
Toimintakalenterissa on yli 40 erilaista vertaistukeen perustuvaa ryhmää. Alla esittely ryhmistä. 
 
 
Taimin toimintakalenteri 5.9.-16.12.2016 
 
Ryhmien ja kohtaamispaikan/olohuoneen esittelyt 
 
Kohtaamispaikka Toivo ja olohuone-toiminta 
Kohtaamispaikka Toivo ma-pe klo 12-18 ja Olohuonetoimintaa myös la-su 13-17 
Kohtaamispaikassa on taimilaisten tapaamispaikka. Myytävänä on pientä korvausta vastaan kahvia, 
teetä ja monenlaista pientä purtavaa. 
Viikonloppuisin olohuonetoiminnasta vastaavat vertaisohjaajat, avoinna ovat yläkerran 
kohtaamispaikka ja alakerran Voitto, Into ja Rauha 
 
Kuntosali  
maanantaisin klo 11.00 Artteli, Salhojankatu 42,  
Ryhmässä harjoitellaan laitteilla kuntopiiriä. Alkulämmittely ja loppuvenyttely kuuluvat ohjelmaan. 
Ryhmään otetaan 10 ensimmäistä mukaan. 
Ilmoittautumiset Tomi Suomalaiselle puh 0504088474 tai sähköpostilla 
tomi.suomalainen@taimiry.fi 
 
Pelejä kohtaamispaikassa 
maanantaisin klo 14 Kohtaamispaikka Toivo 
Tule mukaan pelaamaan! Ryhmä alkaa ma 5.9 Taimin kohtaamispaikassa klo 14.00. 
Pelaamme erilaisia lautapelejä sekä korttipelejä yhdessä. 
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Tervetuloa! 
 
Nuorten ryhmä 
Maanantaisin klo 14.30. Rauha 
Ryhmä 18-29 vuotiaille. Keskustelua, erilaisia tapahtumia, yhdessä tekemistä. 
 
Keilailu  
Maanantaisin klo 15 Kaupin keilailuhalli, Keilakuja 1.Keilaryhmään arvotaan osallistujat syksyisin 
ja keväisin. Ilmoittautumiset arvontaan Taimin toimistoon. Vuoro kestää tunnin. Jos ei ole omia 
keilailukenkiä, halli vuokraa niitä 2 euron hintaan. 
 
Avoin soittoryhmä 
Tiistaisin klo 11 Sointu 
Mukaan kaikki soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneet 
 
Jumppa+venyttely 
Tiistaisin klo 12 Tampereen Stadion, Ratinan rantatie 1, sali 4 
Sopii kaikille, myös aloittelijoille ja kaiken ikäisille. Helppoja liikkeitä ja joka kerta tehdään 
loppuvenyttelyt. Oma jumppapatja mukaan! 

Sopeutumishäiriöt 
Tiistaisin klo 13.30 Arvo 

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



Sopeutumishäiriöitä voi aiheuttaa erilaiset stressitekijät, jotka voivat laukaista muitakin psyykkisiä 
häiriöitä esim. masennustiloja. Tavallisimpia stressitekijöitä ovat esim. läheisen vaikea sairaus tai 
kuolema, onnettomuudet ja tapaturmat, avioero, oma sairastuminen tai vammautuminen, 
työttömyys tai taloudelliset vaikeudet. 
Ryhmässä käydään läpi sopeutumishäiriölle tyypillisimpiä oireita keskustellen avoimesti ja 
luottamuksellisesti. 
 
Korttiryhmä  
Tiistaisin klo 13.30 Into 
Leikkaamme 3d-kuvista kortteja, jokainen oman näkemyksensä ja mieltymyksensä mukaan. 
Korttikerho on avoin kaikille askartelusta kiinnostuneille. Ryhmään mahtuu seitsemän osallistujaa. 
Kysy vapaita paikkoja Taimin toimistosta toimisto@taimiry.fi 
 
Kynä-akatemia - ryhmä kirjoittajille 
Tiistaisin klo 14.00 Valo 

Ei tikulla silmään, eikä tikkua teroittamaan - vaan kynä! 

Kirjoitamme ryhmässä niin lyriikkaa, proosaa kuin draamaakin. Eväiksi otamme keskustelun, 
musiikin ja erilaisia kirjoituksia. Opettelemme yhdessä uuden tavan ilmaista itseämme 
kirjoittamalla. 

