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Päätoimittajan & puheenjohtajan palsta
Aila Dündar-Järvinen

Hyvää uutta vuotta 2017

Hyvät Kipunoita- lehden lukijat 
ja Taimin jäsenet. Toivotan teille 
kaikille Hyvää Uutta Vuotta! 

Viime vuonna juhlimme kunnolla 
40- vuotisjuhliamme. Palautteen 
perusteella juhlavuotemme oli 
onnistunut kaikin tavoin. Juhlavuoden 
jälkeen suuntaamme taas uusin voimin 
perimmäisen tehtävämme toteut-
tamiseen. 

Taimi ry:n tarkoituksena on tehdä 
työtä mielenterveyden edistämiseksi, 
vaikuttaa yhteiskunnassa mielenter-
veysongelmia aiheuttaviin tekijöihin 
ja lisätä yhteiskunnassa sallivuutta ja 
ymmärrystä mielenterveysongelmia 
kohtaan.  

Tavoitteenamme on mahdollistaa 
jäsenistömme vertaistoimintaa, 
osallistumista, kuntoutumista, 
edunvalvontaa ja yhteiskunnallisen 
tasa-arvon toteutumista. Taimissa 
vertaisuus ja vertaistuki ovat kaikessa 
mukana. Autamme ja tuemme 
jäsentemme pyrkimyksiä kuntou-
tumisessa ja omatoimisuudessa sekä 
tarjoamme sisältöä arkipäivään.Tie-
dottamisella pyrimme poistamaan 
ennakkoluuloja, joita vieläkin esiintyy 
mielenterveysongelmia kohtaan. 

Yksinäisyyden poistaminen 
on tärkeä tavoite Taimissa! Taimin 
toiminnan kohderyhmänä ovat mielen-
terveyskuntoutujat, heidän omaisensa 
ja kaikki mielenterveydestä ja Taimin 
toiminnasta kiinnostuneet. 

Toivotammekin sinut, arvoisa 
lukija, joka et ole vielä Taimin jäsen, 
tervetulleeksi liittymään joukkoomme. 
Jäsenmaksumme on kohtuullinen, 12 
euroa vuodessa, ja sillä saa paljon etuja. 
Taimissa on jo noin tuhat jäsentä. 

Lämmin kiitos teille kaikille, jotka 
olette jäseniämme! 

Toimintaa ei kuitenkaan voi 
pyörittää ilman rahaa.15.12.2016 
Raha-automaattiyhdistys julkaisi taas 
vuoden 2017 avustusehdotuksensa 
järjestöille. Me saamme täsmälleen 
saman avustussumman kuin parina 
viime vuonna eli kohdennettua toi-
minta-avustusta 279 000 euroa. 
Olemme kiitollisia tästä.

Tammikuussa  j ä te t t i in 
Tampereen kaupungin toiminta-avus-
tushakemukset, päätökset tehdään 
lautakunnissa maalis-huhtikuussa. 
Toivomme tietysti, että saisimme 
Tampereen kaupungilta vähintään 
saman summan kuin viime vuosina.

Lopuksi muutama sana vaikut-
tamisesta. Kuntavaalien var-
sinainen äänestyspäivä on sun-
nuntaina 9.4.2017. Ennakkoon 
voi käydä äänestämässä 29.3 
– 4.4.2017 ennakkoäänestys-
paikoissa.

Haluan kehottaa Sinua käyttämään 
äänioikeuttasi kevään kuntavaaleissa. 
Eri puolueilla on yleensä täydet listat, 
kymmeniä ehdokkaita, joista varmasti 
löytyy jokaiselle sopiva ehdokas. 

Tärkeintä on, että et jätä 
äänestämättä, vaan käytät ääni-
oikeuttasi! Vain äänestämällä voi 
vaikuttaa. 

Puolueet julkaisevat keväällä 
lehdissä ja kotisivuillaan tietoja ehdok-
kaistaan ja vaaliohjelmistaan. Jokaisella 
ehdokkaalla on jo nykyään omat 
kotisivut, joissa he kertovat oleellisia 
asioita omista arvoistaan ja viite-
ryhmistään. Käy eri vaalitilaisuuksissa, 
vieraile esim. keskustorilla eri 
puolueiden vaalikopeilla kyselemässä ja 
keskustelemassa ehdokkaiden ja heidän 

tukiryhmänsä jäsenten kanssa. 

Itse pitkäaikaisena Tampereen kau-
punginvaltuutettuna olen ollut viime 
vuodet huolissani äänestysaktiivisuuden 
hiipumisesta. Tampereen kaupungin-
valtuustoon valitaan 67 kaupunginval-
tuutettua. Viime vuosina suurimpina 
puolueina Tampereella ovat olleet SDP 
ja kokoomus. 

Hyvin todennäköistä on, että eniten 
ääniä saaneen puolueen ja kaupungin-
valtuutettujen joukosta valitaan uusi 
Tampereen pormestari. Kuntalaki ei 
vielä mahdollista suoraa, kuntalaisten 
valitsemaa pormestaria, mutta senkin 
aika toivottavasti vielä tulee!

Toivotan kaikille taimilaisille ja 
lehden lukijoille mukavaa ja aurinkoista 
kevään odotusta!

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

Aila Dündar-Järvinen
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Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n 

sääntömääräinen

K E V Ä T K O K O U S
ti 29.3. klo 12.00
Valo, Koulukatu 11

Käsiteltävät asiat:
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
Muut sääntömääräiset asiat

Tervetuloa!

Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n hallitus

TERVETULOA MUKAAN  
OSALLISTUMAAN 
YHDISTYSTOIMINTAAN!

LIKKOJEN LENKKI
lauantaina 20.5.2017 Tampereella

Taimin porukka lähtee jälleen Likkojen lenkille. 

Mukaan mahtuu 13 taimilaista likkaa.  
Hinta 20 € Taimin jäsenille. 

Ilmoittaudutaan Tomi Suomalaiselle, puh 050 408 8474 
tai tomi.suomalainen@taimiry.fi

Ilmoittautumiset ja maksut maanantaihin 27.3 mennessä.

Maksun voi maksaa Tomille ryhmissä, toimistoon tai 
Taimin pankkitilille FI 53 4726 5020 0003 49, viestiin tieto Likkojen lenkki. 

Lenkki starttaa Pyynikin urheilukentältä. Lenkille osallistujat saavat t-paidan. 
Taimilaiset lenkille lähtijät kokoontuvat myöhemmin sovittavana aikana. 

Ryhmän vetäjänä ovat Taimin puheenjohtaja Aila Dündar-Järvinen ja hallituksen jäsen Heli Hakala. 

Kohtaamispaikka Toivossa 

NÄYTTELY
6.3.–28.4.2017

JOHANNA MATTILA
Valokuvia

Runot: Taimin kynäryhmä

Tervetuloa! 

Ruusantalo
Mielenterveysyhdistys Taimi ry

Koulukatu 11

Kohtaamispaikka avoinna 
ma-pe klo 13-18
la-su klo 13-17
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A U R I N K O 
on siellä olemassa

Ritva Merinen

Puhutaanpa tunteista. Mitä se tunteminen on? Mitä on tunne? Ovatko kaikki 
tunteet hyviä? Mikä tunne sairastuttaa? Miten oppia pärjäämään tunteitten 
kanssa? Psykologi Tony Dunderfelt ja luontaisterapeutti, tunnetaito-ohjaaja 
Tarja Repo työskentelevät tunteiden kanssa. Heidän mielestään kaikki tunteet 
ovat hyviä.  Emootiot ovat niitä, joiden kanssa meillä tulee ongelmia.

Emootiot syntyvät siitä, että 
arvioimme tunteitamme ja liitämme 
niihin arvoja ja merkityksiä joita 
olemme oppineet kasvatuksestamme 
ja elämämme kulun aikana. Emootiot 
laukkaavat mielessämme ja pään sisällä 
käy loputon juttelu, jolloin ihminen 
kokee, ettei hallitse tunteitaan. Täl-
laisesta voi seurata ongelmia myös 
mielenterveyden kanssa. 

Tony Dunderfelt pohtii tunnetta 
psykologian pohjalta:

- Tunne on minun henkilökohtainen 
elämykseni jostain asiasta. Joku toinen 
voi tykätä sateesta, joku toinen ei, sitä 
se yksinkertaisuudessa on. Elämyksiä 
tulee ja menee, kaikki tunteet ovat 
ok. Kaikki saavat tykätä, miten itse 
haluavat, hän sanoo ja jatkaa:

- Tällä tasolla asia on hirveän helppo. 
Mutta me olemme oppineet, mitä saa 
tehdä ja mitä ei. Kun ihminen tuntee 
jotain, olemme oppineet toteamaan, 

onko tämä tunne, joka minulle tästä 
tulee, sallittu vai ei. Alitajuntamme 
tulkitsee, että nyt on huono tunne, nyt 
on vaikkapa katastrofi tulossa. Kasva-
tuksemme ja elämisemme kautta on 
tullut kaikenlaisia sääntöjä. Ihmiset 
voivat sanoa, että tunteet eivät ole 
kivoja, koska niihin liitetään huonoja 
kokemuksia. Tulee tunne, että olen 
huono ja törppö, mokaan aina. 

Tarja Repo pohtii omien tunne-
lukkojensa syntymistä.

 - Omassa lapsuuden perheessäni 
en ole oppinut tunneilmaisuun enkä 
avoimeen vuorovaikuttamiseen. 
Näin on varmasti vieläkin monissa 
perheissä. Olin lapsena herkkä ja ujo 
ja todella tunteellinen. Sitä ei silloin 
ymmärretty ja sen vuoksi on muo-
dostunut paljon tunnelukkoja, käsit-
telemättömiä emootioita, jotka olen 
tiedostanut ja käsitellyt vasta aikuisiällä. 
Kun myöhemmin olen kohdannut 
samantapaisia asioita, ovat ne nostaneet 
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kokemukset pintaan ja olen päässyt 
niihin käsiksi, Tarja kertoo.

Tarja Repo toteaa, että voi käydä 
niinkin, että tunteet katoavat lähes 
kokonaan, tuntuu siltä, että mikään ei 
tunnu enää miltään.

- Uupumistilanne voi esimerkiksi 
kadottaa tunteet. 

En ole pelkkä masennusmöykky

Tony Dunderfelt sanoo, että saa olla 
myös vihainen, vaikka kaikki opitut 
mallit yrittävät estää sen.

- Tunteet ja emootiot käyttävät 
samaa energiaa kuin keho. Kun on 
liikaa haitallista emootiota, ne syövät 
kehoamme. Syntyy psykosomaattisia 
oireita.

Tarja Repo toteaa, että emoo-
tioitakin on hyvä kuunnella ja on hyvä 
ymmärtää, että tämä tunne ei ole sama 
kuin minä itse.

- Jos on vaikkapa masentunut, 
ihminen helposti ajattelee olevansa 
vain masennusmöykky. Sen möykyn 
voi kuitenkin purkaa esimerkiksi kir-
joittamalla, tanssimalla, maalaamalla, 
juoksemalla, nyrkkeilemällä… Erilaiset 
hoidot auttavat myös purkamisessa ja 
käsittelemisessä, samoin puhuminen ja 
erilaiset terapiat.

- Kunpa jokainen ihminen voisi 
löytää oman sisäisen valonsa! Ihmisissä 
on kuitenkin kaikki hyvä olemassa. 
Kun he alkavat vahvistaa sisäistä hyvää 
tekemällä niitä asioita, joista pitävät, olo 
paranee jo paljon. Mutta usein jäädään 
möyrimään liian pitkään ikävissä 
asioissa, Tarja Repo harmittelee.

- Kannattaa miettiä, mitä Minä itse 
tahdon ja kuka Minä olen, koska silloin 
joutuu käsittelemään monia tunteita, 
erityisesti pelkoja. Pelot on hyvä 
kohdata, silloin niistä voi päästää irti ja 
pääsee taas elämässä eteenpäin.

AU = Aurinko

Tony Dunderfelt toteaa, että meidän 
tajuntamme on valtavan laaja ja luova.

- Myös keho on luova. Oikeastaan 
fantastisen luova ja siksi kehomme 
on valtavan viisas ja fiksu. Jos vaikka 
saamme haavan sormeen, niin aika 
pian kehomme korjaa sen entistä 
paremmaksi.

- Yhtä lailla myös psyyke on viisas. 
Jos on ongelmia, kyllä aika pian 
saa hienon idean, mitä ongelmaan 
kokeilla. Mielen luovuus on ihan 
arkista: vaikkapa vieraita on tulossa ja 
mieli alkaa luoda ideaa, mitä vieraille 
laittaisin, Tony Dunderfelt miettii.

Mielenterveysongelmissa luovuus 
ei pääse käyttöön. Silloin on paha olo, 
eikä näe missään mitään merkitystä. 
Silloin ei huomaa, miten fiksu on.  

- Olisi hyvä muistaa se, että jos 
on pilvinen päivä, niin se aurinko 
kuitenkin on siellä jossain.  Sama on 
meillä ihmisilläkin. Ihminen aina ei 
tajua, että hänellä on valtava luovuus 
käyttämättömänä. Ihmisen sisällä on 
myös valoisaa. Se aurinko on siellä 
ihmisen sisällä olemassa koko ajan.

- Olen kartoittanut tätä sisäistä 
aurinkoa ja kehittänyt aureettisen psy-
kologian. Aureettinen psykologia tietää, 
että se aurinko on olemassa, vaikka se 
on esimerkiksi masennuksen aikana 
häneltä kadonnut. 

