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Alkusanat
Mielenterveyden pulmat koskettavat
jokaista ihmistä. Se, milloin ongelmat
nimetään sairaudeksi, on veteen piirretty
viiva. Leimautuminen ja sairaan roolin
sisäistäminen ei helpota kenenkään
toipumista. Leikkiväen toiminnan taustalla toimii ajatus ihmisen kohtaamisesta
ihmisenä ja ongelmien ongelmina. Ja
suotuisissa olosuhteissa ongelmilla on
taipumus korjaantua.

Miten toimii mielenterveyskuntoutujien
taide- ja kulttuurityöpaja? Millainen käsitys työntekijöillä on ohjattavista nuorista
ja millaisia ovat nuorten kokemukset
työpajasta?
Kädessäsi on lehtinen, joka sisältää vastauksia niihin kysymyksiin, joita olemme
kuulleet ja joita haluaisimme kuulla.

Toivomme, että vastaustemme ja pajalla
olleiden nuorten kokemusten kautta saisimme avattua toimintamme sisältöä niin, Helsingissä syksyllä 2014
että siitä voisi hyötyä mahdollisimman
moni mielenterveyskuntoutujien kanssa
Leikkiväki ry
työskentelevä, omainen ja ystävä.
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MIKÄ ON LEIKKIVÄKI?

MIHIN TARPEESEEN LEIKKIVÄKI RY
PERUSTETTIIN?

Leikkiväki on yhdistys, joka tarjoaa matalan kynnyksen työpaja- ja kesätoimintaa
nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Uskomme luovuuden, taiteen ja leikin
hyvää tekevään voimaan, joten toimintamme keskittyy pitkälti näiden asioiden
ympärille.

Leikkiväki ry perustettiin vuonna 2003 tarjoamaan toimintaa nuorille mielenterveyskuntoutujille, jotka olivat syrjäytymässä
opinnoista tai työelämästä. Käynnistettiin
Kutomo-työpaja, jonka tavoitteena oli auttaa nuoria luomaan itselleen päämääriä ja
tavoitteita.
Nuorillamme on usein epärealistisen
huono minäkuva, huono itsetunto, ulkopuolisuuden kokemus, heikentynyt toimintakyky ja toivottomuus tulevaisuuden
suhteen. Näihin haasteisiin tartumme
sellaisen tekemisen kautta, jossa ei voi
epäonnistua, ei voi tehdä väärin.
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Toisin sanoen otamme nuoren kokonaisena
vastaan, rajaamatta mitään elämänaluetta
ulos. Keskustelutuen lisäksi nuori voi hyvin
tulla Kelan lippujen ja lappujen kanssa ja
kysyä, että autatko. Autetaanhan me.
Vertaistuki on äärimmäisen tärkeä osa
kuntoutumisessa. Ihminen näkee ettei ole
yksin ongelmineen. Ryhmässä syntyy syvällisiä keskusteluja, kerrotaan kokemuksia
ja saadaan myötätuntoa. Saa kuulua joukkoon, olla vertainen ja jos hyvin käy, niin
kuin monesti on käynyt, saa ystäviä. Lähes
kaikilla pajalaisilla on kokemus koulukiusattuna olemisesta, ja ryhmässä rakentunut
ystävyys on voinut jäädä kokematta.

SAAKO LEIKKIVÄESSÄ HOITOA?
Emme tarjoa hoitoa tai terapiaa, mutta
työntekijöillä on kyllä terapeuttinen työote.
Kun luottamus on saavutettu, voi nuori
avautua rankasta traumastaan vaikkapa
sivumennen tauolla. Me emme vaihda
puheenaihetta, vaan kuuntelemme. Yhdessä voimme sitten miettiä miten tästä
eteenpäin.
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MITÄ TYÖPAJALLA TEHDÄÄN?

Meillä leikkiminen on yksi työpajatyö.
Niinhän sitä sanotaan, että leikki on lapsen työtä. Miksi ei vähän vanhemmankin?
Maalaamme myös paljon musteella. Se on
äärimatalankynnyksen kuvataidetta, jonka
lopputulos on aina yllätys, näyttävä ja tavattoman monikäyttöinen. Niin kauniit korttipohjat, koristeet kuin kansiomateriaalitkin
ovat mustemaalaussessioiden tuotoksia.

Ryhmät vaihtelevat ohjaajien ja työharjoittelijoiden osaamisen ja innostuksen
mukaan: on tehty sarjakuvaa, valokuvattu
ja laulettu. Lisäksi teemme retkiä taidenäyttelyihin, urheilupaikkoihin, elokuviin,
kirpputoreille, minne milloinkin tapahtumatarjonnan ja nuorten toiveiden mukaan.
Työpajoilla tehdään joka vuosi myös yksi
isompi yhteisöllinen taideprojekti jonkin
ulkopuolisen toimijan tilaan.

