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1 Johdanto     

Tämä on maisterintutkielma taide- ja kulttuurilähtöistä sosiaalityötä varten (ks. Payne, 2005). 

Kohteena on sosiaalinen sirkustoiminta, jota tarkastelen toimintaan osallistuneiden ihmisten 

elämäntarinoiden kautta. Tämä on myös maisteritutkielma taide- ja kulttuurilähtöisten mene-

telmien soveltamisesta. Tavoitteenani on lisätä tietoutta ja ymmärrystä sosiaalityöhön soveltu-

vista menetelmistä. 

Arja Honkakoski (2017) toteaa väitöskirjassaan kulttuurin ja taiteen tuottamiseen osallistavien 

toimintatapojen soveltuvan hyvin sosiaaliseen työhön, jossa tuetaan ihmisen toimintakykyä ja 

toisin toimimista. Lastensuojelussa taidelähtöisiä menetelmiä tutkinut Päivi Känkänen (2013, 

s. 99) korostaa myös, että luovan toiminnallisuuden kautta avautuu mahdollisuuksia symboli-

seen etäisyyden ottamiseen ja taiteen metaforisen suojan turvin tarjoutuu mahdollisuus trau-

maattistenkin elämäntapahtumien epäsuoraan käsittelemiseen. Taidelähtöiset tutkimusmetodit 

puolestaan avartavat tieteellisiä näkökulmia, lisäävät syvyyttä ja tuovat uudenlaisia avauksia, 

joista tutkijat ja osalliset voivat jatkaa tuottamalla yhteisiä merkityksiä (Leavy, 2009, s. 258). 

Känkänen (2016, s. 213) kirjoittaa taideperustaisesta tutkimuksesta, jossa tietoisesti luodaan 

aisti- ja kokemuslähtöisiä ulottuvuuksia arjen käytännöissä ja niiden tutkimisessa. Tavoitteena 

on täydentää ja lisätä kaikkien osallistujien ymmärrystä. 

Taide- ja kulttuurilähtöisyydellä on Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisissa palve-

luissa vielä marginaalinen asema, mutta luovuuden potentiaalia etsitään aktiivisesti. Lasten ja 

nuorten säätiön koordinoimassa TENHO-hankkeessa (2015–2018) on liitetty taidetoimintaa 

nuorten lakisääteisiin palveluihin, osaksi kuntouttavaan työtoimintaan, sosiaaliseen kuntoutuk-

seen ja työpajatoimintaan (Lasten ja nuorten säätiö, 2019). Helsingin lastensuojelun avohuol-

lossa on myös käynnistynyt vuosille 2018–2021 ajoittuva sosiaalisen sirkuksen hanke, jonka 

tavoitteena on toiminnallisen työn kautta vahvistaa lastensuojelun asiakkaiden läheisiä ihmis-

suhteita ja tukiverkostoja, tukea lapsen osallisuutta ja hyvinvointia laaja-alaisesti ja lapsilähtöi-

sesti (Sirkus Magenta, 2019). Erilaiset hankkeet ja järjestötyö ovat tuoneet myönteisiä koke-

muksia, mutta rahoitusten päättymisten jälkeen toimintojen juurtuminen ja niiden vaikutusten 

seuraaminen on ollut vaihtelevaa (mm. Yleisradio, 23.10.2018).  

Tutkielmani lähtökohdat ovat henkilökohtaisessa kiinnostuksessani voimavarakeskeisiä lähes-

tymistapoja kohtaan. Aikaisemmassa työssäni kansalaisjärjestön kehitysyhteistyöprojekteissa 
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sain kosketusta taidelähtöisiin käytäntöihin, joissa tavoitteina oli muun muassa voimaantumi-

nen sarjakuvia ja nukketeatteria tehden. Syksyllä 2017 kuulin sosiaalisesta sirkustoiminnasta 

Helsingin yliopiston sosiaalityön käytäntötutkimusjaksolla, jossa erään opiskelijan aiheena oli 

sosiaalinen sirkus aikuissosiaalityön asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnin välineenä. Keväällä 

2018 Helsingin yliopiston Trauma and narrative -opintojaksolla kiinnostuin vuorostaan McA-

damsin (2008) kehittelemästä elämäntarinallisesta haastattelumenetelmästä. Kun sitten alku-

syksystä 2018 pohdin maisterintutkielmani aihepiiriä, kokosin inspiraation lähteitäni: eläytyvä 

ja osallistava taide- ja kulttuurityö, voimavaralähtöisyys, dialogisuus, terapeuttinen työote ja 

elämäntarinallisuus. Samoihin aikoihin havahduin sosiaalisessa mediassa taidelähtöisistä käy-

tännöistä väitöskirjatutkimusta tekevän Petra Malinin kirjoitukseen, jossa hän käsitteli sosiaa-

lista sirkustoimintaa. Tästä kiteytyi maisteritutkielmani puuttuva palanen ja itselleni mielekäs 

jatkumo. Kiinnostuin sosiaalisen sirkustoiminnan mahdollisuuksista sosiaalityössä.  

Tutkielmassani tuon esiin luovuudesta ja yhteisöllisyydestä ammentavaa sosiaalista sirkustoi-

mintaa, jossa tavoitteina on vahvistaa osallistujien onnistumisen kokemuksia ja yhteisöllisyyttä, 

lisätä itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin sekä auttaa arjen ongelmien käsittelyssä muun 

muassa kehollisuuden ja naurun keinoin (mm. Spiegel, 2016; Rivard ym., 2010). Tutkielmani 

tarkastelee, miten sosiaalinen sirkus näyttäytyy sen toimintaan osallistuneiden elämäntarinoissa 

sekä millaisia merkityksiä ja vaikutuksia sosiaalinen sirkustoiminta on tuonut elämään. 

Tämä on empiirinen ja laadullinen tapaustutkimus. Teoreettisena viitekehyksenäni toimii feno-

menologis-hermeneuttinen ihmiskuva. Metodologisesti tukeudun puolestaan konstruktivisti-

seen tiedon muodostumiseen. Etsin sosiaalisen sirkuksen osallistujilleen aikaansaamia merki-

tyksiä ja vaikutuksia narratiivisen lähestymistavan kautta. Hyödynsin aineistonkeruussani epi-

sodista elämäntarinahaastattelua ja taidelähtöisiä menetelmiä. Yhdistin avointa elämäntarinan 

kerrontaa ja teemahaastattelun keinoja. Toteutin aineistonkeruuni viiden henkilön kanssa kak-

sivaiheisesti: elämäntarinallisen tapaamisen jälkeen tapasin heidät toisen kerran, pyysin heitä 

lukemaan litteroidun elämäntarinansa ja reflektoimaan sitä ja sen kertomisen herättämiä tunte-

muksia. Kutsun soveltamaani menetelmien kokonaisuutta elämäntarinalliseksi prosessikseni. 