Aureettisessa psykologian käsitteen 
Tony Dunderfelt kehitteli yhdistämällä 
kullan kemiallisen merkin au siihen 
valon löytämiseen ihmisen sisällä, eli 
aurinko. 

Menneisyyden kipukohdat pois 
hyvän tieltä

Tarja Repo ohjaa taideterapiaryhmiä, 
joissa kohdataan jokaisella kerralla 
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jokin käsittelemätön kipukohta. Tähän 
päästään käsiksi esimerkiksi musiikin ja 
mielikuvien avulla.

- Teemana voi olla vaikkapa suhde 
rahaan. Ensin johdatellaan niihin 
muistoihin ja malleihin, jotka ovat vää-
ristäneet omaa sisäistä tahtoa ja tilaa. 
Sitten tunteet, jotka siihen liittyvät, 
maalataan vapaasti ja sen jälkeen 
luodaan ajatuksella ja omalla tahdolla 
uusi malli ja suhtautumistapa rahaan ja 
lopulta siitä luodaan uusi maalaus, joka 
voi toimia vaikkapa aarrekarttana.

Tarja Repo on perehtynyt myös 
kukkaterapia-tippoihin.

- Kukkatipat vaikuttavat suoraan 
ihmisen psyykeeseen, koska ihmisen ja 
kukkien sähköiset värähtelyt ovat  hyvin 
lähellä toisiaan. Kukkatipat purkavat 
tunnelukkoja ja emootioita, mutta 
myös vahvistavat sisäisiä hyveitämme. 
Kukkatippojen avulla pääsin omassa 
elämässäni merkittävän askeleen 
eteenpäin omasta masennuksestani 
toipuessani. 

- Olen opiskellut myös kiinalaista 
lääketiedettä ja siitäkin olen saanut apua 
myös itselleni. Käytän näitä oppimiani 
taitojani omassa työssäni: olen 
yhdistänyt kukkaterapian, kiinalaisen 
lääketieteen opit ja taideterapian ja 
kehittänyt niistä oman tunnekeskeisen 
terapiamenetelmän. Haluan painottaa 
vielä, kuinka suuri vaikutus väreillä 
onkaan ihmisen hyvinvoinnissa.

Menneiden käsitteleminen on 
joskus raskasta, mutta hiljalleen, 
kerta kerralta, kun tuloksia tulee, 
huomaa kuinka se vaan kannattaa. Olo 
kevenee…

- Minulle tanssi oli värien ohella 
se, jonka avulla sain pahaa oloa pois. 
Musiikki, liikkeet ja ne ihmiset...

Tony Dunderfelt toteaakin, että 
musiikki, tanssi ja värit kutsuivat 
sisäiset hyvät asiat Tarjasta esiin.

Miksi rämpiä römpiöissä?

Tony Dunderfelt pyrkii työssään siihen, 
että ihmiset oivaltaisivat saavansa tehdä 
elämässään itselleen kivoja asioita.

- Se on itsellisyyttä, ei itsekkyyttä. 
Itsekkyys on sitä, että estää jotakuta 
toista tekemästä jotain mistä hän 
tykkää, koska minä en halua sitä tai 
että yrittää tuputtaa omaa kivaa asiaa 
muille.

Tunnesäätelytaitoja voi kehittää ja 
tunteisiin kannattaa tutustua. Tilanteet 
vaihtuvat ja pettymyksiä voi taas joutua 
kohtaamaan, eikä silloin kannata päästää 
pettymyksen emootioita riistäytymään 
käsistä.

- Kannattaa opetella tutustumaan 
niihin ja sitten tietää, että minulla 
on keinot tunteiden säätelyyn. Minä 
tunnistan ne ja osaan käsitellä niitä, 
Tony Dunderfelt toteaa.

Tarja Repo jatkaa:
- Itse opettelin tunnistamaan 

emootiot ja osaan nyt jo päästää niistä 
irti.  Nykyään, kun huomaan emootion 
nousevan, tunnistan sen, tunnen sen ja 
annan sen mennä. Päästän siitä irti. 
Usein pelkkä hengittäminen riittää 
tunnetilasta irtipäästämiseen. Tämän 
jälkeen sisäinen valo loistaa vieläkin 
voimakkaammin.
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Tarja Repo on dipl. luontaiste-
rapeutti, tunnekeskeinen kukka-
terapeutti ja taideterapiaohjaaja.

 
Hän toimii tunne- ja vuorovai-

kutusohjaajajana Tunnekeskus 
Lumpeenkukassa Tampereella.

Tony Dunderfelt on psykologi, 
uskontotieteilijä, kirjailija ja pari-
suhdeterapeutti.  Hän on toiminut 
kouluttajana ja työyhteisöjen 
valmentajana yli kaksikymmentä 
vuotta. 

Hän on toiminut myös 
opettajana Snellman-korkea-
koulussa. Hän on myös suosittu 
Rakkauspsykologi ja televisiosta 
tuttu muun muuassa TV 1:en 
Elämä pelissä ohjelmasta 
ja viime syksynä MTV 3:lla 
Ensitreffit alttarilla sarjan 
nuorten pariskuntien rakkausval-
mentajana.

Tony Dunderfelt kutsuu haitallisia 
emootioita römpiöiksi.

- Voi miettiä, rämminkö nyt 
römpiössä vai onko tämä terve tunne. 
Esimerkiksi kateellisuuden tunne on 
ihan ok. Voi ajatella, että ahaa, tuo 
on hyvä tuossa, minä jossain muussa. 
Kateellisuuden römpiöstä taas ei seuraa 
mitään hyvää. Se vaan pyörii mielessä. 

- Aito tunneihminen on sellainen, 
joka osaa nauttia kaikista tunteista. 
Hän rakastaa sekä hyviä, että huonoja 
tunteita mutta hän ei joudu niiden 
valtaan. Römpiöihminen oikein velloo 
tunteissaan. Kaikilla meillä on välillä 
römpiöitä, mutta ei sinne kannata jäädä 
rämpimään. ■
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– Mistä tiedät, että et osaa maalata, 
jos et ole koskaan kokeillut? kuvataiteen 
opiskelija kysyi.

Tuo kysymys oli käänteentekevä. 
Tosiaan, en ollut lapsuuden jälkeen 
koskaan edes yrittänyt, mutta olin silti 
täysin vakuuttunut siitä, etten osaa. 
Enkä ajatellut niin ainoastaan maa-
laamisesta, vaan myös monista muista 
asioista. En uskaltanut kokeilla mitään 
uutta, koska pelkäsin epäonnistumista.

 
Lapsena piirsin, väritin ja 

maalasin mitä vaan ilman lamauttavaa 
itsekritiikkiä. Maalasin joulun 
aikaan sormiväreillä äitini työpaikan 
ikkunoihin punaisia tonttuja ja metsän 
eläimiä, ja sain äitini työkavereilta 
palkaksi niin monta suklaakeksiä 
kuin jaksoin syödä. Katsoin taide-
teoksiani ylpeänä aina kun kuljimme 
äidin työpaikan ohi. Mitä sen jälkeen 

M a a l a a n  i t s e n i 

Anna-Leena Sääksi

tapahtui, milloin ja miksi lopetin maa-
laamisen ja piirtämisen? 

Koulussa niistä katosi ilo. Yhtäkkiä 
kaikkea tekemääni arvioitiin. Ilon 
tilalle tuli vertailu toisten töihin, ja se 
tuntui ahdistavalta. Aloin uskoa, että 
en ole yhtä hyvä kuin toiset. Kadehdin 
varsinkin erästä tyttöä, joka osasi piirtää 
ja maalata minkä tahansa eläimen niin, 
että se näytti melkein elävältä. Kun 
minä yritin maalata kuvan meidän 
lemmikkikissastamme, sain aikaan vain 
pallon mustaa ja valkoista suttua, josta 
roikkui häntä. Tai kun yritin loihtia 
yhtä hienon auringonlaskun kuin hän, 
paperille piirtyi vain tönkköjä keltaisia, 
oransseja ja punaisia palkkeja, eikä 
samanlaisia sulavasti toisiinsa liukuvia 
värejä. 

Sen sijaan että vertailu olisi kan-
nustanut minua harjoittelemaan 

enemmän ja kehittymään, se sai minut 
tuntemaan itseni lahjattomaksi. Lopetin 
yrittämisen.

Maalaaminen opettaa 
kuuntelemaan itseään

Minulle jäi kouluajoilta muistoksi vahva 
usko lahjattomuuteeni. En uskaltanut 
aikuisenakaan mennä maalauskurssille 
enkä pyytää keneltäkään opastusta 
maalaamiseen, vaikka se kiinnosti 
minua kovasti. Pelkäsin taas vertailua 
ja arvostelua. Kuvataiteen opiskelijan 
innostamana ostin kuitenkin askarte-
lutarvikeliikkeestä muutaman euron 
öljyvärit ja googlasin kotona, miten 
niitä käytetään. 

Kun kukaan varmasti nähnyt, avasin 
maalipakkauksen, puristin pienistä 
tuubeista väriläiskiä lautaselle ja 

    pois nurkasta

Tutustuin joitakin vuosia sitten erääseen kuvataiteen opiskelijaan, 
kun olimme kausiapulaisina samalla työpaikalla. En tuntenut 
muita taiteellisesti suuntautuneita ihmisiä, ja kyselin häneltä 
hänen kiinnostavilta vaikuttavista opinnoistaan. Huokailin samalla 
kateellisena, että en osaa maalata. 



11
kipunoita 1 / 2017 

katsoin, miltä ne näyttävät. Rohkenin 
sitten sutia mustaa ja valkoista maalia 
pahvipohjalle niin, että ne sekoittuivat 
harmaaksi mössöksi. Ensimmäinen 
maalaukseni oli valmis. Ei erityisen 
hieno, mutta alku jollekin uudelle. 

Pian maalausten reunoille alkoi 
ilmestyä muitakin värejä. Huomasin, 
että ne kertovat paljon siitä, mitä 
minulle kuuluu. Hyvinä päivinä 
huomaan, että valitsen kirkkaita ja 
lämpimiä sävyjä, kun taas huonoina 
päivinä maalaan tummilla ja sameilla 
väreillä. Joskus säikähdän itsekin, kun 
huomaan käyttäväni paljon mustaa, 
harmaata ja sinistä. Siitä tiedän, että en 
ole arjen keskellä huomioinut riittävästi 
sitä, miten jaksan ja voin. Silloin 
hidastan tahtia, ja teen enemmän asioita 
joista nautin: ulkoilen, luen, maalaan ja 
kirjoitan.

Maalaaminen on minulle ennen 
kaikkea rentoutumiskeino. Se on 
minulle niitä harvoja alueita elämässä 
joilla ei tarvitse tavoitella mitään, ja 
sellaisena haluan sen säilyttää. Ei tarvita 
sanoja, ei tarvitse ajatella mitään. En 
yleensä edes suunnittele mitä maalaan, 
alan vain sutia värejä paperille. 
Maalatessa olen meditatiivisessa tilassa, 
jossa kaikki ympärillä oleva unohtuu 
hetkeksi, ja aika menettää merki-
tyksensä. 

Toisinaan haluan kuitenkin maalata 
jonkin tietyn kuva. Voi käydä niin, että 
jokin varjokohta maalauksessa alkaa 
muistuttaa tunnistettavaa hahmoa, 
ja lähden kehittämään sitä siihen 
suuntaan. Tai sitten minulla on jo aloit-
taessani jokin mielikuva tai luonnos 
siitä, mitä haluan maalata. Lopputulos 
ei kuitenkaan yleensä muistuta lainkaan 
sitä kuvaa, mitä aloittaessani ajattelin. 
Silloin tekee mieli luovuttaa ja nakata 
koko työ roskiin. Joskus teenkin niin. 
Mutta yhä useammin yritän vaihtaa 
näkökulmaa: löytyisikö työstä vielä 

jotain, jota voisi lähteä kehittämään 
omaan suuntaansa?  

Kerran yritin maalata suden-
korennon, mutta siitä ei tullut 
mielestäni tarpeeksi hento ja herkkä. 
Kun tarkastelin sitä jonkin ajan kuluttua 
ja mietin mitä teen sille, huomasin 
että siitä saisi helposti muokattua 
puhvelin vartalon. Maalasin sille vielä 
jalat, sarvet ja hännän, ja lopputulos 
oli hienompi kuin alkuperäinen suun-
nitelmani. Mutta parasta oli se, että 
en luovuttanut heti ensimmäisen 
ongelman ilmaantuessa. 

Välillä maalaaminen onkin taistelua 
luovuttamista vastaan. Tuntuu tur-
hauttavalta, jos en onnistu heti ensim-
mäisellä yrityksellä, ja vastoinkäymiset 
saavat minut helposti uskomaan, ettei 
kannata edes yrittää. Ei siitä kuitenkaan 
mitään tule. Negatiivisista ajatuksista 
huolimatta yritän siedättää itseäni 
etsimään ratkaisuja ongelmiin. 

Vaihtoehdot lisääntyvät

Kun aloin maalata, löysin pikkuhiljaa 
myös muita kanavia ilmaista itseäni. 
Aloin muun muassa kirjoittaa pitkän 
tauon jälkeen, ja huomasin että maa-
laaminen ja kirjoittaminen täydentävät 
toisiaan. 