Päivät rakentuvat pääsääntöisesti siten,
että aamupäivät on pyhitetty varsinaisille
työpajatöille, joihin kuuluu erilaisten myyntiin tarkoitettujen tuotteiden tekeminen.
Teemme mm. kuvakorttisarjoja ryhmätyöja terapiavälineiksi, hernepusseja, silkkihuiveja, huovutettuja kissanleluja ja paperilokerikkoja. Tuotteita myymme netissä
ja myyjäisissä.

Nuori on meillä työharjoittelussa ja saa
pajajakson jälkeen työtodistuksen. Toimeentulonsa nuori saa kuntoutustuesta,
sairauspäivärahasta, toimeentulotuesta ja
joissakin harvoissa tapauksissa työmarkkinatuesta. Painotettakoon, että kyseessä
on toiminta, joka on nuorelle vapaaehtoista. Emme pakota ketään tulemaan,
kannustamme siihen.

Iltapäivisin, maksuttoman ruokailun jälkeen, on toiminnallisia ryhmiä: liikuntaa,
kirjoittamista, teatteria, kuvataiteita.
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MILLAISET TAVOITTEET PAJATOIMINNALLA ON?

Meillä on taka-ajatuksena saada nuoret
sellaiseen kuntoon, että pääsy “normaalielämään”, kuten opiskelemaan tai töihin
olisi mahdollista. Pohdiskelemme mikä ala
tuntuisi sopivimmalta ja miten edetä sitä
kohti.

Yhteiskunnassa toivotaan nopeita tuloksia, ja on suuri houkutus työntää ihmisiä
eteenpäin mahdollisimman nopeasti, jotta
olisimme tehokas työpaja, jotta saisimme
rahoituksen seuraavallekin vuodelle. Mutta ihminen ei aina toimi kaavan mukaan.
Liian nopean etenemisen paineet voivat
myös osaltaan hidastaa koko paranemista, kun nuori joutuu rypemään riittämättömyyden ja huonoudentunteissaan.

Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä
ovat mielenterveyskuntoutujat, joiden
toimintakyky voi olla hyvinkin alhainen.
Pajalle tullessaan heidän tavoitteenaan on
voinut olla herääminen ja paikalle tuleminen, normaalin päivärytmin saavuttaminen
tai sosiaaliseen elämään totutteleminen.
Kuntoutuminen ei ole myöskään pelkkää
noususuhdannetta. Välillä peruutetaan ja
välillä junnataan paikoillaan.
Vuosi 2013 oli huikea, silloin seitsemän
pajalaista pääsi haluamaansa opiskelupaikkaan. Tuli sellainen olo, että nyt ollaan
saavutettu jotain hienoa. Puolet koulunsa
aloittaneista kuitenkin lopetti opintonsa tai
jätti ne tauolle, kun huomasi, ettei olekaan
vielä opiskelukunnossa. Kuntoutuminen
on pitkäjänteistä hommaa, ja se on vain
hyväksyttävä.
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Seuraavana aamuna Leikkiväkeen saapui neljä tyttöä . ”Juokaa
nyt kahvit ja syökää jotain , sillä
tämän päivän työtehtävän jälkeen
ei vähään aikaan ruokahalua ole”,
ohjaajat sanoivat. Tytöt tahtoivat
tietää mistä oli kysymys. Ohjaajat
päätyivät vihjeiden antoon .
Viiden pisteen vihje: työssä tarvitaan pyykkipoika nenään . Neljän
pisteen vihje: suojakäsineitä
käytetään , ehdottomasti . Kolmen
pisteen vihje: työvälineiksi tarvitaan pesu- ja maalausvehkeet.
Kahden pisteen vihje: kiitoksena
työstä saa kirkkausasteeltaan huippuluokkaa olevan sädekehän päänsä
päälle . Yhden pisteen vihje: työ on
paska juttu.

