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Sirkus Fokus toimii Tampereen 

A-Kilta ry:ssä, jossa toiminnan 

keskiössä ovat vapaaehtois- ja 

vertaistoiminta sekä yhteisöl-

lisyyttä vahvistavat toiminnat, 

kuten esimerkiksi yhdyskunta-

tupatoiminta ja hunajaryhmä.

Sirkus Fokus 

on sirkus lähellä ihmistä

I
 AnTTI KERVInEn & LIdA KUUSISTO teksti STUdIO MOnSTERILUOLA/MARKUS PERKO kuvat

Y hdistyksen yksi tärkeimmis-

tä perustehtävistä on koh-

data ja auttaa ihmisiä, jotka 

ovat yhteiskunnassamme altavas-

taajan asemassa. A-Kilta kohtaa toi-

minnassaan huono-osaisuutta, osat-

tomuutta, köyhyyttä, eriarvoisuutta, 

puutetta perusasioista, kodittomuut-

ta sekä laajan kirjon ihmisiä rasittavia 

sairauksia niin kehossa kuin mieles-

säkin. Ihmiset ovat yksinäisiä ja pai-

nivat oman Jaakobin paininsa yksin. 

Tampereen A-Kilta tarjoaa turvallisia 

ja helposti saavutettavia tilaisuuksia 

kohdata toisia, antaa ihmisille mah-

dollisuuden kuulua yhteisöön ja toi-

saalta myös toimia oppaana palvelu-

järjestelmän viidakossa sekä auttaa 

turvaamaan perusasiat ihmisen elä-

mässä. 

yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen alkaa 

ruohonjuuritasolta

Vuonna 1968 perustettu yhdistys ko-

koontui alkujaan A-klinikan kerho-

huoneessa. Siellä käytiin keskusteluja, 

miten selviin päiviin voisi löytää mielen-

kiintoista ja merkityksellistä toimintaa. 

Noista keskusteluista on alkanut ket-

jureaktio, jolla on ollut suuri vaikutus 

monen kanssakulkijan elämään. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen al-

kaa ruohonjuuritasolta. Vuosikym-

menten kuluessa pienestä keskus-

teluryhmästä on kasvanut yhdistys, 

joka on vastannut moniin erilaisiin 

hätähuutoihin niin päihdeongelmasta 

kuin muistakin elämänvaikeuksis-

ta kärsiville. Yhdistyksen toimintaan 

kuuluville Yhdyskuntatuville on jokai-

nen tervetullut viettämään aikaa päih-

teettömässä seurassa sellaisena kuin 

on. Hunajaryhmässä nuoret aikuiset 

saavat tukea arkeen sekä omaan hen-

kilökohtaiseen matkaansa. Listaa eri 

toiminnoista voitaisiin jatkaa pitkään, 

mutta tärkeintä kaikessa toiminnassa 

on ihmisten arvostava kohtaaminen ja 

saattaminen mukaan yhteisöön, jossa 

”me autamme meitä”.

Yhteiskunnassamme leijailee illuu-

sio, että päihteisiin liittyvät asiat ovat 

”jonkun toisen ongelmia, eivätkä ne 

kosketa minua”. Todellisuus on toinen. 

Elämme äärettömän monimutkaisessa 

maailmassa, jossa yksi tapahtuma voi 

välillisesti vaikuttaa dominopalikoiden 

tavoin toisiin asioihin, usein jopa enna-

koimattomalla tavalla. 

Vertaistoiminnalla ja

yhteisöllisyyden vahvistamisella 

on hyvinvointivaikutuksia

Sosiaalinen sirkus toimii yhteisöjen 

kanssa ruohonjuuritason vertaisina 

ihmisinä mahdollistaen osallistujien it-

sensä näköisten sirkusryhmien synnyn. 

Tutkitusti on todettu, että sosiaalisella 

sirkuksella on hyvinvointivaikutuk-

sia. Sosiaalista sirkusta on sovellettu 

maassamme laajalla kirjolla erilaisten 

kohderyhmien ja yhteistyössä monien 

yhteisöjen kanssa. Tarve lisääntyy.