Värit ilmaisevat tunteita voi-
makkaasti. Maalaaminen räväyttää 
näkyväksi sen, minkälainen olo minulla 
on sisälläni, vaikka minulla olisi muuten 
kiusaus jättää se huomioimatta. Kirjoit-
taessani etsin sanoja, joilla voin ilmaista 
saman tunteen. Sanoitettuna tunne on 
helpommin hallittavissa, eikä se pääse 
salakavalasti ohjailemaan kaikkea mitä 
teen. 

Koen varsinkin muutokset 
arjessani stressaavina. Maalaaminen 
ja kirjoittaminen auttavat minua 
hahmottamaan, mitä kaikkea on 

tapahtumassa ja mitä se minulle 
merkitsee.  Kun tiedän missä mennään, 
on helpompi keksiä keinoja jotka 
auttavat jaksamaan senhetkisessä 
tilanteessa.

Epäonnistuminen on edelleen yksi 
suurimpia pelkojani, ja se on estänyt 
minua tekemästä asioita, joita haluaisin 
tehdä. Uusia asioita opetellessa joutuu 
myöntämään, ettei vielä osaa, ja joutuu 
ehkä pyytämään apua toisilta. Siinä on 
jotain niin ahdistavaa, että olen pyrkinyt 
välttelemään tilanteita, joissa joudun 
tällaiselle epämukavuusalueelle. Monta 
kiinnostavaa harrastusta on jäänyt sen 
vuoksi aloittamatta. 

Maalaamisen aloittaminen osui 
elämässäni tilanteeseen, jossa tiettyjen 
asioiden oli muututtava. Tein paljon 
töitä sen eteen, että uskaltaisin ylittää 
ahtaita rajoja joiden sisällä elin. Maa-
laaminen yksin ei tietenkään ollut 
riittävä apu, kun piti kyseenalaistaa 
niiden selviytymiskeinojen mie-
lekkyyttä, joihin olin siihen asti ripus-
tautunut. Kuitenkin se, että rohkaistuin 
maalaamaan ja kokeilemaan jotain mitä 
en lainkaan hallinnut, on yksi tärkeä 
askel matkalla. 

Muutos on hidasta, mutta huomaan 
että sitä tapahtuu kuitenkin koko ajan. 
Huomaan sen etenkin silloin, kun 
mietin että voisinko kokeilla jotain 
uutta. Ennen olisin vain kieltäytynyt. 
Yhä useammin pysähdyn kuitenkin 
miettimään, voisinko silti yrittää, 
vaikka onnistumisesta ei ole takeita. 
Mikä on pahinta mitä voi tapahtua, jos 
epäonnistun? Siis jos epäonnistun. En 
ole enää täysin varma siitä että mokaan. 

Kirjailija Margaret Drabble on 
sanonut, että ”Kun mikään ei ole 
varmaa, on kaikki mahdollista.” 
Tekemisestä tulee paljon mie-
lekkäämpää, jos annan mahdollisuuden 
sille, että asiat menevätkin hyvin. ■

    pois nurkasta
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Vanhan linnan salaisuus on 
kiehtova Aku Ankka -seikkailu. 
Se on Barksin tuotteliaimman 

ja laadukkaimman ajan helmiä ja 
ensimmäisen kerran se on ilmestynyt 
1948. 

Perspektiiviä ajan kulumisesta 
kertoo se, että tarina on ilmestynyt 
vain kolme vuotta toisen maail-
mansodan jälkeen. Yksi tarinan dialogi 
avautuukin parhaiten, kun ymmärtää 
seikkailun ilmestymisvuoden olevan 
lähellä sota-aikaa.

Tämä huikea sarjakuva vanhan 
linnan salaisuudesta on seikkailutarina, 
josta ei puutu jännitystä ja arvoituksia. 
Huumoriakin on hersyvästi mukana, 
unohtamatta tietenkään vanhoissa 
linnoissa eläviä kummituksia. Roopen 
ahneus rahaan on tämänkin tarinan liik-
keellepaneva voima.

Roope on tuttuun tapaansa ollut 
huolissaan käteisvarojensa vähäi-
syydestä. Hän päättää soittaa Akulle 
ja veljenpojille, jotta nämä tulisivat 
auttamaan Skotlannissa olevan 
MacAnkka-suvun hallussa olevan 
aarteen löytämisessä. Roope on 
viimeisin MacAnkka-suvun edustaja, 
ja Skotlannissa oleva linna on kätkenyt 
aarteen, jota aikaisemmilla suvun 
jäsenillä ei ole ollut mahdollista löytää. 
Niinpä Roope päättää lähteä seikkailulle 
Skotlantiin löytääkseen miljardien 
arvoisen aarteen.

Seikkailu onkin valmis alkamaan, 
kun Roope, Aku ja veljenpojat pääsevät 
linnaan. Skotlannin nummilla linna 
näyttää pahaenteiseltä ja uhkaavalta. 
Barksin piirtämät linnan tornit, joiden 
kylkiä kylmä sumu hivelee, on hienosti 
toteutettu, arvoituksellisen tunnelman 
luoja. 

Linnan käytävien haarniskat, 
pimeät käytävät ja kosteat holvit tuovat 
ajatuksen linnasta, jossa voi tapahtua Marko Heikkilä

VANHAN LINNAN
SALAISUUS

mitä uhkaavaa tahansa. 
Barksin piirtämistaito 
on niin loistavaa, että 
edes harvaan huippu-
kalliiseen elokuvaan 
on saatu yhtä arvoi-
tuksellinen tunnelma. 
Barks osaa luoda 
linnan käytävillä ja 
holveissa kumpuavan 
tunnelman valonhei-
jastusten kautta.

Seikkailun aluksi 
aarteenetsintäretkue 
pääsee tutustumaan 
linnassa meuhkaavaan 
k u m m i t u k s e e n . 
Roope on tiennyt, että 
sir Richard MacAnkan 
haamu on kum-
mitellut linnassa jo vuosisatoja ja tämä 
haamu suojelee linnassa olevaa aarretta. 
Kun Aku ja Roope jänishousumaisesti 
pelkäävät kummitusta, ovat veljenpojat 
Tupu, Hupu ja Lupu rationaalisesti ja 
realistisesti kummituksiin suhtautuvia 
analyyttisiä partiolaisia. 

Veljenpoikien epäilykset heräävät, 
kun he näkevät kummituksen kantavan 
painavaa aarrearkkua. Kuitenkin linnan 
kummituksen arvoitus on vielä myös 
veljenpojillekin avoin, sillä he eivät 
pysty selittämään linnassa tapahtuvia 
arvoituksia.

Arvoitukset alkavat avautua vel-
jenpojille yksi kerrallaan. Linnan 
salakäytävät, sellihuoneet, ontot 
muurit ja linnan läheisyydestä löytyvä 
hautausmaa vievät veljenpojat salai-
suuksien ratkaisujen äärelle. 

Aku Ankka tarinoissa on usein 
onnellinen loppu. Niin on myös tässä 
seikkailussa. Roope saa aarteensa, 
mutta tarina ei enää kerro sitä, mikä on 
Akun ja veljenpoikien osuus aarteesta. 

Toisaalta kun tuntee Roopen 
maineen vanhana kitupiikkinä, 
jäävät Aku ja veljenpojat nuolemaan 
näppejään.  Todennäköisesti Roope 
ottaa itselleen myös pikkurahat, joita 
veljenpojat Roopelle tarjosivat tämän 
akuutissa rahapulassa.

Tarina on Aku Ankka -seikkailujen 
parhaimmistoa niin piirrosjäljeltään 
kuin käsikirjoitukseltaan. Toisaalta 
ratkaisu tarinassa on ehkä hieman 
kaukaa haettu, mutta kuitenkin täysin 
mahdollinen sarjakuvamaailmassa. Jos 
kaikki olisikin aivan realistista, olisi 
elämämme ehkä tylsempää.

Tarinassa veljenpoikien ratio-
naalinen suhtautuminen kummituksiin 
vei heidät juuri seikkailun pyörteisiin. 
Jos me ihmisetkin olisimme kuten 
Aku ja Roope, jotka luovuttavat 
ensimmäisen pelottavan asian vuoksi, 
emme koskaan pääsisi seikkailuihin 
mukaan.
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Oletko kiinnostunut siitä miten 
videoteoksia tehdään? Mitä 
kaikkea liittyy lyhytelokuvan, 

runoelman tai vaikkapa videotai-
deteoksen tekemiseen prosessina? Nyt 
on mahdollisuus päästä kokeilemaan 
käytäntöä rennolla meiningillä.

Aloitamme tutustumisesta ja 
teoriasta 10 hengen ryhmässä, 
ja jakaannumme sitten kahteen 
pienryhmään luomaan yhdessä käsi-
kirjoituksen teokselle, ja toteuttamaan 
sen. Mahdollisia rooleja kokeiltaviksi 
on esimerkiksi kuvaaja, äänimies, 

Tule mukaan 
”Nähtäväksi jää” -pajaan!

Aikataulut:
Alkututustuminen, haastattelu ja teoriaa videoteoksen teosta. 6.3. klo 15 – 17

Käsispaja 1 13.3. ryhmä 1 klo 15-17 ja ryhmä 2 klo 17-19

Käsispaja 2 20.3. ryhmä 1 klo 15-17 ja ryhmä 2 klo 17-19

Käsispaja 3 27.3. ryhmä 1 klo 15-17 ja ryhmä 2 klo 17-19

Kuvaukset: Ryhmä 1 - 1.4.,2.4. ja 8.4. Ryhmä 2 - 15.4.,16.4. ja 22.4.

Jälkityöpaja 1 24.4.
Jälkityöpaja 2 1.5.
Jälkityöpaja 3 8.5.

Paikkana on Mielenterveysyhdistys Taimin toimitilat 
eli Ruusantalo, Koulukatu 11 33200 Tampere.

Lisäksi pidetään ensi-ilta, jossa katsellaan yhdessä molempien ryhmien tuotokset.

leikkaaja, puvustaja, näyttelijä, kuvaus-
sihteeri, valaisija ja cateraaja.

Kaikki tapahtuu sairaanhoita-
jaopiskelija Minja Hätisen ja 
medianomiopiskelija Eeva Lahtisen 
sekä kolmesta muusta medianomista 
koostuvan työryhmän johdolla. 
Jokainen osallistuja saa tehtäväänsä tar-
vitsemansa määrän tukea opiskelijoilta.

Minja tekee ryhmäläisille haas-
tattelut projektin alussa, ja lopussa tar-
kastellen sitä, toiko tällainen projekti 
jotain positiivista osallistujien vointiin, 

ja Eeva puolestaan tarkastelee ryh-
mälähtöistä käsikirjoittamista. Näistä 
havainnoista molemmat kirjoittavat 
opinnäytetyönsä Tampereen ammatti-
korkeakoululle.

Tule mukaan ja ole osa luovaa 
prosessia!

Kurssille voi tulla myös kesken 
kurssin, mikäli ryhmään mahtuu, ja 
kuvauksiin voidaan ottaa avustajia 
tarpeen mukaan.

Eeva Lahtinen
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Mieletöntä valoa -hanke alkoi vuonna 2014. Periaatteessa meitä voisi kuvailla 
astetta kunnianhimoisemmaksi kuntouttavaksi työtoiminnaksi. Kaikki perustuu 
vapaaehtoisuuteen. Meillä ei ole päivittäin toistuvaa aikataulua tai tiettyjä 
tehtäviä. Mielettömässä valossa opetellaan yhdessä media- ja kulttuurialalla 
oikeasti tarvittavia käytännön taitoja projektikohtaisesti eri työtehtäviä 
kokeillen sekä toisia tukemalla. 

Alentuneen toimintakyvyn tai toi-
minnanrajoitteen nähdään helposti 
rajaavan henkilölle mahdollisten työ-
tehtävien laatua ja haastavuutta. Mie-
lettömän valon toiminnan kautta olen 
kuitenkin käytännössä nähnyt, että 
tämä ei ole totta. Mielettömän valon 
osallistujilla on monenlaisia taustoja 
ja tuen tarve vaihtelee. Toiminnassa 
on mukana mielenterveyskuntoutujia, 
kehitysvammaisia, CP-vammaisia tai 
muista syistä vaikeasti työllistyviä 
nuoria aikuisia.

Toimimme sekä media- että kult-
tuurialalla. Olemme tehneet useita 

suoria radiolähetyksiä eri festareilta, 
julkaisemme podcasteja ja sen lisäksi 
teemme myös videoita, järjestämme 
tapahtumia, kirjoitamme blogia ja 
olemme julkaisseet jopa musiikkia. 
Kaikki eivät ole kiinnostuneita esillä 
olosta. Heille on tarjolla paljon sopivia 
taustatöitä, kuten järjestelyä ja orga-
nisointia, jota tuottamiseksi kutsutaan. 
Muutamat ovat osoittaneet lahjakkuutta 
graaffisessa suunnittelussa suunnit-
telemalla levynkansia tai piirtämällä 
sarjakuvia. Lähetysten ja juttujen teosta 
ei myöskään tulisi mitään ilman teknistä 
osaamista; minne mikäkin johto menee, 
miten radiopöytä pystytetään. 

Heljä Hesso
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Aktiivisena toimijana

Yksi suurin este ihmisen kehittymiselle 
on itsetunto. Ihminen muodostaa 
käsityksen itsestään peilaamalla itseään 
muihin ja saamaansa palautteeseen. 
Itsetunto kasvaa pikkuhiljaa onnis-
tumisten kokemusten kautta. Mie-
lettömässä valossa toimintaan 
osallistujia ei kutsuta asiakkaiksi 
vaan vertaistuottajiksi. Tosin myön-
nettäköön, että hakiessani medialupaa 
erilaisiin tapahtumiin, olen käyttänyt 
toimittaja -sanaa, sillä se avautuu ulko-
puolisille huomattavasti paremmin ja 
luo uskottavuutta. 

