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YHTEISTUTKIMISTA JA SOSIAALISTA SIRKUSTA 

MAAHANMUUTTAJANAISTEN RYHMÄSSÄ 
 

Keväällä 2017 kokeilimme Espoon aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen tiimien kanssa, miten 

sosiaalinen sirkus sopii maahanmuuttajanaisten kanssa tehtävään ryhmämuotoiseen sosiaalityöhön. Toinen 

menetelmällinen lähtökohta ryhmässä oli yhteistutkiminen, jossa työntekijät ja palveluiden käyttäjät asettuvat 

yhdessä tasavertaisina kumppaneina pohtimaan asioita ja kehittämään palveluita.   

 

 

Kokeilun kesto ja tila  
Kokoonnuimme huhti-toukokuussa 2017 kahdeksan (8) kertaa, yhden (1) kerran viikossa, kaksi (2) tuntia 

kerrallaan. Viimeisellä kerralla järjestimme ryhmässä Kelan asiakasraadin. Tilana oli Espoon keskuksen Me-

talo eli alueen asukastalo. 

Kokeilun toteuttajat 
Kokeilun toteutti kaksi työntekijää Sirkus Magentasta, Soccasta PRO SOS -hankkeen erikoissuunnittelija Tytti 

Hytti, Espoon aikuissosiaalityöstä sos.tt Marjo Järvinen ja sos.ohj. Eeva Soras van der Laan sekä Helsingin 

yliopistosta sosiaalityön väitöskirjatutkija Petra Malin.  

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. 

Osallistujat 
Ryhmään osallistui kahdeksan maahanmuuttajanaista, joilla oli erilaisia haastavia elämäntilanteita: muun 

muassa huolta perheenjäsenistään, omia fyysisiä ja psyykkisiä kipuja ja vaivoja, yksinäisyyttä ja 

tukiverkostojen puutetta, stressiä ja oman ajan riittämättömyyttä, taloushuolia tai menneisyyden vaikeita 

kokemuksia. Monet olivat asuneet Suomessa useita vuosia. Asiakkaista rekrytoitiin muun muassa 

sosiaaliaseman aulasta, jossa sosiaaliohjaaja Eeva Soras van der Laan jututti asiakkaita.  

Tavoitteet  
Ryhmän tavoitteena oli lisätä ymmärrystä asiakkaiden arjesta, tunnistaa asiakkaiden tarpeita ja paikantaa PRO 

SOS –hankkeelle kehittämiskohteita. Ajateltiin, että ryhmä voi myös olla osallistujille sosiaalisesti 

kuntouttavaa ja uutta kokemusasiantuntijan identiteettiä rakentavaa toimintaa. Tavoitteena oli, että sosiaalinen 

sirkus auttaa rikkomaan jäätä ja auttaa rakentamaan luottamusta viranomaisiin ja palvelujärjestelmään. 

Leikillisyyden tavoitteena oli tukea ryhmäytymistä ja herättää dialogia osallistujien kesken.   
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Kokeilun kuvaus  
Ryhmässä kerrottiin alussa yhteistutkijuudesta huoneentaulun avulla (kts. sivu 6). Ryhmän periaatteina olivat 

vapaaehtoisuus, ryhmän suunnittelu yhdessä, salassapito niin että kerrotut asiat pysyvät ryhmässä, 

tutustuminen, luottamuksellinen ilmapiiri sekä mahdollisuus kertoa kokemuksista niin, että jokainen päättää 

itse mitä kertoo. Painotimme, että ryhmässä kaikkien kokemukset ovat yhtä tärkeitä. Kerroimme, että ryhmässä 

keskustellaan asiakkaiden esille nostamista teemoista ja tavoitteena on parantaa palveluita yhdessä. Käytimme 

alussa aikaa asiakkaiden toiveiden kartoittamiseen.  

Ryhmän rakenteena oli tehdä sirkusharjoituksia alussa tunnin ajan.  Sirkusharjoituksia ohjasivat koulutetut 

sirkusohjaajat ja niihin osallistuivat sekä työntekijät että asiakkaat samalta viivalta. Teimme 

tutustumisharjoituksia, luottamusharjoituksia, kokeilimme erilaisia sirkusvälineitä, venyttelimme ja 

harjoittelimme kehon tuntemusta, teimme mielen jumppaa harjoittelemalla muistia ja tarkkaavaisuutta sekä 

paljon erilaisia leikkejä. Ryhmässä saatiin onnistumisen kokemuksia ja mokailtiin yhdessä. Naurua riitti! 