Sirkus Fokus vastaa kuultuun tarpee-

seen ja kutsuun. Sirkus Fokus menee 

sinne, missä ihminen on ja tavoittaa ta-

voittamattomia. Toiminnan sisällä tieto 

siirtyy ihmisiltä toisille tarinoiden ja 

erimerkkien välityksellä niin elämäs-

tä kuin arjestakin kaikkine mutkineen. 

Sirkus Fokus jättää varmasti toimin-

nallaan jälkiä - aika kertoo millaisia. 

Sirkus Fokus voi parhaimmillaan olla 

jopa uuden dominoefektin alku.

Miksi sitten juuri sirkus? 

Sirkus on hyvä työväline oppimisen 

ilon jakamisen lisäksi kohtaamiseen 

ja kolmen psykologisen perustarpeen 

tukemiseen. Edward Decin ja Richard 

Ryanin itseohjautuvuusteoriasta (Self-

Determination Theory) tutut kolme 

hyvinvoinnille välttämätöntä ihmisen 

psykologista perustarvetta ovat oma-

ehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. 

Omaehtoisten päätösten tekeminen 

ja yksilöstä itsestään kumpuava mie-

lenkiinto, sisäinen motivaatio, saavat 

aikaan muutoksia. Oman kyvykkyyden 

tunnistaminen ja tunnustaminen vahvis-

tavat itsetuntoa ja auttavat selviytymään 

haastavistakin tilanteista. Ihminen on 

ikään katsomatta laumaeläin ja kaipaa 

yhteisöä johon kuulua, yhteisöä jossa 

kokee olevansa hyväksytty ja arvostettu. 

Kohtaaminen vaatii aikaa ja läsnäoloa. 

Luottamuksen syntyminen on hidasta, 

mutta sen menettäminen käy sala-

mannopeasti. Ei ole kyse siitä, kuinka 

suuria tekoja saamme aikaan het-

kessä, vaan siitä, kuinka kohtaamme, 

olemme läsnä ja mitä teemme sitten. 

Puhuttaessa ennaltaehkäisystä, toipu-

jan tai omaisen tukemisesta, oli termi 

mikä hyvänsä, on keskiössä ihmisen 

kuulluksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi 

tuleminen. Meidän vastauksemme tä-

hän on sirkus.  
Sirkuksen lajikirjo mahdollistaa eri-

laisten niin fyysisien, psyykkisien kuin 

sosiaalisienkin vahvuuksien löytämis-

tä ja oman mieltymyksen mukaista 

tekemistä.                                           I  >>   

INFO

Sirkus Fokus 

on Tampereen A-Kilta ry:n kolmi-

vuotinen (2018-2020) kehittämis-

hanke. Hanketta rahoittaa Sosiaali- 

ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 

STEA. Sirkus Fokus on Suomessa 

ensimmäinen sosiaalisen sirkuk-

sen hanke, joka on saanut STEA 

-rahoituksen ja mahdollisuuden 

toimia suoraan sosiaali- ja terveys-

alan yhdistyksen sisällä. 

www.sirkusfokus.fi

@sirkusfokus
#sirkusfokus #yhteinensirkus

”Oli termi 

mikä hyvänsä, 

on keskiössä 

ihmisen kuulluksi, 

hyväksytyksi ja 

arvostetuksi 

tuleminen.”

22

SIRKUS FOKUS

16

17 

Julkisen keskustelun mukaan lastensuojelu toimii harvoin oikein. 

Työtä tehdään joko liian aikaisin, tarpeettomasti tai silloin, kun on jo myöhäistä.

Lasta suojelemassa 
– turvataan hyvä lapsuus!

I hAnnA hEInOnEn JA MIIA PITKänEn teksti UnSPLASh.COM kuvat

L astensuojelun lähtökohtana on 

lapsen ja perheen tukeminen ja 

hyvinvoinnin mahdollistaminen 

tilanteissa, joissa perheen omat voima-

varat eivät riitä ja verkostot eivät kanna. 

