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Tämä lehti kertoo SPOL:n eli Suomen psykologian
opiskelijoiden liiton opintomatkasta Länsi-Ber
liiniin

BLANZ

14.—20.4.

1985.

Mukana oli 50 pykologian

opiskelijaa Helsingistä,
Jyväskylästä

Turusta,

ja Joensuusta.

Tampereelta,

Matkajärjestelyistä

huolehtivat pääasiassa Anne Erika Hyvn ja Pirjo
Laitila.

Erityisesti kiitämme meistä Berliinissä

huolehtineita

henkilöstön kehittäminen

ja

koulutus

Annelia,
vat

O

psykologiset soveltuvuustutkimukset
ulkomailla tapahtuva koulutustoiminte

siellä asuvia suomalaisia:

,

Liisaa ja kaikkia muita.

Kiitos! He oli

järjestäneet monipuoliset vierailumme mielen—

kiintoisiin kohteisiin.

Tämä
6,

julkaisu on painettu Limeksessä,

Kirkkokatu

Toimitus kiittää kaikkia kirjoit

Helsingissä.

tajia!
—

—

Konsulttjtojmjato
FBLANZ&ccjcy

lSte

Oye

5

90-555 201

elsnki 38
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1WSYKO
TOIMITUSKUNTA:
HENKILÖ VALINNAT

PALAUTETUTKIMUKSET

-K0K014A1SVAL1NTA T01MESiANN0T
-SOVELTUVUUSTUTKUI1JKSET
—RESURSSIKARTOITUKSET
-LIIKKEENJOHDON ARVIOINTIKESKUS
-LINJA-ESIHIESTEN HAASTATTELUKOULUTUS

HENKILÖSTÖKEHITTÄi.INEN

—ORGANI SAATI 0—1 L’IASTOTUTKIHUKSET
—JOHTA1II SPALWTETUTKI1-0JK5ET
—ASIAKAS PALVELIJTUTKLIIUKSET

-KDK0NAI SKEHITTÄffl NEN
-JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY
—TULOSJOHTANINEN
—YNTE 1 STYöKOULIJTUS
-NEUVOTTELUTAIT0

74A /c

Anne Erika Hyvn
V—P Niitamo

Päivi Pakkanen

(vast.)

Maarit Pihiman

TAITTO:

Päivi Pakkanen
PSYKO—SOSIOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS OY
Hitsaajankatu 9 A,
puh, vaihde 90—755

00810 Helsinki
6588

Aina,

VALOKUVAT:

Anne Erika Hyvn
Allan Sandroos
Antti Soikkanen

a

e,€

sia projekteja. Erityisesti turk—
kilaisille on tarkoitettu lasten
päivähoito. Nuorille on oma pro
jektinsa, heille halutaan tarjo
ta jotakin muuta kuin diskoja.
Lisäksi on menossa ammattikoulu

-

tusprojekti, jossa opetetaan mm.
putkityötä. Kurssille pyritään

ft&w?fnwwr&1ckJ

ottamaan aina 50% naisia, 50% ul
komaalaisia ja 50% nuoria. Työt
tömille on olemassa 9—12 kk:n
pituisia erikoiskursseja, joilla
voi opiskella puusepäntaitoja.
Rakennuksella on muitakin käyttä

si yhdessä nuoria ja vanhoja.
Aluksi paikka oli asuinakelvoton
ja rakentamiseen uhrattiin va
paa-aika ja viikonloput. Kun

jiä, mm. paino, mutta niillä on
oma organisaatio, ja ne saavat
työhönsä rahaa valtiolta. Jugend

toiminta saatiin käyntiin, sii
hen kuului koulunsa kesken jät
Prinzenallee 24 on vanha teh

täneiden nuorten auttarnista. He
asuivat talossa, opiskelivat ja

das, jossa on valmistettu ko

kävivät suorittamassa loppuko

neita metallintuotantoon. Kun
tehdas lopetettiin, osan raken

keensa. Toiminta lopetettiin
kuitenkin kolme vuotta sitten,

nusta otti käyttöön muutaman

ja alettiin miettiä, mihin ra

opettajan perustama yhteisö,

kennusta voisi käyttää.

wohnprojektia valtio ei tue, sil
lä sen mukaan täxnänkaltaisia van—

Isäntä Wolf gang ei asu talossa,
muut työntekijät sen sijaan

1
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3

saada aikaan asunto, jossa asui—

;a
/

Nykyisin rakennuksessa on uusi

pinta-ala (2)
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Lichtenberg

Berlin (West)

19
Parikow

20
Reinickendorf
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Spandau
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Zehlendorf
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Mitte Friedrichs
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72769
134977
130067
150038
193678
131 152
82954
139276
167308
161 456
275471
230438
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“__________

Länsi-Berliinin alueet:
13.37
15.42
10.37
30.33
86,42
34,38
70.58
12,29
31.97
40.74
44,90
89.32
480,09

laina lankeaa maksettavaksi,
tarvitaan taas rahaa jostakin.

d 4+-

SS444.

organisaatio ja uusia sosiaali—

Tiergarten
Wedding
Kreuzberg
Charlottenburg
Spandau
Wilmersdorf
Zehlendorf
Schöneberg
Steglitz
Tempelhof
Neukölin
Reinickendort

joka saatiin lainaksi. Ylläpito
on nykyisin halpaa, mutta kun

%2’,7

jonka sosiaalisten ja pedago—
gisten pyrkimysten ideana oli

asuvat siellä. Toimintaa on
vain päivisin. Toiminnan aloit
tamiseen tarvittiin 150 000 DMk,

hojakin paikkoja on runsaasti.

=
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rätä rahaa vaan työsken:iellä
yhdessä. Nykyisin talossa ei

/s.•
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tarjota ruokaa, mutta tulevai
suudessa majoitukseen on mah

r

dollista liittää valmis ateria.
Wedding oli aiemmin tyypillinen
työläiskaupunginosa, mutta on
sittemmin muuttunut. Ulkomaa
laisten määrä ylittää tällä het

1 869 584

]
1165677
i’403.1 ;st”

kellä ulkomaalaispolitiikan oh
jearvon 12.5%, jota ei haluta

16
Köpenick

3

Tulot ovat olemattomia, sillä
toiminnan tarkoitus ei ole ke

ylittää, jottei asuinalueista
muodostuisi ghettoja. Ulkomaa

4

Jf

________Tel.

laisilla on yleensä huono vuok—
ranmaksukyky, sillä heillä on

ulkomaalaisten ongelma. Työ

suuri perhe ja vain toinen van
hemrnista käy töissä.

suhdetta käsitellään ekcmomise

paikkojen ja ulkomaalaisten
na eikä perheellisten ihmisten
ongelmana.

Berliiniläisistä on 15% ulko
maalaisia. Näistä puolet on

Berliinissä on työttömiä 10.5%,

Turkista, 20% Jugoslaviasta,

kun luku muualla maassa on 9
9.5%. Monet isot firmat ovat
muuttaneet tuotantoaan, ja Ber—
-

.15% Kreikasta ja loput enim
mäkseen Italiasta ja Espanas
ta. Monet ulkomaalaiset ovat
tulleet vähäksi aikaa ja myö

liinissä on enää vain sivukont
toreita. Myös automaatio on hä

hemrnin jääneet. Ulkomaalaisia

vittänyt työpaikkoja merkittä
västi. Akateemisista aloista

houkutellaan Saksan ]Iiittotasa
valtaan, mutta tullessaan hei

erityisesti opettajat ovat työt
tömiä. Työttömyysavustus on en

dän täytyy sitoutua tukemaan
maan politiikkaa. Parin vuoden
kuluttua heidät saatetaan kään
nyttää takaisin, koska he eivät
ole osoittautuneet riittävän po

tA,&4J
vyLefy

na 55%. Sen jälkeen avustus vä
henee, ja moni elääkin vain so—
siaaliavulla. Viime vuosien ku

liittisiksi. Talousyhteisömai—
den ulkopuolelta tulevat henki
löt saavat tuoda perheensä mu
kanaan vasta, kun ovat asuneet
Saksassa 8 vuotta. Esim. Tur
kissa oleva lapsi saa muuttaa
vanhempiensa luo Saksaan vain,

simmäisenä vuonna 60% viimei
sestä tulosta ja toisena vuon

jos hän on alle 16-vuotias.
Ikärajaa on suunniteltu lasket

luessa työttömyysavustus on vä
hentynyt, sillä varoja on siir
retty ekologisiin ongelmiin.

tavan 6 vuoteen. Jos ulkomaa—
lainen muuttaa takaisin koti

Tanztherapie

maahansa, hänelle maksetaan ta
kaisin palkasta maksettu eläke

Neue Gruppe be9innt demr,achst.
Ebenso Einzelstunden.

turvaosuus, mutta hänen on si—
touduttava olemaan palaamatta..

Institut fUr Bioenergetik
und Gestalttherapie—
825 77 24

fflUL)

Perhe saattaa tällöin(fiuualle,
rakentaa rahalla talon ja ra—

WegbegetUfl9 und splrituelle Selbstetah
rung. Entwicklung eines mdiv. Meditatlons
u. ErkenntniSWegeS. Einzel- u. Gruppenar

beit Into Erik Avermann 3258974
Gernemnschatts
psychologisChe
PraxmS Neukölin. qualmfmzmerte Hilte bem Elo
zel- u. Padrgesprechen. soz geslatlelte No
norare. kostenlose psychosozmele Beratung,
Mo u. Do 18-19 Uhr Anmeldung Tel. 622 4239
>
tm
(Schönen GruB, d.S. Hannelore
Wo die Angst mst geht s lang Wir begielten
Sie ut diesem Weg. OlpI. PsyetloIoglnnen
bieten Gesprächs- Psyclmotheraple. Tel, 691
7578 abends oder 691 2805

TIet.n-

vintolan, ja sen rnenestyessä
huonosti raha on taas pian lo
pus s a.

...

Suoraa rasismia ei ole, mutta
ulkomaalaiset tuntevat sen kyl
lä. Hallitus ei sano, että ul

PSYCHE
iritensiv WochenendgrUPPe

/RPERarbeit +

ich und meine Beziehung-€fl
19.-21.Aprii
-
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komaalaiset aiheuttavat talou
dellisen ongelman, vaan että

fY(4Y1...

taloudellinen ongelma ei ole

Wenn Dii erlc.nnst.dal
rncn, alle Frauen Demne
Mutter smnd und nmcImt alle
ftlanner Demne V ät.r 51040.
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wenn Du erkennittal Du
liebenswert bmst,werden smch
Dem. Bezm.hungen anderfl
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info anf. \ Anrtetta: 216 7241
bei / Riktam : 216

Eikä tästä

ja omavarainen.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

tilanteesta, että ollaan edes

(Eriyinen kiitos Vellulle ja

välillisesti riippuvaisia
valtion rahoista,

muillekin.)

pidetä.

Mutta toisena vaihtoehtona

Kommunjkatjonszentrum - Friedenau

Ryhmämme

(ensimmäinen kahdesta)

taina 15.4.
koinen,

iltapäivällä.

vieraili Kommrumissa rnaanan-

Seuraava juttu on sikäli kakija-

että aluksi kerron näkemykseni,

hieman karsitun,

siitä

olisi,

että joutuisivat tur

Ei isää,

laitoksiin tai olemaan ilman

ajatuksia

apua.

Uusia tulonlähteitä et

samoista asioista)

ajatukset,

kyllä.

Nämä

ideat keskimäärin

Kaikki Kommrumin vakituiset

tuaalista

saman palkan,

kertoi myös

(ideas)

ei ideologiaa,

ovat vasemmalla mutta spiri—

LOpUssa on vielä esittely Kommrumin toiminnoista,
(W.

ei äitiä,

sitään ja kehitellään jatkuvasti.

työntekijät,

paikan oman esitteen tietojen mukaisesti

isää?

vautumaan valtion psykiatrisiin

mitä Wolfgang,paikkaa esitellyt psykologi meille kertoi.
lähinnä

Onko Kornmrumilla henkistä

noin 20,

(ehkä enemmän uskon—

nolliseen vivahtavaa)

saavat

pohjaa

ei ole.

noin 2000 DM

kuussa mutta tekevät myös
Uusia projekteja?

työnsä täysin itsenäisesti.

Neuvonta-asema,

joka olisi

itsestään. Wolfgang kerti

ei ole mikään iso ja ruma

Yhteisön asioista päätetään

auki yöllä.

sen verran,

kolossi vaan omakotitalo—

viikottaisissa kokouksissa,

pienempiä,

1969 valmistui psykologiksi ja

alueella sijaitseva pieni

joista yksi kuukaudessa on

min suuntautuneita.

viitisen vuotta sitten kävi

verstas.

avoin yleisölle.

liftausreissulla Suomessa..

kalkittu ja kaikin puolin

muodostetaan keskustelemalla,

miellyttäväksi remontoitu.)

ei äänestämällä.

Kormnrum, Kornmunikationszentrum,

Jo alunperin oli yhtenä

kuulemma vie aikaa, voi olla

on perustettu 1980,

rahankeruumuotona maksulli—

hyvinkin rasittavaa,

reippaat viisivuotispirskeet

nen psykoterapia ja nykyi-

hotontakin mutta tällä het

Yleisesti ottaen Berliinissä on

ovat kesällä.

sinkin asiakkaista 10—15%

kellä parhaiten takaa kaikkien

meneillään tuhatkunta erilaista

jöinä oli 20-25 eri ammatti-

on varakkaita ihmisiä,

oikeuksien kunnioittamisen.

proj ektia.

alojen työntekijää

itse maksavat käyntinsä
Wolfgancj nimesi eräitä ongel

Kommrurnin työntekijöiden, psy

mia:

kologien jatkokoulutus?

että on 43’vuotias,

joten

A1oitteenteki-

(sosiaali

työntekijöitä, psykologeja,
opettajia...)

.

lie ilmoitti

Nykyisin valkoiseksi

jotka

(35 DM/kerta)
Noin 80 prosentille asiakkais

Uusia kornnirumeja,
ehkä spirituaalisem

asuinyhteisöjä

päätökset

Lisää

(kaksi ennestään)

Valtio on perustamassa kontakt
zentrumeja,

Tällainen

tapaista,

jotain Kommrumin

ja on kysellyt olisiko

kiinnostusta yhteistyöhön.

ehkä te

vat asiasta lehdessä ja pai

ta terapian kustantaa saksa

kalle ilmaantui kuutisenkym

lainen ‘sairasva]uutus
’ eli
1

joskus suhteiden alla vire,että

esitelmöimässä.

mentä kiinnostunutta.

valtio ja lopuista huolehtivat

naisia painostetaan

puhumassa bodycontactista ja

Mitään selviä suuntia ei

vakuutusyhtiöt.