Aineiston analyysitapoina käytin temaattisen luennan ja narratiivisten analyysien keinoja.  

Tutkielmani raportti muodostuu seitsemästä pääluvusta. Esittelen aluksi kohteena olevaa sosi-

aalista sirkusta ja sen taustoja. Tämän jälkeen kartoitan taide- ja kulttuurilähtöisen sosiaalityön 

aikaisempia tutkimuksia. Tutkielmani viidennessä luvussa esittelen teoreettisia valintojani, 

avaan aineistokeruumenetelmiäni ja niiden kautta saamaani tutkimusaineistoa sekä pohdin 
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menetelmieni eettisiä näkökulmia. Luvussa kuusi käsittelen aineistoni analyysiä ja tuloksia. 

Seitsemännessä sisältöluvussa kiteytän johtopäätökseni tutkielmani tuloksista ja elämäntarinal-

lisesta prosessista. Lopuksi pohdin omaa maisterintutkielmaprosessiani. 

 

2 Kohteena sosiaalinen sirkus ja sosiokulttuurinen innostaminen 

Tutkielmani kontekstia määrittävä käsite on sosiaalinen sirkus, joka on monenlaisille erityis-

ryhmille soveltuva muun muassa sosiaaliseen kuntoutumiseen ja syrjäytymisen estämiseen 

käytetty menetelmä. Sosiaalinen sirkus on toimintaa, jonka tavoitteena on sirkuksen keinoin 

edistää osallisuutta, yhteistoiminta, toimintakykyä ja hyvinvointia. Sirkusta käytetään itsetun-

non ja luottamuksen lisäämiseen, luovuuden ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuden herättelemi-

seen. Tarkoituksena on tuoda hyödyllisiä taitoja jokapäiväiseen elämään. (Dubois ym. 2014, s. 

9.) Sosiaalisen sirkuksen toiminnan suunnittelussa painottuvat osallistujaryhmän toimintaky-

vyn, kiinnostuksenkohteiden ja valmiuksien huomioiminen sekä osallistumisen esteiden pois-

taminen. Sirkustaiteen monipuolisen repertuaarin ja erilaisten roolien kautta autetaan osallistu-

jia löytämään luovuutensa ja lahjakkuutensa itselleen sopivilla ilmaisukeinoilla. Sirkuksessa ei 

välttämättä tarvita yhteistä kieltä. Sirkuksessa on mahdollisuus epäonnistua ja kääntää virheet 

myönteiseen valoon. Sosiaalinen sirkus kannustaa liikunnallisuuteen ja yhteisöllisyyteen sekä 

mahdollistaa onnistumisen kokemuksia. Sosiaalista sirkustoimintaa järjestetään muun muassa 

yhteisö- ja lähiötyönä, erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille, ensi- ja turva-

kotien asiakkaille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, monikulttuurisille ryhmille, kehitys-

vammaisille ja vanhuksille. (Kakko & Karkkola, 2011, s. 8; Kinnunen ym., 2013b, s. 12; Sirkus 

Magenta, 2018; Sirkuksen tiedotuskeskus, 2018; Vaikuttava sirkus, 2018.) 

 

Aineistonkeruuvaiheessa havaitsin sosiaalinen sirkus -käsitettä käytettävän hankehakemuk-

sissa, -raporteissa ja tutkimuksissa, mutta käytännössä sirkustoimijat käyttivät termiä harkitusti. 

Osallistujille puhutaan useimmiten vain sirkuksesta, painottamatta sosiaalinen-sanaa. Toimi-

joiden näkökulmasta muun muassa lasten ja nuorten lähiösirkukset ovat sosiaalista sirkusta, 

koska ne ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Toimintaa ei kuitenkaan mainosteta sosiaalisena 

sirkuksena, jotta osallistumista ei koettaisi hämmentävänä tai jopa leimaavana. Erityisryhmille 

kohdistettuihin toimintoihin koetaan liittyvän epätoivottua leimautumista (mm. Saarelainen, 

2012, s. 16). Toiminnassa ei myöskään alleviivata yhteisöllisyyden kehittämistä, sosiaalisten 

taitojen tai hyvinvoinnin edistämistä. Sosiaaliset tavoitteet ovat tietoisesti piilo-
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opetussuunnitelmassa (Hyttinen, 2011, s. 19). Sosiaalisesta sirkuksesta puhutaan myös yhtei-

sösirkuksena (eng. community circus), jonka tavoitteena on yhdistää ihmisiä ja luoda yhteisöl-

lisyyttä (Desanghere, 2016, s. 9). Kansainvälisesti sosiaalisen sirkuksen käsitettä käytetään esi-

merkiksi syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten parissa toimiessa, mutta erilaisia psyykkisiä tai 

fyysisiä haasteita omaavien ihmisten sirkustoiminnasta puhuttaessa käytetään myös käsitettä 

”handy-cirq” (Kekäläinen, 2013, s. 64). Tutkielmassani käytän kuitenkin kauttaaltaan sosiaali-

nen sirkus -käsitettä, koska tavoitteeni on laajentaa toiminnan ymmärrystä ja lisätä sen mahdol-

lisuuksia erityisesti suomalaisen sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen parissa.  

 
Sosiaalinen sirkus pohjautuu voimavarakeskeiseen, yhteisölliseen ja osallistavaan sosiokulttuu-

risen innostamisen sosiaalipedagogiseen toimintafilosofiaan. Jotta sosiaalisen sirkustoiminnan 

tavoitteet tulevat ymmärretyksi, esittelen seuraavaksi sosiokulttuurisen innostamisen teoreet-

tista taustaa. Sosiokulttuurinen innostaminen alkoi 1950-luvun Ranskassa usein haastavissa elä-

mäntilanteissa olevien ihmisten parissa tehtävänä sosiaalisena ja kulttuurisena ryhmätoimin-

tana. Innostamisen tavoitteina on luoda sosiaalisia verkostoja, motivoida ihmisiä kiinnostu-

maan ja osallistumaan ryhmässä toimimiseen. Tätä kautta tavoitellaan olosuhteita, joissa ihmi-

nen kykenisi itse muuttamaan omaa tilannettaan. (Kurki, 2000, s. 17.) Sosiokulttuurinen lähes-

tymistapa jaetaan usein sosiaaliseen, pedagogiseen ja kulttuuriseen toimintaan. Lähtökohtana 

on arjen kokemusten jakaminen ja niiden käsitteleminen erilaisin tavoin. Tavoitteina on herä-

tellä osallistujan omaa kriittistä ajattelukykyä ja itsetietoisuutta, jotta hän kykenisi hyödyntä-

mään hiljaista tietoaan ja löytäisi avaimia arjen ongelmakohtiensa ratkaisemiseksi. (Ventola, 

2013, s. 64.)  

