
MAAHANMUUTTAJANAISTEN 

YHTEISTUTKIJUUSRYHMÄ 

ESPOOSSA  



Espoon kokeilu keväällä 2017 
• Kootaan yhteistutkijuusryhmä

maahanmuuttajanaisista ja 
ammattilaisista. Mukana 
väitöskirjatutkija. 

• Hyödynnetään sosiaalista sirkusta 
menetelmänä: toiminnallisuus, 
kehollisuus 

• Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä 
asiakkaiden arjesta, tunnistaa 
asiakkaiden tarpeita ja paikantaa 
kehittämiskohteita ja kokeilun 
ideoita.

• Ryhmä voi myös itsessään olla 
osallistujille kuntouttavaa ja uutta 
kokemusasiantuntijan identiteettiä 
rakentavaa toimintaa. 



Iloa ja väriä kevääseen!
Tervetuloa iloiseen 
maahanmuuttajanaisten ryhmään! 
Ryhmässä kokeilemme uusia 
asioita, tutustumme toisiimme ja 
opimme itsestämme uutta 
hauskasti sirkuksen avulla. Sirkus 
sopii kaikille, eikä aikaisempaa 
kokemusta tarvita. Keskustelemme 
myös itsellemme tärkeistä asioista 
ja palveluista. Ryhmä on ilmainen 
osallistujille. 



Toiminnalla pyrittiin tavoittamaan 
• Maahanmuuttajanaisia, 

• He voivat olla paljon palveluita käyttäviä, joilla on 
useampia elämään vaikuttavia haasteita, jotka 
tarvitsevat isompaa selvittämistä. 

• He voivat olla palveluiden ulkopuolella olevia 
asiakkaita, joilla on vaikeuksia hakea tai vastaanottaa 
tarvitsemiaan palveluita. Asiakkaita, jotka eivät ole 
pystyneet löytämään sopivaa polkua 
palvelujärjestelmään ja hyötyisivät jostain palvelusta, 
mutta heillä ei ole sitä.



Yhteistyötahona Sirkus Magenta ry 

• Sirkus Magenta ry on 2011 perustettu helsinkiläinen 
voittoa tavoittelematon sosiaalisen sirkuksen yhdistys, 
jonka päämääränä on edistää henkistä ja fyysistä 
hyvinvointia sirkuksen avulla. Sirkus Magenta ry 
tuottaa sirkustoimintaa eri ikäisille erityistä tukea 
tarvitseville ryhmille.



Tavoite sosiaalisessa sirkuksessa 

Sosiaalinen sirkus voi auttaa rikkomaan jäätä ja 
auttaa rakentamaan luottamusta viranomaisiin ja 
palvelujärjestelmään. Leikillisyyden ja 
yhteistutkijuuden avulla pyrittiin tasavertaiseen 
kohtaamiseen. Tavoitteena oli tukea ryhmäytymistä 
ja herättää dialogia osallistujien kesken.



RYHMÄKERRAT 
• Mukana 8 naista, kaksi Espoon työntekijää, kaksi 

sirkusohjaajaa, väitöskirjatutkija ja PRO SOS-
hanketyöntekijä

• Kokoonnuttiin 1 krt/vko aina keskiviikkoisin 12.4. 
eteenpäin (31.5. asti), klo 13.30-15.30. 
Keskustelut integroitiin sirkustelun loppuun. 

• 7.6.2017 Kelan asiakasraati ryhmäläisille 
• Hintana 2018 euroa = 8 x 1,5 h setti 
• Alkuun kerrottiin yhteistutkijuudesta ja 

sosiaalisesta sirkuksesta sekä kartoitettiin 
asiakkaiden toiveita. 



MILLAISTA SOSIAALINEN 
SIRKUS OLI? 

• Tutustumisharjoituksia, ryhmäyttämistä, 
luottamusharjoituksia, erilaisten välineiden kokeilua, 
venyttelyä, kehon tuntemusta, mielen jumppaa: muisti, 
tarkkaavaisuus, uuden oppimista; onnistumisen kokemuksia, 
naurua, leikkejä/pelejä. 