-

--

ainainen yhdessäolo,

päätetty mutta innostusta

Muita tulolähteitä ovat kah—

tyisyyttä,

tehdä asioita yhdessä löytyi.

vila,

ovat samaa

tukiyhdistys,

avustukset

yksityiset

ja muun muassa

-

Viimeksi lloll

seuraavaksi tulee zen-munkki

ei yksi-

johtamaan mietiskelyä.

työ.ja vapaaaika

Lisäksi oman tarpeen mukaan
yksityiskoulutusta terapiassa.

yhteisön toiminta liian täy

25 perustajajäsentä lainasi

Berliinin senaatti on maksanut

dellistä jo,

yhteisölle kukin 2000 DM ja

tukea oma-apuryhmille.

kistista,

tällä pääomalla ostettiin

Kommrumin periaatteena on

listeja ja esimerkiksi toimisto-

vanha tehdas, Kommrumin nykyi-

olla kaikinpuolin itsenäinen,

työt rasittavat

nen pääpaikka.

valtion kontrollin ulkopuolella

henkilöitä

(Se muuten

Kuukausittain käy vierailijoita

miesten ja naisten välillä,

yhteisön sisällä toimii oma

ei tarpeeksi anar-

ohjaus

on muodostunut spesia—

jo

(?supervision)

,

ehkä

eräänlainen psykologin psyko-

liikaa samoja

logia.

g

vaihdella, periaate on sama.

Onko psykopaatteja,

Mutta tekniikka ei ole ongel

kiksi skitsofreeneja asiak

bad life-event)

ma vaan suhde ratkaisee,

kaina?

Yleisestikin kehosta ja käyt-.

se

peutin välit muodostuvat.

oltava erityisen rehellinen,

ncrrnaalistikjn.

oltava oma itsensä,

Berliinissä kaksi lehtimiestä

käyttää paljon mietiskelyä,

joku muu intellektuaalimpaa
(kognitiivisempaa?),
miillisempaa,

joku ruu

jopa hierontaan

asti.

(Selitä jokin tilanne)
mitään kaavaa,

Ei ole

terapia on

Mutta usein voi

Kerro yksityiskohtaisernmin

prosessi.

terapiasta?

aloittaa,

Hm... (vaikeuksia aloittaa)

malla “Tunne tunteet ja jat—

Terapeutit ovat erilaisia ja

kamalla “Kerro tunteet,

käyttävät eri terapiamuotoja.

juuri koit”.

energetiikkaa,

esimerkiksi,

Terapeuttina olosta W.

tukeutuu muiden

(Schicksalschlag,

Kyllä.

W.

itse käyttää lähinnä bio

elämän iskuja

millaiseksi asiakkaan ja tera

Kerro yksityisterapiasta?

W.

esimer

“Yritän olla kuin

sano—

jotka

sanoi:

peili.”

muassa Wilhelm Reichin ajatuk

Heidän kanssaan on

täytymisestä luetaan paljon

ei voi

halusi tehdä

olla edes hyvin taitava
terapeutti.
kasta,

Esimerkiksi

inside”—jutun

jostain psykiatrisesta 1aitokz’

Se on hyvin ras

sesta.

siksi heitä on vain

He muuttivat normaa

yksi kerrallaan kullakin te

lia käyttäytymistään vain siten,

rapeutilla.

että eivät enää katsoneet ke

Muista asiakkaista 25-30

tään missään silmiin.

prosentilla on erilaisia

Tietysti he pääsivät/joutuivat

psykosomaattisia oireita.

suurernmitta vaikeuksitta hoi-

Lopuilla kaikenlaista muuta

toon mutta töin tuskin ulos,

syytä terapian tarpeeseen.

kun olivat juttunsa tehneet.

Mitä on bodyimage?

KIITOS Wolfgang,

Ei sille ole tarkkaa

olleet!

määritelmää.

Ajatus on,

Tämä juttu oli,

että bodyimage on enemmän
kuin ruumis.

kiitos läsnä..

kuten jo varoi

tin karsittu ja subjektiivinen

Se on näkemys,

ja koska Konimrumissa jatkuvasti

Onko vaikeuksia sen vuoksi,

tuntemus,

Yhteiskunnan supressio on samaa

että terapeutti alkaisi heijas

Terapiassa usein aluksi sel

jäljessäkin.

kuin yksilön tunteiden supres

taa omia tunteitaan,

vitetään, mikä on hänen hen

eräs pakollisia uudelleenkäynnin

sekaantua liikaa?

kilökohtainen kehon piirinsä

kohteita!

Ei saa salata vaan kontrolloida,

(personal bodyspace)

lähinnä kevyttä voimistelua

olla tietoinen.

laajalle se ulottuu itse ke

mutta tarkoituksellista.

täytyi tehdä enemmän tämän

hosta.

asian eteen,

(privat sphere)

Supressio on avainsana.

siin.

sio.

Ryhmäterapiaa johtaa

pari, mies ja nainen.

Lihassysteernien

Se on

avaaminen?

alkaako

Uran alussa

ei niin paljon

johtaa mielen systeemien ‘avaa nykyisin.
miseen”.

Jos näkee omat vä—

rähtelyt niin näkee myös pa-

tuvat toisiinsa,

remmin toisen värähtelyt.

suhde lopetetaan.

niin terapia

Skitsofreenikoilla se usein on
toisella puo—

lella kehoa lähempänä ja toi

miehillä ja naisilla?

tamaan,

Ryhmissä ovat sukupuolet

“ei anna suunvuoroar.

sekaisin, yksityisterapiassa

peutti ei saa kontaktia asiak

nähdä elämän.

asiakas saa valita kumpaa

kaaseen.

lihakset,

on silloin kun asiakas
Tera

sukupuolta olevan terapeutin

Tärkeätä on olla aito,

haluaa.

tekniikka sinällään auta.

ei mikään

normaa

listi 30-40 cm kehosta.

piasuhde ehkä joudutaan lopet—

Tekniikat saattavat

kuinka

ovat eri laa—

epäsyinmetrinen:

jolloin myös tera

tapahtuu,

“Yksityisalueet”

Onko bodyterapia samaa

--

,

juisia eri ihmisillä,

Jos asiakas ja terapeutti rakas

Eräs tilanne,

tietoisuus kehosta.

sella puolella kauempana.
Bodyimage on hyvä terapia
työn lähtökohta:

kehosta voi

Jotkut kehon

esimerkiksi niskassa,

voivat kehittyä vastustamaan

I0

niin ehkä ajastaan
MUTT EHDOTTOMASTI

MITÄ KAIKXEA ON KOMMRUM ?

Kaoottinen huusholli:
missä kukaan ei tiedä mitään,

Kohtauspaikka oma-apuryhatille:

yksinkertaisetkin kysymykset

Autetaan ryhmän perustamisessa,

jäävät vastaamatta,

annetaan kokoontumistila käyt

taan omiin ja toisten jalkoi-

töön,neuvotaan vaikeissa vai

hin...

sotkeudu

heissa ja ylipäätään ‘ryhmä
Keskus itsensä kokemiseile

tekniikassa”...

(Selbsterfahrung)
“minäkokemus”—ryhmiä on lul:ui

Terapiakeskus:
useita psykologeja

(Dipiom

sia ja vaihtelevia: mietiskelyä,

psychologen/innen)

antaa yksi

hierontaa,

tyis-, pari- ja ryhinäterapiaa,

Encounter)

organisoivat loma- tai paastoa—

tai chia, teatteria, joogaa,

misryhiniä,

temaattis—terapeut

tisia työpajoja

kohtaamisia
,

(?

bioenergetiikkaa,

rentoutumista, tanssia,.
ja paljon muuta.

(workshops)

antaisi koomisenkin vaikutel
Kahvila

man...

Berliinissä on kaiken kaikkiaan
neljä luki-häiriöisten klinikkaa,
joista Kreuzbergin klinikka on
suurin. Meidät otti ystävällisesti
vastaan psykologi Cormann ja kävi
ilmi, että hän on suuri Suomen
ystävä
kaksikymmentä vierailua.
—

Legasthenie-zentrum perustettiin
15 vuotta sitten opiskelijapro
jektina. Silloin dysleksiaa hoi
dettiin morfeemimetodilla, mutta
sen osoittauduttua tehottomaksi,
siirryttiin käyttämään perhete
rapiaa ja oireiden syyksi ymmär
rettiin häiriytynyt perhedyna
miikka.

ääninauhan avulla. Tärkeänä seik
kana diagnoosissa on arvioida onko
lapsi kykenevä toimimaan ryhmässä.
Tämän perusteella päätetään jatke
taanko hoitoa ryhmäterapiana vai
yhdistettynä yksilö- ja perhete
rapiana. Mielenkiintoisena yksi
tyiskohtana Cormann mainitsi “re
septimenetelmän”: tiimiryhmä antaa
perheelle kirjallisen reseptin,
joka sisältää erilaisia tulkintoja
tai ongelmia perhetilanteesta, ja
perhe vie tämän reseptin kotiin
mietittäväksi.
Pelkistetysti sanottuna keskuksen
lähestymistapa dysleksiaan on seu
raava: lapsi kehittää oireen (dys

Keskuksessa työskentelee 15 psy
kologia
ei muita työntekijöitä
Kaikilla on kaksivuotinen lapsi
terapiakoulutus ja lapsi— ja per
heterapia ovatkin keskeisimmät
terapiamuodot. Mielenkiintoista
oli kuitenkin, että psykologit
olivat hyvin eri tavalla suun
tautuneita
psykoanalyysiin,
hahmoterapiaan, transaktio— ja
asiakaskeskeiseen
ja yhteistyö
toimii kuulema hyvin.

r

-

jossa voi käydä ennen tai jäi
keen toiminnan tai muuten vain.

Vaihtoehtoinen projekti:
ei ole pomoja,

ei kellokortteja, ei virkapukuja

Vaihtoehto psykiatrialle:

sen sijaan paljon vapautta,

sillä tarkoituksena on olla
vieraiiijoita kohtaan niin

ei työsopimuksia,

vähän rahaa, mukavia ihmisiä,

-

teräviä keskusteluja, vapaaeh

mahdollista vaikka se välillä

toista työtä...
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Cormann väitti, että 80-90% dys
leksiatapauksista liittyy perhe
dynamiikan ongelmiin. 50% asiak
kaista on yksinhuoltajaperheitä
ja vaikeimpia tapauksia ovat
tyypillinen keskiluokkainen per
he ja turkkilainen perhe.
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Perheterapian lisäksi keskuksessa
käytetään yksilö-, ryhmä— ja nuo
risoterapiaa. Periaatteena on,
että eri terapeutti hoitaa yksi
löterapian ja perheterapian (lo
jaalisuus).

Tem eIf,?-,
opeslro/3e

Perhe ottaa useinmiten itse yh
teyttä ja perheterapia kestää kol
mesta viiteen kertaan, joskus use
ampiakin kertoja. Perhetapaukset
diagnosoidaan ryhmässä videon tai
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leksian), koska pelkää perheen ha
joavan. Hän tuo tilanteeseen ongel
man, johon huomio kiinnittyy. Lapsi
lakkaa kehittymästä, oppimasta.
Onnistuneen terapian jälkeen lapsi
aloittaa kehittymisen uUdelleen.
Cormannin mukaan suurin osa tera
piasta on onnistunutta ja dysiek
sia häviää.

SPOL:n Berliinin—matkalaisten
jossa meille

Universitätissä,
telutilaisuuden

piti

psykologia.

millaisen kuvan

antaa käsityksen siitä,

listunut saattoi saada ko.

tään

Yritän

ei kuitenkaan pelkäs

tilanteissa olla subjektiivises—

tutkimusmenetelmi—

Niinpä on

en osalta.

tässä

joittaminen saattaa joissakin

tutkimustulostensa

heidän

vaan myöskin

tri Morus

tutkija,

työ,

sin

Freie

ja keskus—

esitelmän

psykologian laitoksen

aiheenaan kriittinen

Markand,

ryhmä vieraili myös

pyritty

psykologiaan uudella

aiheesta.

tavalla.

suuksien laajentamisen välillä
olemaan.

män vaan lajinkehityksenkin

Toirnintakyvyn

käsitteen avulla

puitteissa.

on mahdollista myös määritellä

pelkästään yksilön elä

uudestaan kognitioihin,
Kriittinen psykologia on

Kriittinen psykologia syntyi

Peruskäsitteet edelleen on

toistaiseksi melko nuori

1960—luvun opiskelijaliikkeen

määriteltävä käytännön,

eikä kovin laajalle

temmellyksessä.

nyt

ajattelutapa.

levin

Sen

ja nuoren polven

Opiskelijat
tutkijat

pe—

psykologiatieteen yh

kautta.

rian,
taan

Tällöin luovu

sopimuksenvaraisista

räsivät

läns isaksalainen Klaus

teiskunnallisia yhteyksiä:

korvataan ne empiirisillä

Holzkamp.

ketä psykologia palvelee?

(“todellisilla”).

logia ei ole,
painotti,
nen

tri Markand

mikään yksittäi

teoria tai

psykologia arvovapaata?

onko
vai

koulukunta

eikä liioin keskittynyt

onko se jopa hylättävä

Porvarillisen psykologian erää

vaan

kohtana on

paradigman uudistaminen.

talismin

todella ollut kapi

asettamien ehtojen

tulkitseminen yleisinhimilli—
Onkin

tutkittu lähinnä

Perinteinen psykologia on

siksi.

kriisissä.

yksilön sopeutumista näihin

Tämä on nähtävis

massa olevaan

ehtoihin.

tieto ei kehi—

Kriittinen psykolo

gia kuitenkin katsoo,

uusi yksit

että

tälläinen lähtökohta ei ole

integroidu ole
mis

tietouteen,

sitteestä on

“toimintakyky”.
miten yksilön

unen uusintaminen kietoutuvat

tämän hetkisen

täistieto ei

tälläisestä uudesta peruskä—

elämäntoiminta ja yhteiskunnal

psykologian

ty kokonaisuutena:

esimerk

konservatiivisena?

nä julkilausumattomana lähtö

että

Eräs

ja

Sillä kuvataan,

tavoitteena sillä on koko

sä siinä,

ki

“vietti”)

(esim.

kä—

kokonaan jo lähtökohdiltaan

yhteen yksinomaiseen psyko
logian osa—alueeseen,

sitteistä

emooti—

empi

eräänlaisia perustajia on

Kriittinen psyko

tähtäi

jää kuitenkin

toa ei

f3YKOLÖ)A STA

tähtäimellä edullisen

mellä edullisen omien mahdolli

lisen kehityksen huomioon ot

RR)FH I3E5TÅ

Ristiriita

sopeutumisen ja pitkällä

historial

Tämä merkitsee mm.

funktionaalista.

lyhyellä

muodostamaan uusia käsitteitä

tilaisuuteen osal

ti

oikeutettu.