Kokeilimme myös nostaa esille asiakkaille tärkeitä teemoja sirkuksen avulla, esimerkiksi tekemällä 

patsasharjoituksia.  

Sirkuksen jälkeen keskustelimme asiakkaiden esille nostamista teemoista kahvittelun lomassa. Teemoina 

olivat muun muassa kotoutumiseen, hyvinvointiin, kulttuuriin, etuuksiin ja palveluihin liittyvät asiat. 

Keskusteluissa työntekijät kertoivat omasta näkökulmastaan palveluista ja asiakkaat kertoivat omia 

kokemuksiaan. Kuvassa 1 (s.6) esitetään ryhmän aikana nousseita asiakkaiden tarpeita ja toiveita.  

 

 

Resurssit  
Kokeilussa oli mukana kaksi sirkusohjaajaa sekä kaksi sosiaalitoimiston työntekijää, sosiaaliohjaaja ja 

sosiaalityöntekijä. Tällaisessa toiminnassa tarvitaan sekä sosiaalitoimiston työntekijöitä, että 

ammattitaiteilijoita. 

Tilana on hyvä olla iso jumppasali, jossa mahtuu toimimaan. Tilassa on myös hyvä olla tilaa istua pöydän 

ympärillä ja keskustella. Keskustelun lomassa voidaan tarjota kahvia ja pikkupurtavaa.  

Budjettiin oli varattu rahaa Sirkus Magentalle 2018 euroa (8 x 1,5 h setti) sekä tarjoilukuluihin 250 euroa (30 

euroa/kerta.) Yhteensä 2270 euroa.  

Arvioinnin ja palautteen keräämisen tavat 
Sosiaaliohjaaja sosiaalisen kuntoutuksen tiimistä ja hanketyöntekijä kirjoittivat päiväkirjaa, joihin kirjoitettiin 

myös matkan varrella asiakkailta tullutta palautetta. Ryhmän viimeisellä kerralla tehtiin toiminnallinen jana-

arviointi, johon osallistui viisi asiakasta sekä kaksi työntekijää. Viimeisellä kerralla äänitettiin asiakkaiden ja 
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työntekijöiden ryhmäkeskustelu. Työntekijät arvioivat kokeilua myös ryhmäkeskustelussa, joka äänitettiin. 

Väitöskirjatutkija kokosi tutkimussuunnitelmansa mukaisesti aineistoa ryhmästä.  

Ryhmään osallistuvien asiakkaiden kanssa tehtiin ryhmän alussa PKS-itsearviointimittari. Mittari tehdään 

uudestaan vuoden päästä niille naisille, jotka ovat kiinnittyneet sosiaaliseen kuntoutukseen ja saaneet ryhmiin 

osallistumisen lisäksi yksilöohjausta.  

Arviointi ja palaute 
Sosiaalinen sirkus oli alussa vierasta ja outoa kaikille osallistujille. Ryhmän aikana asiakkaat kertoivat, että 

ennakkoajatukset ”sulivat” pois. Leikkiminen, yhdessä hassuttelu ja ryhmässä toimiminen oli asiakkaille 

tärkeää. Osallistujille ryhmässä toiminen oli helppoa. Sirkus rentoutti tunnelmaa, rakensi hyväksyvää 

ilmapiiriä keskusteluille ja nopeutti ryhmäytymistä.  Huumori kukki ryhmässä ja keskusteluissa. Kaikki 

arviointiin osallistuneet kokivat, että ryhmässä oli helppoa puhua ja jakaa omia kokemuksia.  Työntekijät 

totesivat, että hekin ovat kertoneet itsestään enemmän kuin normaalisti.  Yksi asiakas sanoi näin:  

”En luota ihmisiin, en puhu asioitani, mutta tässä ryhmässä keskustelin.”  