PASKAKEIKKA ON
YHTEISÖN ALKU

- kertomus ensimmäisestä
pajan ulkopuolelle tehdystä
taideprojektista

Tammikuun 2004 alussa ohjaajat
miettivät, mistä löytäisivät paikan ,
jossa voisi nuorten kanssa tehdä
jonkin talkootyön . Leikkiväki sijaitsi tuolloin Tapanilassa vanhassa
tehdasrakennuksessa, jossa oli myös
autonkorjaajien ja taiteilijoiden
työtiloja .
Kerran tauolla ollessaan ohjaajat
näkivät naapurihuoneiston
taiteilijan menevän käytävällä sijaitsevaan yhteisvessaan , lyömättömän saastaiseen kolmen kopin
loukkoon . He ajautuivat keskustelemaan vessasta erään autokorjaajan
äidin kanssa, joka oli tuomassa
pojalleen lounasta. Kävi ilmi ettei
muilla kolossin vuokralaisilla ollut omaa vessaa, vaan he joutuivat
asioimaan yhteisessä kuvottavuudessa, jota kukaan ei siivonnut.
Talkootyökohde oli selvä.
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Työvälineitä keräiltiin hilpeässä
tunnelmassa , tytötkin ehdottelivat
lisävihjeitä samalla kuin koettivat
keksiä mistä oli kysymys. Maalien ja
ämpäreiden kanssa lähdettäessä he
kihisivät uteliaisuudesta. Kun seurue pysähtyi kuvotusvessan ovelle ,
kuului kuorossa kauhistunut ”Eiiii!
Ei kai me tätä siivota!”. Kauhun
virttä seurasi raikuva nauru. Yksi
tytöistä kieltäytyi tekemästä mitään
ilman radiota, ja niin paikalle
haettiin radio jatkojohtoineen .
Siivous rokin soidessa, inhon huutojen rytmittämänä alkoi .
			

Ohjaajat ottivat hoitaakseen vessanpöntöt, sillä kaikkine kerrostumineen ne olisivat olleet liian tiukka
paikka prinsessoille . Roskia kuskattiin ja seinämaaleja sekoiteltiin .
Kun seinät olivat maalissa, tytöt
halusivat piristää niitä vielä jotenkin . Vessakopit jaettiin sukupuolen mukaan asianmukaisin
kuvin . Miesten kopin seinälle maalattiin aurinko ja sydämiä, naisten
koppi koristeltiin kukkasin .

Harvoin nähty huoltomieskin
kävi kiittelemässä nuoria ja toi
vielä myöhemmin laatikollisen banaaneja . Siivouskeikka herätti paljon huomiota , ihmetystä ja poiki
kunnioittavia ja kiitollisia tervehdyksiä.
On varmaankin turha sanoa, että
tämä ”paska juttu” kääntyikin hienoksi kokemukseksi . Tehdyn uroteon seurauksena rakennuksen
muut työntekijät alkoivat tervehtiä ja vaihtaa kuulumisia
nuorten kanssa, kaksi taiteilijaa
kutsui nuoret tutustumaan työtiloihinsa ja autokorjaamon väeltä
haettiin tarvittaessa lainaksi työkaluja . Tapahtui liittyminen
laajempaan yhteisöön .

Ohjaajat olivat sopineet keskenään ,
että lattia jätettäisiin seuraaville
sukupolville , sillä sen paksu töhnä
tuntui ylivoimaiselta. Mutta kuinkas kävikään? Tytöt olivat ehdottomasti sitä mieltä, ettei siivous ole
kunnolla tehty ellei lattiaakin hoideta. Ja tapahtui heidän tahtonsa.
Yksi tytöistä paikkasi vanerilla lattiassa olevan reiän ja tuli näin ensi
kertaa käyttäneeksi vasaraa ja oppi
myös erottamaan naulan ruuvista .

- ote toimintakertomuksesta
vuodelta 2004

Työ tuli tehtyä . Leikkiväessä loppupiirin aikaan ovelle koputettiin .
Eräs taiteilijoista tuli kiittämään
siivouksesta kakku, kahvipaketti ja
muuta herkkua mukanaan . Tyttöjen kasvot loistivat. Seuraavana
päivänä ilmestyi ovenkahvaan kukkapaketti ja kiitoskortti .
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MISTÄ NUORET LÖYTÄVÄT
TEILLE?
Suurin osa kuulee Leikkiväestä psykiatrisilta poliklinikoilta ja päiväsairaaloista. Osa
on löytänyt meidät netistä ja osa kuulee
kavereiltaan. Satunnaisesti nuoria ohjautuu
pajalle myös Kelan tai TE-toimistojen
virkalijoiden kautta.

Toiminta-ajat ovat samat kuin Kutomossakin, mutta Kesäklubilla ei tarvitse käydä
joka päivä. Kunkin nuoren kanssa sovitaan
käyntimääristä ja lomista erikseen.
Jatkopaja Klemmari tarjoaa pitkäkestoista
tavoitteellista tukea niin kauan kuin nuori
kokee sitä tarvitsevansa, kuukaudesta
viiteen vuoteen.

KAUANKO YKSI TYÖPAJAJAKSO
KESTÄÄ?

MIKSI TARVITAAN KOLME
ERILLISTÄ PAJAA?

Kutomo on kahdeksan kuukauden mittainen, lokakuun alusta toukokuun loppuun.
Nuoret ovat työpajalla viitenä päivänä viikossa klo 10-15. Perjantaisin päivä on tuntia lyhempi.