 

Sosiaalisella sirkuksella on vahva asema erityisesti Keski- ja Etelä-Euroopan sekä Latinalaisen 

Amerikan syrjäytymistä ehkäisevässä ja voimavaralähtöisessä sosiaalityössä. Sosiokulttuurisen 

innostamisen menetelmät pohjautuvat brasilialaisen kasvatustieteilijän Paolo Freiren (1921–

1997) sorrettujen pedagogiikan ajatusmaailmaan. Freire (1968) sovelsi pedagogiikkaansa kol-

men 1950-luvulla muotoutuneen ajatussuuntauksen perustoille: eksistentiaalisen fenomenolo-

gian, humanistisen marxismin ja radikaalin kristillisen vapautuksenteologian. Freiren ajatus-

mallin mukaan alistetusta asemasta, osattomuudesta ja köyhyydestä nousemista voidaan hel-

pottaa käytännöillä, jotka pohjautuvat dialogiseen ja tasavertaiseen vastavuoroisuuteen, mo-

lemminpuoliseen tunnustamiseen ja arvonantoon. (Tomperi, 2005, s. 19–21.) Freire 

(1968/2005, s. 69) korosti toiminnan avointa pohdintaa ja reflektiota, jotka tekevät toiminnasta 

tietoista. Kun ihmiset heijastelevat itseään ja ympäröivää maailmaansa, he samalla laajentavat 
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havaintoympäristöään ja tulevat tietoiseksi aiemmin huomaamatta jääneistä puolistaan (mts. 

88). Sorrettujen pedagogiikan ajatusmallien mukaisesti ihmisen tulee tuntea olevansa oman 

ajattelunsa valtias. Freire (1968/2005, s. 99) ajatteli, että on vain samanarvoisia ja dialogisesti 

yhdessä toimivia ihmisiä, jotka pyrkivät yhdessä oppimaan enemmän kuin sillä hetkellä tietä-

vät. Tietämisen ja ajattelun kehittyminen perustuu yhteisöllisyyteen. Uuden tiedon luominen 

syntyy dialogisissa ja tasavertaisissa vuorovaikutussuhteissa, joissa kukaan ei ole koskaan täy-

sin tietämätön, eikä kukaan koskaan tiedä kaikkea. (Ryynänen, 2016a, s. 40.)  

 

Freiren sorrettujen pedagogiikkaa on kritisoitu abstraktiksi ja mustavalkoiseksi. Se on kytkey-

tynut kuitenkin selkeästi oman aikansa ja paikkansa yhteiskunnalliseen ja poliittiseen tilantee-

seen. Ajatusmallin väljyyden vuoksi sitä onkin sovellettu ja muokattu sopivaksi eri tarkoituk-

siin. (Tomperi & Suoranta, 2005, s. 217.) Kurki (2011, s. 41) tuo esiin sosiokulttuurisen innos-

tamisen mahdollisuuksia myös sosiaalityön kehittämisessä. Yhteisiä arvoja ja intressejä löytyy 

muun muassa dialogisuudessa, osallisuudessa, toimijuudessa, vastavuoroisuudessa sekä raken-

teellisen ja voimavarakeskeisen sosiaalityön lähtökohtien kanssa. Tavoitteellisena yhtymäkoh-

tana on ihmisen osallisuus ja sen avulla integroituminen yhteisöön. (Mts. 49.) 

 

Kanadalainen nykysirkusryhmä Cirque du Soleil on käynnistänyt sosiaaliseen sirkustoimintaan 

keskittyneen Cirque du Monde -toimintatavan, joka tekee sosiaalisen sirkustoiminnan menetel-

mien mukaisia interventioita erilaisten erityisryhmien parissa (Kekäläinen, 2013, s. 66). Ecu-

adorissa sosiaalista sirkusta käytettiin vuonna 2013 maanlaajuisessa hyvinvointiohjelmassa, 

jossa sirkustoimintaa käytettiin sosiokulttuurisena välineenä yhteiskunnasta syrjäytyneiden 

ryhmien kanssa. Hankkeen raportoitiin edistävän merkittävästi kollektiivista hyvinvointia. Se 

juurrutti sosiaalisen sirkustoiminnan ruohonjuuritasolle. Hanketutkimuksen mukaan henkilö-

kohtainen muutos, sosiaalinen osallisuus ja kollektiiviset toiminnot ovat sidoksissa ja vaikutta-

vat toisiinsa. (Spiegel ym., 2018, s. 4.)  

 

3 Aikaisempia tutkimuksia taide- ja kulttuurilähtöisestä sosiaalityöstä 

Taideterapialla on suomalaisessa kuntoutustyössä jo pitkät perinteet. Taidelähtöiset menetelmät 

ovat myös lisääntyneet hyvinvointialoilla. Sosiaalityössä kulttuurin ja taiteen roolia on tutkinut 

muun muassa Satu Ranta-Tyrkkö (2010) väitöskirjassaan, jossa hän kuvaa intialaista kiertävää 

teatteriryhmää ja heidän työtään paikallisena sosiaalityönä. Ranta-Tyrkkö pohtii, minkälaista 
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toimintaa ylipäätään määritellään sosiaalityöksi, ja toteaa sosiaalityön olevan vahvasti sidottu 

kulttuuriseen aikaan ja paikkaan. Ranta-Tyrkkö määrittelee taide- ja kulttuurilähtöisyyden tuo-

van sosiaalityöhön kolmenlaisia ulottuvuuksia: 1) terapeuttisen ja parantavan näkökulman, 2) 

sosiaalista muutosta haastavan ja sitä etsivän toimintatavan, sekä 3) yhteisöllisyyden rakenta-

miseen pohjautuvan orientaation. Ensimmäisessä lähestymistavassa voidaan auttaa saavutta-

maan ja ylläpitämään elämänhallinnan taitoja. Taiteen ja kulttuurin menetelmillä luodaan sosi-