• 2. kerta: ”Harjoiteltiin jonglöörausta palloilla ja huiveilla. 
Mukavaa oli myös ryhmässä tehdyt harjoitukset, mm. 
kahvikupin heittely. Harjoitukset luovat ryhmähenkeä ja 
saavat nauramaan. ” (päiväkirja)





MILLAISTA SOSIAALINEN 
SIRKUS OLI? 
ESIMERKIKSI 5. krt

- Peukun nappaus
- vortex (valitse salaisesti yksi henkilö, kierrä tämän ympäri 3 
kertaa), kolmio (asetu kolmioon kahden valitsemasi kanssa), viiva 
(asetu kahden väliin)
- Jongleeraus: kukkakepit
- venyttely tuoleilla
- kuvanveistäjä pareittain (kaveri on muovailtavana, tehdään tästä 
patsas yhdessä valitusta aiheesta)
- postikortti (yksi aloittaa “kuvan”, muut liittyvät siihen esim. “olen 
puu” jne.)



MILLAISTA SOSIAALINEN 
SIRKUS OLI? 
” Alussa oli jännittynyt tunnelma, joka rikkoutui sirkuksella.” 
(päiväkirja) 

”Osallistujat kertoivat, että heillä oli ennakkoajatuksia, mutta ne 
”sulivat ” pois ” (päiväkirja) 

Asiakas: ”Alussa oli outoa ja lapsellista. Ajan kanssa tottunut ja nyt 
olen onnellinen kun pääsin ryhmään. ” 

”Sirkus kannustaa liikkumaan vahingossa” (päiväkirja)

”Toimii huonommallakin kielitaidolla” (päiväkirja) 

”Kaikki lähti mukaan, oltiin innostuneita” (päiväkirja)



”Oli hyvä laittaa itseään likoon myös, sai olla ”pelle” 
kaikki oli samalla viivalla, eikä kukaan osannut 
paremmin kuin muut”  (päiväkirja)



Yhteistutkiminen ryhmässä 

• Yhteistutkimisessa työntekijät ja palveluiden 
käyttäjät asettuvat yhdessä tasavertaisina 
kumppaneina tutkailemaan ja tutkiskelemaan 
asioita, joihin heillä on yhteinen intressi. 
Tutkiminen nähdään tässä yhteydessä 
ilmiöiden ja asioiden pohdintana, ei 
akateemisesti määriteltynä tutkimuksena. 
(Kati Palsanen, Yhteistutkiminen – opas 
sosiaalityöhön, 2012)



TEEMAT, JOISTA KESKUSTELTIIN 
1. Suomessa tutustuminen on vaikeaa, ennakkoluulot 
2. Kelaan siirtynyt toimeentulotuki ja sivuttiin työtä ja asumista 
3. Liikkuminen, kunnosta huolehtiminen /tiedotettiin 

toimeentulotuella tuettavasta kuntosalikortista. Puhuttiin 
asumisesta. 

4. Sosiaalitoimiston palvelut: mitä ne ovat Kela-siirron jälkeen 
ja mitä ne voisivat olla? Terveyspalvelut 

5. Ruokakulttuurit , ryhmän merkitykset omaan arkeen
6. Sosiaalitoimiston palvelut , toiveet jatkolle 
7. Järjestettiin juhla ja puhuttiin vapaamuotoisesti erilaisista 

kulttuurisista tavoista 
8. Arviointia yhdessä  
9. Kela – raati 



Toiveita jatkolle 

• Liikunnallisuutta 
• Sirkuksesta tykättiin
• Toiminnallisuus 
• Retket ja kulttuuriin 

tutustuminen  
• Yhdessä tekeminen ja 

puhuminen 
• Käsityöt 



HAASTEITA
” Rooleihin kaivataan selkeytystä. Myös ajan vähyydestä tullut huolta.
Keskusteltiin Petran kanssa, joka ohjasi antamaan aikaa ryhmäläisille, 
kestämään ”suunnittelematonta” tilannetta sekä palaamaan 1. kerran 
teemoihin ja sopimaan yhdessä naisten kanssa mistä halutaan 
puhua. Työntekijöillä lähtee helposti käyntiin ammattilaislähtöinen 
suunnittelu siitä miten aiheita voisi käsitellä” (päiväkirja) 

Asiakaspalaute: ”Lyhyt aika keskustelulle. Jäin vähän kaipaamaan 
lisäaikaa.” 

”Yhdessä päätettyjä teemoja pitäisi ehtiä valmistelemaan etukäteen? ” 
(päiväkirja) 

”Asioiden eteenpäin viemiseen oli vähän aikaa, esimerkiksi, tärkeät 
palautteet terveyspalveluista. ” (päiväkirja)

”Miten ryhmä ei tuntuisi kahdelta eri ryhmältä: sirkus ja yhteistutkiminen ” 
(päiväkirja) Olisiko juttelua voinut olla sirkuksen lomassa? (työntekijän 
palaute) 