Se, että näkee itsensä aktiivisena 
toimijana ja osana yhteiskuntaa, ei 
palvelun tai avun kohteena, on mer-
kittävää. Vaikka toiset tarvitsevat paljon 
tukea tekemisessä on Mielettömän 
valon toiminta  sekä yhteiskunnan 
tuottavuuden että näiden ihmisten 
itsetunnon kannalta perusteltua ja 
järkevää. Olen myös saanut jakaa 
osaamistani niille, jotka tarvitsevat 
enemmän tukea. Toisten ohjaaminen 
tuo oppimiseen uutta näkökulmaa. 
Nautin myös siitä, että saan neurologian 
kokemusasiantuntijana jakaa tieto-
taitojani ja auttaa ohjaajia pääsemään 
toimintakyvyiltään rajoittuneiden 
ihmisten maailmaan.

Sählätään ja selvitään yhdessä

Mieletöntä Valoa- projektissa kyse 
on vertaisoppimisesta ja oppimis-
prosessista. Aloitin tämän blogin kir-
joitamisen alunperin Tukholman termi-
naalissa, jossa mietin sitä, miten minä 
itse opin. Olin nimittäin unohtanut 
osan lääkkeistä ja kumihanskat kotiin. 
Viime viikolla kaipasin lisää sukkia ja 
silloinkin osa lääkkeistä puuttui. Tällä 
kertaa sen sijaan sain rahat juuri ja 
juuri riittämään, kiitos vertaistuen. 
Lähtiessämme viime viikolla Turun 
satamasta kohti Helsinkiä, kutsuin 
kaverin luokseni yöksi. En ajatellut 
että neljän ihmisen tavaroiden ja 
kahden pyörätuolin ahtaaminen 

Toyota Avensikseen on aikamoinen 
taidonnäyte. Enkä sitäkään, ettei jää-
kaapissani ole ruokaa. ”Pappa betalar”, 
kello oli lopulta yksi kun sekä minä 
että myös pyörätuolissa oleva kaverini 
olimme nukkumassa ja ”isi” pääsi 
lähtemään kotiin. 

Tästä saa helposti sen kuvan, että 
olettaisin ihmisten pelastavan minut 
kun olen joutunut niin sanotusti 
kuseen. Kyse on yksinkertaisesti siitä 
etten osaa ennakoida. Tätä kutsutaan 
toiminnanohjauksen ja hahmottamisen 
häiriöksi, josta on haastavaa kuntoutua, 
ainakaan nykyisellä tietotaidolla. Se 
myös mutkistaa opiskelua ja työn 
tekemistä. 

Ammatikorkeakoulut näkevät 
tämän asian liian suurena haasteena. 
Yliopisto taas opettaa asioita niin teo-
reettiselta pohjalta, että kokonaisuuksia 
on entistä vaikeampi hahmottaa ja 
sitäpaitsi istuessani avoimen yliopiston 
luennoilla nukahdin sinne. Media-alan 
ammatillinen koulutus taas on liian 
keskittynyt graaffiseen suunnitteluun, 
kuvaamiseen, valaisemiseen ja muuhun 
tekniseen hommaan mikä on sekä 

edellä mainittujen vaikeuksieni että 
kömpelön motoriikkani vuoksi täysin 
epärealistinen yhtälö.  Ainut vaihtoehto 
on siis opiskella tekemisen kautta 
tarpeeksi tuetussa ympäristössä ja sitä 
kautta pätevöityä niillä mediatyön osa-
alueilla, jotka minulle soveltuvat.

Tärkeitä kohtaamisia

Hankkeessamme ideana on keskittyä 
siihen puoleen aivoja joka toimii. 
Osalle projekti on päivätoiminnan 
korvike ja osalle taas tapa päästä kiinni 
työelämään. Oli toiminnan varsinainen 
funktio mikä tahansa, Mielettömän 
valon perusidea on saada ihmiset 
kohtaamaan toisiaan. Näistä koh-
taamisista syntyy merkittäviä ihmis-
suhteita ja mahdollisesti jopa työllisty-
mismahdollisuuksia. 

Työpaikkoja ei saada hienojen 
ansioluetteloiden tai tutkintojen 
kautta. Työpaikat kulkevat yleensä 
tuttujen kautta. Olen kokenut, että 
Mielettömän valon kautta minulle 

Heljä Hesso (vas.) ja Heta Hyttinen Tavastialla 
DiDa-tapahtumassa vammaisten päivänä 2016.



kuva: Pirita Tiusanen

kuva: Timo Arjasto
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Mieletöntä valoa on nelivuotinen 
(2014-2017) Sosped säätiön 
toteuttama ja RAY:n rahoittama 

hanke. Hankkeen tehtävänä on rakentaa 
malli, jonka kautta mielenterveyskun-
toutujat, kehitysvammaiset sekä media- 
ja kulttuurialojen ammattilaiset voivat 
yhdessä toteuttaa erilaisia mediasisältöjä 
ja kulttuurituotantoja. Hankkeeseen osal-
listumisen kautta on mahdollisuus saada 
kokemusta projektien tekemisestä sekä 
saada kulttuuri- ja media-alalta töitä joko 
vapaaehtoisena, freelancerina tai vaki-
tuisessa työssä. 

Työryhmään kuuluvat Jari-Pekka 
Hietsilta, Emmi Vainio, Måns 
Strömberg ja Hannu Stark. Työryhmällä 
on kokemusta ennen kaikkea media- ja 
kulttuurialoilta. Vertaistuottajakoulutuksia, 
joissa tutustutaan media- ja kulttuurialan 
töihin eri näkökulmista, on toteutettu 
yhteensä neljä; kolme Helsingissä ja 
yksi Tampereella. Osallistujia yhdellä 
kurssilla on ollut 6-14. Mielettömässä 
valossa toteutettavia tehtäviä ja mahdol-
lisuuksia mukautetaan osallistujan kykyjen 
ja voimavarojen 
mukaan. Tärkeintä 
on, että osallistuja on 
innostunut ja kokee 
kutsua alalle.

www.sosped.fi
www.mieletontavaloa.fi

voi avautua freelance-tyyppisiä, keik-
kaluontoisia media- ja kulttuurialan 
töitä suuremmalla todennäköisyydellä 
kuin esimerkiksi työkkäristä. Itse en 
ole sieltä juurikaan apua saanut ja 
samanlaisia kokemuksia on muilla tun-
temillani toimintarajoitteisilla ja vam-
maisilla henkilöillä.

Oikeasti mahdollisuus työllistyä

Itse en vielä ole saanut töitä, mutta olen 
päässyt puhumaan itselleni tärkeistä 
aiheista julkisesti. Olen tavannut 
monia itselleni merkittäviä ihmisiä. 
Joistain heistä on tullut jopa ystäviäni, 

joiden kanssa vaihdetaan kuulumisia 
ja halataan lämpimästi. Tietenkin 
sitä ensin ajatettelee että tuo on vain 
rooli, jota julkkiksen kuuluu tehdä. 
Mutta mitä useammin näet ihmistä, 
alat huomata että hän oikeasti välittää. 
Minusta se tuntuu hemmetin hassulta, 
enhän minä ole tehnyt mitään, että 
Michael Monroella ja E-type:lla olisi 
jokin syy minusta välittämiseen, silti he 
ovat iloisia ja vaihtavat muutaman sanan 
ja E-type yleensä tarjoaa paukun. Pieniä 
asioita mutta äärimmäisen merkittäviä 
silloin kun on sellainen tunne, että olisi 
parempi vaihtaa hiippakuntaa.  

Osa vertaistuottajista on kuitenkin 
työllistynyt erilaisiin freelance-pro-

jekteihin ihan oikeaan kunnon palk-
katyöhön. Tässä suhteessa olemme 
tehneet yhteistyötä mm. YLEllä esitetyn 
Sekasin-sarjan kanssa ja useiden eri jär-
jestötoimijoiden kanssa.

Olen äärimmäisen huono pitämään 
hissipuhetta, eli selittämään asioita 
lyhyesti. Kiteyttäisin projektimme 
idean näin:”Mieletöntä Valoa on 
projekti, jonka tarkoituksena on 
antaa eritavoin toimintarajoitteisille 
ihmisille mahdollisuus tehdä mediaa ja 
kulttuuria.” 

Tuotoksemme ovat nähtävillä 
osoitteessa www.mieletontavaloa.fi ■

Suoraa  rad io lähetys tä  Maa i lma Ky lässä  - fes tare i l ta 
2016. Pasin ja Tomin haastateltavana Anna-Maija Beloff .

Vertaistuottajatapaaminen Helsingissä kesällä 2016.



Taimissa tapahtuu

17
kipunoita 1 / 2017 

Mielen voimaa -luento
Torstaina 6.4. klo 14 
Ruusantalon Valo-tilassa, Koulukatu 11 (käynti sisäpihan kautta, ulko-ovessa lukee ”Valo”)
Luennoitsijana Jenni Sofia, mielen valmentaja

Miellä on hallussa yksi maailman tehokkaimmista työkaluista, oma mielemme! Sieltä löytyy kaikki esteen ja voimavaramme, mahdol-lisuutemme ja potentiaalimme. Mielen valmennus on mielen tree-naamista. Luennon avulla ymmärrät, miten mieli toimii ja miten siihen voi myönteisellä tavalla vaikuttaa. 

Luennolla teemme myös harjoituksia ja rentoudumme.

Luonnollista elämää -luennot:
Luonnollisia, helppoja sekä yksinkertaisia vinkkejä

- terveellisen ravitsemuksen
- miellyttävän ja palauttavan unen
- kehoa ja mieltä virkistävän liikunnan tuomiseksi osaksi arkea sekä lisäämään elinvoimaa 

sekä iloa elämään:)

Samalla tulemme myös tietoisiksi näiden osa-alueiden toisiaan tukevasta vaikutuksesta.

Luennot ovat vuorovaikutteisia, kestävät 1,5 h ja ohjautuvat osittain kuulijoiden tarpeiden 

mukaisesti.

Luennot ovat Ruusantalossa, (Koulukatu 11) 
Kohtaamispaikka Toivossa torstaisin klo 13-14.30.seuraavina päivinä. Keväällä on jäljellä 

vielä seuraavat luennot

- 30.3. uni
- 27.4. liikunta

Luennoitsijana Harri Virtanen



Toiminnanjohtajan palsta
Tiina Kopalainen

AJATUKSEN VOIMA

Uskon vahvasti siihen, että omilla 
ajatuksillamme on valtava 
vaikutus elämäämme. 

Ajatuksillamme muokkaamme 
omaa elämäämme ja luomme tule-
vaisuuttamme. Usein emme itsekään 
ymmärrä omien ajatustemme voimaa ja 
merkitystä. Muutamme, kehitämme tai 
tuhoamme omaa elämäämme paljolti 
omien ajatustemme voimalla.  

Se mihin keskitymme, vahvistuu ja 
suurenee. Hyvä moninkertaistuu kun
keskitymme siihen. Negatiivisuus
tekee samoin. Valinta on meidän:
kumpaa me haluamme lisää?
- Julia Cameron        -

Se,  mihin keskitymme myös 
vahvistuu ja suurenee. Ja selväähän se 
onkin. Jos ajatukset kiertävät samaa 
kehää ja toistuvat ajatusmallit vellovat 
päässä, ei ulospääsy ole helppoa. Jos 
mielemme keskittyy negatiivisiin 
asioihin, elämästämmekin tulee synkkää 
ja ikävää. Jos ajaudumme kielteisyyteen 
ja pelkoihin, on hyvä kääntää katse 
kaikkeen hyvään, mitä elämässämme 

on juuri nyt. Siitä syntyy kiitollisuus, 
joka pitää ajatuksemme enemmän tässä 
hetkessä.  

Sama pätee toisinkin päin. Kun 
ajattelemme hyvää ja positiivista, niin 
elämämmekin näyttäytyy ja tuntuu 
erilaiselta, myönteiseltä.  Miksi emme 
mieluummin eläisi hyvää ja riittävää 
elämää, johon voimme ajatuksillamme 
vaikuttaa kuin vain synkistellä ja 
profetoida maailmanloppua ja omaa ja 
muiden surkeutta.  

Olen ainakin itse huomannut mul-
listavan eron omassa ajattelutavassani, 
kun olen kiitollisuudella kohdannut 
elämäni vaikeudet, vastoinkäymiset, 
murrokset ja haasteet, ne suurimmat 
opettajani ja katsonut elämääni uusin 
silmin. Uusi lähtökohta elämässäni 
voisikin valmentaja Anthony Robbinsin 
sanoin olla ”Et koskaan häviä, vaan 
joko opit tai voitat!! ”Jokainen vas-
toinkäyminen onkin mahdollisuus 
oppia jotain uutta. Elämä näyt-
täytyykin suurena seikkailuna, jossa 
on loputon määrä mahdollisuuksia ja 

polkuja, tavoitteita, joita kohti lähteä 
kulkemaan.  Elän unelmista, mutta olen 
silti läsnä joka hetki omassa elämässäni. 
Kurkotan ja kuljen kohti tavoitteitani ja 
nautin samalla matkasta. 

