jää-
kaapissa. Vaimon 
kärsimys on tois-
si jaista, samoin 
omantunnon orastava 
nalkutus. 

Tosin ihmisillä on 
väliä silloin, kun koetetaan olla muuta 
kuin mitä on. Päähenkilö haluaa esittää 
herrasmiestä, kultivoitunutta alkoholin 
harrastajaa, joka syö ranskalaisia 
juustoja ja etsii lakkalikööristä hillasuon 
aistikokemuksia. 

Häpeää koetetaan peitellä sairaalla 
ylpeydentunteella ja ylemmyyden 
vakuuttelulla silloinkin, kun paska 
sotkee valkoisen kauluspaidan liepeen 
ravintolassa. Juopporomantiikkaa 
Lähteen kirja ei totisesti ole.

Kirjassa nautittavaa on huumori ja 
itseironia. Kuvaus katkolta naurattaa 
kaikessa tragikoomisuudessaan. 
Ruokajono ”etenee hitaasti, kat-
kokävellen” (s. 89). Jos kurjuuden 
kuvaukselle ei halua tai voi nauraa, kirja 
on luultavasti raskasta luettavaa. 

Lähteen oma alkoholismi alkoi 
kehittyä jo parikymppisenä. Katkolla 
hän kävi 12 kertaa. Raitistumisprosessi 
alkoi vuosikymmenten jälkeen Min-
nesota-hoidossa.

Sen sijaan Happotestin päähenkilön 
tilanne ei kirjassa kehity. Sama örvellys 
jatkuu ensimmäiseltä sivulta vii-
meiselle. Raitistumisen kuvaus olisi 
tuonut kirjaan kiinnostavan lisänsä. Se 
olisi voinut ehkä jollain lailla auttaa 
sellaista lukijaa, joka uskaltaa jo miettiä, 
olisiko seuraava ryyppy viimeinen.

Lähde: http://www.iltasanomat.fi/
terveys/art-2000001063449.html
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Aku Ankka on yksi Suomen 
luetuimmista lehdistä ja se on 
Suomen tilatuin kerran viikossa 

ilmestyvä lehti. Me suomalaiset 
olemme maailman kärkeä Aku Ankan 
lukijoina. On jopa väitetty, että missään 
muualla maailmassa ei lueta yhtä paljon 
Aku Ankka -tarinoita kuin Suomessa.

Tämänkertainen tarkastelujuttu 
ottaa kohteekseen Carl Barksin käsi-
kirjoittaman ja piirtämän Kulmikkaat 
munat -tarinan. Tämä on tunnettu ja 
suosittu Aku Ankka -klassikko, joka 
on ilmestynyt Barksin luovuuden 
kulta-aikana 1940- ja 1950-lukujen 
vaihteessa. Barksin tapa piirtää ank-
kahahmoja on kiinnostava, koska hän saa 
hahmot hyvin ilmeikkäiksi. Tätä taitoa 
ei ole kovin monelle muulle tunnetulle 
Aka Ankan piirtäjälle kehittynyt. Carl 
Barksin lisäksi tunnettuja Aku Ankka 
-piirtäjiä ovat muun muassa Don Rosa 
sekä suomalainen ja hyvin tuottelias 
piirtäjä ja käsikirjoittaja Kari Korhonen. 
Don Rosa on myös piirtänyt jatko-osan 
Barksin Kulmikkaat munat  -tarinalle, ja 
se tunnetaan Suomessa nimellä Andien 
kutsu.

Kulmikaat munat on akuank-
kamainen kertomus, josta löytyy 
jännitystä ja seikkailua. Aku Ankka 
on löytänyt itselleen työpaikan 
Ankkalinnan luonnontieteellisestä 
museosta, ja hänen esimiehensä apu-
laisvaravahtimestari antaa Akulle 
tehtäväksi puhdistaa neliönmuotoiset 
kivet, jotka ovat ehtineet pölyttyä 
museon vitriinissä jo useamman 
vuoden. Aku tarttuu pölyhuiskaan, 
mutta pudottaa yhden neliönmuotoisen 
”kiven” lattialle ja Akun ihmetykseksi 
”kivi” halkeaa ja paljastuu neliönmuo-
toiseksi kanamunaksi. Ankkalinnan 
tiedemiehille riittää ihmeteltävää tästä Marko Heikkilä

Aku Ankka -
KULMIKKAAT MUNAT

oudosta ilmiöstä, ja 
he päättävät lähettää 
t u t k i m u s r e t k e n 
Etelä-Amerikkaan, 
josta kulmikkaat 
munat ovat alkujaan 
ilmestyneet luonnon-
tieteelliseen museoon. 