Kesäklubi perustettiin 2007 täydentämään
työpajaa, kun huomattiin kesän olevan
nuorille vaikeaa aikaa. Monet hoitopaikat
ovat kesän kiinni, ja mielekkään tekemisen
ja seuran puute voi ajaa turmion tielle.

Kesäklubi tarjoaa toimintaa kesäkuun puolesta välistä elokuun loppuun.
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Kesäklubi
Kutomo

Klemmari
MINKÄ KOKOISIA RYHMÄT
OVAT?

Aina kahdeksan kuukauden pajajakso ja
Kesäklubi eivät riitä saattamaan nuorta
eteenpäin, vaan he tulevat pajalle uudestaan. Vanhojen kävijöiden tarpeet
ovat erilaisia kuin Kutomossa aloittavien.
Näihin tarpeisiin kehitettiin Klemmari-työpaja vuonna 2013. Klemmarissa toiminta
on enemmän tulevaisuuteen tähtäävää ja
yksilöllisesti räätälöityä. Esimerkiksi osa
nuorista tarvitsee tukea opiskelujensa
ohessa vain parina päivänä viikossa.
Kutomolaiset ja klemmarilaiset toimivat
osittain yhdessä, käyvät samoilla retkillä
ja osallistuvat joihinkin samoihin ryhmätoimintoihin. Näin ryhmäläisten kesken
leviää luontevasti Leikkiväen toimintakulttuuri, mikä tukee uusien pajalaisten
sopeutumista.

Kutomoon on otettu viime vuosina noin
12 nuorta. Osa jää matkan varrella pois,
jolloin ryhmää täydennetään. Klemmarissa
on kymmenisen nuorta.
Leikkiväen perustamisen aikoina nuoria oli
puolet vähemmän. Suuremmat ryhmäkoot
ovat mahdollistuneet ohjaajien määrää
lisäämällä ja muuttamalla isompiin tiloihin.
Jatkuva kasvu ei ole kuitenkaan tavoitteena. Liian isossa ryhmässä ihmiset eivät
muotoudu ”meiksi”, tiiviiksi yhteisöksi.
Yhteishengen arvoa ei voi liikaa korostaa.
Se luo paikkaan ilmapiirin, johon tuntee
vetoa, joka motivoi tulemaan paikalle.
Ryhmät ovat kuitenkin erilaisia. Joskus
tässä onnistuu paremmin, joskus heikommin.
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Räpistelyä
Marraskuun ensimmäinen päivä
romahdin jälleen , ties monennenko
kerran kymmenen vuoden sisällä.
Pienen riekaleen varassa päätin
lopulta pysyä hengissä ja huutaa
apua. Sairaalasta minut potkittiin
ulos, vaikka itkin , huusin , tärisin ,
satutin itseäni enkä kyennyt olemaan hetkeäkään yksin . Romahdin
uudestaan ja luottamukseni julkiseen hoitoon loppui . Sitä ei todellakaan palauttanut pari ahdistavaa
yötä Auroran päivystyksessä tai
kiireiset hoitokokoukset päiväosastolla, jonka lääkäri ei minua uloskirjatessaankaan ymmärtänyt edes
peruselämäntilannettani .

Ja usein ne , jotka auttavat kaikkein eniten , ovat itse heikoilla,
sairaita ja kokeneet yhteiskunnan
hylkäämisen . Ja onneksi on Leikkis. Kuulin Leikkiväki ry:stä sattumalta kolme vuotta sitten radiosta . Seuraavana keväänä oli selvää,
ettei kuntoni riittäisi kesätöiden
hakemiseen ja tekemiseen . Lukuvuoden ajan jaksoin omaan tahtiini
jatkaa yliopisto-opiskeluitani , mutta kesän aikataulutonta ”lomaa” en
todellakaan odottanut, vaikka kuntoutustuki riitti elämiseen . En kestänyt ajatusta edelliskesän kaltaisesta ajasta ahdistuksen ja kodin
vankina .

Olen onnekas, jopa etuoikeutettu,
koska olen oppinut pyytämään
apua. Minulla on ystäviä, sukulaisia ja tuttuja , jotka auttavat ja
tukevat monin tavoin . Vanhempani
pystyvät tukemaan minua taloudellisesti . Ystävät päivystivät pahimman ajan yli ympärivuorokautisesti lähelläni . Sitä voi toki miettiä,
onko oikein , että särkynyt ihminen
joutuu itse järjestämään hoitonsa
ja tarrautumaan jokaiseen , joka on
valmis auttamaan .