aaliseenkin ympäristöön turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Niiden myötä tuodaan myös huomaama-

ton näkyväksi, annetaan uusia ajattelemisen aiheita sekä helpotetaan siten kipuja ja tuskaa. Toi-

sen Ranta-Tyrkön esittämän lähestymistavan kautta voidaan etsiä yhteiskunnan syrjässä ole-

ville poliittista ja sosiaalista oikeutta: ajaa asiaa, seistä rinnalla, vahvistaa ja nostaa esiin tar-

peellisia ja merkityksellisiä aiheita. Kolmannen lähestymistavan kautta voidaan puolestaan li-

sätä yhteisöllistä tietoisuutta ja kasvattaa toiminnallisia mahdollisuuksia. Yhteisöllisyydellä 

edistetään ja rakennetaan ihmissuhteita ja verkostoja. (Ranta-Tyrkkö, 2010, s. 146–150.) Sosi-

aalinen sirkustoiminta liikkuu sulavasti jokaisessa edellä esitetyssä taide- ja kulttuurilähtöisen 

sosiaalityön orientaatiossa.  

 

Ranta-Tyrkkö ja Haapalainen (2016) ovat pohtineet yhteisötaiteen ja sosiaalityön yhteyksiä. He 

toteavat, että sosiaalityötä ja yhteisötaiteen prosesseja yhdistävät asenteiden, tavoitteiden, käy-

töksen, erilaisten yksilöllisten tai kollektiivisten tilanteiden tutkiminen. Sosiaalityön näkökul-

masta merkittävää ei ole taide, vaan se, mitä tapahtuu sen tekemisen ohessa ja mahdollistamana. 

Taide voi ravita sosiaalityön kannalta tärkeitä prosesseja. He korostavat, että luovilla menetel-

millä voidaan vahvistaa mukana olevien ihmisten toimijuutta, kykyä kohdata ja käsitellä myös 

epävarmuutta. (Mts. 152–153.)  

Suomessa toteutettuja sosiaalityön taidelähtöisiä menetelmiä ja taideperustaisia tutkimuskäy-

täntöjä on tutkinut muun muassa Känkänen (2013). Hän tarkastelee väitöskirjassaan taiteen 

kielellä ja taiteellisessa toiminnassa tapahtunutta koulutusta erilaisissa osallistavissa työpa-

joissa, joissa metodeina on käytetty muun muassa elämänkerrallista työskentelyä, rap-musiik-

kia ja draamaa. Känkänen alleviivaa suomalaisen sosiaalityön institutionaalisissa rakenteissa 

kaivattavan kontrollista vapaata tilaa, joka olisi irrallaan keskinäisestä kilpailusta, normatiivi-

sista, ennalta määritellyistä ja usein aikuis- tai viranomaislähtöisistä toiveista ja tarpeista. Eri-

tyisesti lastensuojelun taidelähtöisiä käytäntöjä tutkinut Känkänen peräänkuuluttaa lisäksi 

myös kunnioittavaa ja suojaisaa, vuorovaikutukselle mahdollistavaa tilaa. Usein sosiaalityön 

kiireinen ja kuormittava arki sekä resurssipula kuitenkin rajoittavat kokeellisia, vapaaehtoisia 
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ja uutta perehtymistä vaativia työskentelytapoja. Känkänen painottaa ongelmien ratkaisujen ja 

työmenetelmien kehittämisen löytyvän eri lähestymistapojen, toimintakulttuurien ja tieteenalo-

jen kohtaamisissa. (Känkänen, 2013, s. 29–32.)  

Marjatta Bardy ja Päivi Känkänen (2005; Känkänen, 2013) ovat tutkineet taidelähtöisiä mene-

telmiä narratiivisella ja elämäntarinallisella työskentelytavalla Elämänkertaketju-hankkeessa, 

jossa lastensuojelun työntekijöitä koulutettiin ensin oman elämäntarinansa prosessointiin ja sitä 

kautta saamaan valmiuksia vastaavanlaiseen työskentelyyn lasten ja nuorten kanssa. Elämän-

ketju-prosessissa elämäntarinaa työstettiin erilaisilla luovilla menetelmillä kuten valokuvaa-

malla ja piirtämällä, sarjakuvien ja kuvakollaasien avulla, muistelemalla, kertomalla ja kirjoit-

tamalla tarinoita, lukemalla runoja ja laulujen sanoituksia. (Känkänen, 2013, s. 35–36, 40.) 

Sosiaalisen sirkuksen toimintatavoissa yhdistyvät esimerkinomaisesti edellä Känkäsen (2013) 

kuvaama luova sosiaalinen toiminta, kontrolli- ja arvoasemavapaassa tilassa. Ilaria Bessone 

(2017) on tutkinut etnografisesti sosiaalisen sirkuksen tuomia merkityksellisiä kohtaamisia. Hä-

nen mukaansa sirkuksen keinoin on mahdollista muuttaa ihmisten välisiä hierarkkisia rajoja 

sekä tukea osallisten identiteetin vahvistumista. Sosiaalisen sirkuksen käytäntöjen traditioissa 

on kertynyttä tietoa ja taitoa luottamuksen ja luovuuden vahvistumiseen. Bessone painottaa, 

että sirkustoiminnalle on erityistä yhdistää luova toiminta liikunnallisuuteen, kehollisuuteen, 

huumoriin ja sosiaalisiin kohtaamisiin. Sirkustaiteen keinoin voi yllättää muut toimijat ja koh-

data heidät tavalla, jolla on mahdollisuuksia rikkoa normatiivista ja yksipuolistavaa vuorovai-

kutusta. (Mts. 651–652.) Sirkuksen luottamukseen perustuvilla kohtaamisilla voidaan edistää 

henkilökohtaisia ja sosiaalisia muutoksia (mts. 660). 