Salibandy/sähly 
Tiistaisin klo 14.30 Nääshalli, Näsijärvenkatu 8 
 
Pirstale 
Tiistaisin klo 15 Arvo 
Psykoosin kokenut, tule vertaisryhmäämme. 
Keskustelemme siitä, millaista on hyvä elämä sairastumisen jälkeen. Olet tervetullut, on 
psykoosistasi lyhyt aika tai vuosia. 
Keskustelemme luottamuksellisesti, avoimesti ja hyvässä hengessä. Voit myös tulla mukaan vain 
kuuntelemaan. 
Tule ja löydä arkeesi voimaa vertaistuesta! 
 
Yhteislaulua 
Tiistaisin klo 16 Kohtaamispaikka Toivo 
Yhteislaulua pianon säestyksellä. Lauletaan laulukirjoista. Kaikki ovat tervetulleita. 
 
Karaoke 
Keskiviikkoisin klo 13-15 Kohtaamispaikka Toivo 
Tule mukaan laulamaan karaokea mukavan porukan kanssa. Kaikenlaiset laulutaidot kunniaan! 
 
 
Kuntosalit  
Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 13–14. Tampereen Stadion, Ratinan rantatie 1. 
Torstaisin klo 14.45-15.45 Hervannan vapaa-aikakeskus, Lindforsinkatu 5  
Kuntosalilla on mahdollista saada ohjausta laitteisiin sekä yksilöllinen kuntosaliohjelma 
 
 
 



Kuvataide 
Keskiviikkoisin klo 14 Into 
Maalataan ja piirretään eri tekniikoilla. Aihe vaihtelee viikoittain. Kuvataiteesta kiinnostuneille. 
Kysy vapaita paikkoja toimistosta. 
 
Perhosia vatsassa - irti ahdistuneisuudesta, peloista ja paniikkihäiriöstä  
Keskiviikkoisin klo 15.00 Rauha 
Pyrimme ratkaisukeskeisiin keskusteluihin aiheista. 
Välillä ehkä piipahdamme tunnelukkojen maailmassa, ryhmäläisten tarpeen mukaan. 
Toivomme ja odotamme ryhmäläisiltä paljon omia vinkkejä asioista sekä pyrimme 
parhaan taitomme mukaan ohjaamaan keskustelua siihen suuntaan. 
 
Rohkeasti mukaan muuttamaan omia toimintatapoja teemojen osalta. 
Se on avain omaan hyvinvointiin!! 
 
Sulkapallo 
Keskiviikkoisin klo 15 Tampereen tenniskeskus, Toimelankatu 8 
Pelataan tai pallotellaan. Ohjaajalta saa mailoja lainaksi. Omat sisäkengät mukaan 
 
Kaksisuuntainen mielialahäiriö 
Keskiviikkoisin klo 15.00 Arvossa  
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön eli bipolaarihäiriön diagnoosin omaavien henkilöiden keskustelu- 
ja vertaistukiryhmä.  
Keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti mieltä askarruttavista asioista. 
Tervetuloa keskustelemaan!!! 
 
Miehen mieli 
Keskiviikkoisin klo 17 Rauha 
Ryhmässä käydään keskusteluja päivänpolttavista asioista ja kaikista muistakin esille tulevista 
aiheista mm. yhteiskunnallisista kysymyksistä, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ryhmän jäsenten 
henkilökohtaisista kokemuksista. 
Jutustelu ohjautuu täysin vapaasti ryhmän mukaan. Jokainen saa olla mukana vapaasti ja osallistua 
keskusteluun omalla tavallaan. Vaikkapa vain pelkästään kuunnellen. 
Mitään ennalta suunniteltua keskustelun aihetta ei ryhmätapaamissa milloinkaan ole. Voimme 
purkaa ja jakaa tuntemuksiamme puolin ja toisin. Ryhmän tuki ja kaikinpuolinen luottamus on 
kaiken perustana. Rennolla otteella olemme aina liikkeellä. 
Ryhmään voi tulla ja käydä silloin kun sopii. Minkäänlaista osallistumispakkoa ei ole eikä ryhmä ei 
ole mitenkään suljettu porukka. Ovi on aina auki jokaiselle kiinnostuneelle. 
Ruusantalossa on muuten samana päivänä saunavuoro miehille. Sen jälkeen kerkiää mainiosti 
ryhmään mukaan. Kokoontumisajankohta on myös suunniteltu työssäkäyviä varten. 
  