Mutta tällöin on

yhteen.

Alkuyhteisössä yksilö sekä loi

1tvi. j&

omat ehtonsa että eli niissä;
yhteiskunnan kehityttyä ja

tuo

oihin ja motivaatioon liittyviä

tannon ja kulutuksen eriydyttyä

käsitteitä.

tämä yhteys ei enää ole

yhtä vä

käsitteiden muodostaminen onkin

esiin

kriittisen psykologian

iitön.

Yksilöllä nousee

kysymys,

olisiko sopeuduttava

oleviin oloihin vai

pyrittävä

laajentamaan niitä.

Tämä onkin

tehtävä,

Toistaiseksi uusien

tärkein

sillä ilman niitä ei

tutkimus voi mennä eteenpäin.

tä on seurauksena esimerkiksi

myös yritettävä esittää oma

ihmisen peruskonflikti kapita—

Edellä referoidun esityksen jäl

puuttuva yhteys

tulkinta yleisinhimillisestä

listisessa yhteiskunnassa,

keen

toisaalta pe

rustutkimuksen ja kliinisen

eikä

työn,

toisaalta

tieteen ja

arkikokemuksen välillä.
tisen

psykologian mukaan

on syynä psykologian

Kriit

tyydyttävä pelkkään por

ns.

oli yleisökeskustelun vuo

kaksinkertainen mahdollisuus.

ro.

varillisen psykoogian kritiik—

Vastakkain asettuvat yleistetty

järjestyksessä kuin ne

kun.

toimintakyky ja rajoittunut,

esiin.

tähän

Käsittelen asioita siinä
tulivat

restriktiivinen toimintakyky.

peruskä

sitteiden epäselvyys.

12

Lähtökohtana on kriittisellä

Mielenkiintoinen on havainto,

1

psykologialla Marxin ja Engel

että omien mahdollisuuksien ra—

tyksen mukaan

11

.

Kriittisen psykologian käsi
psykoterapiassa on

löydettävä yksilön ja laajemman

tuomaa eroavuutta.

objektiivisen

tuksiin ei suhtauduta sokeas

yhteydet.

Ei

tilanteen väliset
tule

suusdiagnoosia”,
tettava

tehdä

“ominai—

vaan on kartoi—

toiminnan ja kehityksen

ti,

Ko.

joko vanhemmat

mat hyväksyen,
mukaan

kirjoi

tai uudem—

vaan

tilanteen

harkiten.

es teet.
6.
2.

Kriittinen psykologia käyt

Tri Markandin tämänhetkisen

projektin

“Subjektikehitys var—

tää hyväkseen neuvostopsykolo

haislapsuudessa”

gian

on ennenkaikkea menetelmien

saavutuksia,

Leontjevia ja
analyysia.

ennen kaikkea

historiallista

Kriittinen psykolo

gia kuitenkin

tutkii

ihmistä

kehittäminen.

tavoi tteena

Kysymyksessä on

toimintatutkimus.

0—6 —vuoti

aita lapsia seuraamalla pyritään

nimenomaan kapitalistisessa yh

havainnoimaan,

teiskunnassa,

kun

tiriitatilanteiden kautta lasten

topsykologian

tutkimuskohde on

taas neuvos

minkälaisten ris

subjektiivisuus

kehittyy.

IIIST1 T’JUWI

Max—Planck—Gesellschaft

hyvin eri kokoisia ja erilai

eli lyhyesti MPG perustettiin

sia.

Joissairi on vain 20 hen

keä,

suurimmissa taas melkein

jatkamaan Kaiser—Wilhelm—

1948

Gesellschaftin työtä.
taas saanut
sä

7.
3.

Reich,

pyrkiessään yhdistä

sään on poliittista toimintaa,

mään marxilaisuutta ja psykoana—

koska se kritisoi

lyysiä,

lainasi marxilaisuudes—

joka on funktionaalista olemas

ta yhteiskunnan ja psykoanalyy

sa olevan yhteiskuntajärjestyk—

sistä yksilön analyysin.

sen kannalta.

Kriit

tinen psykologia puolestaan pyr
kii

analysoimaan myös

marxilaisittain.

yksilöä

Osa psykoana

lyysin käsitteistöstä saattaa

11
psykol
ogiaa”,

Tämä on johtanut

vaikeuksiin mm.

apurahojen ja

virkojen haussa

(vrt.

Länsi—

Saksan virkakieltojärjestelmä
jne.).

kuitenkin olla käyttökelpoista
myös marxilaisessa analyysissa.
4.

Mikko

MPG on autonominen,

1911.

tieteellinen organisaatio,

vaan yksilö saattaa myös

kirjoituksia ainakin seuraavissa

tehtävänä on esittää
malleja,

toiminta—

kartoittaa esteitä ja

opettaa ristiriitojen ratkai
suun.

julkaisuissa:
Frigga Haug:
titeetti.

MPG:lla on pysyviä työn

tekijöitä n.8500 ja näistä on
Geographic Distnbution of the Max Planck Inatitutes

jolla on y

mahdollisuuksia.

Erityisesti

suositaan kehittyviä,
tutkimusalueita,

uusia

joita on

vaikea harrastaa yliopistois

MPG:n toiminta on keskit

\
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tynyt erityisesti lääketietee
seen,

biologiaan,
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ja kemian osa—alueisiin sekä
sosiaalitieteisiin.
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joita ins
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tähti

voivat käyttää

Työ,

naiset,

iden

Tampereen yliopiston

Saksassa

ristiriitaa vaan kehityksen

lehti

nrot 5—6/1978,

3/1985.

Tämän lisäksi

1

ilmestyy Länsi-

tieteellinen aikakais—

Forum Kritische

Psycholegie.

ROME

osin Liittovaltion ja osaval—

tutkijoita n.

tioiden tukemien rahastojen

vuosittain vierailee instituuteis—

turvin.

Psykologia—lehti,

Nuoren ja vanhan Marxin
kirjoitusten välillä ei ole

tutkijat.

MPG:n rahoitus tapahtuu pää

j ulkaisusarj a.
11/1984,

5.

lella.

1900—luvun alkupuo

myös instittuutin ulkopuoliset
Suomessa on aiheesta ilmestynyt

Kasvatuksen

perustettu

Vanhimmat on

leishyödyllisiä sovellutus—

tieteen alalla,

että yhteiskunta määrää yksilöä,
vaikut

1000 työntekijää.

ja edesauttaa

tituutti hankkii esim.

Kriittinen psykologia ei katso,

taa yhteiskuntaan.

L

Lagerspetz

Tämä oli

alkunsa Berliinis

perustutkimusta,
Kriittinen psykologia itses

Max—Planck—instituutit ovat

Förderung der Wissenschaften

joka ylläpitää

aivan eri.

zur

Vuoden

1983 budjetti

sa n.

2200.

Tämän lisäksi

2700 opiskelijaa tai tutki—

oli lähes 950 miljoonaa DM,

jaa viipyen keskimäärin seitsemän

josta noin 89lmilj.

kuukautta.

DN tuli

julkisista rahastoista ja
loput MPG:n omista tuloista

MPG:n tutkimuslaitoksia on yhteen

ja lahjoituksista.

sä 52 eri puolilla Länsi—Saksaa,

näiden lisäksi toimii muutamia
kliinisen tutkimuksen yksikköä
sekä itsenäisiä tutkimusryhmiä.

Meillä oli ilo vierailla MPG:n
Berliinin kasvatustutkimusins—
tituutissa
forschung)

(MPI fUr Bildungs—
,

joka sijaitsi mitä

vaikuttavimmassa, uudessa raken
nuksessa lähellä Dahlemin muse—

salissa, jonka keskellä oli monikul

rottiin, että Instituutin pihamaiden

mainen, lasiseinäinen pikkupiha. Kei

suunnitteluun oli kiinnitetty erityi

taassa kasvoi kaisloja, jotka talven

sesti huomiota ja niitä hoidetaan huo

ajaksi olivat kuivuneet ruskeaksi,

lella. Berliinissä kaupunkiluonto on

tupsupäiseksi tiheiköksi. Pihasyven—

muutenkin erityisasemassa, koska varsi

nyksen yläpuolelta valaisi kirjastoa

naista maaseutuahan muurien ympäröimäl

aurinkoinen taivas, niinpä tieteeseen

lä miljoonakaupungilla ei ole. Viher—

perehtyessään saattoi kuvitella ole

alueita on sen sijaan erittäin paljon.

vansa ulkoilmassa eikä pölyisessä kir

ja ne ovat hyvin hoidettuja. Berliinin

jastossa; kaislojen suhina ei valitet

MPI:n rakennuksen sokkeloisiin muotoi

tavasti kuulunut lasin läpi.

hin lomittuvat istutukset ja hauskat

oita ja FU:n rakennuksia. Meidät

pihat ovat isäntien mukaan voittaneet

otettiin vastaan saksalaisen
perusteellisella ystävällisyy—
dellä

(kuten kaikissa vierailu—

kohteissamme)

Syömään saimme mennä talon ruokalaan,

jonkun vuosittain kaupungissa järjes—

josta niinikään avautui viehättävä

tettävän kilpailunkin.

näköala kalliopuutarhaan. Meille ker—

ja seuraavan pari—

tuntisen yritimme kuunnella tark

verottaa voimiamme.

kaavaisina instituutin yleisesit—

kuitenkin selviydyimme kunnialla,

telyä.

kiitos siitä erityisesti Vellulle,

Raskas ilta- ja yöelämään

Luulen, että

joka jaksoi esittää teräviä kysy
myksiä isännillemme.

(Kts. myös

kuva.)
Mielenkiintoisista esitelmistä
huolimatta teki minuun suurim

mdchenIa den
Oroninger Stra8e 8, 1185
2 455 22 94
c Mo.Fr
tJhr
Der Mdchenladen im Weddung
tlbrigens Brlini erser Mdchenladen
existie0 seit Juni 1980. Der MSd
chcnhaden 1tt cm kommunikations..
Kullur- und Beralungsrentrum ftir alle
dcutschen und ausLndischen Mad.
chen im Aiter von 2 bis ungefhr 20
Jalsren. Hier trefren sich deutsche,
ttlrkische, kurdische, palltstunensische,
griechische und jugrnlawische Md
chen aus deos Wedding und anderen
Stadtteilen.
—

—

man vaikutuksen MPI:n mahtava
katsomassa mm.

kirjastoa,

jossa

tieteellisten julkaisujen run—
saaseen antiin tutustuttiin

Wir spielen Thcater. drehen Filme,
machen Fotos. Fotogmchichten, Hör
spie?c, Ton-Dia-Shows. Tarsz, Ynga,
Massage, arbeiten ui der Holzwerk.
stait, reparieren Faliriider, machen
Fhrradtouren, gehen schwmmeTl
und schlittschuhlaufen, bauen gerade
eune Mdchenvolleyballgruppe auf,
verreisen rusammeni, fithresi Seniinare
zu Mdchenlhennen durch und vieles
ia’r

es
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tutustuminen

(mikä on ehdottoman

välttämätöntä,

jos aikoo pureu—

tua suurkaupungin syvimmän ole
muksen ytimeen
mikä on ulko
-

maanmatkailun paras anti metsä—
suomalaisille) täysipainoisen
päiväohjelmamme päälle alkoi jo
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Caft.
Immer wieder hatien und heben wir
mit Financies-ungsvchwierjgkejen 1tt
k5mpfen. Detwegcn muille der Laderi
1981 und 982 zweimal kurzfrivtig
schiieflen. Zur Zej( fjnanzjeren wir unn
haupts8chlich (Iber dai Forschung.
prrsjekt “Interkuliurelle Madchenar
best., das Ende Junj (985 eus(Suft.
Dennochl
Wjr fordern des Lachen zurtlckl
Der M8dchen(aden muil b)eibenl
Die (-rauen des Mitdchenladens sind
dabe,, einen Verein cii gniinden, und
.slrebcn eine Regelfinanzienung eun Se
naismittein an.

Waldsi,aS,e 7, 1I21
2 314 54 5.4153
Mo, Dl, Ml 17-20 Uhr
Do 10.13 Uhr
Fr, Se, So 15-17 tJhr
Der vTreffpunLt Waldsiralle, Bera
tung in Moabitn besichi seit Febnjar
979. Wir und eine Beraiungssieile fur
Men.scheii mii alkn rnog1ihen psychi
schen und sisiiajen Probiemen. Wir
mussen uns allerdirigs auf Bcs.ohner
des Bet.irks Tiergastcn (Moabiti be
sdiranken, da unsere Arbeu 8emeundenahi ist, das heilli. wir wollen uns
mii unserem AfigebOt in die bestehen
den Wohn-. Arbeits- und Freizeit
sLnikIUrefl des Bezirki uncegneren und
den besotideten H.cdurfnissen der in
Moabit lcbendcn Menchcn gerecht
werden.

wsjit legen wir auf die hnutiienung son
S.clbsthjlfc und Nachbarschaftshilfc.
Gruppenangebote von probiemorien
tiertcfl Gcsprachsgruppcn bis zu rci
cn
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unnutlg lange an eun.zelne Berater oder
die Beratungisielle binden. Wahrend
unserer Öffnungszeiten bieten wir neben psychologischcr und sorialer Be
raiung cinen offenen Treffpunk, an.
sich lksuchern die M0glichkeii
zum Gespräch, zum Kennenlernen
und en gemeinsamen AktivilSien bie
tel.
Dartlber hinaus gibt en verschiec(ene
andcr Angcbote, die wir versurhen
an den jeweiligen Bedtlrfnissen der lIe
sucher des Treffpunktni cii orientie
rcn, elI. drei Selbsthilfegruppen,
Hausfrauengruppe, Alkoholtkernach.
sorgegnuppe, Gesprachsgnuppc, thera
peutische
Gruppe,
Wohngemeun.
schafisgniippc, Foto- und Vmdeogrup
pe, Kindergruppe, Schularbeiiscirkel

u.a.
Im “Treffpunktv sebeiten zwet Psy
chologen und ?Wd Soziaiarbciier, die
von Prakiikanien der Psychologie und
Soziaiarbeit unterst(1(zj werden.