Pääsin Leikkiväkeen kesäksi , sain
päiviini rytmin ja pikkuhiljaa
uskaltauduin osallistumaan ja tutustumaan muihin . Lukuvuoden
taas opiskelin ja mieltäni helpotti
tieto tulevan kesän Kesäklubista.
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Leikkisläiset ystäväni saattoivat
minut marraskuussa työpajalle ,
missä työntekijät kuuntelivat ja
toivottivat minut taas tervetulleeksi . Joulukuussa maalasin uutta
mukiani (meillä kaikilla on itse
maalatut nimikkomukit) Klemmarilaisena. Minua kuunneltiin ,
tuettiin ja autettiin asunto- ja paperiasioissa. Pääsin osaksi yhteisöä
ja sain aikaa ja tilaa toipua.
Uusi vuosi on alkanut minulle jo
paljon valoisampana ja Leikkiksen arki on turvallista. Aamulla
uninen väki valuu ovesta sohville aloittamaan päivää. Jaksan jo antaa oman osaamispanokseni aamupäivien työpajatöihin .
Maanantain kirjoitusryhmää ja
tiistain joogaa odotan koko viikon .
Olenpa uskaltautunut riehakkaaseen diskotanssiinkin mukaan
extempore-iltapäivädiskossa.
-Nuori pajalta
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MINKÄ VERRAN LEIKKIVÄESSÄ
ON HENKILÖKUNTAA?
Meillä on tällä hetkellä viisi työntekijää.
Toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri, jotka
osallistuvat myös ohjaamiseen, ja kolme
ohjaajaa. Kokkina on toiminut välillä kuntoutuja, välillä osa-aikainen työntekijä tai
oma kollektiivi.

MITÄ TOIVOTTE TOIMINTAMALLISTANNE LEVIÄVÄN LEIKKIVÄEN
ULKOPUOLELLE?

Ohjaajat voivat tarpeen mukaan irrottautua itse toiminnasta tarvitsevan nuoren
yksityiskäyttöön, esimerkiksi keskusteluapua antamaan tai auttamaan toimeentuloon tai asumiseen liittyvissä asioissa.
Nuoren tarpeen mukaan ohjaajat voivat
mennä myös mukaan mm. hoitotapaamisiin, lääkärikäynneille tai virastoihin.
Vakihenkilökunnan lisäksi meillä on usein
eri alojen opiskelijoita työharjoittelussa.
On toimintaterapeutteja, ohjaustoiminnan
artenomeja, sosionomeja ja nuoriso- ja
vapaa-ajanohjaajia. Otamme mielellämme
harjoittelijoita tuomaan vaihtelua toiminnan sisältöihin. Siinä missä he oppivat
meiltä, mekin opimme heiltä, esimerkiksi
uusia kädentaitoihin liittyviä jipposia. Opiskelijoiden kautta toivomme myös levittävämme Leikkiväen toimintamallia eteenpäin.

Tavan olla vuorovaikutuksessa. Eli olla
avoin, rehellinen, samanarvoinen nuorten
ja muiden työntekijöiden kanssa. Lyhyesti: olla ihminen ihmiselle. Leikkiväessä
työntekijät eivät asetu ammatillisen roolin
taakse eivätkä takerru asemaan tai arvovaltaan.
Jos ohjaaja ei rohkene olla läsnä omana
persoonallisuutenaan, ei nuorikaan voi
olla oma itsensä, vaan tapahtuu asettautuminen vastarooliin: miellyttäjäksi,
uhriksi tai uhmaajaksi. Näistä asetelmista
on hankala edetä itseään kunnioittavaksi,
muiden kanssa tasavertaiseksi eläjäksi.
Ohjaajan ja nuoren kohtaamisen tulee
perustua aidolle välittämiselle.

13

Turvapaikka
Erä äss ä ki rjoi tus ryhmäss ä o l i
t e htäv ä n ä ki rjo i tt a a oma a s a i raushisto ria a ja ot s i k oid a e ri os iot . Lo p u ks i l u i m m e o m i a m m e ä ä n e e n tois i l l e .
Ol i n e ri tt ä i n i l a h t u n u t, ku n i ts e n i l is ä ks i a i n a ki n k a ks i m u uta
o l i n i m e n n yt Le i kki ks e e n t u loa a n
käs i tt e l ev ä n k au d e n “t u rv a p a i k a (n
l öytä m is e)ks i”. Ku i n k a kuva ava a!
Tä ä l l ä usk a lta a o l l a ju u ri s e l l a i n e n
ku i n o n; sa a i t ke ä, sa a n a u ra a, sa a
o l l a oma a m i e ltä ä n ja s a noa s e n, sa a
is tu a yks i n jos h u vi tt a a, m utt a sa a
myös h a k eu tu a k a v e ri n ta i o hja aja n
l ä h e l l e . Tä ä l l ä sa a i l oita h ö l m öistä
p i kku ju t u ista, s u rra s u ruja a n, sa a
o l l a tusk a ja hätä ja h ol tito n, h u l l u
i l o. Se e tt e i ta rvi t e p ei t e l l ä ta i s a l ata m itä ä n ta i es i tt ä ä yhtä ä n m itä ä n
m u uta ku i n o n, o n h yvi n v a p a utt ava a
ja v o im a utt ava a . Pi kku h i lja a pä ä l l e
hi i p i i t u rv a l l i n e n ol o: m i n ä sa a n
o l l a m i n ä . Mi n ä sa a n o l l a .
- Nu o ri p aja lta
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Tärkeä paikka
Täällä on tekemistä , mutta mitään ei
ole pakko tehdä (asioihin ja touhuihin vain kannustetaan ja rohkaistaan
kovasti). Ohjelma on monipuolista ja
kaikille on jotakin - aina löytyy mieluista ja mielekästä tekemistä . Joskus
paikan nimen mukaisesti leikimme ,
ja vaikka olemme kaikki täysi-ikäisiä ,
tekee lapsenomainen touhuaminen
hyvää niin sielulle kuin ruumiille .