Ryhmässä asetuttiin erilaiseen vuorovaikutussuhteeseen. Ryhmässä voitiin purkaa valtasuhteita ja rakentaa 

luottamusta asiakkaiden ja työntekijöiden välillä. Asiakkaat pitivät tärkeänä, että kohtaaminen ammattilaisten 

kanssa oli tasa-arvoista. Myös työntekijät tulivat lähemmäs asiakkaita persoonina.  

”Toimistossa sosiaalityöntekijät ovat aina olleet muurin takana. Tässä se on rikottu. ”- asiakaspalaute  

Työntekijät kertoivat ryhmän vähentäneen stressiä ja hyvällä tavalla ”pakottaneen” heittäytymään. He 

kertoivat ryhmän antaneen energiaa ja iloa elämään. Ryhmä koettiin turvalliseksi, jolloin myös itsestään 

jakaminen työntekijänä on ollut mahdollista. Työntekijöiden arviointikeskustelussa eräs työntekijä pohti 

toimistossa tapahtuvaa kohtaamista ja sirkusryhmässä tapahtuvaa kohtaamista. Auttamistyöhön tarvitaan 

uudenlaista suhdetta asiakkaisiin:  

”Tuli vahvasti sellainen tunne, että tällaisella sosiaalialan hommalla mitä me täällä toimistolla tehdään me ei 

voida meidän asiakkaita auttaa. Jotta me haluttaisiin auttaa meidän täytyisi tuntea asiakkaat tosi hyvin ja me 

ei voida tutustua, jos me ei anneta itsestämme mitään. Pitäisi tulla avoimena tilanteeseen, kertoa jotain 

itsestään. Toimistolla sä oot se kyselijä ja asiakas on se vastaaja.”  

Työntekijät kokivat yhteistutkijuuden työorientaationa hyväksi. He kommentoivat, että on hyvä kohdata 

asiakkaat vapaamuotoisesti eikä lähteä heti suunnittelemaan mille kurssille asiakas osallistuu. Yhteistutkijuus 

oli toimintatapana kuitenkin alussa epäselvää ja hankalaa työntekijöille.  Lyhyessä ryhmässä opetteluun menee 

aikaa. Työntekijät pohtivat pitääkö ryhmässä toteuttaa kaikki asiat mitä asiakkaat nostavat esille ja kuinka 

paljon heidän tulisi osallistua keskusteluun. Vapaamuotoisuus koettiin vaikeana. Työntekijät pohtivat 

loppuarvioinnissa, että yhteistutkimisessa työntekijä on oman alansa ja palveluiden asiantuntija, joka voi avata 

keskustelussa erilaisia reunaehtoja. Tavoitteena pitäisi olla tasaveroinen dialogi. Todettiin myös, että 

työntekijöillä lähtee helposti käyntiin ammattilaislähtöinen suunnittelu siitä, miten aiheita voisi käsitellä.  

Yhteistutkijuuden periaatteiden mukaisesti tärkeää on yhdessä suunnitteleminen ja teemojen yhdessä 

päättäminen. 

Ryhmän aikana ryhmäläiset nostivat esille paljon epäkohtia erityisesti Kelassa asioimisesta ja ryhmän lopuksi 

onnistuttiin järjestämään Kela-raati, johon osallistui naisten lisäksi sosiaaliaseman työntekijöitä ja Kelan 

työntekijöitä. Kelassa pidettiin tärkeänä, että maahanmuuttajien ääni saatiin kuuluville valtakunnallisessa 

kehittämistyössä. Vaikuttamistyölle olisi kuitenkin voinut jäädä ryhmässä enemmän aikaa. Puolet arviointiin 

osallistuneista asiakkaista koki, että keskustelut palveluista olivat hyödyllisiä ja puolet kokivat, että ongelmista 

kyllä puhuttiin, mutta asiat eivät parantuneet. Myös päiväkirjoissa työntekijät pohtivat miten asioiden 

eteenpäin viemiselle oli liian vähän aikaa. Työntekijöiden arviointikeskustelussa todettiin, että ryhmässä 

päästiin vasta käyntiin ja yhteistutkimisessa ollaan alussa. Yhteistutkiminen ja yhdessä kehittäminen vaativat 

pidemmän aikavälin, jossa tehdään yhdessä jotain: konkreettinen tekeminen ja toiminta tukevat myös 
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yhteistutkijuutta. Ryhmän jälkeen päätettiinkin jatkaa yhteiskehittämisryhmänä, joka kehittää työvälineen 

sosiaalityöhön.  

