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• Espoossa pilotoitiin syksyllä 2017 PRO SOS-kokeiluna 
ryhmämuotoista sosiaalisen kuntoutustarpeen arviointia 
sosiaalisen sirkuksen yhteydessä

• Taustalla kevään 2017 sirkuskokeilu maahanmuuttajanaisten 
kanssa, josta hyviä kokemuksia

• Kokeilun kohderyhmänä pääasiallisesti yli 30-vuotiaat, 
aikuissosiaalityön asiakkaina olevat maahan muuttaneet 
miehet

• Työntekijäosallistujina sos. työntekijä Joni ja sos. ohjaaja Eeva 
Espoon kaupungilta sekä PRO SOS-hanketyöntekijät Yonatan 
ja Pekko

• Osana miesten sirkuskokeilua pilotoitiin myös Kykyviisaria 
puheeksi ottamisen välineenä

• Yhteistyökumppanina oli (sosiaalinen) Sirkus Magenta 

• Kokeiluun linkittyi myös Jonin K5-käytäntötutkimus

TAUSTAA  



MIKÄ IHMEEN SOSIAALINEN 
SIRKUS?

Sosiaalisessa sirkuksessa

• pyritään tukemaan taiteen avulla erilaisten 
erityisryhmien hyvinvointia 

• painopisteenä toiminnassa ovat erityistä tukea 
tarvitsevat

• tavoitteena on auttaa osallistujia löytämään 
itsestään uusia lahjakkuuden muotoja, herätellä 
nukkuvaa luovuutta, tukea liikunnallisuutta sekä 
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja eri etnisten ryhmien 
välistä vuoropuhelua. 

(Lainaus Sirkus Magentan nettisivuilta)



KYKYVIISARI
• Kykyviisari on TTL:n kehittämä työ- ja toimintakyvyn 

arviointimenetelmä kaikille työikäisille

• Kykyviisarin avulla vastaaja voi itse arvioida työ- ja 

toimintakykyään ja sen muutostarpeita

• Kykyviisari on suuntaa-antava arviointimenetelmä, 

jonka avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, 

keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. 

Vastaaja voi myös seurata työ- ja toimintakyvyssään 

tapahtuneita muutoksia, mikäli arviointi toistetaan.

• Kykyviisari voi myös toimia asiakastyössä ohjaavana 

ja keskusteluja avaavana työkaluna



JONIN K5-KÄYTÄNTÖTUTKIMUS

• Joni teki sirkuskokeilun yhteydessä osana sosiaalityön 

opintojaan K5- käytäntötutkimuksen, jossa hänellä oli 

seuraavat tutkimuskysymykset:

1) Miten sosiaalisen sirkuksen toimintaan osallistuvat 

työntekijät ja asiakkaat kokevat toiminnallisten 

menetelmien ja toimintakyvyn ryhmämuotoisen 

arvioinnin yhdistämisen?

2) Miten toiminnallisia menetelmiä ja keskustelevaa 

arviointia hyödyntävää ryhmämuotoista sosiaalista 

kuntoutusta voisi kehittää Espoon 

aikuissosiaalityössä?



MITÄ RYHMÄSSÄ TEHTIIN? 

• Ryhmä kokoontui 8 kertaa loka-joulukuussa 2017

• Ryhmän tapaaminen kesti aina 3 tuntia, joka koostui n. 1,5 h 
pituisesta sirkustyöskentelystä sekä n. 1 h pituisesta teemallisesta 
keskusteluosiosta, jota pohjustettiin täyttämällä Kykyviisarista samaan 
teemaan kuuluva kysymysalue, esim. ”Hyvinvointi” tai ”Osallisuus”

• Sirkustyöskentelyn ja teemallisen keskusteluosion välissä oli aina 
tauko ja tarjolla kahvia ja pientä purtavaa

• Sekä sirkusharjoitteiden että sitä seuranneen keskustelun teemat 
pohjaisivat Kykyviisariin ja ryhmäprosessin aikana käytiin läpi kaikki 
siitä löytyvät teemat

• Viimeisellä ryhmäkerralla 14.12. ei enää sirkusteltu vaan toteutettiin 
osallistujien kanssa arviointi ryhmäprosessista. Arviointi koostui 
toiminnallisesta arvioinnista sekä Jonin suunnittelemasta 
teemahaastattelusta



MITÄ RYHMÄN JÄLKEEN?

• 4.1.2018 kokoonnutaan vielä kerran koko porukalla 

ryhmänpäättäjäisiin kakkukahvien ja musiikkiesityksen 

merkeissä: yksi ryhmäläisistä on konserttiviulisti ja 

lupasi esiintyä tilaisuudessa

• Päättäjäisten jälkeen tehdään vielä yhdessä 

työntekijäosallistujien (espoolaiset, magentalaiset ja 

prososlaiset) kanssa oma arviointi, jossa pohditaan 

osaltaan samoja kysymyksiä kuin 14.12. arvioinnissa, 

mutta myös sitä, miltä sosiaalialan ammattilaisten ja 

sirkustaiteilijoiden välinen työparius on tuntunut



MITÄ RYHMÄN JÄLKEEN?

• Sos.ohjaaja Eeva aloittaa tammikuussa 2018 

yksilötapaamiset ryhmäläisten kanssa, joissa paperille 

osissa täytetty Kykyviisari ajetaan kokonaisuudessaan 

sähköiseen järjestelmään ja keskustellaan 

järjestelmän antaman palautteen pohjalta asiakkaiden 

työ- ja toimintakykyyn liittyvistä asioista

• Helmikuun 2018 alussa olisi ajatuksena jatkaa ainakin 

osan miehistä kanssa yhteiskehittämään uutta PRO 

SOS-kokeilua keväälle. Miesten rooli muuttuu tässä 

osallistujista kehittäjäasiakkaiksi.



PERJANTAI-ILTANA BUSSIPYSÄKILLÄ…