Elämä taitaa loppu viimeksi olla 
aika yksinkertaista, kun osaa nauttia 
ja pyrkii pois turhasta suorittamisesta. 
Itsellänikin on kestänyt kauan tajuta 
tämä elämän yksinkertaisuus, mikä 
todella on tärkeää ja merkityksellistä 
minulle. Mikä on todellinen oikea syy 
MIKSI? ja KENEN KANSSA? ja MITÄ? 
haluan elämässäni tehdä. 

Mitä positiivisuus sitten oikein on? 
Positiivisuus tarkoittaa googlen mukaan 
myönteistä, hyväksyttävää, suopeaa, 
rakentavaa, vahvistavaa, vakuuttavaa, 
plusmerkkistä.  Tämä ei mielestäni 
tarkoita sitä, että positiivisuus olisi 
epärealistista hömpänpömppää, vaan 
tietoista aktiivista ajattelua. Niin 
negatiivisuus kuin positiivisuuskin on 
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Elämääsi eivät ensisijaisesti määrää 
ulkoiset edellytykset ja olosuhteet,
vaan ajatukset, jotka pyörivät mielessäsi.
- N.V. Peale       -



energiaa. Kaikki on energiaa ja energia 
on kaikki!!! 

Se, että on positiivinen,
ei tarkoita, että elämä on täydellistä.
Se tarkoittaa tietoista päätöstä siitä,
että keskittyy enemmän kaikkeen 
hyvään, jota maailmasta löytyy.
- arvostettu   -

Se, miten puhumme itsellemme, 
on myös merkityksellistä.  Kan-
nustammeko, arvostammeko vai 
latistammeko omaa ajatteluamme ja 
siten itseämme? Mitä oma puheemme 
itsellemme tekeekään itsetun-
nollemme?  

Laita se KUKA OLET
koko sieluasi myöten
likoon sen puolesta joksi
HALUAT TULLA!
- Heikki Harju    -

Mikä sitten on tärkeää elämässä? 
Itselleni auttaminen on tullut varsinkin 

viimeisinä vuosina tärkeäksi.  Auttaa 
voi niin monella tavalla. Tervehtiä, 
kuunnella, tuoda, viedä, kulkea palan 
matkaa yhdessä, jakaa kokemuksia, 
auttaa rahallisesti jne. Auttamisesta 
tulee minulle hyvä mieli.

Toisen ihmisen  
auttaminen
ei välttämättä
muuta maailmaa
-mutta se muuttaa
 tuon  ihmisen
 maailman.
-  hidastaelamaa.fi    -

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
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28.5.2016

Vaikea aamu
haikea yritys
ilon ylistys
uinnin voitto
päivän koitto
kaikki sujuu
lujuus kasvaa
vatsarasvaa sulatan

Pulahdan veteen’
vien kädet eteen
veto veto liuku
olen pian kuin riuku
ovensuussa odotan
hymy korvissa katsastan
ohikulkijat monet
monet kulkee
joku silmänsä sulkee
ja nikkaa,
”katos tota likkaa!”

Villitilli

olen mies johon on asennettu Windows
vaikka linux olisi parempi
ongelmien kaatama
kaikkien vihaama
kaikkien käyttämä
itsekin olen tehoton
vanhentunut Commodore 64
joka koittaa pyörittää
jotakin vitun windowsia
muutaman kilotavun muistillaan
teillä muilla on kaksi mikroprosessoria 
vähintään
jotkut olette superluokkaisia

Sami Nygren

MUUTTOESIMERKKI

Harvinainen lintu juo Afrikan vettä.
Kevyt jättiläinen asuu pitkänmatkan-helikopterissa.
Suomi-neito laskuvarjon nivelet naksahtavat.

Päivinen Timo
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runo elämälleni

Tyhjään toiveeseen sullottu unelmani
oma sydän kuori taas levollisuuden kelmut
itsestään
olisi parempi katkoa sillat takaisin
rakkauden kaipuuseensa
sanoa etten tule enää takaisin
vihaan teitä
lukoton rakkaus solmittiin
että elettäisiin vaan
ihan hyvä näinkin

ei lupauksia
vain nukkaa
paljon nukkaa
olen aivan nukan peitossa
sitä jää kun pyyhin halpaan paperiin
kasvojani itkun jäljiltä
se elää muistoissani
mutta nukkaa on sanasi olleet
elämäni
et antanut kuin nukkaa

raskas miehen  mieli odottaa
odottaa pitempiä aikoja kuin nainen
nainen laittaa raskaaksi miehen mielen
raskaan mielen kauneus
kun mies vain odottaa uutta elämää
joka kasvaa sisällään
pelkää keskenmenoa
pysy siellä kunnes on laskettu aika
toivon että tulet sieltä oikein päin
kyllä minä rakastan sinua
vaikka syntyisit hirttoköysi kaulan ympärilläsi
täynnä epilepsiakohtauksiasi
olet silti minun elämäni

arkeni pyörii jarruttomassa pohtimisen tilassa
välillä posahtaa ja syntyy sanaruumiita
lauseiden paareille
tuhkattavaksi bittiavaruuteen
en minä tiedä
moni sana elvytetään
mietitään uudelleen
antaa sanojen nauttia elämästään
sanaoikeuksia ei loukata

Sami Nygren

TODISTETTAVASTI

Todistettavasti ollut sota
jota todistettavasti ei ollut.

Päivinen Timo
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Johanna Ania

Vanamossa
Tuulispää

Valamon luostari on kummitellut 
mielessäni jo useiden vuosien 
ajan. Muutama vuosi sitten 

huomasin, että Valamoon kaivattiin 
vapaaehtoisia jonkin sortin rakennus-
talkoisiin. Tilasin esitteen - ja samana 

päivänä Valamossa syttyi tulipalo, joka 
aiheutti luostarin päärakennukselle 
mittavat vahingot. Näin tapahtuneen 
jonkinlaisena merkkinä siitä, ettei 
minun tulisi “ihan heti” suunnata 
kulkuani Valamoon. 
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Tuulispää Koin tuohon aikaan hyvin suurta 
alemmuudentunnetta ja syytin itseäni 
vahingoista ja epäonnistumisista - 
olkoonkin, että ne tapahtuivat omassa 
elämässäni varsin paljon pienemmässä 
mittakaavassa kuin tuo Valamon 
tulipalo. Koin kuitenkin, että ilmoittau-
tumisellani vapaaehtoiseksi sekä samana 
päivänä tapahtuneella tulipalolla oli 
jokin yhteys; sellainen yhteys, ettei 
minun tulisi toteuttaa unelmaani hyvän 
tekemisestä sekä luostarimaiseen elä-
mäntapaan tutustumisesta. Ettei vain 
sattuisi lisää vahinkoa...

Tänä talvena päätin kuitenkin 
toteuttaa unelmani. Olen ottanut 
tuohon neljä vuotta sitten tapah-
tuneeseen tulipaloon etäisyyttä, enkä 
enää näe yhtä selvää yhteyttä itseni 
ja tulipalon välillä. Selvennyksenä 
todettakoon, että olin tulipalon 
sattuessa viiden, kuuden tunnin 
ajomatkan päässä luostarista. Siispä 
ilmoittauduin luostarissa järjes-
tettävälle himmelikurssille. 

Muistan kierrelleeni äitini kanssa 
joulutoreilla ja -myyjäisissä. Äitini on 
haaveillut perinteisestä olkihimmelistä 
tupaamme - satavuotiaaseen poh-
jalaiseen tupaan, joka huokuu mennyttä 
aikaa ja elettyä elämää. Ilman olki-
himmeliä olemme kuitenkin palanneet 
kotiin - joka ikinen joulu. Tänä talvena 
päätin kuitenkin toteuttaa myös äitini 
haaveen ja suuren unelman: menen 
Valamoon ja teen hänelle joululahjaksi 
perinteisen olkihimmelin!

Matkani Valamoon kulki Helsingin 
kautta. Köröttelyä linja-autossa. 
Ihmiset vaihtuivat, vain minä jatkoin 
matkaa. Valamossa minua odotti 
sinertyvä talvi-ilta, lumikinokset ja 
paukkupakkanen. Saavuttuani Valamoon 
silittelin ensitöikseni luostarissa asuvaa 
noin kymmenvuotiasta Niksu-kissaa, 
joka lekotteli laiskana luostarin vas-
taanotossa. - Tuskin sitä haittasi, että 
otin muutaman kuvan ja kerroin 
terveisiä poikakaverini kissapojilta. 

Himmelikurssilla oli viitisentoista 
kättentaitajaa, ja minä. Osa kurssi-
laisista oli tehnyt elämänsä aikana jo 
tuhatkunta himmeliä, osa kurssilaisista 
oli nähnyt himmeleissä käytettävää 
ruisolkea lähinnä kaukaa pelloilla. 
Minä kuuluin tuohon jälkimmäiseen 
ryhmään. Kurssin alussa tutustuimme 
erilaisiin himmelimalleihin ja 
opettelimme peruskuvion tekemistä. 
Valitsin himmelimallikseni perinteisen 
olkihimmelin, jota olin jo niin kovin 
monta kertaa haeskellut joulumyy-
jäisissä - ja toreilla - turhaan.

Turhaan - iski välillä mieleni 
perukoille. Muiden kurssilaisten 
saadessa valmiiksi ensimmäisen, toisen, 
ja kolmannenkin himmelinsä minä 
tuskailin omani parissa. Täytyykin 
todeta, että perinteinen olkihimmeli 
on hyvin suuritöinen. Himmelityöhön 
oli varattu yksi kokonainen päivä sekä 
kaksi puolikasta päivää. Kurssi alkoi 
sunnuntai-iltana ja päättyi itsenäi-
syyspäivän ehtooseen.

Himmeleiden lisäksi tutustuin 
ortodoksiseen jumalanpalvelukseen, 
vaikka aluksi meinasinkin jänistää ja 
jättää kirkon oven avaamatta. Tiesitkö 
muuten, että orto-
doksisessa juma-
lanpalveluksessa 
naiset sijoittuvat 
kirkon vasemmalle 
puolelle ja että 
naisten päät tulee 
peittää huivilla? 
J u m a l a n p a l -
veluksen aikana 
seistään, mutta 
kirkkoon on myös 
sijoitettu penkkejä 
niitä tarvitseville. 
Viimeisenä iltana 
p u u h a s t e l i n 
h i m m e l i n i 
parissa aina ilta-
k y m m e n e e n 
saakka, eikä 
valmista tullut.

Jatkoin työtä vielä seuraavan päivän 
aamuna - ja valmistahan tuli! Häkellyin 
onnistumisestani itse niin paljon, että 
huomasin kyynelten nousevan silmiini: 
mä tein sen! Kurssin päättyessä saimme 
kurssitodistuksen sekä luostarin lahjana 
tuohuksen. Ennen kotimatkaa pakkasin 
himmelin pahvilaatikkoon kotiin 
viemisiksi ja kävin ostamassa luostarin 
myymälästä munkkien tekemää musta-
viinimarjamehua sekä mustaa teetä.

Tuosta mustasta teestä tuleekin 
mieleeni ensimmäinen iltani 
luostarissa. Otin iltajuomiseksi kupin 
teetä. Teetä siemaillessani totesin 
vieressäni istuville naisille, kuinka tee 
on niin kovin voimakkaan makuista. 
Kävin lisäämässä kuppiin maitoa ja nie-
leskelin teen viimeiseen pisaraan asti. 

- Olipa pahaa, tuumasin. Seuraavana 
iltana kuppiini valikoitui taas tuota 
munkkien tekemää mustaa teetä. Nyt 
tosin huomasin teepannun edessä 
kyltin, jossa luki: “Tosi vahvaa. Sekoi-
tussuhde 1 teetä 5 vettä”. Eli teetä ei 
tullutkaan kaataa kupin täydeltä, vaan 
lantrata kuumalla vedellä suhteessa 1:5. 
No, kolmanteen kuppiin... ■
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Kun Suuri Isänmaallinen sota 
alkoi, Lena Jegorova päätti 
yhdeksännen luokan. Hän 

oli 16-vuotias. Hän muistaa pimeän, 
sodanaikaisen kaupungin, muistaa, 
kuinka sotilaat lähtivät rintamalle, ja 
joka aamu hän kuuli radiosta laulun: 
”Nouse, maa valtava, nouse taisteluun 
elämästä ja kuolemasta!” .

Vuoden kuluttua Lena päätti 
koulun ja meni lääketieteelliseen insti-
tuuttiin. Mutta sitten hän alkoi ajatella: 
”Opiskella voi myöhemminkin, kun 
sota on loppunut”. Ja hän päätti lähteä 
rintamalle. Mutta ihmiset sanoivat 
hänelle: ”Tyttö hyvä, maa tarvitsee 
lääkäreitä”. Ja niin Lena jatkoi opiskelua 
instituutissa. Hän halusi tulla todella 
hyväksi lääkäriksi.

– Lena, sinulla on todellisen lääkärin 
luonne! – sanoivat hänelle ystävät.

– Millainen luonne lääkärillä sitten 
on?

– Lääkärin pitää olla rauhallinen, 
varma asiastaan! Sitähän sinä olet, Lena!

Kun Lena valmistui instituutista, 
hän lähti työhön Pohjoiseen, Diksonin 
saarelle, joka sijaitsee Karanmeressä. 
Junassa eräs matkustajista kysyi häneltä:

– Neiti, minne te olette matkalla?
– Arktikalle, Diksonin saarelle.
– Töihinkö?
– Kyllä, olen lääkäri.
– Oletteko hiljan valmistunut ins-

tituutista?
– Kyllä.
– Mutta miksi päätitte lähteä 

Diksonin saarelle? Tiedättekö, mikä 
paikka se on?