Olisi tärkeää myös osata antaa palautetta ryhmässä ei –näkyvistä asioista, esimerkiksi siitä miten keskustelut 

ovat vaikuttaneet työntekijään ja miten muutos tulee näkymään arjen työssä. Ryhmän esille nostamiin 

kehittämisen kohteisiin voidaan myös organisaatiossa tarttua jatkossa. Arvioinnissa nähtiin tärkeäksi, että 

keskustelut lähtivät luontevasti käyntiin ryhmässä ja esille nousi naisille tärkeitä asioita.   

Kaikki arviointiin osallistuneet suosittelisivat ryhmää muille asiakkaille. Toiminnalla oli selkeitä hyvinvointia 

lisääviä vaikutuksia. Osallistuneet kokivat, että heidän kohdallaan lisääntyi elämänilo ja aktiivisuus. Ryhmässä 

ikään kuin pystyi lataamaan energiaa ja toiminnassa oli helppoa saada onnistumisen kokemuksia. Ryhmä antoi 

naisille elämään positiivisuutta, sosiaalisuutta, omaa aikaa ja hetken unohtaa kivut ja stressi. Asiakkaat nostivat 

erityisesti pienten lasten äidit kohderyhmänä esille. Näin osallistujat kommentoivat ryhmän merkitystä 

itselleen:  

”Täällä hyvä. Naisten kanssa kiva olla. Ei ole kavereita. Hyvä mieli.” 

”Minulla on stressiä lasten kanssa. Ei ole omaa aikaa. Tässä on omaa aikaa. ” 

Toiminnalla oli hyviä vaikutuksia asiakkaiden sosiaalisiin taitoihin ja itseilmaisuun. Kaikki jana-arviointiin 

osallistuneet kokivat olevansa rohkeampia ja itsevarmempia ryhmän jälkeen. Yksi asiakas kuvasi omaa 

tilannettaan näin: 

”Olen ollut pitkään kotona. Huomasin, että minulla on säilynyt huumorintaju ja sosiaaliset taidot, en vain 

käytä sitä. Kiitos tästä mahdollisuudesta.” 

Toiminnan avulla myös suomen kielen oppiminen voi aktivoitua. Yksi asiakas koki näin: 

”Suomen kielitaito on kehittynyt. Huomasin, että kielivarasto tuli takaisin. Huomasin että haluan jatkaa ja 

yritän löytää sopivan sanan.” 

Tulokset   
Sosiaalinen sirkus ja yhteistutkijuus tukevat toisiaan menetelmällisesti. Ne edistävät molemmat tasa-arvoista 

kohtaamista, jossa kukaan ei tiedä tai osaa paremmin. Uudenlaiseen tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen 

asettuminen auttoi työntekijöitä saamaan asiakkaiden elämästä paljon ymmärrystä. Ryhmä onnistuikin hyvin 

tavoitteessaan lisätä ymmärrystä asiakkaiden arjesta ja tunnistaa asiakkaiden tarpeita. Työntekijä sanoitti 

alkutilannetta näin: 

”Maahanmuuttajanaisten kanssa työskennellessä minua oli pitkään vaivannut tunne, että emme mene 

eteenpäin…En kuullut toimisto tapaamisilla asiakkaan omaa ääntä enkä hänen ajatuksiaan… Olin ymmälläni 

enkä voinut ymmärtää miksi en saa asiakkaisiin sellaista kontaktia, että he puhuisivat minulle.”  

 

Ryhmän jälkeen työntekijä koki, että hän oli päässyt käsiksi asiakkaiden oikeaan arkeen. Ilman ryhmää hän ei 

olisi tullut niin tutuksi asiakkaiden ja heidän kokemusmaailmansa kanssa. Työntekijä pohti asiaa näin:  

”Huomasin miten hankala elämä joillakin osallistujilla oli ja miten hirvittävän tiukkaa heillä on 

taloudellisesti. Joka puolelta tuli esteitä vastaan: joko itse aiheutettuja tai palvelujärjestelmän taholta.”  