Pitkän merimatkan 
jä lkeen retkue 
jalkautuu Peruun, 
ja Akulle ja vel-
jenpojille lankeaa 
tehtäväksi löytää 
kulmikkaita munia 
lisää. Tiedemiehet 
ovat päätelleet, että 
kulmikkaita munia munivat tietenkin 
kulmikkaat kanat. Tämän tiedon 
avulla olisi Akun mahdollista löytää 
näytteitä Andien rinteiltä ja tuoda ne 
tiedemiesten tutkittaviksi.

Aku ja veljenpojat etsivät ahnaasti, 
mutta vähitellen into alkaa hiipua, 
koska tehtävä tuntuu mahdottomalta. 
Lopulta Akun retkikunta löytää vanhan 
ja melkein sokean miehen, joka on 
nuoruudessaan kuullut kulmikkaista 
munista. Vanhuksen ohjeiden avulla ja 
uskaliaan vuoristoretken myötä Aku ja 
veljenpojat löytävät muusta maailmasta 
erillään olevan yhteiskunnan, jossa 
kaikki on kulmikasta.

Akun retkikunta otetaan ter-
vetulleena vastaan kulmikkaan 
kansan pariin. Akulle tulee ikävänä 
yllätyksenä se, että tämä yhteiskunta 
käyttää ravintonaan vain kulmikkaita 
kanamunia. Akun löytämä kansa 
ei itse ole päässyt näkemään kul-
mikkaita kanoja lainkaan, sillä vuoren 
juurelle yön aikana ilmestyneet 
munat on haettu aamuisin, kun kaiken 

näkyvyyden peittävä sumu hälvenee 
auringonnousun jälkeen. Aku löytää 
kulmikkaat kanat ja tekee ehkä myös 
karhunpalveluksen tälle eristyksissä 
elävälle kansalle. Akun löydön myötä 
nousee kulmikkaassa kansassa samalla 
kapitalismin ahnas käsi ilmaan ja 
herättää ahneuden, jonka myötä 
kulmikkaat kanat saattavat menettää 
vapautensa.

Muutaman pulman ratkaisemisen 
jälkeen Akun retkikunta palaa takaisin 
Ankkalinnaan mukanaan kulmikkaita 
munia ja kaksi kulmikasta kanaa. 
Tarinan lopussa kuitenkin tapahtuu 
tiedemiehille suuri yllätys. Aku 
on, niin kuin useimmiten, epäon-
nistunut tavalla, joka ei ehkä aivan 
heti tule retkikuntaa johtaneelle, 
kaupungissa asuvalle ankalle mieleen. 
Tarinan lopussa tarvitaan taas poliisia 
rauhoittamaan Akua, joka pitkän 
retken päätteeksi menee ravintolaan 
syömään, ja sielläpä onkin tarjolla vain 
kanamunista tehtyjä ruokia.
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-Tuon taulun eteen voisi 
polvistua, sanon.

Sinä pelmahdat viereen ja 
katsot, siristät oikein.

- Miten niin, eihän siinä ole 
kuin kaksi vaaleaa neliötä, sanot 
ja huokaiset.

- Etkö näe? Valo. Oletko 
nähnyt ennen tuollaista valoa, 
kysyn innoissani.

- En ajattele valoja sen 
kumemmin, sanot ja kyllästy-
neisyyden aistii jo.

- Arktinen valo, sitä tuo on, 
ihan selvästi. Se kun kaamoksen 
jälkeen paistaa, kun taivas melkein 
tärähtää paikaltaan, kun lapset 
saavat aurinkovapaata koulusta, 
selitän hengästyneesti.

- Ai niin, joo, piristyt hieman.

Mark Rothko. Lukee taulussa, 
vuosi 1968. Untitled, nimetön. 

Ajatella, Mark New York´ista.  

- Meidän ei tarvinnut 
matkustaa New York´iin, New 
York tuli tänne, sanon ja katselen 
museovieraita jotka kävelevät 
kuin maa pettäisi jalkojen alla. 
Kunnioituksesta mykkänä ja 
hartaina kuin Pyhän Temppelin 
vieraat.

