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• Keväällä 2017 kokoontui maahanmuuttaneiden naisten 

yhteistutkijuusryhmä Espoossa.  Ryhmässä hyödynnettiin 

sosiaalista sirkusta. Ryhmän aikana tuli esille paljon naisten 

tarpeita ja toiveita palveluista. 

• Syksyllä 2018 haluttiin jatkaa leikillisyyden ja pelillisyyden 

parissa kokoamalla  pelin kehittämiseen naisten 

yhteiskehittämisryhmä. 

TAUSTAA  



Tervetuloa mukaan iloiseen 

maahanmuuttajanaisten ryhmään!

• Ryhmässä tutustumme 
toisiimme ja ideoimme 
ryhmän toimintaa.

• Ryhmässä pelaamme 
yhdessä ja kerromme itselle 
tärkeistä asioista.

• Kokeilemme erilaisia tapoja 
löytää omia vahvuuksia ja 
taitoja.

• Kokeilemme myös yhdessä 
pelin tekemistä.
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19.12.2017

• Kokeiluun osallistuu 13 

aikuissosiaalityön 

asiakkaina olevaa maahan 

muuttanutta naista , naisista 

neljä osallistuivat kevään 

ryhmään ja jatkoivat 

vertaisohjaajina 

pelinkehittämisryhmässä. 

• Työntekijäosallistujina  sos. 

ohjaaja Eeva  ja Nina 

Espoon kaupungilta sekä 

PRO SOS-hanketyöntekijä 

Tytti. 



MITEN PELIÄ ON ALETTU 

KEHITTÄÄ? 

• Ryhmä on kokoontunut 1 krt/vko syys-joulukuun aikana 

2017 ja jatkaa keväällä 2018. 

• Olemme tutustuneet toisiimme pelaten ja leikkien. 

Tutustumisleikit olleet tärkeitä ryhmän käynnistämisessä.

• Ryhmäläiset pitää tuntea, että voi edetä pelin 

kehittämisessä ja pääsee tutkimaan syvemmin teemoja.



PELI, JOKA HELPOTTAA 

ASIAKKAAN TUNTEMISTA 

• Keskustelimme naisten esille nostamasta aiheesta, että 

sos.toimessa työntekijät eivät tunne heitä ja suhtautuvat 

maahanmuuttajiin kuin yhtenä suurena joukkona. 

• Tarvitaan peli tai työväline jonka avulla työntekijät voivat 

tutustua paremmin asiakkaaseen.

• ”En halua puhua sosiaalitoimistossa vain rahajuttuja. 

Työntekijään täytyy voida luottaa ja uskaltaa kertoa.”

• Tärkeitä teemoja : terveystilanne, tietoa minne mennä 

päivisin, ihmissuhdeasiat, perheen asiat, lasten asiat, 

naapuruussuhteet, ristiriidat, jos esim. kiusataan 



PELIFORMAATIN IDEOINTIA 

• Tavoitteena asiakkaaseen tutustuminen ja asiakkaan 

luottamuksen kasvattaminen sekä voimavarojen 

kasvattaminen (nauru, omien harrastusten ja 

vahvuuksien esittely), sosiaalisuus, sanavaraston 

kasvattaminen

• Tärkeää positiiviset muistot, oman elämän ja persoonan 

esiin tuominen.





TOTUUS VAI TEHTÄVÄ? 

• Millaista elämä on, jos se on täydellistä? 

• Sopiiko ennen avioliittoa kävellä käsikädessä ja suudella? 

• Mikä auttaa sinua jaksamaan? 

• Mikä on perheesi lempipaikka? 

• Millainen on sinusta hyvä lääkäri tai sosiaalityöntekijä?

• Piirrä kuva omasta kodistasi 

• Miltä näyttää ilmeesi, jos… ?

• Näytä jokin hyvä jumppaliike 



PELIN KEHITTÄMISEN HYÖTYJÄ 
• Todettiin, että olemme 

oppineet paljon naisista ja 
heidän elämäntilanteistaan 
pelien ja leikkien ja 
harjoitusten avulla. Näin 
olemme päässeet teemoihin 
käsiksi. 

• Pelin kehittämisen kautta 
pääsee vahingossa tuomaan 
esille vaikeitakin 
elämänhaasteita, kun 
kysymyksiä keksitään 
yleisesti. Syntyi 
vertaistuellista keskustelua



MITEN PELIÄ VOISI  HYÖDYNTÄÄ 

SOSIAALISEN TOIMINTAKYVYN 

JA KUNTOUTUSTARPEEN 

ARVIOIMISESSA YKSILÖ TAI 

RYHMÄTYÖSSÄ  

MITEN IDEAA VOISI 

JATKOKEHITTÄÄ ? 