Sateenkaarivertaisryhmä: ”Ei kaikki muumit laaksossa”  
Keskiviikkoisin klo 17.00 Arvo 
Vertaisryhmä seksuaalisesta suuntautumisesta ja/tai sukupuoli-identiteetistä tai sen ilmaisusta 
riippumatta niille, joilla on mielenterveysoireita. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan Setan 
kanssa. Ryhmä on ikärajaton.  Tervetuloa! Luonnollisesti Taimin kaikki muutkin ryhmät ovat 
avoimia sateenkaari-ihmisille. 
 
 
 



Kuntonyrkkeily  
Torstaisin klo 12 Nääshalli, Näsijärvenkatu 8 
Kuntonyrkkeilyyn pääsee uusia aina kuukauden ensimmäisenä kertana 
Kuntonyrkkeilyyn voi tulla uusia mukaan joka kuun ensimmäinen torstai. 
Nyrkkeillään ja jumpataan oman kunnon mukaan. Omat sisäkengät mukaan. Taimilla on 
säkkihanskoja sekä pistareita. Ilmoittautumiset ohjaajalle (tomi.suomalainen@taimiry.fi puh. 050 
408 8474) 
 
Väriä ja viivaa maalaten  
Tiistaisin klo 13 Into 
Maalataan akvarellivärein. Tehdään mitä osataan omien ideoiden mukaan tai matkien mieleistä 
kuvaa, musiikin kera tai ilman.  
 
Tässä ja nyt 
Keskusteluryhmä 
Torstaisin klo 13.30 Rauha 
Avoin keskusteluryhmä mielenterveysongelmia sairastaville ja niistä kuntoutuville. Ryhmään voi 
osallistua diagnoosista riippumatta. Ryhmään voi myös osallistua, vaikkei diagnoosia olisikaan. 
Tarkoitus on antaa ja saada tukea arkisten asioiden tiimoilla. Ryhmäläiset voivat tuoda oman 
toivomuksen käsiteltävistä asioista.  
 
Valoa elämään 
Keskusteluryhmä 
Torstaisin klo 14 Arvo 
Keskustellaan mielenterveyshäiriön sairastamisesta.  
 
Kuntosali Hervannassa 
Torstaisin klo 14.30 Hervannan vapaa-aikakeskus, Lindforsinkatu 5 
 
Futsal Kaukajärvi Spiral halli 
Torstaisin klo 16.00 Spiral halli, Juvankatu 16 
 
Englannin keskusteluryhmä 
Perjantaisin klo 12 Into 
Alkeita ja helppoa englanninkieltä. Rohkeasti mukaan! Käydään käytännönasioita lävitse 
englanninkielellä. Ryhmäläiset voivat ehdottaa aiheita/teemaa. Welcome!  
 
 
Jooga 
Tampereen stadion, Sali 4 
Teemme rauhallista ja pehmeää hatha -joogaa keskittyen omaan hengitykseen ja liikkeisiin. Sopii 
sekä vasta-alkajille että aiemmin jooganneillekin, kaikenkuntoisille ja -kokoisille. 
Tavoitteemme joogassa on rentoutuminen ja rauhoittuminen omaa kehoa kuunnellen.  
Asuiksi sopivat; sisätossut/sukat, mukavat, venyvät verkkarit ja paita sekä jokin lämpöinen huppari 
tai villatakki loppurentoutukseen.  
Oma alusta mukaan. 
 
 
 
 



Vesijumppa 
Perjantaisin klo  15 Tampereen Uintikeskus, Joukahaisenkatu 7 
Puolen tunnin ohjattu vesijumppa. Sen jälkeen voi omatoimisesti jatkaa uimalla, vesijuoksulla tms. 
Sopii kaikille, myös uimataidottomille. 
Omakustanteinen uimahallin pääsymaksu. Huom! Tampereen kaupungin erityisuimakortti  
http://www.tampere.fi/liikuntajavapaaaika/liikuntaj aulkoilu/ohjattu/erityisryhmienliikunta/e
rityisuimakortti.html 
 
Lentopallo 
Perjantaisin klo 16.30-18 Tampereen Lyseon lykio, F.E Sillanpäänkatu 7.  