A R K T I N E N 
V A L O

Riitta Penttinen

Taulut hehkuvat vieri vieressä 
ja väri, tuo ihmeellinen ilmiö 
saa aivan uudet kartat. Mark´in 
sivellin on maalannut pehmeä-
linjaisia neliöitä, yhdistänyt värit 
oman sielunsa kartoiksi. Hen-
gellisiksi alttareiksi.

Olen jämähtänyt paikalleni.  
Olen valon vallassa. Arktisen 
valon.  Tiedän mitä se on, 
tiedän arktisen alueen pimeyden 
yhtäkuin valonkin, kuka tulee 
väittämään muuta? Sitä esi-
merkiksi, että taulu on vaan 
taulu, ainetta, materiaa, että siitä 
ei ole sieluun asti yltäjäksi. Että 
maailma on ruma, kauhea, hirveä, 
että kauneus on todellisuuden 
pakoa, utopiaa, johon vain heikot 
rassukat uskovat.

Sen kun ajattelevat, tuumin ja 
annan taulun sädehtiä, annan sen 
jokaisen silveltimen vedon tulla 
pääni sisään, täyttää sen jokaiset 
kurtut.

-  Masentunut ymmärtää tota, 
sanot yhtäkkiä ja nyökkäät taulua 
kohti.

- Sitten niin, on siitäkin 
riesasta jotain hyötyä, puuskahdan 
ja nauran lujaa.



Taimissa tapahtuu
Syyskokouskutsu
Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n sääntömääräinen syyskokous
ke 8.12.2016 klo 16.00 Kohtaamispaikka Toivo

Käsiteltävät asiat:

- Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2016
- Tilintarkastajan valinta
- muut sääntömääräiset asiat

Tervetuloa!

Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n hallitus
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Taimin jäsenten JOULURETKI VALKEAKOSKELLE ja IDEAPARKKIIN

Lähdemme jouluretkelle ke 7.12.2016 klo 9.30 Taimin edestä, Koulukatu 11.

Suuntaamme ensin tutustumaan Myllysaaren museoon sekä jalkapallomuseoon.
Tämän jälkeen käymme Ideaparkissa. Siellä on mahdollisuus käydä syömässä 
omakustanteisesti sekä jouluostoksilla.

Matkan aikataulu:
- Lähtö Taimilta klo 9.30
- Valkeakoskella noin klo 10.15
- Lähtö Ideaparkkiin klo 12.00
- Lähtö Tampereelle 15.15

Takaisin Taimilla olemme noin klo 16.00

Mukaan mahtuu 56 henkilöä. Hinta on 5 € sisältäen matkat ja museokäynnit.

Ilmoittautumiset Tomi Suomalaiselle puh 050-4088474 (myös tekstiviestit), 
tomi.suomalainen@taimiry.fi

Taimin JOULUJUHLAT
keskiviikkona 21.12. klo 15–17

mm. Joululauluja, joulutorttuja ja glögiä. 
TERVETULOA TAIMILAISTEN YHTEISEEN JOULUJUHLAAN!





Tervetuloa tutustumaan 
Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n toimintaan!

 
Avoimet ovet  

mielenterveysviikolla 
maanantaina 21.11.2016 klo 13–15 

Yhdistyksellämme on viikoittain noin 40 kokoontuvaa ryhmää. Ryhmät ovat 
vertaistukeen perustuvia ryhmiä: keskustelu, kulttuuri- ja taide (kuvataide, 
kirjoittaminen, musiikki, kielet) ja liikunta.  
 
Avoimien ovien päivänä on mahdollisuus tutustua ryhmätiloihin ja tavata 
vertaisohjaajia sekä tutustua kohtaamispaikka Toivoon, joka on avoinna joka päivä.  
 
Kohtaamispaikka Toivossa on myös avoimien ovien päivänä kahvitarjoilu.  
Tule tutustumaan tiloihin ja taimilaisiin! 

 
 
TERVETULOA!  
 
Mielenterveysyhdistys Taimi ry 
Koulukatu 11 
33200 Tampere 
puh. 045 135 1351 
toimisto@taimiry.fi 
www.taimiry.fi 

Ellei vastaanottajaa tavoiteta, pyydetään 
lähetys palauttamaan osoitteella: 

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