Tampereen yliopiston tutkivan teatterityön keskuksen koordinoimat Sosiaalinen sirkus -hanke 

(2008–2011) ja sitä seurannut Vaikuttava sirkus -hanke (2012–2014) kehittivät monenlaisten 

erityisryhmien parissa tapahtuvaa sosiaalista sirkustoimintaa eri puolilla Suomea. Hankkeiden 

loppuraportin yhteydessä toteutetun vaikutustutkimuksen mukaan osallistujat kokivat sirkus-

toiminnan olleen yleisesti elämää rikastuttava kokemus. Konkreettisten taitojen kehittymisen 

vaikutukset heijastuivat myös muuhun elämään. Myönteisiä vaikutuksia esiintyi niin sosiaali-

sen, fyysisen kuin psyykkisen hyvinvoinnin kohentumisissa. Sirkuksen kautta oli muun muassa 

mahdollista kehittää ryhmässä toimimista, kehollista kokemista, itsetuntemusta ja itseilmaisua 

monenlaisten roolien ja toimintojen kautta. (Kinnunen & Lidman, 2013, s. 11–12.) 
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Ohjaamo-työpajahankkeiden raportissa Frida Westerback (2017) toteaa sosiaalisen sirkuksen 

vaikutuksissa korostuvan tulevaisuuden suuntaan ja minäkuvaan liittyvä selkeytyminen. Sir-

kuksesta saatuja keinoja ja oppeja todettiin voivan käyttää arkielämässä. Välittöminä vaikutuk-

sina sirkustoiminta näytti lisäävän itsetuntemusta, määrätietoisuutta ja päättäväisyyttä. Mah-

dollisuuksien ja näköalojen lisääntymisten ohella sosiaalinen sirkus vaikutti tukevan joidenkin 

osalta myös päihteettömyyttä ja terveellisempiä elämäntapoja. Sosiaalisen sirkuksen Ohjaamo-

työpajatoiminnan välittömien vaikutusten tutkimustulosten mukaan sosiaalisen sirkuksen tuke-

mia osa-alueita ovat elämä ja terveys, itsensä kehittäminen, tulevaisuuden hallinta, tunteet ja 

vuorovaikutus sekä yhdenvertaisuus. (Mts. 55–56.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama TENHO – Elämän-

taitoja nuorille taiteen keinoin -hanke (2015–2018) etsi mahdollisuuksia ilman koulutus- ja työ-

paikkaa olevien nuorten haasteellisiin elämäntilanteisiin voimaannuttavan elokuvan, sirkuksen 

ja teatterin keinoin. Fanny Vilmilä (2018) tutki hankkeeseen osallistuvien nuorten kokemuksia 

puolistrukturoitua teemahaastattelua ja elämänkulkututkimuksellisia keinoja käyttäen. Hän 

haastatteli 45 hankkeeseen osallistujaa, joista 3–12 kuukauden kuluttua tavoitettiin toiseen tee-

mahaastatteluun 21 henkilöä. Tutkimuksen mukaan hanketoiminnan päättymisen jälkeen on 

tunnistettavissa neljä selviytymistä ja elämää eteenpäin vievää tekijää: 1) usean eri ammattilai-

sen antama tuki, 2) erilaisten tilanteiden purkamisen ja käsittelyn kautta saadut kokemukset, 3) 

kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tuntemukset ja 4) konkreettisten jatkosuunnitelmien laatimi-

sen. (Mts. 30–34.) 

Sosiaalityön taidelähtöisistä käytännöistä parhaillaan väitöskirjaansa työstävä Malin tutkii so-

siaalista sirkusta etnografisella lähestymistavalla, jossa yhdistyy yhteistutkimuksen periaatteet, 

etnografia ja osallistava havainnointi. Sosiaalityön tutkimuksen päivien (2018) abstraktikirjassa 

Malin kirjoittaa osallistumisestaan maahanmuuttajanaisten sirkusryhmään. Malin näkee sirkus-

toiminnan merkityksen erityisesti osallistujia yhdistävien tekijöiden korostumisessa ja tasaver-

taisemman valta-aseman mahdollistumisessa. Osallistujat ovat kokeneet sosiaalisen sirkuksen 

myös arjen keskellä löytyvänä virkistävänä omana aikana. Myös pääkaupunkiseudun sosiaa-

lialan oppimiskeskus Soccan koordinoimassa ProSos-hankkeen päätösseminaarissa Malin 

(23.11.2018) puhui sosiaalisesta sirkuksesta erityisesti hierarkioiden kyseenalaistamisen ja 

osallisuuden areenana. 

Sosiaalisesta sirkuksesta on tehty useita pro gradu -tutkielmia ja AMK-opinnäytetöitä. Sirkuk-

sen moni- ja poikkitieteellistä kiinnostusta kuvaa laaja kirjo tutkielmia muun muassa 
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sosiaalityön, kasvatustieteen, erityis- ja liikuntapedagogiikan, taidekasvatuksen, taiteiden tut-

kimuksen, teatteritieteen ja kulttuurintuottamisen näkökulmista. Sosiaalisen sirkuksen proses-

seja on tutkittu muun muassa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen (Åstrand, 2007), 

turvapaikanhakijanuorten (Johnson, 2018), Brasilian ja Suomen sosiaalisen sirkuksen tekijöi-

den näkökulmista (Saarelainen, 2017). Sosiaalista sirkusta on tarkasteltu liittyen mielenterveys-

kuntoutujiin (Jalava, 2016), liikuntarajoitteisiin ihmisiin (Kolehmainen, 2016), vanhuksiin 

(Kuitu, 2013; Koskinen, 2011), perhetyöhön (Valkoma, 2016; Ikonen, 2016), ehkäisevään päih-

detyöhön (Rankila, 2016) sekä vaikuttavuuden arviointiin ja lomakekyselyjen kehittämiseen 

(Happonen, 2017). (Suomen Nuorisosirkusliitto, 2019.) Useammat edellä mainitut tutkielmat 

ovat olleet toiminnallisten prosessien sekä osallistujien ja ohjaajien kokemusten välitöntä tut-

kimista. Yleisesti tutkimustulokset osoittavat, että sosiaalinen sirkus vahvistaa osallisuutta ja 

sosiaalista pääomaa, elävöittää ja tukee arkea sekä antaa tilaa uskallukselle ja yrittämiselle 

(mm. Vilmilä, 2018, s. 21–33; Åstrand, 2010, s. 225–226).  

Tämän työn lähtökohtana on edellä mainituista poiketen tutkia sosiaalisen sirkuksen tuomia 

merkityksiä ja vaikutuksia narratiivisesta näkökulmasta ja elämäntarinallisella menetelmällä. 

Tarkastelen sitä, miten sirkus näyttäytyy osallistujiensa elämäntarinoissa ja vaikuttaa osallistu-

jiensa elämään vielä useamman vuoden päästä.  