Lastensuojelussa käytetään julkista val-

taa ja siihen sisältyy kontrollin käyttöä 

tilanteissa, joissa lapsen kasvu ja kehi-

tys ovat vaarantuneet. Se on siis puuttu-

mista yksityisyyteen ja siksi jännitteistä.

Lastensuojeluun liittyy vaikeita asioita, 

joista on uskallettava keskustella. On 

puhuttava myös ennakkoluuloista, joi-

ta lastensuojelun asiakkaat kohtaavat. 

Miten kaveriperheissä suhtaudutaan 

lapsiin, jotka kertovat asuvansa sijais-

perheessä? Mitä ajatellaan vanhem-

mista, joiden lapsi on otettu huostaan ja 

elää arkea kaukana vanhemmistaan? 

Muistetaanko, että kyse on lapsista ja 

perheistä, jotka ovat tarvinneet apua ja 

tukea lastensuojelupalveluista?
On uskallettava puhua myös syrjin-

täkokemuksista, joita lastensuojelun 

asiakkaat kokevat. Asennetta mittaa-

vassa kyselyssä vain alle 30 prosenttia 

vastaajista kertoi haluavansa naapurik-

seen lastensuojelun asiakasperheen 

(Lavikainen 2018).Monta ulottuvuutta
Kun puhutaan lastensuojelusta, puhu-

taan harvoin yhdestä tietystä asiasta. 

Joillekin lastensuojelu-sanasta syntyy 

mielikuva vastentahtoisista toimenpi-

teistä. Toisille se tarkoittaa laaja-alais-

ta lasten ja perheiden tukemista, joka 

voi merkitä edistävän tuen ja palvelun 

tarjoamista lapsiperheille. Toisille se 

tarkoittaa viimesijaista tai kiireellistä 

tukea lapselle akuutissa tilanteessa.
Lastensuojelun mahdollisuuksia, roo-

lia ja paikkaa pohditaan aktiivisesti. 

Tarkastelun kohteena ovat olleet myös 

lastensuojelun resurssit: se, mihin ja 

miten niitä tulisi kohdentaa. Lastensuojelulla halutaan varmistaa 

jokaisen lapsen oikeus hyvään ja tur-

valliseen lapsuuteen.Kansallisella tasolla on ratkaistava, 

millaista lastensuojelua Suomeen halu-

taan. Vasta tämän jälkeen on mahdollis-

ta ja myös helpompaa löytää keinot, joil-

la muutosta voi vauhdittaa.  On tärkeää 

muistaa, ettei lastensuojelu toimi yksin, 

vaan tiiviissä yhteistyössä muiden lapsi- 

ja perhepalveluitten kanssa. Tärkeää on 

huolehtia myös toimivasta yhteistyöstä 

aikuisten palveluiden kanssa.Paikannetaan kehittämistarpeet

Lastensuojelun kehittämistarpeita on 

paikannettu jo vuosikymmeniä. Vuo-

desta 2000 alkaen on toteutettu kym-

meniä selvityksiä ja arviointeja, joissa 

on tarkasteltu lastensuojelun sen het-

kistä tilaa ja kehittämiskohteita.
Arviointien mukaan lastensuojelua 

tulisi parantaa mm. uudistamalla nor-

miohjausta kansallisten kehittämisoh-

jelmien tai hallitusten kärkihankkeiden 

avulla, vahvistamalla asiantuntijoiden 

osaamista ja tuottamalla sekä mate-

riaalia että koulutuskokonaisuuksia 

arjen työn tueksi. Näillä keinoilla ei ole 

saatu aikaan riittävää muutosta.
Lastensuojelun kehittäminen on aina 

sidoksissa lapsi- ja perhepolitiikan 

kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja 

toteuttamiseen. Lapsi- ja perhepoli-

tiikka sisältää lapsiperheiden sosiaali-

turvaetuudet, lapsiperheiden palvelut 

sekä perheen ja työn yhteensovittami-

sen kysymykset. Sen suunta on usein 

määräytynyt hallituskausikohtaises-

ti. Parhaillaan käynnissä on lapsi- ja 

perhejärjestöjen jo pitkään toivoma 

lapsistrategiatyö.
Kansallisen lapsistrategian tulisi no-

jata vahvasti lapsen oikeuksiin. Lasten 

oikeudet on saatava ohjaamaan lapsi- 

ja perhepolitiikkaa, jolloin parhaimmil-

laan toteutuisivat yli hallituskausien 

ulottuvat poliittiset linjaukset, joiden 

toteuttamisessa ja seurannassa olisi-

vat keskiössä lapsivaikutusten arviointi 

ja lapsibudjetointi.