Ryhmässä tuli näkyväksi paljon osaamisia ja vahvuuksia. Sirkuksen lomassa naiset kertoivat ammateistaan, 

mielenkiinnonkohteistaan ja harrastuksistaan. Monet keskustelut saivat ajattelemaan myös kuinka pärjääviä, 

sitkeitä ja kestäviä ryhmään osallistuneet naiset olivat. Ryhmässä tuli esille myös voimavaroja, kuten 

huumorintaju ja elämänasenne, jotka voivat auttaa vaikeista asioista selviämisessä.  

Tutustuminen ryhmässä sai alkuun auttamisprosesseja. Yksilötyö alkoi kulkea ryhmätyön rinnalla ja ryhmässä 

opittua pystyttiin hyödyntämään yksilötyössä. Työntekijä koki, että hänen on ollut mahdollista olla paremmin 
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asiakkaiden tukena ja ennakoida myös asiakkaiden perheiden tilanteita. Asiakkaat kertoivat paljon omasta 

elämästään ja työntekijän mielestä samanlaista luottamussuhdetta ei olisi voitu saavuttaa toimistotapaamisissa. 

Ryhmän avulla käynnistettiin dialogia, rakennettiin asiakkaisiin kumppanuussuhdetta, luotiin tilannekuvaa 

asiakkaiden elämästään ja kartoitettiin asiakkaiden resursseja. Ilo, leikki ja hassuttelu sai syvemmän 

merkityksen, kun se liittyi asiakkaaseen tutustumiseen ja aitoon kohtaamiseen. Työntekijä pohti 

päiväkirjassaan, että tämänkaltainen ryhmä sopisi alkukartoitukseksi sosiaalityössä:  

”Alkaa muotoutua ajatuksia toisenlaisista tavoista tehdä sosiaalialan töitä. Mietin olisiko mahdollista tavata 

asiakas leikkien ja miten se järjestettäisiin. Mietin, miten helppo ryhmässä on tutustua, puhumattakaan 

tällaisessa sirkus ryhmässä. Voisiko tällainen sirkus ryhmä olla toimiva alkukartoituksena?”   

Palautteen perusteella voidaan sanoa, että ryhmä on ollut osallistujille sosiaalisesti kuntouttavaa toimintaa. 

Tämänkaltainen ryhmä voidaan toteuttaa aikuissosiaalityössä sekä osana sosiaalisen kuntoutuksen 

palveluvalikkoa, että rakenteellisen sosiaalityön ryhmänä. Kahdeksan kerran ryhmä riittää ryhmäytymiseen ja 

dialogin käynnistymiseen. Vaikuttamiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen yhdessä asiakkaiden kanssa 

kannattaa suunnitella pidempää ryhmää. Tällöin myös ryhmä rakentaa paremmin kokemusasiantuntijan 

identiteettiä. Yhteistutkimiseen kannattaa sopia asiakkaiden kanssa muutama teema ryhmän alussa ja paneutua 

niihin ryhmän aikana. Sosiaalinen sirkus ei saisi olla erillinen osa ryhmää vaan yhdessä suunniteltua ja 

toteutettua toimintaa, joka tukee yhteistutkimista. Jatkossa budjettiin kannattaa varata rahaa myös yhteisiin 

suunnittelu- ja reflektointihetkiin sirkusohjaajien kanssa.  

Työntekijöiden olisi hyvä tutustua hieman etukäteen sekä yhteistutkijuuden että sosiaaliseen sirkuksen ideaan. 

Ammattivetäjät sirkuksesta ovat uudenlainen työpari sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille. Heidän 

roolinsa on keskeinen. He mahdollistavat sen, että työntekijät voivat keskittyä itse osallistumaan 

sirkusharjoituksiin ja ryhmäytymään asiakkaiden kanssa. Sosiaalialan työntekijät ovat osa ryhmää, jossa 

yhdessä tutkitaan palveluita kukin omasta tulokulmastaan käsin. Tasa-arvoisuus syntyy yhdessä tekemisestä 

ja keskusteluista.  

  

Kuva 1 Ryhmän aikana esiin nousseita tarpeita ja toiveita palveluille  
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 Lähde: Palsanen, Kati (2013) Yhteistutkiminen Opas 

sosiaalityöhön  