 

4 Teoreettiset valinnat 

Tutkielmani teoreettinen viitekehys tukeutuu kolmen tieteenfilosofian perustoille: fenomeno-

logiseen kokemuksellisuuteen, hermeneuttiseen ymmärrykseen ja konstruktivistiseen tiedon ra-

kentumiseen vuorovaikutuksessa syntyvissä kertomuksissa. Seuraavaksi esittelen näitä toi-

siinsa lomittuvia ja tukeutuvia teoreettisia lähtökohtia. Tämä jälkeen syvennän narratiivisuuden 

teoreettisia taustoja ja määritän tutkielmalleni keskeisen elämäntarinan käsitettä. Kappaleen lo-

pussa tiivistän tutkimustehtäväni ja tutkimuskysymykseni. 

 

4.1 Fenomenologis-hermeneuttinen ihmiskuva ja konstruktivistinen tutkimusote 

Tutkielmani taustalla vaikuttaa fenomenologinen kiinnostukseni ihmisestä elämismaailmas-

saan, henkilökohtaisten aistimustensa, elämystensä ja kokemustensa keskellä. Samalla tavoit-

telen hermeneuttisesti lisääntyvää ymmärrystä ja tulkintaa, jotka nivoutuvat sosiaalisen ilmiön, 
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eli tässä tilanteessa sosiaalisen sirkuksen, aikaisempiin tulkintoihin. Metodologisena viiteke-

hyksenäni toimii narratiivisen tutkimusaineistoni myötä konstruktivismi, jonka perusajatuksen 

mukaan ihmiset muodostavat tietoaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti aikaisempien tietojensa ja 

kokemustensa varaan (Heikkinen, 2018, s. 178). Hannu Heikkinen (mts. 179) toteaa narratiivi-

sen, eli kerronnallisen, tutkimuksen liikkuvan tieteen kartalla niin fenomenologian, herme-

neutiikan, postmodernistisen filosofian kuin konstruktivistisen tietoteorian lähimaastoissa. 

Myös Vilma Hänninen (1999, s. 25) havainnollistaa elämän, kertomusten ja niiden tulkintojen 

välille muodostuvan spiraalimaista hermeneuttista kehää: kerronta ja niiden tulkinta paitsi jäl-

jittelevät elämää ja ympäröiviä kulttuurisia elämisen malleja myös jäsentävät ja rikastavat elä-

män merkityksiä. Fenomenologis-hermeneuttisen tiedeperinteen mukaisesti tutkielmani tavoit-

teena on lisätä tietämystä ja ymmärrystä ilmiöstä nimeltä sosiaalinen sirkus sekä tuoda näky-

väksi sosiaalisen sirkustoiminnan synnyttämiä merkityksiä ja vaikutuksia osallistujien elä-

mässä.  

 

Tutkielmassani ovat keskeisessä roolissa ne sosiaalisen sirkuksen kokemukset, jotka tulevat 

esiin kerrotuissa elämäntarinoissa. Kokemus on ympäristön ja sen hetkisen elämyksellisen tilan 

kautta vuorovaikutuksessa koettua tietoa, kykyä tai taitoa. Tukeudun Lauri Rauhalan (1996) 

kokemus-määritelmään, joka on kokemusta jostakin elämyksellisestä tilasta, jonka ihminen sen 

hetkisessä olo- ja elämäntilanteessaan sekä vuorovaikutuksessa kokee merkityksellisenä. Ko-

kemukset jaotellaan tunteisiin, tahtoon, tietoon, uskoon, intuitioon ja epätavallisiin kokemuk-

siin. (Rauhala, 1996, s. 123–163.) Ymmärrän myös, että asioita koetaan kuultuina, nähtyinä ja 

kerrottuina. Lisäksi hermeneuttis-fenomenologisesta näkökulmasta kokemuksen käsite määri-

tellään yksilölliseksi ja tajunnalliseksi, eli olemassaololtaan psyykkis-henkiseksi, painottaen 

merkitysten tulkinnallisuutta. (Heidegger, 2000; Tökkärin 2018, s. 65 mukaan).  
 

Fenomenologis-hermeneuttisen käsityksen mukaisesti tutkijan on oltava tietoinen omista esi-

oletuksistaan aihetta kohtaan (Laine, 2015, s. 34). Sosiaalinen sirkus oli käsitteenä ja toiminta-

tapana minulle ennalta tuntematon. Aiheeni tarkentuessa tutustuin sosiaalisen sirkuksen toimin-

taan aikaisempien tutkielmien, kansainvälisten tutkimusten, julkaistujen opaskirjojen ja hanke-

dokumenttien pohjalta. Osallistuin seminaareihin (Soccan ProSos Pelillisyys & leikillisyys -

hanke; Lasten ja nuorten säätiön Sirkuksesta siivet elämään -hanke), joissa esiteltiin sosiaalisen 

sirkuksen keinoja ja kokemuksia käytännön hanketoimissa. Näin minulle muodostui väistä-

mättä esiymmärrystä siitä, mistä sosiaalisesta sirkuksesta on kyse ja millaisia välittömiä koke-

muksia sirkuksesta on havainnoitu ja raportoitu. Tutkimusaineistoni analysoinnin aikana pyrin 
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kuitenkin siirtämään tietoiset oletukseni sivuun, tutkimaan tarinoita mahdollisimman avoimesti 

ja aineistolähtöisesti ilman etukäteen määriteltyjä teorioita tai tutkimustuloksia, jotta kykenisin 

havainnoimaan, mitä minulle kerrotut elämäntarinat puhuvat, mistä ja miten ne kertovat sosi-

aalisesta sirkuksesta. 

 

Konstruktivistinen näkökulma ymmärtää myös erilaisten sosiaalisten todellisuuksien olevan sa-

manaikaisesti rinnakkain. Sosiaalinen todellisuus voi näyttäytyä eri tavoin riippuen ajasta ja 

tarkastellusta näkökulmasta. Siihen vaikuttaa se, missä tilanteessa, millaisessa olotilassa ja ke-

nelle tarinaa tuotetaan ja tarinoiden merkityksiä tulkitaan. (Heikkinen, 2018, s. 177; Nousiainen 

2004, s. 35.) Tutkielmani metodologiset lähtökohdat paikantuvat konstruktivistiseen lähesty-

mistapaan tiedon sosiaalisesta ja kulttuurisesta rakentumisesta. Tutkimusaineistoni muodostui 

vuorovaikutteisessa elämäntarinallisessa haastattelutilanteessa, jossa esittelin aluksi elämänta-

rinan kertomista ja tämän jälkeen kertoja rakensi antamieni ohjeiden ja vinkkien perusteella 

elämästään tarinan. Ymmärrän todellisuuden ja siten minulle kerrotut elämäntarinat rakentu-

neen sosiaalisissa suhteissa ja tilanteissa, joissa antamillani esitiedoilla, alustuksilla ja keski-

näisillä vuorovaikutuksillamme on väistämättä vaikutuksensa lopputuloksiin. Tutkielmani kon-

struktivistisesta näkökulmasta katsottuna minulle kerrotut elämäntarinat ovat siten haastattelu-

tilanteissa syntyneitä ja minulle kerrottavaksi valikoituneita tulkintoja. 

