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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.”
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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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”S
ä panit puvun päälle!” Op-

pilaan äänessä on sekä 

epäuskoa että kunnioi-

tusta. Hänen päällään oleva RISEn 

(Rikosseuraamuslaitos) 
punahar-

maa verkkari ei ole yhtä tyylikäs kuin 

tumma puku. Mutta itse tilaisuus 

on. Oppilaani saa peruskoulun päät-

tötodistuksen. Minulla on todistus 

muovikuoressa. Vankilan puoles-

ta tarjolla on ruusu ja kakkukahvit.  

 
Kun 16-vuotias tekee vakavan rikoksen, 

hän päätyy  vankilaan. Oppivelvollisuu-

den suorittaminen voi olla silti kesken. 

Oppilaani onnistui suorittamaan op-

pivelvollisuuden omalla ahkeruudel-

laan. Mutta järjestelmä auttoi häntä, 

ja minä sain olla osa järjestelmää. 

Peruskoulua moititaan usein jäykäksi 

ja joustamattomaksi. En ole samaa 

mieltä. Meillä on mahdollisuus to-

teuttaa hyvin yksilöllisiä oppimisen 

polkuja. Oppilas voi saada koulusta 

paljon erilaista tukea. Juuri sellais-

ta tukea, mitä hän tarvitsee. Hän voi 

saada kokemuksia oppimisesta ja 

osaamisesta. Hän voi tulla nähdyksi 

ja kuulluksi. Meidän tehtävämme on 

nähdä ja kuulla. Opettaa ja tukea. Se 

vaatii meiltä ammattilaisilta yhteis-

työtä. Onneksi se on meidän erityis-

opettajien ydinosaamista.

Tässä lehdessä näkyy erityiskasvatuk-

sen kirjo laajasti. Oppimista tapahtuu 

hyvin erilaisissa oppimisympäristöis-

sä: luonnossa (s. 12) ja seikkaillen (s. 

8), uusissa erilaisissa kouluraken-

nuksissa (s. 24 ja 28) ja koiran kans-

sa (s. 16). Oppimisessa voivat auttaa 

ammattilaiset (s. 5) tai virtuaaliapurit 

(s. 18). Kaikkialla tarvitaan yhteistyötä 

(s. 31).

Tuo vankilaan päätynyt nuori ei yhteis-

kunnan silmissä ollut jokaista velvoi-

tettaan hyväksytysti hoitanut. Suoraan 

sanottuna hän oli sössinyt paljon. 

Mutta voimmeko me vaatia täydellistä 

onnistumista nuorelta, jonka lapsuus 

on ollut täynnä väkivaltaa, päihteitä 

ja kymmeniä sijoituspaikkoja? Sääli 

ei häntä auta, ammattilaiset aikuiset 

voivat sen tehdä. Minä sain edelli-

sestä koulusta ajantasaisen HOJKS:n 

ja oppilaan luvalla keskustelin häntä 

opettaneen opettajan kanssa. Minulla 

oli jonkinlainen käsitys, missä tämän 

oppilaan kanssa mennään.

Oppilaani päätyi tutkintavankeuden 

jälkeen suorittamaan vankeusran-

gaistustaan naapurikunnan puolelle. 

Kesän aikana hän oli tehnyt antamani 

tehtävät. Fiksu aluepäällikkö antoi 

minun mennä nuoren perässä 

järjestämään hänelle muuta-

mat viimeiset kirjalliset ja suulliset 

tentit. Aluepäällikön päätöksen an-

siosta nuori ei kohdannut uutta am-

mattilaista, hän sai hoitaa hommat 

kuntoon tutun opettajan kanssa. Sys-

teemi jousti.

Toivon, että nuori sai kokemuksen, 

ettei järjestelmä ole pelkästään han-

kala ja rajoittava. Se voi myös huoleh-

tia ja tukea.

Ari
ari.malmberg.sel@gmail.com

SORMI NÄPPÄIMISTÖLLÄ  I  Pääkirjoitus

Ari Malmberg työskentelee Vantaalla jalkautuvana erityisopettajana yläkouluikäisten nuorten parissa.

Toivoa on
I ARI MALMBERG teksti URSULA VASAMA kuva
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Työtoveri: Haastattelussa

erityisopettajat Leena Jussila

ja Pia Liettu Kittilästä.

Tutustumme

Mielenterveystalo.fi

-palveluun.  

 

NFSP 

Utgår från 

individens behov
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 LIIKUNTAA

Voiko koulu olla seikkailu? 

Rovaniemellä on toteutettu 

seikkailukasvatusta vuodesta 2015. 

Onko kaikilla suomalaisilla 

mahdollisuus liikkua luonnossa? 

 Esteettömyydestä hyötyvät kaikki.

”Järjestelmä auttoi häntä, 

ja minä sain olla osa järjestelmää.”
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1/8 s

Takakansi
210 x 265

Suomen erityiskasvatuksen liitto ry.          Finlands specialpedagogiska förbund rf.          www.sel.fi

Värikästä musiikin opiskelua    I    Janne Frimodig kouluttaa Milli-virtuaaliapuria

Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n jäsenlehti

Kuka siellä 
metsässä liikkuu?
Joku kelaa, joku toinen hyppii kiveltä kivelle. 
Kaikille se tekisi hyvää.

s. 8-15

Kittilän erityisopettajat
Leena Jussila ja Pia Liettu 
tarttuvat toimeen lappilaisen tyyliin. 
He jakavat työssään sekä osaamista että oppilaita. 

s. 5

Varför behövs en Flex-klass?
s. 25

1
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Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n jäsenlehti
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