P
—4-

JQkY cq

Line unscrer Aufgabenstclhungen ui

VoYi51fr

siher Au[entjiajie durh präventuve
Arbcit, Kriscnintervcntionen und Be
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Jotakin oli kek—

NEUhlandin asiakkaat ovat 9-25 vuo
tiaita, tavallisesti 14—17 vuotiaita
ja enimmäkseen naisia (yli 2/3).

peri]htiöitä. Maksamme ostok

yksilöllisiä tarpeita.

semme ja siirrymme ahtaaseen

ei siis löytynyt,

takahuoneeseen.

vakinaista eikä kohtalaisesti

Hoitotavoista kysyttäessä Helmut ja
Michael toteavat, ettei heillä ole
mitään erityistä tekniikkaa, vaan
läheisen ja pysyvän ihmissuhteen
tarjoaminen on tärkeintä. Jokainen
nuori otetaan tosissaan, mutta hänelle
ei pyritä antamaan ohjeita, vaan kul
jetaan kriisiaikana hänen rinnallaan
jonkin aikaa ja pyritään palautta
maan hänelle takaisin vastuu omasta
elämästään.

hunajamakeisia.

Innostun os-.

tamaan ihanaa biodynaamista
Joku

omenamehua.

katselee uu—

sittävä.

Psykiatristen poti

laiden on vaikea saada työtä:
teollisuudessa ei yleensä kye

palkattua.
Klaus ja muut projektin al
kuunpanijat,

joukko Vapaan

yliopiston kriittisen psyko
logian opiskelijoita,
puvat paikalle.

saa

jäsenet

ovat kiinnostuneita vaihto—
ehtoliikkeestä,

ihmisten
Työtä

ei ainakaan

Ainoaksi vaihtoeh—

doksi jäi luoda työpaikkoja
itse.

Kaksi vuotta sitten pe

rustettiin siis leipomo ja
vuosi sitten myymälä.

Klaus kertoo,

että projektiryhmän

Rahoja anottiin konservatiivi—
selta senaatilta ja saatiin,

lähinnä vih—

reiden toiminnasta.

Heidän

projektinsa on vaihtoehto
perinteisel le terveydetihuol—
lolle

‘

1

pyöröovipsykiatri—

(ns.

alle).
Aluksi perustettiin terapeut—
tisia tukiasuntoja,
sia asumisyhteisöjä,

eräänlai

•
O_

entisil

le psykiatrisille potilaille.
että asunnon saa

Ajateltiin,

minen on edellytys kuntoutumi—
selle ja hoitokierteen katkai—
semiselle.

Pian kuitenkin kä

vi selväksi,
ei riitä.

1

kan pohjalla.

tä ottamaan huomioon

Arja Nevalainen ja
Eila Tunkkari

1

Tiskillä

kun Waldstrassella.

eivät tehneet mitään, makai—
livat vain päivät pitkät pun—

siokirjepaperia ja uusiopa—

Keskuksen toiminnan rahoittaja on
Länsi-Saksan hallitus, jolta on saatu
rahaa kolmen vuoden kokeilua varten.
Toiminnan tuloksellisuuden ja jatkomahdollisuuksien arvioimiseksi pro
jektissa on mukana kolme tutkijaa
selvittämässä keskuksen toimintaa ja
sitä, miten muut laitokset käyttävät
keskuksen palveluja.

Kivihaanlje 7,00310 HKI
Pah. 90-580 1221

Astumme sisään pieneen putiik—
myydään tuoretta leipää ja

Perheterapiaa käytetään, mutta halu
tessaan nuori voi pysytellä täysin
anonyyminä, eikä perheeseen silloin
oteta yhteyttä.

luovuta,
verta

Keskiviikkoilta, psykiatrinen jälkihoitoprojekti:
myymälä ‘KoriandeVja leipomo ‘Backstern’

Monet itsemurhaa yrittäneet joutuvat
pois sairaalasta melkein heti, vain
noin 5% tarvitsee psykiatrista hoi
toa. NEUhland yrittää tarjota näille
95%:lle hoitotavan, joka ei johda
“psykiatrisen uran” muodostumiseen.

Itsemurhayritysten syitä ryhmitteli
Michael seuraavasti: 1) tärkeän,
läheisen ihmissuhteen menetys, 2)
ongelmat kotona, koulussa tai työ
elämässä ja 3) omat sisäiset vaikeu
det.

sinä
•voit
auttaa

“
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sairaalaan, kun tämä on vielä vuo—
teessa. Nuoreen pyritään saamaan
kontakti mahdollisimman pian itse—
hänelle
murhayrityksen jälkeen
a.
kerrotaan NEUhlandist

Kriisissä ollessaan nuori voi itse
ottaa yhteyttä keskukseen, tai niin
voivat tehdä läheiset ihmiset, mikäli
esim, ovat kuulleet nuoren puhuvat
itsemurhan tekemisen mahdollisuudesta.
Joistakin sairaaloista voidaan ottaa
yhteyttä, jolloin joku NEUhlandin
työntekijöistä menee tapaamaan nuorta

%
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7
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Iri Nottagen
UhIandatra8.. 142. 1131
W 870111

MI 10-13 Uhi
Fr 10-13 Uhr und 16-18 Uhr

Tiistaina 16.4. vierailimme
Uhlandstrasse 142:ssa, jossa
psykologi Helmut ja sosiaalityöntekijä Michael kertoivat
meille työstään itsemurhaa yrit
täneiden lasten ja nuorten jatko
hoitokeskuksessa, NEUhlandissa.
Heidän lisäkseen keskuksessa
työskentelee 7 muuta työntekijää:
psykologeja, sosiaalityöntekijöi
tä, “dipiomipedagogeja” sekä toi—
mistotyöntekijä. Työ on luonteel
taan neuvonta-, kriisi- interven
tio- ja terapiatyötä. Työtehtäviä
ei jaotella, vaan kaikki tekevät
samanluonteista työtä. Asuntoa ja
tukea tarvitsevalla on myös mah
dollisuus asua NEUhlandin tilojen
yhteyteen perustetussa asunnossa
työntekijöiden “vieraana”, tarvit
taessa 2-4 viikkoa. Työntekijät
vuorottelevat siten, että ker
rallaan nuorten kanssa asustaa
kaksi työntekijää.

SUOMEN
PUNAISEN RISTIN
VERIPALVELLJ

8.atung Iur Kinder,
JugendHch. und 9tetn

että asunto yksin

Asukkaat nimiäjn

koska konservatiivisen
tin

senaa

irnagoon kuuluu tukea

vaihtoehtoprojekteja

(ne mak—

.Savat yhteiskunnalle vähemmän

—

ei kulu sosiaalihuoltoon

turhia varoja).

Ryhmä sai ja

kana.

Tämä oli Klausin mu

kaan kuitenkin virhe,

sillä

saa myös lahjoituksia ja kau—
punginosaparlamentin tukea.

monilla oli suuria odotuksia,
jotka pettivät, kun työ kes

Laissa on niinikään säädetty,
että yritysten työntekijöistä

ti kauan.

tietyn prosentin täytyy olla
vammaisia. Mikäli yritys ei

Alkuaikoina poti

laat asuivat sairaaloissa tai
tukiasunnoissa.

Nyt osa asuu

tukiasunnoissa,

osa yöklini

palkkaa tarpeeksi vammaisia,
se joutuu maksamaan sakkoa

k alla.

vammaisten yhdistykselle,

Tässä vaiheessa tarinojntja

jonka rahoista liikenee va
roja myös “henkisesti vammai-.

siirrymme kadun toiselle puo
lelle leipomomoon. Peter

s iii e

esittelee leivän juurta,
kinakonetta,

Periaatteena työnteossa on
tasavertaisuus:

kaikki teke-.

vät kaikkea. Myös psykologit
myyvät ja leipovat.

Jokaisen

uunia.

-Päivä alkaa kuudelta aamulla
kahden hengen voimin, hän ker
too.

Yhteensä leipomossa työs
kentelee viisi henkilöä,

yksilölliset kyvyt ja tarpeet
on tietenkin otettava huomi

joista kaksi on

oon.

(n.

Entiset potilaat olivat

tilasta.

entistä po

Täysjyväleivät

‘+00 kpl)

leivotaan aamul

alusta lähtien suunnittelus

la ja myydään keskipäivällä.

sa ja tilojen remontissa mu—

Kaksi kertaa viikossa tehdään

Asiakkaat suhtautu

distössä.
Työnantajana toimii perustet
tu yhdistys.

Työehtosopimuk

alussa.

Työntekijät saavat

nettopalkkana n.
kuussa.

vat toimintaan ennakkoluulot
tomasti.

He ovat yleensä

kiinnostuneita palveluista,

set laaditaan työsuhteen

20 mk.

tai—

julkisuutta radiossa ja leh

myös kakkua.

eivät palvelijoista.
kaan Peter,

2100 mk

Kuiten

Klaus ja kumppa

nit eivät halua ghettoja.

Tuntipalkka on n.

Työpäivät ovat normaa—

Niille ihmisille,

jotka ovat

leja kahdeksan tunnin päiviä.

kiinnostuneet

Klaus kertoo kuitenkin,

periaatteista voidaan kertoa.

että

projektista,

palkatonta työtä tulee kyllä
ylityötunteina tehtyä.

Uusil

Peter antaa ymmärtää,

että

la työntekijöillä on 40 päivän

psykiatrisessa jälkihuolto—

koeaika.

Kaikkien,

jotka ote

projektissa tarvitaan vankko

taan palvelukseen,

tulee olla

ja liiketaloudellisia taitoja.

työkykyisiä,

koska valmiste—

Leipomo kun toimii kuten

tuista leivistä maksetaan palk

muutkin leipomot.

ka.

on puolen miljoonan liike

Entiset potilaat oppivat

leipomossa

ammatin.

Henkilö

kunta vaihtuu hiljalleen,

kun

vaihto.

Yrityksessä

Budjetin kanssa on

tarkkaa,

voittoja ei synny.

jotkut lähtevät muualle tai
sairastuvat.

Yhä vielä tarvitaan taloudel
lista apua ulkopuolelta.

Leipomon asioista päätetään

uhkaa loppua.

yhdessä kerran viikossa pidet—

kuuttaa,

tävissä kokouksissa.

taa sen loppua.

Leipomo

Tuki

Mutta Peter va

että he eivät aio an
Se ei voi

tarjoaa siis paitsi työtä myös

loppua

sosiaalisia kontakteja.

löä joutuu työttömäksi.

Peter asettaa kuitenkin rajat

pomolaiset katsovat tulevai

sosiaalisten suhteiden laadul—

suuteen.

le:

“työnantajat”

haluavat pi

tää yksityiselämänsä.

muutoin kuusi henki
Lei—

Vaihtoehtoliike on

Saksassakin vielä nuori.

He ei

vät jaksa ruveta ystäviksi.
Peter kertoo,

—

että ihmissuh—

Vierailu alkaa olla lopussa.
Me kitttelemme omenamehusta

teissa syntyy usein ongelmia,

ja mielenkiintoisesta vierai

niinkuin ihmissuhteissa aina.

lusta.

Lähdemme talsimaan koh

ti metroa ja illanviettoa “ko—
Projekti on saanut hyvän
vastaanoton.

Se on saanut

dissamme”.

An

kahdeksaan. Siellä pyörii vakioporukka joka yö. Ihmisiä, jotka nukkuvat päivi
sin ja elävät öisin maailmanlopun aikaa synkässä kellarissa neonvalojen lois—
teessa tunnekylmyydeSSä vieraina toisilleen.

Suche WSucfle Derri. 8. Sex Bell nackt. 40-50.J.. Ied..
o Anh.. Sir n. tolle Fiqr. o Bezat,I.. pria.
Bin 50, M.
0. Anh. 60552 74. 5-14. 21-245
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Norddeutscntand: Ich (M. 37. 150. Akal.) wiII
im Herbst in aine norddt. StadI zeI,en, mich
selhststänclig machen Sucrie 6tau. die mit
zieht. mit r-ir ebt unij7 arbe.tet? und auCh
sonst was rnachl Meino. Hobbys Lteratur,
Fe,ern, Segein. Reisen. .Chilfre 8135
Student. 22/181. gutauss. u. ereis. nteress..
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Berliinin yöelämä on paljon vapaampaa ja monipuoljspaa kuin
täällä ahtaassa kotomaassamme. Kapakoita on lähes joka nurkas
sa ja monet ovat auki niin kauan kuin asiakkaita riittää. Kun
Suomessa puolenyön aikaan aletaan näyttää valomerkkejä, niin
Länsi—Berliinissä ihmiset vasta raahautuvat kapakoihin ja dis—
koihin. Ovilla ei ole portsareita, sisäänpääsy ei riipu anne—
tuista lahjuksista. Diskoihin pääsee naurettavaan parin DM:n
hintaan, joihinkin ilmaiseksi. Eräs reggaepaikka jopa tarjosi
ilmaista ruokaa, tosin janottavan tulisesti maustettua. Kai—
liinpiakin paikkoja tietysti löytyy. Jokaiselle on jotakin:
on paikkoja “tavallisille” ihmisille, uusnatseille, ns. per—
vertikoille, on uskonnollisten liikkeitten ylläpitämiä disko—
ja sun muita.
Sisällä kapakoissa henkilökunta on
ystäväilistä. varmaankin seurauksena
lukuisten kapakoiden keskinäisestä
kilpailusta. Olut
on hyvää ja hal
paa. Ilmapiiri
on vapaa: voi
pelata biljar—
dia, voi rau
hassa mennä
ulos ja tulla
sisään. Voi

CAF

tIgich Foul/Falafel
BLACK MUSIC
PDoIbi Iard
Freitag + Sarnsmag
Cous
Cous 10.-

..