Pienikin mielenkiintoinen tekeminen
auttaa pitämään ajatukset pahoista
asioista loitolla edes hetken - ja hetken hengähdystauko on hukkuvalle
ihmisille suuri ja tärkeä asia . Leikkiksessä on muutenkin helpottava
olla: maailma ei kaadu vaikka väriä
roiskuu seinille , eikä paikkaansa
elämässä sen enempää kuin Leikkiksessä menetä , jos joku päivä on liian
raskas olla tai tulla paikalle .
Paikalle kannattaa kuitenkin tulla ,
jos vain suinkin kykenee , sillä meillä
on heti ovesta sisään astuessa aistittavan lämmin ja mukava ilmapiiri , ja
tunne porukkaan kuulumisesta syntyy
nopeasti ja on lohdullisen kannatteleva .
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Asioita tehdään yhteisöllisesti: yhdessä maalataan ja yhdessä siivotaan . Paikalla on myös usein jonkun
kävijän koira rapsuteltavana ja
ikään kuin ohimennen terapoimassa; rento ja hyväksyvä meininki
ulottuu kaikenkarvaisiin leikkisläisiin . Täällä saa sekä konkreettisesti
tekemällä että henkisemmällä tasolla
aikaan paljon sellaista , mitä ei kotona yksin pahoin voiden edes osaisi
haaveksia .
Henkistä tukea saa niin kanssakävijöiltä kuin henkilökunnalta . Ohjaajat
ovat aina valmiina auttamaan , ja
ovat sekä helposti lähestyttäviä ja
kohtelevat samanarvoisena ihmisenä
ja arvokkaana yksilönä , että ovat
auktoriteettinsa ja työnsä puolesta
turvallinen tuki . Pyytäessä saa syvällisiä kahdenkeskisiä keskusteluja ,
jotka epävalidoivassa ympäristössä
ja terapiattomana yksin eläessä
ovat ensisijaisen tärkeä henkireikä .
Välitetyksi tulemisen tunne on hieno
ja valitettavan uusi kokemus monelle
Leikkikseen vasta tulleelle .

Myös ruumis saa ravintoa ilmaisen ,
terveellisen ruokailun myötä , eikä
Leikkiväen vaikutus rajoitu sen toimitiloihin , sillä tukea saa niin raivostuttavan masentaviin polikäynteihin
kuin elämän ylläpitämiseen esimerkiksi asunnon hakemisen muodossa .
Leikkiksessä olen itsekin alkanut taas
pikkuhiljaa elää monen vuoden traumatisoituneen hyytymisen jälkeen:
olen rauhassa saanut ja voinut sulaa
lähes huomaamattani . Tämä on sekä
mielen paikka että mielipaikka , Lauri
Viitaa toisinlainatakseni . Tänne on
mukava tulla ja täällä on hyvä olla .
Kuten erään kirjoitusryhmätoverin
kanssa hymysimme , “Leikkis on olotila .”
Leikkis on hyvä , helpottava , turvallinen olotila . Leikkis on tärkeä paikka .
-Nuori pajalta
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MISSÄ NUORET OLISIVAT, JOS
EIVÄT OLISI LEIKKIVÄESSÄ?
Tätä olemme kysyneet heiltä itseltäänkin
vuoden 2013 loppukyselyssä. Suurin osa
nuorista vastasi, että olisivat ainoastaan
kotona, mitään tekemättä. Osa nuorista
ajatteli olevansa päiväsairaalassa, joku
kuntoutuskurssilla. Muualla, missä? -kysymykseen vastattiin: ”kuntouttavassa työtoiminnassa tai työharjoittelussa jossain
muualla”, ”pilaamassa elämääni”, ”todennäköisesti mieron tiellä” ja ”kotona henkisesti kuolleena ja itsemurhafiiliksissä”.

