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VÄHENNÄMME 
ERIARVOISUUTTA
Tarjoamme maksuttomasti 
perhesirkusta, sirkus-
tapahtumia sekä lasten ja 
nuorten ryhmiä. Viemme 
sirkusta kuormittavissa 
elämäntilanteissa oleville 
ihmisille, jotka eivät 
välttämättä muuten 
osallistu luovaan ja 
liikunnalliseen toimintaan.

LISÄÄMME 
OSALLISUUTTA
Sirkuksessa saa myönteisiä 
kokemuksia ryhmään 
kuulumisesta ja ryhmässä 
toimimisesta. Osallistujat 
luovat yhdessä ryhmän 
hengen. Toiminnallisten 
harjoitusten kautta he 
tunnistavat vahvuuksiaan.

        Meidät on yllättänyt lastensuojelun
    työntekijöiden innostus – valtaosa toivoo
  sirkuksen jatkuvan. Yhteistyö ei siis ole 
kuormittanut, kuten pelkäsimme!

Moka, josta olemme oppineet eniten: Sirkus-
tunneilla saa mokailla – kukaan ei onnistu 
koko ajan täydellisesti, vaan ohjaajatkin 
“mokailevat”. Sirkuksessa voi harjoitella 
epäonnistumisten sietämistä turvallisesti ja 
huomata, ettei mokaaminen ole vaarallista.

Meistä tekevät erityisen timanttiset sirkus-
ohjaajat. Heillä on taito kohdata ihminen 
erityistarpeiden takana sekä luoda kannustava 
ja hauska ilmapiiri.

Vaikuttavaksi työmme tekee tiivis yhteistyö.

          ”Äiti, ota valokuva,
    kun teen temppua!
  Haluan näyttää koulussa
   kavereille. Ne ei ikinä usko,
   että osaan tehdä tällaisia.
  En itsekään olisi
   uskonut, että osaan.”

lastensuojelun
asiakas

Toiminnan 
ydinajatus

Sosiaalista sirkusta lastensuojelun 
asiakkaille ja koulutuksia työntekijöille 

sekä moniammatillisen yhteistyön 
kehittämistä.

Sirkus vahvistaa lastensuojelun tavoitetta, 
perheiden tukemista. Sirkusharjoittelu, 

kuten akrobatia, jongleeraus ja klovneria, 
lisää luottamusta, rohkeutta, sosiaalisia 

taitoja, iloa ja positiivista vuorovaikutusta. 
Kumppanina Helsingin kaupungin 

lastensuojelun 
toiminnallinen työ.

Tärkeimmät faktat
• Toimimme Helsingissä 2018–2021. Näiden vuosien aikana tavoitamme 1 000 hlöä.
• Hankkeessa on 7 työntekijää. Vuosibudjettimme on 41 000 €.
• Kun hanke päättyy, on sirkus juurtunut lastensuojelun rakenteisiin. Osa työntekijöistä 

hyödyntää sirkusta työssään. Jatkamme hyväksi havaittuja ryhmiä, kuten 
perhesirkusta ja nuorten omaa sirkusryhmää yhteistyössä lastensuojelun kanssa.

Timanttisin  
havaintomme
Palautteen mukaan sirkuk-
sella on ollut huomattavaa 
myönteistä vaikutusta osallis-
tujiin ja heidän perheisiinsä. 
88 % aikuisista näkee sen vir-
kistäneen lapsen mielialaa.

Lastensuojelun työntekijöistä 
83 % arvioi sirkuksen tuoneen 
onnistumisen iloa lapselle, ja 
olleen lisäksi arvokasta työ-
hyvinvoinnin kannalta. 