Suomalaisseurueemme teki kerran parin—
kymmenen hengen voimalla hyökkäyksen erääseen
diskoon tanssilattialle. Paikalliset yksin—
tanssijat liukenivat lattialta. Joku yksinäi
nen sielu liittyi rinkiimme tanssimaan ilmei-.
sen tietämättömänä siitä, että olimme muuka
laisia. “Katsomossa”
paikka oli kuin
amfiteatteri
jotkut
seurasivat meitä kuin
olisivat nähneet pin—
nallisuuden maail
massa kielletyn hedel—
män, unohdetun i’
yhteenkuulu—
vuuden.
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Palindrom

Uhlandstr. 60
Ecke Hohenzollerndamm
Tel.: 873314
0 line ngszciren:

NEW IVA VE DANZE
COMPAN/E
Nsw York—

IJ
F
1
R JOROAN
PHIYJJES
QUARTET

IEFLI)GEUJNG BY BSCHSTEIN

5.00;Fr.÷ SeiSOO 8.00
.

vaikka tuoda
koiransa muka

naan.
Diskoissa ihmi—

—LIVE—
24284
Thea:pr Ee35 Ei!’ a’4y’f.’.”g”)
‘The Serret o/e&xe’

set tanssivat yksin. Tanssi—
narsistinäyttely. Muut ovat
len välinpitämättömnän näköi—
sinä tanssijoita. Näytti siltä,
ettei ollut sopivaa olla
kiinnostu:jeen näköinen. Tanssijat
tietysti tarkkailivat syrjä—
silmällä ;oisiaan. Eräs paikallinen tyttö sanoi, että vaikka Berliinissä ihmiset
ovat hyvin yksinäisiä, niin sitä ei haluta näyttää. Ei ole tapana hakea paria
tanssimaan, vaan tanssitaan yksin. Itsemurhaluvut Berliinissä ovatkin suuret.
Music Hali —nimisessä diskossa oli todella ytimiin käypää, tanssittavaa musiik
kia, ei mitään konemaista narsistitavaraa. Ilmapiirikään ei ollut niin viileän
etäjnen kuin monissa muissa diskoissa. Cri du Chat on disko, joka on auki
aamulattia on kuin
yleisönä katsel—

-
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AFRKANlSCHE
KUCHE

So.’Oo. 18.00

KurfLirstendammilia, Berliinin sydämessä erään talon toisessa kerroksessa oli
cocktailbaari ja huvittelukeskus so. ilotalo, vaikkei Kudarnm mikään por—
nokatu ole. Siellä työskenteli Nadine. Hän oli 2
3—vuotias hoikka ilo—
tyttö. Puoli tuntia rakkautta maksoi 80 1DM. Hän kiersi kysymyksen
siitä, mitä se sisältää ja voiko luottaa siihen, ettei joudu
ryöstetyksi. Yleensä alan laitoksissa pyritään
kiristämään kaikki mahdollinen raha pois. Vaikut—
ti siltä, ettei paikka pyrkinyt y1lä—
pitämään vakituisia asiakassuhtei—,
ta. Nadine sanoi vihaavansa työ—
tään, muttei halunnut tehdä mitään
muutakaan työtä. Helpommin ilotyttö— \
nä rahaa saa

20.30
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Tagesklinäk
der Abteilung fur
Sozlalpsychiatrie

der FU Berlln
PIat.nenalle. 19, 1119
3003—4011418
Mo.Fr 8.30.17 Uhr

Klinikkaa esitteli Ingmar Steinhart,
joka on työskennellyt siellä lääkä
rinä viisi vuotta. Saksassa on tällä
hetkellä 80 osapäiväkiinikkaa, joissa
on keskimäärin 20 potilasta. Frank
furtissa vuonna 1962 avattu ensimmäi
nen klinikka perustui Britannian,
Ranskan ja USA:n malleihin. Pyrki
myksenä oli muuttaa psykiatriaa
potilaspainotteisuudesta yhteisö
painotteiseen, avohoidolliseen suun
taan.
Charlottenburgin klinikan potilasmäärä on 175 henkilöä. Se alkoi
ulkopotilaskiinikasta, joka avattiin
vuonna 1974 ja jossa on 120 potilas
ta. Vuotta myöhemmin avattiin päivä
klinikka, jonka potilasmäärä on 20.
Yöklinikka alkoi toimia vuonna 1979
ja asuntola 1980.

1

1

Vaikka potilas siirtyisi päivä—
klinikalta yöklinikalle, hänestä
on vastuussa koko ajan samat henki
löt eli lääkäri/psykologi ja sosiaa—
lityöntekijä. Hoitajat ovat laitok
sessa jatkuvasti. Hoidon ohjelma
suunnitellaan joka aamu yhdessä

pharmacalAB
SUOMALAINEN LÄÄKETEHDÄS

voivat palata takaisin akuutin sai
rauden kanssa ja joutuvat käymään
saman uudelleen läpi. Poistumapro
sentti olisi hyvin pieni, jos kri
teerinä pidettäisiin työkykyä ja
kykyä asua itsenäisesti.

kejä. Kaikkien yhteinen ryhmä on
kerran viikossa. Potilaat eivät itse
maksa hoidostaan vaan sairausvakuutus
ja laitos hoitavat kulut.

Nachtklinik

der Abteilung fur
Sozialpsychiatrie
der FU Berlln
Eschenallee la, 1119
3003—365
No DI, Do 16.9 Uhr
MI ab 12.30 LJhr
Fr 12.30 Uhr. Mo 9 Uhr

hoitohenkilökunnan tapaamisessa.
Vastuu potilaasta pyritään jaka
maan tasaisesti, mutta jompikumpi
tuntee potilaan yleensä paremmin.
80% potilaista on skitsofreenikkoja,
10% psykoottisia ja lopuilla on
jokin muu diagnoosi. Lääkitystä
annetaan pienin tarpeellinen määrä.
Voimakasta lääkitystä olisi vaikea
kontrolloida varsinkin ulkopotilail
la, ja toisaalta laitos ei ole tera—
piakeskus. J
05 potilas näyttää tar
vitsevan perinteistä terapiaa, hänet
lähetetään muualle. Hoidolla ei ole
aikarajaa, vaan täällä pyritään
elinikäiseen auttamiseen yhteisö—
asumisen avulla. Yleensä potilaat
tarvitsevatkin elinikäistä apua.
Kontakteja potilaaseeri voidaan as
teittain vähentää, ja jos sairaus
muuttuu uudelleen akuutiksi, tapaa
misia tihennetään. Vaikeimmat ta
paukset ovat tällä hetkellä yökli
nikalla.

80% potilaista tulee mielisairaalois
ta ja osa yliopiston klinikalta. Sai—
raalapaikkojen tilanne verrattuna
Suomeen on aivan päinvastainen.
Sairaalat saavat määrärahansa poti
lasmäärän mukaan, joten normaalin
nielurisaleikkauksenkin jälkeen po
tilasta pidetään kymmenen päivää.
Halutessaan aiemmin pois, potilas
sitoutuu tekemään sen omalla vas
tuullaan. Erikoisesti Länsi—Berlii
nissä vuodepaikkoja on runsaasti,
kahdessa suurimmassa mielisairaa—
lassa on 1400 ja 1000 paikkaa. Tämän
vuoksi osapäiväkiinikoilla on poti—
laspula, ja keskimäärin 2/3 niiden
kapasiteetista on käytössä.
Klinikan päivä alkaa lääkärin kier
roksella oleskeluhuoneessa. Hoitohenkilökunnan kokouksen jälkeen on
yhteinen lounas potilaiden kanssa.
Iltapäivällä kokoontuu useita ryhmiä,
esim. liikuntaterapiaa ja roolileik
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Asunto lapoti laat kykenevät struktu
roimaan päivänsä ja käymään työssä.
He työskentelevät kirjapainossa,
joka toimii liikeperiaattein ja saa
työnsä ulkopuolelta. Siellä on yksi
sosiaalityöntekijä ja kaksi terapeut—
tia. Kontakti potilaaseen tapahtuu
työn eikä sairauden kautta, ja poti
laat pitävätkin sitä askeleena ylös
päin klinikan hierarkiassa. Työteh
tävät painossa vaihtelevat lehtisten
kirjekuoreen taittamisesta aina itse
näiseen työn suunnitteluun. Potilas
voi siirtyä päiväklinikan työterapi
asta asuntolan kirjapainoon, jos hän
kykenee työskentelemään 30 tuntia
viikossa.
Tavoitteena on saada potilas siirty
mään päiväklinikalta yöklinikalle,
sieltä asuntolaan ja lopulta tukiasuntoon, mutta käytännössä potilaat

/7
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Hoitohenkilökunnan “loppuunpalamis
syndrooma” ei ole akuutti, sillä työ
on vaihtelevaa. Suhde potilaisiin ei
ole klassinen vastakkainasetelma, vaan
heidän kanssaan pelataan pöytätennistä,
juodaan kahvia ja matkustetaan. Työn
huonoihin puoliin kuuluu tiimin ra
kenne, jossa päätöksenteko tapahtuu
30-40 henkilön kesken, ja kussakin
tapauksessa valta päättää vaihtelee
henkilöltä toiselle. Psykiatrian ra
joitukset näkyvät myös selvästi: tukiasuntoon edennyt potilas saattaa pa
lata akuutin sairauden kanssa. Potilas
voidaan pakottaa takaisin klinikalle,
jos omaiset raportoivat huonosta
kunnosta. Italiasta saatu yhteisö
painotteinen malli toimii tehokkaasti
muutamia vuosia, mutta voi osoittau
tua ongelmaksi vuosikymmenten mittaan.
Hoitohenkilökunta kokee vähitellen
raskaaksi asua potilaitten kanssa
kaikki illat ja viikonloput, jolloin
yksityiselämä jää vähiin.
Seija
lisätietoja:

j

Steinhart, 1. & Bosch, G. (1983)
Development and Current Status of
Partial Hospitalization in the
Federal Republic of Germany and
West Berlin. International Journal
of Partial Hospitalization 2 (2),
71-81.

Frauenstadtteilzentrum Kreuzberg e.V.
Naunynstr. 72, 1/36, Tel. 652 999

Lastenhuoneissa on tarkoitus kehi
tellä päivähoitomuotoja sillä aikaa,
kun äidit ovat työssä tai keskuk
sessa. Retkillä on keskeinen merkitys.

Entisen suklaatehtaan tiloihin perus
tivat aktiivit feministit kulttuuri
keskuksen, jonka toiminta on vasta
aluillaan. Rakennusta peruskorjataan
parhaillaan. Tällä hetkellä toiminta
jakaantuu sosiaalityöhön, lastenhoi
toon, toimintaryhmiin sekä yleiseen
organisointiin ja toimistotyöhön.
Idea naistenkeskuksesta syntyi 1980,
kun naiset etsivät paikkaa, missä
voisi tehdä haluamiaan asioita. Rahan—
keruu aloitettiin myös tuolloin.
Vtelä 1980-luvun alkupuolella oli
helppo vallata rakennuksia, tosin
viranomaisten kanssa oli alussa
hankaluuksia. Keskuksen ensimmäinen
toimintamuoto oli aborttikiinikan
perustaminen. Seuraavaksi haluttiin
lähinnä täyttää korttelissa asuvien
naisten tarpeet. Kreuzberg on perin
teisesti köyhien turkkilaissiirto
laisten asuinaluetta, joten turkki
laisnaisten saaminen toimintaan
mukaan oli ensimmäinen haaste.
Keskuksessa työskentelee 10-15
täyspäiväistä palkattua työntekijää

DIE WUsTE IEBT
OKOGRUPpE
FRAUENsTADTrEILZENTRUM KREUZBERG
1 BERLJN 36, NAUNYNsTR. 72, TEL. 652999

Liebe Frauen im Kiez!
Kreuzberg isi eine Wiisre mit Smog und Käite im Winter, mit
Hitze und Staub im Sommer. Wir Frauen aus der Öko-Grup
pe des FSZ brauchen Eure HiIfe.
Uber dem Wohn teil der aiten Schokoladen-Fabrik bauen wir
ein Gewächshaus. Eine Häfte wird verglast, die andere be
grun( zum Schutz vor Kälte, Hirze und Ldrm. Zusammen
mit der Fassaden- und Hofbegrunung soi! es zusätziich den
Sauerstoffgehalt der Luji verbessern.
Das zweife Dach uber dem Fabrikteil wird seitllch verg!ast,
bekommi ebenfalls ein Grasdach und soi! unsere Kreativ
werkstau werden.
Wir lernen dort gemeinsam:
Wie wtr Gemuse, Krduter und Biumen selbst ziehen,
Wie Fassaden und Hinterhöfe begrunt werden,
Wie ein Grasdach gebaut wird,
Alles uber Regenwurmer, Kompos, und Huge/beete,
Wje Pflanzkten und Wurmkisten gebaut werden,
Was bedeutet Permakultur,
Was Lst eine Humustoilette,
Wie reinlgt man Grauwasser,
Wie baut man einen Sonnenkollektor fiir einen
Kräuje,trockenschrank,
Was 1sf Recyc’Iing
Die Öko-Gruppe trifft sich im FSZ: Di 16-18

Puhelinpalvelussa keskustellaan ja
neuvotaan avuntarvitsijoille osoit
teita, mihin voi mennä ongelmineen.
Juuri koulunsa lopettaneille nuo
rille on perustettu ns. learning
groupeja, joissa autetaan työnet
sinnässä sekä jatko—opiskelumahdol—
lisuuksien löytymisessä.
Tämän lisäksi keskuksessa on eri—
laisia harrastusryhmiä: taide—,
keskustelu—, puutyö-, kasvinkas
vatus—, teatteri—, musiikki—, jump—
pa-, tanssiryhmiä jne. Lisää perus
tetaan naisten innostuksen mukaan.

Das Tiirkische Bad
in der Schokofabrik
ja työpäivä kuulemma venyy helposti
12-tuntiseksi. Vapaaehtoisten työn
tekijöiden määrä vaihtelee päivit
täin.
Keskuksen toimintamuotojen ideana
on täyttää naisten tarpeet ja niinpä
toiminta muokkautuu eri vuosina eri
laiseksi. Toimistotyöhön sisältyy
keskuksen toiminnan organisointi ja
kehittely, samoin peruskorjauksen
suunnittelu ja toteutus. Rahankeruu
ja viranomaisten kanssa sähläys
täyttää myös työpäivää.
Turkkilaisnaisten ryhmissä on luke
mis-, kirjoittamis- ja yhteiskun
nallisia asioita käsitteleviä
kursseja. Hyvin mielellään turkki
laisnaiset kokoontuvat käsityö
piireihin, joiden tuotteilla toi
mintaa rahoitetaan. Suuri ongelma
tässä “sivistystyössä
’ on turkki—
T
laismiesten suhtautuminen. He
eivät mielellään päästä naisiaan
saksalaisfeministien ‘aivopes—
täviksi”. Tämän takia naiset naa—
mioivat toiminnan mielellään
käsityökerhoksi. Kerran tapahtumat
kärjistyivät eräässä toisessa kes—
kuksessa jopa murhaan; mustasukkai—
nen aviomies surmasi vaimonsa kes
kuksen tiloissa. Mm. tämä johti
keskuksen sulkemiseen miehiltä.