Korjaavasta työstä 
ennaltaehkäisevään

On tärkeää huolehtia sekä edistävien 

että ehkäisevien tuen ja palvelujen saa-

tavuudesta ja saavutettavuudesta. Tuen 

ja palvelujen painopistettä on siirrettä-

vä korjaavista palveluista mahdollisim-

man varhaisessa vaiheessa tarjotta-

vaan ehkäisevään tukeen.Syntymäkohorttitutkimukset ovat osoit-

taneet, että hyvinvoinnin riskitekijät ku-

muloituvat. Lapsuudessa koetut asiat 

heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen. Las-

ten näkökulmasta hyvinvointia uhkaavia 

kuormitustekijöitä ovat esim. perheen 

kokema taloudellinen niukkuus, köy-

hyys sekä vanhempien mielenterveyden 

ongelmat (Ristikari ym. 2018.)On huolehdittava siitä, että osaamme ja 

uskallamme investoida oikein. Lapset 

ja perheet tulevat autetuksi ajoissa, jos 

muutosta rakennetaan pitkäjänteisen, 

systemaattisen ja kokonaisvaltaisen 

politiikan avulla.I  >>   

LASTENSUOJELU

”Lapsen oikeudet 
muistuttavat, 

miten tärkeää on
 investoida lapsiin.”
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hanna heinonen Lastensuojelun Keskusliiton 

toiminnanjohtaja 

Miia Pitkänen Lastensuojelun Keskusliiton 

ohjelmajohtaja
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S
ain vuodenvaihteessa lukea 

sijoitetun lapsen opettajaltaan 

saaman sanallisen palautteen. 

Opettaja oli pitkän linjan emeritus eri-

tyisopettaja, kovissa vesissä huuhdeltu 

koeteltu konkari. Puoleentoista sivuun 

oli mahdutettu tymäkkä kuvaus siitä, 

miten oppilas on oppinut, työskennel-

lyt ja käyttäytynyt. Sanoista heijastui, 

että opettaja oli nähnyt lapsen toimin-

nan vivahteet ja ymmärtänyt taustalla 

vaikuttavan trauman. Hän oli havain-

nut toimivat tukitoimet ja havainnut, 

millaista toimintaa tarvitaan lisää. 

Lapsen vahvuudet oli kirjattu kauniis-

ti - lauseissa solisi ymmärrys ja toivo.

Palautteen takana oli hurlumhei. Pik-

kuinen oli ottanut lukua erityisin ope-

tusjärjestelyin ja verkostopalavereissa 

oli väännetty dialogia. Vastuuta oli pal-

loteltu eri alan asiantuntijoiden voimin 

ja todistettu kiireen kiivasta marssia. 

Resursseja ja tukitoimia oli peräänkuu-

lutettu ja viranhaltijavastuuta vältelty. 

Tietoa oli pantattu. Pois lähettämises-

tä oli keskusteltu. Lääkitys oli aloitettu 

ja äidin ikävää itketty. Lapsi oli käärit-

ty mattoon, kiinnipidelty ja kävelytetty 

ulos. Hänelle oli rakennettu struktuu-

ria, ennakoitu, satuhierottu, silitetty 

teltassa ja opetettu tunnetaitoja. Kuor-

mitusta oli kaikkien asianosaisten har-

teilla – kotona, koulussa ja virastoissa. 