MITÄ HAASTEITA OLETTE
TOIMINNASSANNE KOHDANNEET?
Välillä tulee päiviä, jolloin pajalla käy vain
kourallinen nuoria. On turhauttavaa suunnitella toimintaa ja edistää projekteja silloin, kun juuri ketään ei tule paikalle.

Nuorten toimintakyky vaihtelee, eikä heidän saamisensa sohvalta sorvin ääreen
ole helppoa. Välillä se on jopa mahdotonta. Osalla syynä tähän on vahva lääkitys,
joka puurouttaa ajatukset, tunne-elämän
ja fyysisen toimintakyvyn.
Sohvaryhmää katsellessa herää silloin
tällöin kysymys, onko tämänlainen zombietila todella välttämätön paranemisen
kannalta vai löytyisikö sellaista koktailia ja
annoskokoa, jonka syötyäänkin voisi hallita omaa olemistaan.
On hankala arvioida, kuinka paljon voi
milloinkin toipilailta vaatia. Milloin patistaminen on hyödyksi ja milloin se vaan
aiheuttaa enemmän ahdistusta. Näitä
asioita pohditaan myös avoimissa
ryhmäkeskusteluissa nuorten kanssa.
Tarkoitus on herätellä tietoisuutta omista
toimintatavoista ja niiden vaikutuksesta
muihin ja omaan paranemiseen.
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Kun nuori on tullut kohdatuksi ja kohdelluksi sairaana vuosikaudet, on vaarana
tietynlainen kroonistuminen, sairaan roolin
sisäistäminen. Rooliin kuuluu, ettei jaksa
eikä kykene. Kun minäkäsitys on heikko,
nuori uskoo sen mitä toiset sanovat ja
alkaa elää diagnoosiaan todeksi. Me pyrimme kohtaamaan nuoret nuorina, joiden
pitää kyseenalaistaa, arvioida itse ja tehdä
valintoja elämänsä suhteen.
Sairastumisen ei tarvitse tarkoittaa häpeällistä elämän pysähtymistä, josta sitten
parantumisen jälkeen hypätään entiseen
oravanpyörään. Toipilasaika voi olla myös
arvokasta uudelleenarviointiaikaa, jolloin
voi miettiä kuka olen, mitä haluan ja mikä
on se polku, jota lähden tallaamaan jahka
voimat palautuvat.
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Sohva
Eräs vähäuninen viikko päättyi takahuoneessa nyyhkyttämiseen ja kaveri vieressä kehotti ottamaan päiväunet.
“Täällä voi nukkua”, hän sanoi . “Leikkis on turvallinen
paikka .”
Silloisessa ahdingossa uni ei asettunut nuppiin , mutta
monta kuukautta myöhemmin havahduin sohvalta tokkuraisena tunnin nokosten jälkeen ja muistin heti leikkistoverin sanat. Kuinka käsittämättömän rauhoitettu
onkaan paikka , jossa kokee olonsa niin turvalliseksi , että
pystyy nukahtamaan keskelle oleskelutilaa periaatteessa
vieraiden ihmisten hyöriessä ympärillä! Minä , joka en
osaa nukkua läheistenkään kanssa samassa huoneessa ,
olin tuhissut tunnin täysin levollisena sohvannurkkaan
käpertyneenä - ja herätessäni kukaan ei kommentoinut
asiaa mitenkään , mitä nyt eräs toveri tervehti vierestä
ilahtuneesti .
Se , että sohvalle voi ja uskaltaa nukahtaa suunnattoman
väsymyksen iskiessä , kertoo paljon molemminpuolisesta
luottamuksesta ja arvostuksesta ja on hieno, tärkeä kokemus pelokkaalle pienelle ihmiselle .
-Nuori pajalta
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MITEN PIDÄTTE HUOLTA TYÖNTEKIJÖIDEN
JAKSAMISESTA?
Siitä täytyykin pitää tietoisesti huolta, sillä
masentuneiden ympäröimänä alakulo voi
lähteä tarttumaan. Onneksi tunnelmat
kulkevat myös toiseen suuntaan, ainakin
joiltain osin. Mutta vastauksena kysymykseen: ohjaajien työpäivä alkaa tuntia
ennen nuorten saapumista ja jatkuu tunnin pajan päättymisen jälkeen.
Näinä aikoina käydään läpi toiminnan
suunnittelun lisäksi myös esiin nousseita
asioita ja fiiliksiä. Kenenkään ei tarvitse
hautoa mielensä möykkyjä seuraavaan
työnohjaukseen saakka. Siinä tuli
mainituksi toinen tärkeä jaksamisen
väline: työnohjaus.
Itse toiminta järjestetään siten, että
ohjaajat saavat ohjata sellaista toimintaa,
mikä itseä innostaa ja hauskalta tuntuu.