Alakerran kahvilatoiminnalla rahoi
tetaan systeemiä ja jaetaan infor
maatiota. Keskuksella on erilaisia
julkaisuja mm. oma lehti.
Suurin ongelma toiminnassa on kult—
tuuriero saksalais— ja turkkilais—
naisten välillä, samoin turkkilais—
naisten aktivoiminen omaehtoiseen
toimintaan. Keskuksen toiminnan
rahoitus on toinen keskeinen ongel
ma. Alun idea omasta rahoituksesta
epäonnistui ja nyttemmin on anottu
ja saatu kaupungilta vuosittaista
avustusta. Tämä luo toimintaan tie
tysti jatkuvuutta, mutta samalla
asettaa sen valvonnan alle. Ursula
(toiminnanjohtaja) naureskeli, että
byrokraateille laaditaan sensuroitu
toimintakertomus.

pyhitetään asunnoille sekä lasten—
hoidolle. Kolmannessa kerroksessa
on toimiston lisäksi erilaisia ryh—
mähuoneita. Katolle suunnitellaan
puutarhaa, jossa viljeltäisiin myös
hyötykasveja. Jos rahat riittävät,
suuri kellaritila on tarkoitus sa
neerata konsertti-, elokuva- ja
teatterinäyttämöksi sekä puutyö
ja tanssitiloiksi.
Keskuksen toiminnassa hehkui upeaa
idealismia ja innostusta. En kui
tenkaan voinut välttyä säröltä,
jonka turkkilaisnaisten “sivistä
minen” aiheutti. Ehkäpä naisten
ongelmat ovat perheen sisäisten
valtarakennelmien lisäksi myös
ympäröivässä yhteisössä. Kulttuu
riperinteitä on sangen vaikea
muuttaa, kehittäminenkin vie ai
kansa. Lähetyssaarnaajatko Ambo
maalla? Tietysti jostain on hyvä
aloittaa. Toinen pieni särö tarttui
korvaan Ursulan tunnustaessa nau—
reskelle tuntevansa j opa muutaman
ihmisen näköisen miehen.
terveisin
Jaana ja Ella—Elina

Yhteistyötä muiden berliiniläis
ryhmien kanssa tulisi myös kehittää
(vasemmistolehdet, radioasemat ja
keskukset). Lesboryhmiä keskuksessa
ei sinällään tarvita, koska niitä
on Berliinissä muutenkin runsaasti.
Ursula painottaa henkisen kasvun
ja tunteiden näyttämisen tärkeyttä
toiminnassa. Turkkilaisnaisten roo—
likäyttäytymistä on yritetty purkaa
mm. self—defense kursseilla, joilla
opetellaan omien aggressioiden
näyttämistä sekä itsepuollustusta.
Naisten pahoinpitelyt ovat Kreuz
bergissä yleisiä.
Talon arkkitehtuuri on suunniteltu
seuraavasti: ensimmäisessä kerrok
sessa on kahvila sekä näyttelytilat
taidepiirien naisille, toinen kerros
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Spastlkerhllfe
Berlin e.V.

TQL)

Pr.ttauer Pbd 23.33, 1145
81750 11 und 817 50 15
Die Spastikerhilfe Be,iin e.V. kt ‘‘
gemeinnflziger Ve,ein zur FÖrder1
und Bctreuung körper- sowie fly’.
fachbehinderler Kindei-, JugendlHfr
und Erwachsencr. Der Verein ,,flW
hIL in rnehreren Zentren Einrirhir”
gen fUr FrDherkennung, Frl1hbeha’
lung (ambulai,t), Sozialarbei,. S,ndee
kindcriagess,a,,en, Sonderschulcn.

TOSTA
Spastikkolasten ja -nuorten kunto
uttamista varten rakennettu hoito
ikka sijaitsi omakotialueella
eteläisessä osassa Länsi—Berlii—
niä. Spastikerhilfen olivat v.1958
perustaneet spastikkolasten van
hemmat, lääkintävoimistelijat ja
lääkärit yhdessä. Nykyään kuntou
tettavana on lasten ja nuorten
lisäksi aikuisia ja Spastikerhil
fessä autetaan nyt keskushermos
toperäisistä liikuntavaikeuksista
kärsivien ohella myös muuten fyy
sisesti vammautuneita lapsia, nuo
ria ja aikuisia. Henkilökuntaan
kuuluu lääkäreitä, psykologeja
(3), puheterapeutteja, sosiaali
työntekijöitä, lääkintävoimiste—
lijoita ja sosiaalipedagogeja.
He tekevät päivätyötä: Spastiker
hiifessä ei asuta, vaan sinne
tullaan kuntoutettavaksi aamulla
ohjelman kestäessä n. 15:een tai
16:een iltapäivällä. Henkilökun
ta käy myös vanhempien kotona
auttamassa, kuntouttamassa mm.
hyvin pieniä (alle vuoden ikäi—
siä) lapsia. Varhaiskuntoutus
onkin hyvin ratkaisevaa spastik—
kolapsen kohdalla.
Kuntouttaminen tapahtuu pienten
ryhmien sisällä, joita on 15
kaikenkaikkiaan; mm. koululuok
kia, lastentarha ja seimiryhmä.
Ryhmät eivät ole kuitenkaan
homogeenisiä lältään tai kyvyil
tään. Eri alojen ammatti-ihmiset
toimivat saman ryhmän sisällä ja
jokaisella on ryhmässä oma kun-

Wjr haben e,n kurezei,heim (HcrZfr’
ge), cm Wohnhcjm fUr Kinder. Jt&
gendliche und Erwachsene, eine
gendtagessttre
unterhil”’
Wjr
Wohngpippen in mehreren Sd1’’
en. Abends reffen sich JugendIund junge Erwachse,ie in Jugrnd
Iubs. Wjr unterhalten cm AmbuIa’
um und bieten in rwei Rci,schulen hC
rapeulisches Reiren an.
Unser ZieI $1 die Eingliederunt
behinderten Menschen in die
schaf,, cm sordringlichc, isr dnhei*”
Schulbesuch jedes bchindercii )Ut
des.

FOr Hilfei, und Auskt)r,fte stehen St
sere Milarbeiterjnner, und Mitar”’
jederzeit eur Verfugung.

SÄ

toutettava, jota hän hoitaa sovelta
en omia oppejaan. Melkein kaiken
kuntoutuksen yhden lapsen kohdalla
hoitaa itse asiassa sama työntekijä;
myös toisten työntekijöiden alaan
kuuluvaa kuntoutusta. Hoitoperiaat
teena on, että lasta ei jaeta eri
“osiin”, eri työntekijöiden huonei
siin hoidettavaksi, vaan lähes kaik
ki kuntoutus tapahtuu ko. ryhmän
sisällä terapioiden ym. sisältyessä
jokapäiväiseen elämään. Tarvitta
essa voidaan esim. intensiivistä
terapia-apua antaa työntekijän
omassa huoneessa.
Kaikella, mikä tehdään kuntoutet
tavan hyväksi, pitää olla joku
mieli, tarkoitus itse kuntoutetta
valle. Esim. jotain tiettyä käden
liikkeitä ei harjoiteta vain me
kaanisesti, liikkeen itsensä vuok
si, vaan sen harjoittaminen kytke—
tään johonkin mielekkääseen toi
mintaan, vaikkapa syömiseen (hyvä
malli psykologian ko:lle). Toimin
nalla on siis konkreettinen pää
määrä. Kun lapset ja nuoret aamul—
la tulevat Spastikerhilfeen, he
saavat henkilökohtaista ohjausta
usein aamiaisen valmistamiseen ja
pöydän kattamiseen liittyen. Päi
vän toimintoihin voidaan myös on—
entoitua laulamalla laulu, joka
liittyy siihen, mitä päivällä
tehdään (myös vuodenajoista, eri
laisista juhlista ym. tehdään
lauluja, joka auttaa ajallisessa
orientoitumisessa). Näin luodaan
mielekkyyttä kaikkeen kuntoutuk

seen.
Psykologi Manfred Pischke, joka
esitteli meille laitosta, on innos
tunut videoista ja hän näytti muu
taman esimerkin käytännön kuntou
tuksesta. “Melanie” oli 13—vuotias
tyttö, joka harjoitteli aamiaisen
valmistamista. Hänellä oli ollut
itsetuhokäyttäytymistä mm. lyönyt
kädellään päätään. Nauhaa katsot—
taessa kävi ilmi, kuinka pitkä—
jännitteistä ja konkreettista apua
spastikkolapsi (—nuori) tarvitsee.
Ohjauksessa on itseasiassa tietty
hierarkia: esim. Melanien kohdalla
työntekijä joutui toisinaan vie
mään Melanien käden astian luo,
johon Melanien piti tarttua (koko
tilanne oli suunniteltu hyvin tark
kaan mm. astiat, joista Melanien
piti kaataa ruoka-aineita tiettyyn
kuihoon, olivat tarkalleen tietyn
välimatkan päässä Melaniesta). Jos
kus Melanie tarvitsi vain sysäyksen,
merkin tehdäkseen tarvittavan liik
keen, joskus pelkkä verbaalinen ke
hoitus oli riittävä. Mikäli Melanie
kesken kaiken alkoi vahingoittaa
itseään, työntekijä käänsi päänsä

poispäin Melaniesta (ns. time-out).
Tämä siksi, koska Melanie oli oppi
nut itsetuhokäyttäytymisen tietyllä
kehityskaudella kommunikaatiokei
noksi, jota ei haluttu vahvistaa.
Kuntoutuksessa kytettiin apuna
myös palkkioita, mateniaalista
(esim. jogurttia) tai sosiaalista
palkkiota.
Manfred totesi, että työ spastikko
lapsen kanssa on niin intensiivistä,
että sitä ei kestäisi yksin. Sen
vuoksi Melanienkin kanssa työsken
teli kaksi työntekijää vuorotellen.
Työn myötä he kuitenkin oppivat
paljon kehityksestä ja vaikka kun
toutus esim. Melanien kohdalla kes
tää kerrallaan vain 10 minuuttia,
se jo auttaa hänen persoonallisuu
tensa kehittymisessä (kaksi ihmis
tä vuorovaikutuksessa). Työtä vai
keuttaa paljon se, että spastikko
lapsella on usein myös puhe—, kuu
lo— tai näköhäiriöitä (esim. Mela—
nie ei osannut puhua). On vaikea
tietää, kuinka paljon lapsi on
ymmärtänyt annetusta viestistä.
Melanien kohdalla jopa luultiin
pitkään, että hän on kuurosokeal
Markku Valjakka

kee nuorten motivoimisessa työn
tekoo.
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Vähintään yhtä antoisaa oli keskus
telut paikallisten opiskelijoiden
kanssa, jotka tarjosivat meille
lounaan yliopiston ruokalassa. Siellä
nautimme myös pienet aperitiifit ja
oluet. Opiskelijat kertoivat, että
kliininen psykologia on suosituinta
ja yliopisto on melko tiukasti op
pimisteoreettisessa traditiossa
kiinni, mutta uusia tuulia on var
sinkin kliinisessä psykologiassa.
Myös kriittisessä psykologiassa
voidaan erottaa Länsi—Berliinin
lisäksi Itä—Berliinin koulukunta
ja Leiptziginkoulukunta. Yhteikun—
ta kriittisen psykologian ohella
tuntuu olevan kiinnostusta psyko
dynaamista ja perhekeskeistä psy
kologiaa kohtaan.

VVR?a ,c&ktwpMnkda

A 1 exanderplatz

Professori Schidler antoi erityis
luennon työpsykologiasta ja hän ko
rosti psykologian eroa läntiseen
psykologiaan. Työpsykologian tarkoi
tuksena on kokeellinen työ, joka
hyödyttää valtiota ja yksilöä vail
la mitään ristiriitaa. Ongelmia
nykypäivän yhteiskunnassa hän nä
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liiaksi palailimme Länsi—Berlii
nin puolelle kylläisinä ja väsy—
neinä, mutta tyytyväisinä
val
miina kohti koto-Suomea.
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Zoological
Gardens
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Vierailimme Itä-Berliinin yliopiston
psykologisella osastolla, jossa meitä
varten oli valmistauduttu laajalla
ohjelmalla. Yliopistolla on vanhat ja
arvostetut perinteet ja siellä toimi
sata vuotta sitten Ebbinghaus ja tämän
jälkeen Kofka, Köhler, Strumpf, Vert
heimer etc. Tällä hetkellä yliopisto
on erikoistunut Itä-Saksassa työpsyko
logiaan ja kliiniseen psykologiaan.
Leiptzig on erikoistunut pedagogiseen
psykologiaan etc.
Perusopinnot kestävät kaksi vuotta ja
tämän jälkeen tulee 2,5 vuoden erikois
tuminen. Harjoittelu on pakollista ja
tapahtuu joka opintovuoden jälkeen
12 viikkoa kerrallaan. Dipiomityöt
tehdään tutkimusprojekteissa. 10% opis
kelijoista jatkaa lisensiaattiopintoja,
jotka kestävät kahdesta kolmeen vuotta.

/
Erikoistumisalueita on neljä: kehitys—
ja differentiaalipsykologia, jossa pää—
tutkimusalueet ovat kognitiivinen ke
hitys esikouluikäisillä, legastenian
ennustettavuus lasten kehityksessä ja
kehityshäiriöiden havaitseminen; ylei
nen psykologia, jonka päätutkimusalu
eet ovat näkö- ja muistitutkimus, kog
nitiivinen psykofysiologia ja sovellu
tusalueena ihminen-tietokone -systee
min tiedonvälityksen kuvaaminen; työpsykologia ja insinööripsykologia,
jonka tutkimusalueet ovat työsuojelu,
työn suunnittelu ja työn yleinen or
ganisointi; kliininen psykologia ja
psykodiagnosti ikka, jonka keskeiset
tutkimusalueet ovat psykoterapia pai
nottuen käyttäytymis- ja rodgersilai
seen terapiaan, lasten ÄO-tutkimus ja
patologioiden differentaatio.

Invaliden

Str.

EASTBERLIN

Lehrter Bf.

Friedrich
Str.
Checkpoint
Charlie
Friedrich
Heinrich
Str.
Heine-Str.

BERLIN
(WEST)
Str. des i7.Jun’
U)
Ulkomaalaiset vierailijat käyttä
wit kansainvälistä rajanylitys
paikkaa Friedrichstrassea
(Checkpoint Charlie). Paikka on
auki ympäri vuororkauden.
Ulkomaalaiset voivat käyttää
myös U-ja S-Bahn-linjoja ja ajaa
Friedrichstrassen asemalle ja
käyttää sikäläistä ylimenopaik
kaa, joka on auki klo 7-24.
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Psychologische Praxis
Potsdamer Stra8e

Tutustuimme professori Wiedemannin
johdolla Berliinin teknillisen yli
opiston kliiniseen osastoon. Yliopis
to oli toiminut teknillisenä korkea
kouluna aina II maailmansotaan asti
ja sodan aikana psykologinen osasto
toimi sotapsykologisena laitoksena.
II maailmansodan jälkeen liittoutu
neet maat vaativat, että sotapsyko
logisesta osastosta tehtäisiin huma
nistinen kliinisen psykologian jaos.