 

4.2 Narratiivinen lähestymistapa 

Kun tutkielmani aiheeksi kiteytyi sosiokulttuurisen innostamisen ajatusmalleihin pohjautuva 

sosiaalinen sirkus ja erityisesti sen elämään tuomat merkitykset ja vaikutukset, tuntui luonte-

valta käyttää aineistonkeruussa ja analysoinnissa narratiivisia lähestymistapoja. En kuitenkaan 

sitoudu yksittäiseen määrittelyyn narratiivisesta tutkimustraditiosta, vaan sovellan erilaisia nar-

ratiiviseen lähestymistapaan liittyviä periaatteita (ks. Laitinen & Uusitalo, 2008b, s. 111). 

Narratiivisuuden käsitteen suomenkielinen käännös on viimeisten vuosikymmenien aikana va-

kiintunut kerronnallisuudeksi, joka viittaa myös kertomisen prosessiin (Heikkinen, 2018, s. 

172). Narratiivisuuden käsitteellä kuvataan yleisesti niin tietämisen tapaa ja tiedon luonnetta, 

tutkimusaineiston luonnetta kuin aineiston analysointitapoja (mts. 176). Narratiivisessa tutki-

muksessa ilmiöiden ja toiminnan merkitykset nähdään muodostuvan kertomuksissa, jotka ovat 

ihmiselle luonteenomaisia tapoja jäsentää itseään, kokemuksiaan ja elämäänsä. Kertomukset 

koostavat elämää, tuottavat johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta sekä minuuden ja 



 12  

persoonallisuuden yhtenäisyyttä. (Laitinen & Uusitalo, 2008, s. 111–112, 118.) Tutkielmassani 

olen kiinnostunut sekä kerronnallisuuden prosessista, eli elämäntarinan kertomisesta, että ana-

lyysin kohteena olevista kerrotuista elämäntarinoista. Narratiivisella näkökulmallani tarkoitan 

tässä tutkielmassani yhtä lailla konstruktivistista tietokäsitystä kuin elämäntarinallista tutki-

musotetta, aineistonkeruun menetelmiä, aineiston luonnetta ja sen analyysimenetelmiä. 

Narratiivisen näkökulman mukaan ihmiset muodostavat tietoaan ja rakentavat identiteettiään 

kertomusten avulla. Kertomuksissa ilmennetään niitä merkityksiä, joita he ovat luoneet elämäs-

tään ja itsestään. Kertomuksia kerrotaan, toistetaan, korjataan ja rakennetaan koko elämän ajan 

kokemusten lisääntymisen, reflektoinnin, sosiaalisen vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja 

kulttuuristen tekijöiden kautta. Näin muodostuu elämänkerrallista tietoperustaa ja jatkuvasti 

kehkeytyvää kertomusta. (Rosenthal, 2005, s. 28; Paananen, 2008, s. 19–22; Heikkinen, 2018, 

s. 178.) Myös Jerome Bruner (1986) ja Heikkinen (2018, s. 185) näkevät narratiivisten lähes-

tymistapojen ytimien olevan hermeneuttisia. Jos tarina nähdään ihmisen sisäisenä tapana jär-

jestää elämän tapahtumia ymmärrettävään muotoon, niin hermeneuttinen kehä luo perustan 

sille, miten muodostamme tarinoille merkityksiä (Hänninen, 1999, s. 25).  

Narratiivinen tutkimusote hyödyntää hermeneutiikkaa, joka korostaa kokemuksen kielelli-

syyttä ja kertomuksellisuutta. Kokemukset muodostuvat sekä yksilöllisesti että sosiaalisesti. 

Kerrontaan kietoutuu koettujen tunteiden ja elämysten lisäksi sepitteitä, joilla voidaan tavoitella 

esimerkiksi miellyttämistä, manipuloimista tai asioiden hämärtämistä. Sosiaalisissa tilanteissa 

jaetut kertomukset muotoilevat myös yhteistä kokemusten maailmaa, joihin kertomusten kautta 

luodaan mielekkyyttä. (Tökkäri, 2018, s. 65–66.) 

Catherine Riessman (2001, s. 81) tähdentää, että elämäntarinat vaativat aina tulkintaa ja analy-

sointia. Hän toteaa myös, että tarinat ovat aina valikoivia. Kertoja päättää, mitä missäkin tilan-

teessa kertoo, mitä asioita haluaa painottaa ja toistaa. Elämäntarina onkin aina kuva kertojan 

sen hetkisestä identiteetistä, jonka hän siinä tilanteessa haluaa paljastaa ja tehdä näkyväksi. 

Myös Kirsi Nousiainen (2004, s. 36) painottaa, että elämäntarinaa ei voida nähdä suorana hei-

jastuksena kertojan elämästä tai identiteetistä. Silti elämäntarinalla ja identiteetillä voi nähdä 

olevan yhteyksiä; kertomus esittää kertojan sen hetkisiä tulkintoja valikoiduista elämänkoke-

muksistaan (mts. 32).  

Hänninen (1999) kuvaa tarinankerrontaa mielen sisäisenä prosessina, joka auttaa kertojaa luo-

maan merkityksiä ja ymmärrystä menneisyydestään ja nykyisestä elämäntilanteestaan. Hän on 
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väitöskirjassaan hahmottanut kertojalle sisäisen tarinan ulottuvuuksia, joihin vaikuttavat kerto-

jan sosiaalinen ympäristö, sen kulttuuriset kertomukset ja materiaaliset olosuhteet. Ensimmäi-

senä ulottuvuutena on alkuperäinen tapahtuma, toisessa ulottuvuudessa siitä kerrotaan itselle 

reflektiivisenä sisäisenä puheena ja kolmannessa metareflektiossa tarina esitetään ulospäin tie-

toisena tarinana. Hännisen määrittelemä sisäinen tarina vaikuttaa jatkuvasti yksilön tekoihin ja 

valintoihin. Odottamattomat tilanteet johtavat sisäisen tarinan muutokseen ja jatkuvaan proses-

siin. (Mts. 19–23.) 