– En, mutta otan kyllä selvää, – 
vastasi Lena iloisesti.

– Siellä on kylmä ja lunta, puoleen 
vuoteen ei ole aurinkoa.

– Mutta siellä ihmiset asuvat ja työs-
kentelevät – tiedemiehet, geologit. Ja 
ihmiset tarvitsevat aina lääkäriä.

Lenan otti vastaan Vasilij Vasiljevitsh 
Hodov – vanhempi napaseutututkija, 

TODELLINEN LÄÄKÄRI

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 

joka oli asunut saarella jo 
15 vuotta. Hän katsoi Lenaa 
ja sanoi: ”Hyvää päivää”! 
Mutta ajatteli itsekseen: ”Mitä 
hän aikoo täällä tehdä? Nuori 
ja kokematon. Hänellä tulee 
olemaan vaikeata”.

Vasilij Vasiljevitsh 
näytti hänelle, missä napa-
tutkijat asuivat – muutama 
pienehkö talo, pieni sairaala, 
missä Lenan oli määrä työs-
kennellä. Samassa paikassa oli huone, 
missä hänen oli määrä asua. Lena 
meni huoneeseensa ja istuutui, kaikki 
ympärillä oli epätavallista, uutta. Mutta 
hetken kuluttua astui huoneeseen 
Hodov ja sanoi: ”Tarvitsemme apuanne. 
Napaseutuasemalla on sairastunut pieni 
poika. Sinne on pitkä matka ajaa – 150 
kilometriä. Tulette konsultoimaan 
radion välityksellä”.

Kaksi päivää Lena taisteli kau-
kaisella napaseutuasemalla olevan 
lapsen hengen puolesta. Kahden päivän 
kuluttua pojan vointi parani. Hodov 
oli tyytyväinen uuteen lääkäriin. 
Nyt hän jo ajatteli: ”Nuoruus ei estä 
häntä tulemasta todelliseksi naparet-
keilijäksi”.

Kolme vuotta Lena asui Poh-
joisessa. Hän hoiti aikuisia ja lapsia. 
Teki kaikkea tarpeellista. Napaseutu-
tutkijat rakastivat lääkäriään. He elivät 
sopuisasti. Pohjoisessa ei ole pahoja 
ihmisiä, siellä asuu urheita, rauhallisia, 
voimakkaita ihmisiä, jotka osaavat 
voittaa vaikeudet ja jotka aina auttavat 
toisiaan.

Kerran kaukaisella napaseu-
tuasemalla sairastui vakavasti nainen. 
Hänet piti panna sairaalaan, ja tarvittiin 
lentokonetta. Lentokone voitiin antaa 
vain satamasta. Mutta saarelta ei voitu 
ilmoittaa satamaan siitä, että tarvittiin 
lentokonetta, koska saaren radioasema 
oli mennyt rikki. Silloin Lena päätti 
lähteä jalkaisin satamaan.

– Lida, – sanoi Lena ystävät-
tärelleen, – minä lähden jalkaisin 
salmen kautta ja pyydän, että 
annettaisiin lentokone.     

– Ei, ei. Nyt ei saa mennä salmen 
kautta. On kevät, jäät ovat lähtemässä, 
voi hukkua.

– Älä ole levoton. Minä olen kevyt 
ja aion kävellä nopeasti

Lena lähti jalkaisin, ja muutaman 
minuutin kuluttua tuli Hodov. Lida 
kertoi hänelle Lenasta, ja he lähtivät 
yhdessä rantaan. Lena oli jo kaukana 
rannasta.

– Pysähdy! – huusi Hodov. – Voit 
hukkua!

Lena kulki eteenpäin, jää ritisi joka 
askeleella. Lenaa pelotti, hän saattoi 
minä hetkenä hyvänsä hukkua, mutta 
hän ajatteli: ”Ei voi palata. Ihminen 
kuolee, jos minä en saa autetuksi 
häntä”.

Lena pääsi satamaan, lentokone 
annettiin ja nainen saatiin pelastetuksi.

Myöhemmin Lena sanoi aina: 
”Pohjoinen auttoi minua tulemaan 
todelliseksi lääkäriksi”.
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Sata vuotta on pitkä aika. Maamme 
on käynyt kolme sotaa itsenäisyytensä 
aikana, ja tällä hetkellä tasavallan pre-
sidenttinä oleva Sauli Väinämö Niinistö 
on kahdestoista presidenttimme. 
Maamme on nuori, ja sen historian-
kirjoituskin alkaa oikeastaan vasta 
1100-luvun loppupuolelta.

Ensimmäiset maininnat maailman-
historiassa suomalaisista ovat noin 
vuodelta 100 jKr. jolloin roomalainen 
historioitsija Publius Cornelius Tacitus 
mainitsi suomalaiset ensimmäistä 
kertaa.

Teoksessaan Germania Tacitus 
kutsuu suomalaisia fenneiksi, mutta 
hänen kuvauksensa meistä on nykyisen 
historiantutkimuksen mukaan hieman 
harhaanjohtava. Tämän päivän histo-
riankirjoituksen mukaan Tacitus kuvasi 
todennäköisesti saamelaisten elämää 
nykyisen Suomen alueella, eikä siis 
kaikkia suomalaisia heimoja. Meistä 
suomalaisista on ainakin nimenä 
maininta jo lähes kahden tuhannen 
vuoden takaa.

Varhaisimmat Suomen aluetta 
koskevat kirjoitukset ovat Ruotsin 
piispojen pyyntöjä ja toiveita Rooman 
paaville; piispat pyytävät paavilta 
lupaa suomalaisten käännyttämiseksi 
ja lupaavat samalla paaville lisää 
verotuloja, jos saavat luvan käänny-
tystyöhön. Tuolloin 1100-luvun loppu-
puolella valtioiden rajat olivat erittäin 
hämärät ja ylipäätään käsite valtio oli 

S u o m i  j u h l i i 
SATAVUOTISTA ITSENÄISYYTTÄÄN

Marko HeikkiläSuomi itsenäisenä valtiona täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Asiaa 
ei ole voinut olla huomaamatta, koska jokainen televisiokanava, 
sanomalehti ja useat suomalaiset nettisivut kertovat juhlavuodesta. 

hyvin liikkuva käsite, joka muuttui sen 
mukaan, kun vallassa oleva kuningas 
oli saanut itselleen maa-alueita val-
loitettua. 

Tuona aikana ei puhuttukaan 
niinkään valtiosta, vaan valtiota 
kuvaamaan käytettiin termejä kruunu 
tai kuningas. Vielä ennen kuin ruot-
salaiset tulivat hallitsemaan suomalaisia, 
Suomen aluetta ei hallinnut kukaan. 

Suomen alue oli jakaantunut eri 
heimoihin. Näillä oli omat alueensa, 
joilla asuivat, metsästivät ja viljelivät 
maata. Näitä heimoja olivat muun 
muassa lappalaiset, hämäläiset ja 
savolaiset.

Varhaisin Suomen aluetta koskeva 
historian kirjoitus on kirjoitettu ruotsin 
kielellä. Ensimmäiset suomenkieliset 
kirjalliset lähteet löytyvät oikeastaan 
vasta 1500-luvulta, jolloin Mikael 
Agricola pystyi luomaan suomen 
kielestä sen kirjoitetun muodon. 

Me olemme kulkeneet pitkän 
matkan historiaa ilman, että meistä 
olisi kovin paljon kirjoituksia kirjoitettu 
suomeksi. Me suomalaiset olemme 
olleet pitkään muiden maiden hallit-
sijoiden alaisina, ja ehkäpä tästä syystä 
sivistys on tänne kulkeutunut hitaasti.

Sivistyksen hidas kulkeutuminen 
Suomeen on aiheuttanut sen, että suo-
malaisilla on edelleen sellaisia piirteitä, 
joita ei monilta lähiseutujemme 
kansoilla ole. Nämä suomalaisille 
ominaiset piirteet lähinnä selittyvät 

sillä, että Suomi oli vielä 1950-luvulla 
agraarivaltio. 

1950-luvulla syntyneet täyttävät 
tällä vuosikymmenellä kuusikymmentä 
vuotta. Aika tarkalleen tämä aika 
on siitä, kun suomalaiset irtautuivat 
suuremmassa määrin maaseudusta 
ja muuttoliike kaupunkeihin alkoi. 
1960- ja 1970-luvuilla muuttoliike kau-
punkeihin oli hyvin voimakasta. 

Vanha viisaus väittää, että sivistys 
kasvaa kaupungeissa ja maaseutu 
edustaa enemmän perinteisiä arvoja, 
silti meissä suomalaisissa asuu yhä 
edelleen suuri rakkaus luontoon. Suo-
malaisten luonnonläheisyys on asia, jota 
turistit tulevat Suomeen katsomaan. 

Väitän, että ihminen tuntee onnen 
hetkiä erityisesti silloin, kun hän 
saa luonnosta kokemuksia ja pystyy 
ammentamaan voimaa itseensä puiden 
metsistä ja väreilevistä metsäpuroista. 
Meillä suomalaisilla on kaikesta kur-
juudesta huolimatta erittäin hyvät 
oltavat. 

Meillä on rauhallinen maa ja rau-
hallinen kansa, mutta maailma on 
muutoksen tilassa. Suomalaisten ei 
pidä sulkea silmiään muutokselta, joka 
nyt on käynnissä. Sodat maailman eri 
alueilla aiheuttavat paljon pakolaisuutta, 
ja sen suhteen myös suomalaisten tulee 
kantaa oma kortensa kekoon. 

On hyväksi, että maailma muuttuu 
ja suomalaiset siinä mukana, myös itse-
näisyyden juhlavuotena. ■
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Musiikki on ollut lähellä 
sydäntäni niin kauan kun 
muistan. Koen musiikin 

tekemisen terapeuttiseksi muodoksi 
poistaa pahaa oloa tai vastaavasti 
buustata hyvää oloa.

Siitä saa  aina hyvät fiilikset, kun 
kuuntelee itselle tärkeitä biisejä tai 
tekee biisin, jonka takana seisoo 
ylpeänä. Jos taas kuuntelee biisejä, jotka 
kirvoittavat huonoja muistoja, on sekin 
hyvästä.  Sitä kautta oppii elämään myös 
huonojen muistojen kanssa; niitäkin 
biisejä oppii kuuntelemaan niin, ettei 
niistä jää paha maku suuhun. 

Huonoa oloa puran kappaleiksi, 
jotka kertovat hyvinkin yksityiskoh-
taisesti omasta elämästäni, omista aja-
tuksistani tai näkemyksistäni. Näihin 
on helppo samaistua, jos kärsii masen-
nuksesta.

Koen olevani jonkinlainen totuu-
dentorvi itselleni: jos en muuten usko 
tai ymmärrä asioita, joita minulle on 
tapahtunut, niin biiseissäni vakuutan 
ne myös itselleni. Hyväksyn sitä kautta 
itseni ja kaiken itsessäni paremmin. 

Musiikkityylini on rehellistä ja 
puhuttelevaa, runollista ja tarinavetoista 
suomiräppiä. Musiikkini on rehellistä ja 
aitoa minua, lisäämättä tai poistamatta  
mitään. Koen saavani musiikilla jon-
kinlaisen mielenrauhan sisälläni.

Kuuntelija voi samaistua ja ajatella, 
että ei olekaan ainoa, joka kelaa noin. 
Kerron biiseissäni masennuksestani 
ja kaikista omista kokemuksistani, 
niin hyvästä kuin pahastakin fii-
liksestä. Sitä jotenkin tuntee musiikin 

M u s i i k k i 
& masennus

Musiikkiani löytää youtubesta: 
www.youtube.com/jamicomusic

tekemisen omakseen heti, kun tarttuu 
musalaitteisiin, laittaa kuulokkeet 
korville ja alkaa vetämään ensimmäisiä 
laineja raidaksi. 

Masennuksesta aloin kärsiä jo 
vuonna 2010, ja siitä seurasi ns. masen-
nuskierteitä, jotka jatkuvat edelleen. 
Pahimmat ajat sijoittuvat vuosille 2010 
- 2013, jolloin olin lähellä kuolemaa. 
Olin täysin hukassa itseni kanssa ja tein 
itselleni pahaa fyysisesti ja henkisesti. 
En välittänyt itsestäni tai siitä,  miten 
minulle käy. 

Kävin myös tuona aikana kahdesti 
psykiatrisessa laitoksessa nollaamassa 
tilannettani omatahtoisesti. En edes 
tarkasti muista kaikkea noista vuosista. 
Olin niin pihalla ajatusteni kanssa. 
Oikeastaan minulla ei ollut mitään 
ajatuksia. 

Paikka, jossa kävin aluksi jut-
telemassa ongelmistani, oli 
hämmentävä. Ei paikassa sinällään 
ollut mitään vikaa, mutta terapeuttini 
vaihtui useasti. Tästä syystä joudun 
todella monta kertaa kertaamaan samat 
asiat, jotka edellisen kanssa kävin läpi. 
Tämä sai aikaan tunteen, että olen 
kierrätystavaraa, jonka voi siirtää seu-
raavalle, kun itsellä ei kiinnostus enää 
riitä auttamaan. 