Jos takki alkaa tyhjetä, voi tutustua uuteen juttuun, kouluttautua lisää ja innostua uudestaan. Näin vältetään leipääntyminen. Leikkiväkeen on saatu sen verran
mukavaa ja tiedostavaa porukkaa töihin,
että he ymmärtävät osansa hyvän työilmapiirin säilyttämisessä. Yksi tärkeä osa
sitä on sama mikä pätee myös suhteessa
pajalaisiin: täytyy saada olla oma itsensä,
välittää aidosti toisista ja heidän hyvinvoinnistaan.

MISTÄ SAATTE RAHOITUKSEN
TOIMINTAANNE?
Tällä hetkellä saamme rahoituksen RAY:ltä
ja OKM:ltä. Muita rahoittajia ovat olleet
Helsingin kaupunki ja Helsingin seurakuntayhtymä. Oma myyntitoimintamme ja yksittäiset lahjoitukset kartuttavat Leikkiväen kassaa.Taloudellinen epävarmuus on toisinaan
tuskallista ja ajaa niukisteluun. Tulevaisuudesta ei ole takuita.
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KOKEMUS KASVATTAA eli lyhyt historiikki
2003

Toiminta käynnistetään ja Leikkiväki ry tulee perustetuksi, kun Seija Tanskanen

ja Marjatta Mäkinen miettivät, mitä kivaa voisivat tehdä vuokraamallaan tilapahasella
Tapanilassa. Jotain toimintaa nuorten kanssa? Kyllä. Leikkiin lähtee yhdeksän työvoimatoimiston erityistyövoimaneuvojan lähettämää nuorta ja Helsingin seurakuntayhtymä
käynnistämisavustuksella.

2004

Helsingin sosiaalilautakunta tukee Kutomo-työpajaa. Leikkiväki alkaa tarjota

nuorille lämmintä ruokaa, kun ei eväiden tuomisesta mitään tule eikä nuorilla ole rahaa
ruokaan.

2005

RAY myöntää toiminnalle projektiavustuksen. Marjatan työsuhde päättyy ja Seija

saa uusia työkavereita.

2006
2007
2010

Leikkiväki muuttaa naapuriin. Erotuksena entiseen: vesijohto tuo tilaan vettä.
Kesätoiminta, Kesäklubi, alkaa. Muu toiminta jatkuu tasaisen värikkäästi.
Leikkiväki ry liittyy Mielenterveyden keskusliiton ja Työpajayhdistyksen jäseneksi.

Muutto periferiasta Aleksis Kiven kadulle.

2011 Leikkiväki ry saa Kansalaistoiminnan palkinnon. Klemmaria käynnistellään.
2013

RAY antaa Klemmari-työpajalle projektirahoituksen. Muutto Vellamonkadulle.
Vuosi vuodelta Leikkiväen toimintaa kehitetään monipuolisemmaksi ja henkilökunnan työotetta terapeuttisemmaksi koulutusten ja vierailevien ohjaajien avulla. Elämä opettaa myös
rajaamaan akuutista psykoosista ja päihdeongelmasta kärsivät
nuoret toiminnan ulkopuolelle. Myös henkilöt, joiden kognitiiviset valmiudet eivät vastaa ikäryhmänsä tasoa, eivät hyödy
Leikkiväen toiminnasta siinä missä mielenterveyden pulmien
kanssa painivat.
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TEETTEKÖ YHTEISTYÖTÄ
MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA?
Kyllä. Olemme tarvittaessa yhteydessä
nuoren arkeen liittyviin tahoihin, kuten
psykiatrian poliklinikoihin, TE-toimistoihin
ja asumiseen liittyviin toimijoihin. Muiden
alueellisten toimijoiden, kuten Nuorten
Kriisipisteen, Tyttöjen Talon, Elviksen ja
Vamosin välillä nuorten lisäksi liikkuvat
henkilöstön näkökulmat ja hyvät käytännöt. Seurakuntayhtymästä on meillä käyty
pitämässä keskusteluryhmää ja Harjun
nuorisotalolla olemme vuosikaudet käyneet
savitöissä talon keraamikon ohjauksessa.
Olemme myös avoimia uusille kumppaneille!

JOS KITEYTTÄISIT LEIKKIVÄEN
YTIMEN, MIKÄ SE OLISI?
Aikojen alussa toimimme nollabudjetilla, ja
eräs silloinen pajanuori laittoi juuri kiitosviestiä Facebookissa. Pisti miettimään, että
mikä se on se vähin, mikä kantaa. Jos kaikki
hienot toimintaryhmät ja laatutarvikkeet ja
isot tilat otetaan pois, niin mikä jää, mikä on
se vähin?
Kohtaaminen. Se, että tulee kohdatuksi sellaisenaan, kuulluksi. Se se on.
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