Ammattilaisia ympärillä väsyi ja vaih-

tui. Yksi ihminen jaksoi. Opettaja näki 

toivoa, kun lapsen silmissä oli syttyi 

musta katse ja menneisyys puski pin-

taan. Opettaja sopi väkivaltatilantei-

siin rakenteen ja ymmärsi, että lapsen 

käyttäytyminen ei johtunut hänestä. 

Opettaja laputti päiväjärjestyksen sit-

keästi aamusta toiseen. Hän lisäsi 

tunteihin toimintaa ja ulkoilmaa. Jokai-

sena koulupäivänä juhlittiin oppilaiden 

vahvuuksia ja hurrattiin onnistuneille 

suorituksille. Osaamattomuus kirjat-

tiin yksittäisiksi tavoitteiksi, ja sosiaa-

lisia taitoja harjoiteltiin yksi kerrallaan. 

Luottamusta rakennetaan edelleen.

*    *    *  

Haluamme, että lapset oppivat, per-

heet voimaantuvat ja kaikki jaksavat. 

Haluamme, että oppilaat kiinnittyvät 

kouluun ja yhteiskuntaan, maksavat 

veroja ja välttävät toimeentuloluukun. 

Toivomme heidän hankkivan koulutuk-

sen ja pysäyttävän monisukupolvisen 

syrjäytymiskierteen. 

Työhön tarvitaan lapsi ja huoltajat ja 

suuri joukko eri alan ammattilaisia. 

Ammattilaisten on opeteltava puhu-

maan yhteistä kieltä, työskentelemään 

yhdessä ja tukemaan toisiaan.  Ver-

kostopalavereita on harjoiteltava kuin 

viimeistä päivää. Vähitellen päättäjät-

kin ymmärtävät, missä suuret säästöt 

tehdään.

*    *    *  

Vuosi aloitetaan 

isoilla teemoilla 

Kohtaamme ratkaisuja. Kuopios-

sa perheiden tukeminen on ottanut 

rohkeita askeleita. Järvenpäässä on 

ryhdytty harjoittelemaan verkostopa-

lavereita. Lastensuojelun keskusliitto 

esittää sijoitettujen lasten ja ammat-

tilaisten työn tueksi ja rungoksi lasten 

kuulemista, toimivaa lapsistrategiaa, 

tutkimustietoa ja poliittista päätök-

sentekoa. Sirkus Fokuksessa nojataan 

yhteisön voimaan ja vertaistukeen. 

Opettajan työn kuormittavuuteen ja 

haasteisiin löytyy keinoja.

Nähdään opintopäivillä! 

Merja
äiti ja tukiperheäiti

”Mitä ajattelet minusta

sitä luulet minusta.

Sinä olet sellainen minulle

miten minut näet.

Usko kuitenkin

Että mitä teet minulle

miten kuuntelet minua

sellainen minusta tulee.”

Palsio 1994

PÄÄKIRJOITUS

Päätoimittaja Merja Koivisto toimii ohjaavana opettajana 

oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa, Onervan toimipisteessä. 
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Äidin silmin -kirjoitus

kertoo pojan koulutien

vaiheista

Opintopäivien

kokouspaikkana toimii

Solo Sokos Hotel Torni  

Engagerad 

specialpedagogisk 

ambassadör
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PERHELUOKKA-

TOIMINTAA KUOPIOSSA

Kuopion Kalevalan koulussa 

on toiminut noin kymmenen 

vuoden ajan perheluokka. 

Kipinä ja idea perheiden kanssa 

työskentelyyn saatiin 

englannista.

14

2

Koko sivu 1/2 sivua

1/4 sivua

1/8 s

Takakansi
210 x 265

Lasta 
suojelemassa 
– turvataan 
hyvä lapsuus!
Turvallinen arki on jokaisen 
lapsen ja nuoren oikeus. 
Tässä lehdessä erilaisia 
näkökulmia lapsen oikeuksiin. 
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Opintopäivät
Tampereella
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Lisätiedot ja päivien ohjelma
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Årets speciallärare
Årets speciallärare 2018 Pia Vataja 
har mottot ”Carpe diem” och väntar 
med spänning på vad år 2019 
har att erbjuda henne.
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