Dipl.-Psychologen-Teambietet an:
‘Einiel- ii. Paarth.rapie
S.lbst.rfahrunqsgruppen
Kostenloses Vorgespräch
Sprehzeiten: Mo-Fr 16. 18.00
Oi+Fr10- 12.00
Potsdamer Str. 132, 1B.glin 30
T.4.fon 262 55 20
Psychotherapeutliche Gemeinschaftspra
eis (mit Supervisionl hat Einzelpltze in Ge
sprachstherapie frei. Kostenloses Vorge
Kassenabrechnung (TK) rnöglich.
sprach
Mo-Fr 18-19h Tel. 2152424
-

Meesagetherepeutln gibt biodynamische
Massage. Energieverteilung, Losung d.
phys./psych. Panzerung, Entspannung. Vor
gesprach Tel. 652 360
Prlm8rtheraple u. Bewultsein. Genter
Chiemgau. ManholdingerStr.2. D-8224Chiening. Tel. 06669-6546 Primarkurs 21-23. 1cm:
Primarkurs in Osterreich: 28-30.6. Holograt.
Welt m. Karl Pribram. Stantord Unmers.: 1214. Juu: PT lntensivk. 5-18 Aug.: Kreta. Selb
sterf. 31.8-14.9.; PT lntensivk. 11-24.11.

Yliopisto oli valmistautunut vierai
luumme huolella ja henkilökunta oli
valmistautunut paneeliin, jossa he
kertoivat yliopiston eri tutkimus
projekteista ja opiskelusta. Opiske
lun yleispiirteet olivat pitkälti
yhteneviä suomalaisen järjestelmän
kanssa. Suurimmat erot olivat siinä,
että opiskelijat erikoistuvat kah
den vuoden jälkeen omille opinto-
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Lust & Liebe

PSYCHODRAMA- ZENTRUM
BERUN

Wochenendseminare April/Mai
—

85:

Symbole n Marchen und
19.21.485 ll(urn Elias)

—

—

Krieg, Flucht. Vertreibung
8-12.5.85 lHildegund HenIl
Psychodrama r der Paar. und Fami
lienlheratDie
31.5-2.6.85 W Dierking/l.Schlebes)

Portlaufende Selbsterfahrungsgruple:
Fortlbufende Selbsterfahrungsqruplle fur
Paare (be,de Grupen begnnen m lumi
Anrneldung und nforn,aton
Pschodrama-Zentrurn e.V.
GroRbeerenstr 56 b 1 Berlin 61
Tel
+

7850540
M 1230-13 30. Do 16.00-17.00

Suchtberatung im Sinne desAnthroposophi
schen Menschenbildes. Ralph Grole. So
Zial-Therap. Bildungsstatte. Tel. 831 31 17.
pria. 801 6990, nach 19h
Heitgespräche
Krisenberatung und Psy
chotherapie. Klaus Drager, Sozial-Therap.
Bildungsstatte. Tel. 831 3117. prlv. 822 5407.
12.13h
-

Plenetenkonitellitjonen: Erkennen innerer
Krafte-Verhaltnissa. Astrolog,n gibt Einzel
u. Partnerberatungen. Esiher, 881 2184
Labendige Astrologie Workshop! 7 Abende
mit Spiel, Tanz u. Medit. u den Planeten,
Sternzeichen, zu dir’ Arparia Doris 875 979
Psychotherapeutln, berulsertahren, metho
denintegrativ arbeitend, bietet Einzelthera
pie. Private und Ersatzkassen. Tel. 78661 00

TRAUM-Selbsterthg. -Gruppe mit Gestali

körperarbeit-Elem. Montags 19-21.30 ab 29.
April. 10 Abersde. Dipl.-Psych. lngo Bogner.
301 68 75 + 879 100
ATEM-RAUM. Prasis 1. psycho-physiuche
Atemarbeit (n. Middendorf): Einzelstunden.
neue Gruppe 18.4.. nachster Workshop 4J
5.5.; 852 3266
KIlent 5ucht ‘se,ne(nY Therapeutin(en) mii
BEK-Kassenzulassung fur stutzende Psy
chotherapie (Rogara) oder Verhaltensthera
pie. Bin 401.. geschieden. depress. Neurose
mit autoagr. Tendenz(??). Tel. 2137437 ab 19
Uhr
Weltan.cheuung und Schiilertum der Ro
senkreuzer irn Sinne universeller Religion
)=Röckverbindung mit dem Göttlichen).
Neuer Kursus ab 17.4. eden Mittwoch 19h.
Kostenlos. ml Schule des Rosenkreuzes,
Gasteinar Str. 8. 1-31. U-Bahn Blissestr.
-

fFINGSIIN
ttO!fT0R.IO,T0SKANA
mcl. Heilbäder,V
DM 600.von, 17.. 23.5.
tIM 800..
17.-25.5.
und
Info: Ilse Lenne, Tel. 312 2843
Fr. Peter Menge 216 7241
IN

ATEMKURS

Atemth.raple. cli habe lange Bioenergetik
Eri ahrung. Biete Einzelstunden und Gruppe.
Tel. 7847537
GT-Sup.rvlsiensgruppe GwG ltortgeschrit
tene) sucht2 neue Mitglieder. Tel. ab 15.4.85.
Tel 7956571 od.5123796
Co-Counseltlng: 6-monatiges Training In
kärperorientierteo Methoden zur gegensei
ti9en Selbsthilte-Therapie. 0ff en fur jederi.
Ab 11.5.85 im KommRurn Fr,edenau. Pro
graenm anfordern:Tel. 822 66 31 Werner oder
8519025 Wolfgang (Anrufbeantworterl
Encounter-Workshop. Startl5.April.fortlaufende Gruppe. Anmeldung und Information
Riktam, 216 2461

3

Selbsthllfe ist das was fur Dich? Wir machen
gemeinsam Sioenergetik und suchen noch
Leute md Therapieerfahrung. 3943434
-

Astrologie-Kurse
zur Selbsterfahmng und Fach

ausbi1dun zum astrologisch
psychologischen Berater durch
erfahrene Berufs-Astrologinnen/
Tiefenpsychologinnen.

Neuer Kursbeginn

Akademie AFSA.
Tel 87 1098 (auch Beratung)

lndlvlduelle Sltzungen in Tietengewebe
massage und psychisChe Massage för dieje
nigen. die an sich arbeiten wollen. 8520645

linjoilleen perusopintojen jälkeen
ja harjoittelu oli jaettu jokaiselle
loma-ajalle siten, että harjoittelun
sisältö muuttui opintojen edetessä
ja yliopisto osallistui harjoitte
lun suunnitteluun ja osittain to—
teutukseen. Viiden vuoden opintojen
jälkeen suoritettiin dipiomityö,
joka vastaa pro gradu -työtä. Dip
lomityö saatiin kuitenkin usein
suoritetuksi noin vuodessa. Diplo
mityön aiheen valinta on vapaa ja
ohjaus tapahtuu viikottain vastaa
van opettejan toimesta. Tämän li
säksi on dipiomityöseminaari. Jatkoopiskelua ei ole muodollisesti jär
jestetty, vaan se muistuttaa meidän
1 isensiaattiopintoja.
Tällä hetkellä yliopistossa tehdään
seuraavan aiheisia tutkimusprojek
teja: kroonistuneet sairaalapoti
laat, geriatriset ongelmat, pitkä
aikaisten riippuvuussuhteiden nk
koutuminen, alkoholistien jälkihoi
to, psykologien työnohjaus, perhe
terapia, psykologisten häiriöiden
suhde kaupungin kuvaan ja kaupungin
osiin, kaupungin ympäristöpsykolo
ginen suunnittelu, ruumiinfunkti
oiden tutkiminen, leikkauspotilai
den kokemusmaailma jne. Meidät ja
ettiin yleisesittelyn jälkeen kol
meen pienryhmään yliopiston tutki
mussuuntien mukaan: kliininen psy—
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kologia, ympäristöpsykologia (kaupun
kisuunnitteluun keskittynyt) ja yhtei
söpsykologia (community psychology,
vanhusten ongelmiin keskittyen).
Opintosuunnan valinta on vapaa. Klii
ninen psykologia on selvästi suosi
tuin ala ja 80% opiskelijoista suun
tautuu kliinisesti. Tästä johtuen
Länsi—Berliinissä on ylitarjontaa
psykologeista ja alalla on kova työt
tömyys. Varsinaista psykologian lail
listettua terapiakoulutusta ei ole ja
jokainen valmistunut voi aloittaa
oman vastaanoton. Päivälehdissä on
ns. 1
psykomarkets —paista, joissa
työttömät psykologit tarjoavat pal
veluksiaan. Varsinai sta psykologi
lakia ei ole ja psykologit rinnaste
‘Iuonnonparantajiin’
,
taan laissa t
mikä ryhmä syntyi II maailmansodan
aikana, kun lääkäreistä oli pulaa
tai he olivat rintamalla. Psyko
diagnostisessa työssä painotetaan
sosiaalista lähestymistapaa ja
ollaan hyvin kriittisiä testiori—
entoituneeseen psykodiagnosti ik
kaan. Terapiasuuntauksista rodgersi
lainen ja behavioristiskognitiivinen
terapia ovat hallitsevia. Psykoana—
lyyttinen viitekehys on heikko jo
perinteistä johtuen (Saksa).
—

Ympänistöpsykologia tutkii LänsiBerliinin vähemmistöjen ongelmia.
Näitä ovat pääasiallisesti eläke—

läiset, ulkomaalaiset vähemmistöt,
joista turkkilaiset ovat suurin ryhmä (20% väestöstä), työttömät ja
nuoret ongelmaryhmät. Länsi-Berlii
nin väestöstä noin 20% on eläkeläi
siä, noin 50% asuu yksin. Tämän
lisäksi Länsi—Berliinissä on erit
täin korkea työttömyys, korkea itse
murhaprosentti ja sosiaaliset ongel
mat ovat kärjistyneet siten, että
sitä pidetään jonkinlaisena “peili—
nä” yleiseen sosiaaliseen oireiluun
Länsi—Saksassa. Tilannetta on sel
västi
pahentanut vallassa olevan
hallituksen tekemät laajat sosiaa
lihuollon leikkaukset. Länsi-Ber—
liini on kuitenkin monien sosiaalis
ten kokeilujen kohde ja se on jolla
kin tavalla sosiaalinen laboratorio.
Yliopiston ympäristöpsykologinen
jaos on viitekehykseltään lähinnä
chicagolaisen koulukunnan kannattaja,
jossa painotetaan osallistuvaa havain—
hointia. Ympäristöpsykologian jaos
keskittyy eri kaupunginosien sosiaa
listen ongelmien vertailuun. Kaupun
ginosan sosiaalinen rakenne antaa
ilmeensä jokaiselle kaupunginosalle.
Ulkomaalaisten keskittyminen tiettyi
hin osiin on aiheuttanut sen, että
lukutaidottomuutta saattaa esiintyä
jopa 50%. Kaupunginosiin on perustet
tu neuvonta-asemia, joiden tavoit
teena on luoda uusia kontakteja alu
eella asuvien ihmisten välillä.
VP Niitamo

‘3q

ctDDR:n läpi kiitävän junan kol—
kutus on yhtä nukuttavaa kuin
kehdon keinunta. Kapean käytä—
vän ahkerasti käytetystä latti—
asta minua eristää viikonlopun
värikäs Iltalehti ja pikkuvel—
jen partiotulille tuoksuva ma—
kuupussi. Ainoastaan tietoisuus
lähestyvästä metropolista saa
minut vääntäytymään pystyyn.
Ikkunassa vilahtelee koivuky—
liä ja jakomäkiä, vain metsät
niiden ympäriltä puuttuu.
Vihdoin näemme Berliinin, DDR:n
pääkaupungin, selkeimmän maamer—

km: tv—tornin. Se kohoaa Aiexan
derplatzin tienoilta yli koko
kaupungin. Juna seisoo kauan
Friedrichstrassen asemalla. Kun
se vihdoin lähtee, semraainme
kartasta ja ikkunasta kuinka
lähestymme rajaa, Muuria, yli—
tärnme sen ja tulemme länteen.
Wedding, Prinzenallee 24.
Aluksi oli vaikeaa löytää oike
aa ovea majapaikkaamme. 50 hen
gen ryhmämme seisoi hämmenty-.
neenä ensimmäisellä sisäpihai-4
la. Pihanurkissa kasvoi kelta—
kukkaisia pensaita ja kaiken
keskellä li hylätty aixime. Odo—
tus alkoi olla jo piinallista,
minkäänlaista vihj että ei ollut
näkyvissä viisikyinmenhenkisen
ryhmän majapaikasta. Meidät pe
lasti jostain ilmestyvä partai—
nen mies, joka johdatti meidät

toiselle sisäpihalle, vanhan
t eo iii suusrakennuks en porras—
käytävään ja siitä ylimpään ker
rokseen.
Ylin kerros oli melkein valmiik
si remontoitu ryhmien majoitta—
Huoneet olivat
mista varten.
kauniita ja tyhjiä, vain patjat
lattialla ja joissain huoneissa
hyllyt. Ikkunoista näkyi sisä—
pihalle, jossa toimi ainakin
autokorjaamo, ja kattojen yli
taivaalle.

Lisää tilaa löytyi pari kerros
ta aiempaa vielä viidelietoista
hengelle. Alakerrassa oli oma
keittiö ja pieni kyipyhuone, ylä
kerrassa oli tilaa enemmän, ruo—
kasali ja suuri oleskeluauia.
Joka puolella oli kalustuksena
patjoja, joista sai rakennella
haluamansa mallisen alustan it
selleen. Ruokasalissa oli toki
pitkät pöydät ja tuoleja, vaikka
olisimme varmasti tulleet toi
meen patjakalustuksella siellä
kin, jos olisi ollut tarpeen.
Eräänä iltana Wolfgang kertoi
meille Jugendwohnung—pro j ektin
ideasta ja sen toteuttamisesta,
josta enemmän toisaalla lehdes
sä. Bn oli hyvin kiinnostunut
kuulemaan meiltä, kuinka viih—
dyimme. He tarvitsivat runsaas
ti rahaa talon remonttiin ja

siksi aikoivat ottaa sinne asu
maan muitakin ryhmiä kuin mei
dät jo remontin aikana. Me olim
me ensimmäisiä. Wolfgang pyy—
teli anteeksi niukkaa kalustus—
ta, mutta torjuimme moiset pu
heet kehumaiia asuinpaikkaainme
ihanteeliiseksi juuri meidän
ryhmälle. Saimme asustaa siellä
rauhassa, laittaa tai olla lait—

4

esw)lof

/iafr
+OIVL

ei,€-t )kIkoItt&e-1’,
ci +,jf otta..

ed&s oveo.- /

tamatta aamiaiset, tulla yöllä
mihin aikaan halusimme (avaimen
piilotirnme ulko—oven luo tyh—
jään teelaatikkoon). Suursii—
vouksen teimme vasta iimeise—
nä päivänä ennen lähtöamme.
Kaikki sujui hyvin suurelta
ryhmältämme Berliinin koLis—
sainme.