Näin jatkui jonkin aikaa, kunnes 
siirryin täysin toisaalle, ja siellä olen 
käynyt juttelemassa tähän päivään asti 
ja käyn tästä eteenpäinkin. 

Koen, että eniten minulle on ollut 
apua musiikista, avopuolisostani, 
läheisistä ystävistä ja perheestä. He 
ovat tukeneet alusta lähtien masen-

nuksessani, ymmärtäneet minua ja 
hyväksyneet minut tällaisena kun olen. 

Myös musiikki  ja siitä saamani 
palaute ovat olleet tärkeässä osassa 
parantumista. Tuki on ollut tärkeää 
myös musiikkini kanssa. Olen saanut 
kehuja rohkeudestani kertoa kaikille 
omista ongelmistani. Kiitos kaikille, 
jotka ovat olleet tukenani  ja ovat 
edelleen vieressäni!

Tähän loppuun haluan vielä 
tsempata kaikkia, jotka kärsivät 
masennuksesta. Älkää luovuttako, 
valon pilkahdus kyllä näkyy, ja kun se 
näkyy, niin tarttukaa siihen ja pitäkää 
lujasti kiinni. Niin nousette suosta. 
Niin minäkin tein musiikin kanssa, se ja 
läheisten tuki nostivat minut pinnalle. 

Tässä ollaan, ja vaikka edelleen 
tulee hetkiä, jolloin haluaisi lyödä 
hanskat tiskiin, jaksan uskoa parempaan 
huomiseen ja vielä parempaan tule-
vaisuuteen. 

Tee sinäkin sitä, mikä saa sinut 
purkamaan surkeata oloa ja saa sinulle 
paremman olon, oli se sitten musiikki, 
piirtäminen tai vaikka kirjoittaminen. 
Kaikki, millä pitää ajatukset kasassa ja 
virkeänä, auttaa jaksamaan eteenpäin.

Hyvää jatkoa kaikille! Kiitos kun 
luit, ja toivottavasti tästä oli apua 
sinulle!

Terveisin Jami / Jamico

 



27
kipunoita 1 / 2017 

Asia nousi myöhemmin esille Taimin 
vapaaehtoistoiminnan merkeissä, ja 
lopulta asiaa huolellisesti harkittuani 
päätin mennä Muotialaan haastattelu-
tuokioon loppuvuodesta 2015. Se johti 
kurssin aloittamiseen Helmikuussa 
2016. Koulutus kestäisi kevätkauden, 
mutta käytännössä monella opis-
keluaika venyisi pidemmäksi.

Koulutuksessa käydään nopeaan 
tahtiin läpi isoja ja tärkeitä teemoja. 
Opiskelijan on syytä olla melko hyvin 
sinut menneisyyden kokemusten 
kanssa, ja omata kykyä niiden käsit-
telemiseen. Muuten tämä henkilö-
kohtainen prosessi voi käydä liian 
raskaaksi.

Ymmärsin tämän asian siinä 
vaiheessa, kun käsiteltiin trau-
ma-aihetta. Traumojahan meillä suo-
malaisilla riittää, sillä ne siirtyvät 
sukupolvien yli. Tulevilla kursseilla 
koulutusaika onkin venytetty vuoden 
mittaiseksi.

Koulutuksessa käytiin läpi myös 
Tampereen kaupungin sosiaali- ja ter-
veyspuolen palvelujärjestelmää, jonka 
merkeissä saimme kuunnella monien 
ammattilaisten puheenvuoroja. Kaikista 
antoisinta oli kuitenkin kuulla muiden 
kokemusasiantuntijoiden esityksiä, 
joista virisi vahva vertaisuuden tunne.

Oma lähestymiseni uusiin asioihin 
on varovainen. Ensin mietin kauan, 
että uskaltaudunko koko koulutukseen. 
Sitten mietin, että käyn luennot läpi, 
mutta en pidä harjoitusesitystä, enkä 

k o k e m u k s i a 
KOKEMUSASIANTUNTIJUUDESTA

Marko A-KKokemusasiantuntijatoiminnasta kuulin ensimmäisen kerran vuonna 2012, 
ollessani Kiipulassa kurssilla. Teimme tuolloin vierailun Muotialan Puiston 
Kansalaistoimintaan. Innostuin asiasta jo silloin, mutta aika ei ollut vielä 
kypsä, vaan se jäi hautumaan muutamaksi vuodeksi.

näin ollen ala tekemään koko työtä 
vahvan esiintymisjännityksen vuoksi. 

Ajattelin, että joka tapauksessa 
koulutus on vahva terapeuttinen 
prosessi, joka jo sinällään kannattaa. 
Niin se varsin monen kohdalla 
meneekin. 

Rohkaistuin kuitenkin pikkuhiljaa 
etenemään pidemmälle ja pidemmälle. 
Lopulta pidin harjoitusesitykseni viime 
syksynä. Se oli rohkaiseva kokemus, 
koska itse esitystilanteessa en juurikaan 
enää jännittänyt. 

Esityksestäni myös virisi hyvä 
keskustelu, joten varmistui sekin asia, 
että elämäntarinani oli kuulijoiden 
mielestä kiinnostavaa kuunneltavaa. 
Ehkäpä työstäni kokemusasiantuntijana 
olisi hyötyä samanlaisista vaikeuksista 
kärsiville, ja keikoistahan maksettaisiin 
palkkio.

Eipä aikaakaan, kun tarjottiin 
ensimmäisiä työkeikkoja. Syksyn 
aikana ehdin tehdä neljä hyvin erilaista 
keikkaa. Kahdesti olen osallistunut 
harjoitukseen, jossa terveydenhuollon 
ammattilaiset harjoittelivat moniam-
matillisen tiimin hoitokokousta. 
Tehtäväni oli siis esittää asiakasta, ja 
antaa palautetta tiimin toiminnasta.

Kerran vierailin keskustelu-
ryhmässä, joka koostui syrjäytymis-
vaarassa olevista työikäisistä ihmisistä.

Neljäs keikkani oli haastattelu, 
jossa kerroin opinnäytetyötä tekevälle 
sosiaalipsykologian opiskelijalle koke-
muksistani työelämässä.

Tulevaisuudessa keikkojen lisäksi 
aion osallistua myös lisäkoulutuksiin. 
Suunnitelmissa on seuraavaksi kes-
kusteluryhmien ohjaajan kurssi. Lisä-
kouluksiin kannattaa osallistua, jotta 
kiinnostus ei pääse hiipumaan.

Kaiken kaikkiaan tähänastinen 
kokemukseni kokemustoimijuudesta on 
ollut hyvin antoisa. Olen saanut kosolti 
itseluottamusta huomatessani, että olen 
edistynyt, ja ylittänyt henkisiä esteitä. 

Kannattaa tehdä asioita, jotka kiin-
nostavat, vaikka jännittäisikin, sillä 
pienemmästäkin onnistumisesta seuraa 
vahva voimaantumisen tunne.

Kaikki kokemukset eivät välttämättä 
ole silti positiivisia. Kyse on kuitenkin 
palkallisesta asiantuntijatyöstä, jossa on 
haasteensa. 

Tärkeää on myös osata antaa 
kritiikkiä, jos siihen on aihetta. Liian 
kiltti ei pidä olla, koska näissä keikoissa 
kyse on usein kehitystyöstä. 

Kokemusasiantuntijan sana on 
painava, ja työ on yhteiskunnallisesti 
arvostettua. Kokemustoimijuuden 
kenttä laajenee koko ajan. Voin kyllä 
lämpimästi suositella kaikille kiinnos-
tuneille, jotka vähän haluavat laajentaa 
rajojaan mukavuusalueen ulko-
puolelle.■
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Mummu ja äiti ovat soittaneet 
pianoa 1950-60-luvulta. Piano 
periytyi Tialle, ja niin paljon kuin hän 
itse pitääkin pianomusiikista, ei oma 
musiikillinen suuntaus riittänyt pianon 
aktiiviseen käyttämiseen.

- Oli aika miettiä sille uusi koti, Tia 
kertoo. Hän halusi, että piano tulisi 
paikkaan, jossa se tuottaisi iloa mah-
dollisimman monelle.

- Olen usein täällä Pyynikillä ja 
tiesin Ruusantalon. Katselin sitä ja 
mietin, että tuonne pianoni sopisi. 
Kun tutustuin toimintaanne, tunne 
vahvistui. Ajattelin, että musiikki on 
mielestäni terapeuttista ja piano voisi 
olla täällä hyvä lisä.

MUMMUN PIANO tuli Taimiin

Ritva Merinen

Taimilla on ollut Ruusantaloon 
muutosta asti piano, jonka vireessä 
pysyminen on ollut haasteellista. Monet 
kymmenet yhteislaulut ja juhlat on 
sillä läpi soitettu, mutta ilolla otimme 
vastaan Tian lahjoituksen. 

- Kiva, että yksityisetkin henkilöt 
voivat olla mukana tukemassa tällaista 
toimintaa omalla tavallaan, Tia iloitsee.

Kuljetusliike toi pianon perille

”Laita hyvä kiertämään”, sanotaan 
monestikin. Nyt se toimi hienosti. 
Sovittuaan lahjoituksesta Tia soitti 
kuljetusliikkeeseen tilatakseen kul-
jetuksen pianolle Ruusantaloon. Pienen 

Tia lahjoitti Taimille pianon, jonka hänen mummunsa oli hankkinut 
Tian äidin lapsuudenkotiin yhteiseksi iloksi.

juttelutuokion jälkeen kuljetusliike 
J-P Mäenpää ilmoitti haluavansa 
osallistua ja lahjoittavansa kuljetuksen. 
Jari ja Timo kävivät tuomassa pianon 
perille.

Kiitos lahjoittajille! ■

Kiitos kuljetusliike J-P Mäenpää!Tia lahjoitti  pianon Taimi ry:lle.



S a r j a k u v a t
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Taimissa tapahtunutta

kuva: Ritva Merinen
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Kävimme Taimin vapaaehtoisten kanssa ansioituneen vuoden päälle yhdessä 
syömässä. 

Mukana oli Taimin ryhmien ohjaajia, Kohtaamispaikan valvojia, hallituksen 
jäseniä ja työntekijät. Vietimme mukavan yhteisen lounaan, josta suuntasimme 
yhdessä Taimin 40-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettyyn Eput-elokuvan 
näytökseen.

Ta i m i n  va p a a e h t o i s t e n  y h t e i n e n
LOUNASHETKI VUODEN PÄÄTTEEKSI



Taimissa tapahtunutta
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Nelikymppisten juhlat
Joulukuussa varasimme 40-vuo-

tisjuhlamme kunniaksi koko elo-
kuvanäytöksen Eput-elokuvaan.

 Eppu Normaali -yhtye vietti 
myös omia nelikymppisiään viime 
vuonna, joten tapahtuma olikin 
oikea nelikymppisten juhla.

Katsomo oli täynnä taimilaisia 
ja taimilaisten ystäviä. Elokuvan 
kanssa oli  myös tarjolla elo-
kuvaherkkuja: popcornia ja 
juomat. Puheenjohtajamme 

Aila Dündar-Järvinen piti alussa 
lyhyen terveyhdyspuheen. 

Elokuva oli hyvä ja katsojat 
olivat palautteen mukaan todella 
tyytyväisiä. Nuoremmatkin mukana 
olleet tunnistivat tutut, paljon 
soineet kappaleet. Manserokin 
Eput ovat kyllä erityisesti meidän 
tamperelaisten ja pirkanmaalaisten 
sydäntä lähellä.

Saimme kaikki paljon uuttakin 
tietoa Epuista ja heidän taipa-
leestaan. Elokuva oli hauskalla 
tavalla toteutettu dokumentti. Ei 
tullut aika pitkäksi!

Kiitos kaikille mukana olleille. 
40-vuotisjuhlavuottamme oli hienoa 
juhlia kanssanne koko vuoden ja 
sen päätös oli hieno! ■
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POP UP -joulukahvila ja 
MYYJÄISET Ruusantalossa

Ruusantalossa järjestettiin 
joulukuussa Pop Up jou-
lukahvila joulukuisena sunnun-
taipäivänä. Kahvilan lisäksi 
pidettiin myös myyjäiset. 

Vitriini oli piukassa ihania 
kakkuja, pikkuleipiä, tuoretta 
pullaa ja leivoksia. Niitä sai 
ostaa mukaansa tai nauttia 
paikan päällä. Mukaan 
ostettavaksi löytyi myös kui-
vakakkuja ja joululimppuja.

Kaikkien herkkujen päälle 
oli vielä arpajaiset, joissa oli 
hyvät palkinnot.

Pop Up joulumyyjäisissä 
pääsi myös laulamaan jou-
lulauluja, Eero Pekkonen säesti 
laulajia haitarillaan.

Päivän aikana kävijöitä oli 
noin 90. ■

Herkkuja, herkkuja, herkkuja!
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Jouluviikolla vietimme Taimissa perinteistä 
yhteistä joulujuhlaa. Meillä oli lämmin ja 
tunnelmallinen juhla. Ohjelma oli ensi-

luokkaista ja seura mahtavaa. Tarjoiluina oli 
joulutorttuja ja glögiä ja tietenkin suklaata.

Ohjelma oli taimilaisten omin voimin 
rakennettua. Toiminnanjohtaja piti ava-
jaispuheen ja summasi mennyttä vuotta, Tauno 
luki tampereenkiälisen evankeliumin, Mar-
ja-Leena muisteli reissujaan, Taimin bändi 
soitti, lauloi ja laulatti joululauluja ja Jatkoai-
ka-bändi viihdytti suomipopilla. ■

Yhteinen JOULUJUHLAMME
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Taimin Kynä-ryhmä kirjoittajille kokoontuu tiistaisin 
klo 14 Ruusantalon Valo-tilassa.  Seuraavilla sivuilla 
on ryhmäläisten kirjoituksia.