JATKOKOULUTL)STA

tapahtuu myös ryhmissä. Ana

painopiste on seuraavissa: a)

lyysissa jokainen tutkii oman

pyritään parantamaan kykyä

työpaikkansa institutionaali

havainnoida ammatillisessa mie

sia olosuhteita ja sen sosi

lessä itseä ja muita, ammatil

aalista aluetta (Berliinissä—

lisen roolin ja identiteetin

hän eroja on myös eri kaupun—

kehittäminen ja psykososiaa—

ginosien välillä) ja sen eri—

lis ten ongelmien syiden ymmär

tyisluonnetta. Suurin ongelma

täminen hyvin laaja-alaisesti,

on byrokratia ja sen piirissä

b) ammattikäytännön analyysi ja

toimiminen; mikä on oma vapaus

sen institutionaaliset ja sosi—

vai onko sitä lainkaan, tekee—

15.04. klo 10.00 ensimmäinen

tapahtuu ryhmissä oppilaiden

vierailu. Oppaanamme on Airi.

kesken. Tenttejä ei ole vaan

Meidät vastaanotta nainen ja

ryhmät tekevät tuotoksia,

mies, jotka kuuluvat Modell—

jotka arvostellaan. Opintojen

versuchin henkilökuntaan.

lopussa on kirjallinen laajempi

aaliset viitekehykset, c) yh

kö työssään kaikki, mitä voi

tutkielma, jonka aiheen saa

teistyön parantaminen eri am—

tehdä niiden rajojen sisällä,

mattiryhmien ja sosiaalipalve

jotka ympäröivät. 2. Toinen

lujen välillä. Tämän edelly

opiskelualue on psykososiaali—

pädagogik ja se on tarkoitettu

tyksenä on juuri kahden edel

sen työn teoreettinen perusta

psykologeille, sairaanhoita—

lisen periaatteen toteutuminen,

ja tämän heijastuminen käytän

jille, sosiaalityöntekijöille

d) toimintavalmiuksien paranta

nön työhön. Teoriaosassa käsi

ja muille psykososiaalisella

minen neuvontatehtävissä, jotka

tellään mm. psyykkisten sai

alalla toimiville. Modeilver—

koskevat yksilöä tai ryhmää,

rauksien syntyä, muotoja ja

such on siis jatkokoulutus—

ennalta ehkäisevien ja yhteisö

hoitomenetelmiä. Tärkeän osan

paikka, johon akateeminen iop.

suuntautuneiden toimintastrate—

muodostaa erilaisten insti

pututkinto ei ole välttämätön.

gioiden kehittäminen. Yleinen

tuutioiden rakenteiden käsit

suunta on pyrkimys monitieteel—

tely ja analyysi sekä oman

lisyyteen ja monipuolisuuteen.

ammatin ja laitoksen rakenteen

Kokeilun takana ovat Freie

1
1

Universität ja Fachhochschule
flr Sozialarbeit und Sozial—

Kokeilun juuret ovat 70—luvul
la, jolloin terveyspolitiikan

F

teiselle työlle. Koulutuksen

ja työkentän tutkiminen.

painopistettä yritettiin kes

Varsinainen koulutus on raken

3. Toimintavalmiuksien lisää

kittää enemmän ennaltaehkäise

nettu edellä mainittujen peri

minen tarkoittaa pääasiassa

vään ja yhteisökeskeisempään

aatteiden varaan ja näin on

suuntaan. Pyrittiin myös psyko

muodostettu kolme opiskelu—

sosiaalisten palvelujen haja—

valita hyvin vapaasti.

aluetta. 1. P.mmatillisesti

naisuuden poistamiseen. Nämä

Modellversuchissa on kaksi hie

suuntautunut oman kokemuksen

periaatteet painottuvat myös

man toisistaan poikkeavaa linjaa.

ja työkentän analyysi. Omien

Modellversuchin opetuksessa.

Täydennyskoulutus on tarkoitettu

kokemusten käsittely tapahtuu

Opiskelijoita on otettu kaksi

akateemisen loppututkinnon suo—

ryhmissä. Periaate on aika

kertaa (—83 ja —84). Yhden

rittaneille, kun taas jatkokou

lähellä meillä tuttua työnoh

kurssin kestoaika on kaksi

lutuslinjalla opiskelevat ne,

jausta. Erityisen tärkeää on

vuotta. Opiskelu tapahtuu sivu

joilla akateemista loppututkin—

ernotionaalisen ja motivatio

toimisena ja ihmiset käyvät

toa ei ole. Keskeinen teema mo—

naalisen tason ilmiöiden kä

samalla siis myös työssä. Tämä

lemmilla linjoilla on yhteistyö

sittely kognitiivisen tason

on aiheuttanut monia ongelmia,

eri ammattikuntien välillä ja

lisäksi. Työkentän analyysi

mm. taloudellisia. Työskentely

yhteisen pohjan löytäminen yh—

Iv
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sosialisaatiota yksilön uran
aikana ja toinen sitä, miten
käsitys ammattikäytännöstä
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Studentenwerk Berlin
Psychologisch.
Psychotherapeutsch6
BertungssteIIe
Blimarckstra8e 98, 1112
3121047
Dc Bcratungsstelle im Siudentenwerk
bestehc ei1 910. Såe st durch eine stu
dentische lnjnatwe enisLanden. Zur
ZeiL arbeiten im Teain der BeraLungs
sielle 17 herapeucssche v1uarbeitcr
(zehn n TctIzeicbeschafiigungj und i
nc Serctarin. De MILarbeLter kom
Tien aus uncerschiedlichen Ausbil
ducsgsrichsungcn (Medizsn. Psycholo
gie, Soziologie, Padagogtk).

muuttuu yhteiskunnassa. Vali
tettavasti tutkimukset olivat
vasta alussa, joten ei niistä
sen enempää.
Näin suomalaisesta näkökul

Berliinissä on noin 90 000 opis

Alkunsa tämä terapiakeskus sai

masta Modellversuchin periaat—

kelijaa. Heidän mielenterveys—

70—luvun alussa, jolloin 60-

teet tuntuvat hyvin kiinnosta

palveluaan hoitaa Studenten—

luvun lopun aktivistinuorten

vilta. Kriittistä otetta psy—

werkin neuvonta- ja terapia—

ryhmä perusti neuvonta— ja

kiatrisen terveydenhuoltoj är—

keskus. Palveluja saavat käyt

terapia—aseman. Näiden poliit

erilaisten ongelmanratkaisu

jestelmän tarkasteluun tarvit

tää kaikissa Berliinin oppilai

tisesti aktiivisten nuorten

strategioideri ja sosiaali— ja

taisiin myös täällä. Erityises

toksissa opiskelevat.

näkökulma oli aluksi se, että

psykoterapeuttisten menetelmien

ti mielenkiintoista oli suuri

Mielenterveysapua tarvitsevat

yhteistyön tarpeen vaatimus.

voivat ilmoittautua Studenten

tutkimista ja käytäntöön sovel—
tamisen opiskelua. Näiden lisäk

Suomessahan tässä suhteessa

si pyritään koulutuksessa lisää

werkiin puhelimitse tai käy—

asiat ovat päin persettä (y

mään ammattivalmiuksia soveltaa

mällä paikan päällä. 2-3 tapaa

leensä vielä omaa). Laitoksen

ja kehittää vaihtoehtoisia toi—

misen jälkeen päätetään jat

kriittinen linja ei ole ollut

mintatapoja erilaisten psyko—

kosta; terapiat ovat 1—2 vuoden

kaikkien mieleen, sillä nyt

sosiaalisten ongelmien syiden

pituisia eivätkä maksa mitään.

vallassa oleva kristjllisdemo—

Pidempää terapiaa tai psykoana—

kraattinen hallitus ei ole ol

lyysia tarvitseville voidaan

lut halukas antamaan kokeilulle

osoittaa ulkopuolisia terapeut—

Modellversuchin toimintaan

jatkoaikaa. Kyse on siis rahas

tej a.

kuuluu myös tutkimuksen teko.

ta ja politiikasta. Jos rahaa

selvittämiseen ja ongelmien
ratkaisuun.

Meneillä on kaksi projektia.
Toinen käsittelee ammatillista

ei löydy, Modellversuch lak—
kautetaan v. -86.

yhteiskunnalliset epäkohdat
aiheuttavat ihmisille psyykki—
set ongelmat. Myöhemmin näin
yksipuolinen näkökulma osoit
tautui riittämättömäksi ja
samoin perustajien kyky auttaa
intuitioon luottaen ihmisiä.
Koko joukko hankki sitten it
selleen koulutuksen psykolo
gian, sosiaalitieteiden tai
lääketieteen alueelta. Valtio
alkoikin tukea palvelukeskus

Studentenwerkissä hoitomuo—
toina ovat min. psykodraama,

ta, josta tuli virallinen
instituutio.

hahmoterapia, ryhmäterapia ja
daydream—terapia. Työntekij öitä
on 16, joiden ammatillinen ja—
kauma on seuraava: 2 lääkäriä,
1 sosiaalityöntekijä, 1 sosio—
logi, 3 psykoanalyyttisen kou
lutuksen saanutta psykologia

Nykyisin valtio maksaa puolet
kuluista ja puolet rahoitetaan
Studentenwerkin tuloista,
joita ovat mm. opiskelijaruo—
kalatulot (1). Useimmat tera—
piat kustantaa sairausvakuutus.

sekä 8 eri terapiasuuntia edus—

Meille oltiin erittäin ystä

tavaa psykologia. Vaikka suun

vällisiä, ja kävimme mielen

tauksia on monia, vallitsee

kiintoisia keskusteluja mm.

hyvä yhteisyminärrys, ja työn-

itsemurhista Berliinissä ja

ohjaus tapahtuu kaikille psy—

Suomessa. Puhuimme myös mie—

koanalyyttisesta viitekehyk—

lenterveysongelmien luonteen

sestä.

muuttumisesta. Studenten—

werkiläiset esittivät mielen

Ilmeisesti studentenwerkiläi—

kiintoisia näkemyksiä ongel

set ystävämme olisivat vierai—

mien muuttumisesta narsisti—

lumme aikana halunneet kes

semrniksi. Aiemmin opiskelijat

kittyä vähemmän omiin juttui

halusivat ryhmiä, he halusivat

hinsa ja kuulleet mielellään

kuulla muiden ongelmista ja

suomalaisesta järjestelmästä

selvitellä yhdessä omiaan. Ny

ko. palveluissa. Valitetta

kyisin opiskelijat “haluavat

vasti kuitenkin aika loppui

kaiken ajan itselleen”,he ha

kesken: berliiniläiset opis

luavat yhden ihmisen, joka

kelijat odottivat vuorojaan.

i

Taas sadetta ja sumua
vai ilja Jotain muuta?

-

oliko siinä
P1 rj o

1
1

keskittyy vain heidän ongel—

MP

miinsa.

1
Jää vielä kaada maija täyteen
vihreää viiniä älä suotta
kiirehdi. Kevään väreistä
kaksi on surua kolmas sade ja tuuli.

Hilkka 20.4.

BERLIN TUl GUT.
BERLIN HAT GUT GETAN.
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Itä—Ben iinistä
Länsi-Berliiniin
kuin rajanylitys
palata psykan laitokselle
ahdistuksesta kotiin.
Kotona Berliinissä
kotona Prinzen Alieeila
kotona suuressa perheessämme
siellä oli hyvä olla
Berliini antoi, otti ja muutti
perhettämme jään
vielä kaipaamaan.
Kari Osmoviita, krapulassa

‘12)

- —

1

Lähtötunnelmissa.

Enää kaksi

tuntia laivan lähtöön,

vasta

mät lihapuilat. Konnari oli

sukkamme tai tyhjän Slivowitz

tosi nipo.

pullon,

Selvästi ja selvinä

jota Allan puristaa

han tässä on kaksi tuntia

huomasimme hänen katselevan

tiukasti sylissään.

odotettu noin vain terminaa—

meidän viina-ja kuohuviini

Arja voisi jo tulla lippujen

lissa löhöillen. Mikähän

maistiaisiamme. Pari kertaa

kaikkia vaivaa,

mies kävi jopa kertomassa,

enpä ole

ennen näin aikaisin lähtöä

että Suomi on voittanut Ruotsin

tehnyt.

jääkiekossa 5—0. Tuijotimme

4uodostimme leirin keskelle

tietysti vihaisina takaisin

terminaalia.
nukkuu,

ja harkitsimme valituksen

Osa porukasta

tekemistä.

jyväskyläläiset

1
Takaisin terminaaliin.

POIS BEifNIiTÅ!
yrittävät hillittömästi

sa juodut viinakset alkavat

jumpata

jo haihtua...

—

yrittävätköhän

vaan itseasias—
kerran

pysytellä vain hereillä vai

sa on pirun hyvä olo:

ärsytellä muita.

kin pää on syystä tyhjä.

..

jaksavat

Mu

pahan sitten taas laivassa.

kava suoristaa itsensä pitkäk

Päivi jyrsii yhtä ja samaa

si lattialle,

keksinpalaa tyhjä,

jän pään alla.

lasittu—

makuupussi tyh

Nyt lippuselvitys on avattu,
pitäisiköhän jo nousta. Mistä
nämä kaikki ihmiset ovat yht
äkkiä tulleet? Kovasti on kou—
lulaisia, muutama kompastuu
kintuilleni.
ingenting,
nestäänkin.

Förlt.

.

det gör

kanssa,

olivat muussia en

lemaan paikasta auningossa eli

Allania pelottavat

kovasti nämä nuorisoryhmät,

laivan kannesta.

jos

[aikka vievät laivassa likaiset

Pätkii,

Junamatka kului rattoisasti.
]5 mahduimmekin

samaan loosiin? Kai meillä oli
sitten intiimi tunnema.
kuluksi

Ajan—

isiamme
5
“tapoimme” t

paranoidisin silmäniskuin ja
taisimme

n’t katse silmissään,

.1.

juoda Allanin tuli—

aispartavedet,

ihan vain ajan—

kuluksi sekin.

Jugoslavialainen

partavesi sai meidät laulamaan

Allan

kaivaa esiin kuvia Berlii—

kaikki 60— ja 70—luvun hitit

nistä,

ilmeestä ei voi pää—

läpi,

mutta sekin oli lopetet

:ellä,

kaipaako takaisin vai

tava,

kun Jounin kainalot al

onko vain helpottunut.

koivat haista kuin äidin teke—

Junas—

11,

tää matka on nyt

sitten loppu.

Erika

pätkii.

Miten me kaikki

aivoissani:

Hetken väläys

Yritän nukkua,

mutta olen liian väsynyt.

.....

että pääsisimme taiste
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Missäpä mukavampaa olisikaan voinut olla...
aamulla....
päivällä.
illalla....
yöllä....
keskellä sateista Berliiniä.!
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Berliini mielessäin
Jos sä haluut mennä Wieniin, joudut Berliiniin.”
On Berliini mielessäin ja Berliinin kevääseen jäin.
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