ELÄMÄNI ENSIMMÄISET HAKU-RUNOT
(5-6-7 tavua)
Lienet huomannut
kosminen vallankumous
on jo arkea
--
Keltainen takki
Ihmettelette miksi
Suodattaa pelon
--
Juice Leskinen
Musta aurinko nousee
Hyvä Afrikka!

Jorma

LUONTO OIKUTTELEE
(Ilves ei ole Elvis)

Raimo Helminen
ei tahdo Jumalaksi
Enpä minäkään
--
Saku ja Mikko
Messias ja rivimies
Koivusta mittaa
--
Jenni kirjoittaa
kuikka ui kaislikossa
Minä en osaa

---

KAUPPAHALLI
Teetä,
sanon myyjälle
pakkanen suussa,
reppu selässä
jokaisessa taskussa äänetön pöly

istun liian isoon pöytään
kukaan ei tule
istu vastapäätä sano,
               tänne paikka

pelkäämme vieraita tuoleja
että tuoli nousee kapinaan,
kuolee väkivaltaisesti

takit ohittavat
kasvot,
talven syöminä.

Riitta
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Tehtävä: Rikottu ruukku
Ihmiset, särkyneet saviruukut,
hyvää viiniä täynnä
(vanha horismi)

Elämäni ruukku
palaset maailmalla
Jumalan ihme
(haiku)

Näin kirppiksellä 
surun rikkoman ruukun
ostin kotiini
ja katso särkynyttä
se suli maljakoksi
(tanka)

Esko

Jonakin päivänä
voi tapahtua ihme.
Olen tyytyväinen,
puoli tuntia.
Jonakin päivänä voisi
jopa naurattaa jokin
vanha vitsi.
Varmaa on ainoastaan se,
että jonakin päivänä 
kuolen.

Annukka

ILOA ja VOIMAA sanoista
Nyt sinulla on mahdollisuus päästä harjoittelemaan voimauttavaa sanataidetta.

la 25.3. klo 13-16. 
Paikkana on Valo-tila, käynti Ruusantalon sisäpäihalta (ulko-ovessa lukee ”Valo”), 

Koulukatu 11, Tampere.

Haluatko tutkia omia voimavarojasi kirjoittamalla? Kirjoitetaan pieniä, kevyitä, omaan 

elämään liittyviä tekstejä. Kirjoittamisen virikkeenä käytetään myös kuvia. Kirjoittamalla 

voi jäsentää elämää ja hahmotella sitä, kuka on, mistä on tulossa ja minne on kenties 

menossa. Kukin kirjoittaa itselleen, tekstejä ei tarvitse lukea ääneen. Keskustelemme

kirjoittamiskokemuksesta ja jokainen saa jakaa asioita sen verran kuin haluaa.

Ota eväitä mukaan, välillä pidämme myös taukoja

Ohjaajana sanataiteen opettaja Outi Lähteenlahti.

Ilmoittautumiset Taimin toimistoon: toimisto@taimiry.fi, puh. 045 135 1351
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STEA aloitti toimintansa 1.1.2017. 
Rahapelitoiminta jatkuu uudessa Veik-
kauksessa, ja avustustoiminta sosiaali- 
ja terveysministeriön yhteyteen 
perustetussa Sosiaali- ja terveysjär-
jestöjen avustuskeskuksessa (STEA).

Uusi rahapeliyhtiö Veikkaus vastaa 
jatkossa ainoastaan rahapelitoiminnasta, 
eli Veikkaus ei käsittele minkään edun-
saajaryhmän avustuksia.

STEAsta on STM:n alainen 
itsenäinen, erillinen viranomainen. 
RAY:n avustusosasto muutti STEAn toi-
mitiloihin Helsinkiin vuoden vaihteessa. 
STEAn verkkosivut avautuivat vuoden 
vaihteessa osoitteessa www.stea.fi. 
RAY:n avustustoiminnan verkkosivut 
suljettiin 31.12.2016.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
rahoitus 2017

Muutos ei vaikuta edunsaajien asemaan. 
Uuden rahapeliyhtiön tuotonjako-
prosentit ovat 53 % (Veikkaus), 43 % 
(RAY) ja 4 % (Fintoto).

Arpajaislain mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriön (STM) yhteyteen 
perustetaan avustusasioiden neu-
vottelukunta sekä arviointi- ja avus-
tusjaosto.

Neuvottelukunnan tehtävänä on 
antaa STM:lle lausuntoja avustus-
toiminnan yleisistä linjauksista ja 
suuntaviivoista sekä siitä, miten avus-

S T E A RAY:n tilalle 

RAY:n toiminta päättyi 31.12.2016. Vastuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksien käsittelystä 
on nyt sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen perustetulla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskuksella (STEA).

tuslinjaukset ovat toteutuneet. Neu-
vottelukunta myös kehittää ja arvioi 
avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa 
sekä välittää tietoa järjestökentältä.

 Avustusehdotuksiin ottaa kantaa 
arviointi- ja avustusjaosto, joka 
perustetaan avustusasioiden neuvot-
telukunnan yhteyteen. Jaoston jäsenet 
eivät saa olla työsuhteessa järjestöissä 
tai muissa sidossuhteissa avustusten 
hakijoihin. Näin arviointi- ja avus-
tusjaosto takaa avustustoiminnan puo-
lueettomuuden.

Lisäksi jaosto voi tehdä arviointeja 
avustettavien järjestöjen toiminnasta. 
Valtioneuvosto nimittää jaoston 
kuultuaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä.

 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskus (STEA) valmistelee avus-
tusehdotuksen sekä valvoo, seuraa ja 
maksaa avustuksia.  Läpinäkyvyyden 
turvaamiseksi STEA julkaisee avus-
tusehdotuksensa samaan tapaan kuin 
RAY:n avustusosasto teki. Arviointi- 
ja avustusjaosto ottaa kantaa STEA:n 
tekemään avustusehdotukseen, joten 
ehdotus käy myös avustuskeskuksen 
ulkopuolella tarkastelussa.  

Joustavuutta järjestöjen 
toimintaan luvataan

Uutta tuotonjaossa on, että sosiaali- 
ja terveysministeriö siirtyy nou-
dattamaan valtionavustuslakia. Valtio-
neuvosto täsmentää lakia asetuksilla, 

joissa linjataan avustusmenettelyjä 
ja päätetään uuden avustusasioiden 
neuvottelukunnan perustamisesta. 
Asetukset vähentävät byrokratiaa, 
lisäävät joustavuutta ja alentavat kus-
tannuksia.

Järjestöjen tarvitsee esimerkiksi 
tehdä tilintarkastajan raportti 
avustusten käytöstä vasta, kun 
avustusten summa yltää 100 000 
euroon. Nykyisin raja on 50 000 
euroa. Muutos vähentää järjestöjen 
toimittamien tilintarkastusraporttien 
määrää sekä järjestöjen hallinnollisia 
kuluja. Pienimmissä avustuksissa 
raporttien tuottama lisäarvo on suh-
teellisen vähäinen verrattuna niiden 
aiheuttamiin kustannuksiin. Muutos 
mahdollistaa myös sen, että järjestöt 
voivat käyttää entistä suuremman 
osuuden rahapelituotoista varsinaiseen 
auttamistyöhön.

Lisäksi järjestöt saavat kuukauden 
lisäaikaa toimittaa vuosiselvitys 
avustusten käytöstä STEAlle. RAY:lle 
vuosisselvitys tuli toimittaa huhtikuun 
loppuun mennessä, STEAlle selvitys 
toimitetaan siis viimeistään toukokuun 
loppuun mennessä.

 Omarahoituksen käytännöt pysyvät 
STEAn avustuksissa samoina kuin ne 
ovat nyt RAY:llä. Järjestöt voivat siis 
saada STEAlta avustusta ilman omara-
hoitusosuutta, jos toiminta tai hanke 
jäisi toteutumatta omarahoituksen 
puuttumisen vuoksi. ■

Hiero jah i i r i
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Olipa kerran eräs poikahiiri, joka asui Pohjoisen 
pienessä kaupungissa.  Hiiri oli täyttänyt viime 
syksynä 50 vuotta.  Kerran kun kesäinen päivä oli 

sininen ja vihreä ja vähän punakeltainenkin, Hiiri päätti tehdä 
joka päivä jonkin mukavan ja iloisen asian, josta jäisi hyvä 
mieli.

Koska Hiiri tykkäsi toisten hiirien kosketuksesta ja 
kosketti mielellään muita, hierojan ammatti taitaisi olla 
hänelle hyvä uusi tehtävä täällä maailmassa.  Isossa kau-
pungissa, Etelässä, oli hierojakoulu ja sinne Hiiri lähetti 
hakemuksensa, ja päivänä muutamana hän matkusti junalla 
Isoon kaupunkiin hierojaoppiin.  Vähän Hiirtä arvelutti ja 
pelottikin, mutta jotenkin hänestä tuntui, että tulossa oli 
oikein ISO mukava asia.

Kurssitoverihiiret osoittautuivat alkunuuhkimisten 
jälkeen kivoiksi hiiriksi.  Vähitellen Hiiri oppi näkemään 
kurssitovereiden erilaisuuden rikkautena.  Ja ihmeellistä, 
hän alkoi nähdä tovereidensa lämpimän suhtautumisen ja 
kannustuksen avulla omiakin hyviä ominaisuuksiaan.  Jopa 
vasemman takajalan isonvarpaan katkennut kynsikin näytti 
tosi hassulta tylsässä vinoilmeisyydessään. 

Kurssi kesti vuoden.  Opettajahiiret, Iso ja Pienempi, 
panivat hyvät energiat liikkeelle, ja eräänä marraskuun 
mukavana päivänä oppilashiiret saivat hienon hiero-
ja-diplomin.  Kaiken lisäksi hiiret saivat hierojakurssilta 
pysyvän onnellisuustartunnan, joka leviää kosketuksesta ja 
halatessa.

Esko Limingoja

Kun Hiiri lähti Suuresta kaupungista takaisen pieneen 
Pohjoisen kaupunkiin, hän katseli junassa kiireisiä, häliseviä 
hiirimatkustajia.  He eivät juuri hymyilleet.  Silloin Hiiri 
katsahti etuvasemmalle, rentoutui, hymyili ja ajatteli rak-
kaudella lajitovereitaan ja onnistui nostattamaan pienen 
iloisen hymyn erään nätin tyttöhiiren kasvoille.  Ja Hiiri 
päätti, ettei olemuksellaan lisää pisaraakaan murjotusenergiaa 
maailmaan.  Sitä on muutenkin tarpeeksi ilman hänen 
osuuttaankin.  Sitä paitsi Hiiri oli huomannut, että onnelli-
suusenergiapurkauksen jälkeen tuli itselle tosi iso hieno olo.  
Ja kumma kyllä hän tunsi olonsa sitä mukavammaksi, mitä 
enemmän hän tartutti onnellisuutta muihin.  Varmaankin 
jotakin uusiutuvaa.  Hiirestä tuntui vahvasti siltä, että nyt hän 
oli lähempänä omaa polkuaan kuin koskaan.  Kaikki päivät 
ovat yhtä arvokkaita ja jokainen sekunti on uusi mahdollisuus 
saada oikein mojova onnellisuustartunta.

Hiirtä nauratti jo etukäteen seuraava päivä, jona hän 
pääsisi ammatikseen tartuttamaan onnellisuusenergiaa 
muihin.  Hän tunsi olonsa ehjäksi ja rohkeaksi istuessaan 
junassa matkalla kotiin.  Hän päätti käydä ravintolavaunussa 
katsomassa olisiko joku mahdollisesti murjotusmyssy päässä.  
Käpäliä jo syyhytti.

Hiero jah i i r i



Monet taimilaiset muistavat ihanan Larmilan pariskunnan Anja ja Juhanin. 
Suruksemme saimme viestin viime vuoden toukokuussa Juhanin 
kuolemasta ja tämän vuoden tammikuun lopulla myös Anja siirtyi rajan 

toiselle puolen. 

Larmilat olivat todella pidettyjä ja ahkeria vapaaehtoistyöntekijöitä Taimissa. 
Kun Taimi muutti Ruusantaloon, Anja oli leipomassa kahvilan tuotteita. Anja 
ohjasi myös useita vuosia vertaisryhmiä ja he molemmat olivat aloittamassa Taimin 
olohuonetoimintaa ja viikonlopun sekä loma-aikojen aukioloa. Anja ja Juhani olivat 
Taimin kunniajäseniä.

Viime vuosina sairastelu verotti molempien voimia, mutta välillä he jaksoivat 
tulla iloksemme tapaamaan tuttuja Ruusantaloon. 

Anjalla ja Juhanilla oli aina aikaa toisille. He olivat myös toisistaan syvästi 
välittävä pariskunta, jotka välittivät lämpöä ympärilleen. Heidän seurassaan oli 
myös parhaat jutut ja nauru raikasi. 

Meillä on teitä ikävä, Anja ja Juhani!

Anja ja Juhani Larmila 

i n  M e m o r i a m

Ystävät Taimissa





Ellei vastaanottajaa tavoiteta, pyydetään 
lähetys palauttamaan osoitteella: 

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