Kirsi Juhila (2018) toteaa, että narratiivisessa identiteettityöskentelyssä suuntana on tuleva ta-

rina. Elämäntarinan rakentamisen lähtökohtina voivat olla mennyt, koettu, eletty tai kerrottu 

elämä, joiden läpikäyminen ja jäsentäminen antavat aineksia itsensä uudenlaiselle ymmärryk-

selle. Menneisyyden tapahtumia, haasteita ja kokemuksia pyritään jäsentämään osaksi elämän-

tarinaa, jotta se tukisi nykyistä ymmärrystä ja vahvistaisi myönteistä tulevaisuuden identiteet-

tiä. (Mts. 82.) Juhilan sanoin sosiaalityössä toimitaan usein juuri ”tarinoituneiden elämien” pa-

rissa. Asiakkaalle elämäntarinan kertominen on elämän jäsentämistä ja arviointia, tapahtumien 

pohdintaa, itsensä paikantamista ja tulevaisuuden ennakoimista. Näissä tarinoituneissa elä-

missä merkittävään rooliin asettuvat toiset ihmiset, suhteet heihin, heille tarinassa annetut roolit 

ja merkitykset. (Mts. 31–32.) Juhilan tavoin tutkimusaineistoni keruuprosessin suhteen tiedos-

tan, että tarinoita kerrottaessa ne samalla esitettiin minulle. Siten tilanne muodostui jaetuksi ja 

väistämättä vuorovaikutteiseksi: minä kuulijana houkuttelin esiin tietynlaista kerrontaa ja osal-

listuin siten osaksi elämäntarinan rakentamista.  

Narratiivisen työskentelymetodin keinoilla jäsennetään siis elämänkokemuksia, etsitään uusia 

näkökulmia ja hahmotetaan vaihtoehtoisia tarinoita tulevaisuuteen. Narratiivinen työskente-

lyote voidaan käsittää vuorovaikutuksellisena, tavoitteellisena ja strategisena toimintana, joka 

voi toimia niin keskustelun mahdollistajana kuin avustajana toisenlaisten mahdollisuuksien 

löytämiseen. (Laitinen & Uusitalo, 2008, s. 115–116.)  Känkänen (2013) korostaa myös, että 

kertomuksessa merkittävää ei ole totuudellisuus, vaan yhteisesti työskentelyssä jaettu kokemus 

ja siitä syntyvä ymmärrys. Hänen mukaansa elämänkerrallista työtapaa tarvittaisiin usein on-

gelmien varjoihin jääneiden voimavarojen ja vahvuuksien löytämiseksi. (Mts. 47.)  

Narratiivinen työskentelyote tarjoaa ihmiselle tilaa reflektoida elämäänsä. Kuuntelevalle osa-

puolelle se antaa kokonaisvaltaisen ja vuorovaikutuksellisen työkalun tilanteiden ymmärtämi-

seen. Kuuntelevan rooliksi muodostuu myös kanssakulkijuus. Sosiaalityön narratiivisesta työs-

kentelytavasta väitellyt Johanna Björkenheim (2018, s. 83) kirjoittaa elämäkerrallisen 



 14  

toimijuuden tukemisesta ja vahvistamisesta, jotta sosiaalityön asiakkaalle muodostuisi kyky 

yhdistää elämänhistoriaansa ja tulevaisuutensa näkymiä. Siten voisi syntyä pyrkimyksiä muo-

kata elämäänsä pidemmällä tähtäimellä, kulloisissakin ajallisissa, sosiaalisissa ja fyysisissä olo-

suhteissa. Elämänkerrallinen toimijuus sisältää itsereflektiivistä uskoa kykyynsä tehdä valintoja 

elämänsä käännekohdissa ja saavuttaa siten elämänsä tavoitteita. Björkenheim tähdentää kui-

tenkin, että elämänkertahaastatteluja ei ole sosiaalityössä aina mahdollista eikä tarpeellista to-

teuttaa, mutta ”elämänkerrallisten silmälasien” kautta sosiaalityöntekijä voisi katsoa jokaisen 

asiakkaan tilannetta. (Mts. 94.) 

Tutkielmassani on kyse narratiivisesta lähestymistavasta eli kerronnallisuudesta. Kertomuksen 

(eng. narrative) ja tarinan (eng. story) käsitteitä käytetään arkitasolla usein synonyymeina. Kir-

jallisuustieteen parissa käsitteille on kuitenkin määritelty vivahde-ero. Ymmärrän tutkielmas-

sani Heikkisen (2018, s. 174) tavoin kertomuksen narratiivisena yläkäsitteenä, joka sisältää ta-

rinallisen tapahtumankulun lisäksi kulttuurisesti ja historiallisesti muovautuneet kertomisen ta-

vat, käytänteet, muodot ja tyylit. Tarina tarkoittaa siten vain tapahtumakulun kuvauksen, joka 

vastaa kysymykseen, mitä on tapahtunut. Tarinaan sisältyvät tapahtumien (eng. events) mukana 

tekojen (eng. acts) ja sattumusten (eng. happenings) äärellä toimivat henkilöt (eng. characters) 

ja paikat (eng. settings). Tarinan voi siten kertoa monella eri tapaa, erilaisissa olosuhteissa ja 

tilanteissa. (Mts. 172–175, Abbottia, 2009, soveltaen.) Hänninen (2018, s. 190) määrittelee sa-

mansuuntaisesti tarinan käsitteen tarkoittavan tapahtumakulkujen merkitysrakennetta. Tarinan 

vaihtelevia esitystapoja hän kutsuu puolestaan kertomuksiksi (mts.). Tutkielmassani keskityn 

minulle kerrottuihin elämäntarinoihin. 

Tutkielmassani kiinnostukseni ei kohdistu kerronnan tapojen, käytänteiden, muotojen tai tyy-

lien analysoimiseen, vaikka tiedostan niiden vaikutuksen kerrontaan. Päädyin siten käyttämään 

mielestäni tilanteisiini luontevamman kuuloista elämäntarinan käsitettä (eng. life story; Lieb-

lich ym., 1998). Tämä juontuu alkuperäiseen inspiraatiooni soveltaa aineistonkeruussani iden-

titeettipsykologiassa käytettyä elämäntarinahaastattelun menetelmää (eng. the life story inter-

view, McAdams, 2008; ks. myös Hänninen, 2018, s. 202). Tarkoitan elämäntarinalla minulle 

suullisesti kerrottuja ja kirjalliseen muotoon litteroimiani juonellisia ja ajallisia merkityskoko-

naisuuksia. Kertoja on valikoinut tällöin tilanteeseen sopivan osan tapahtumiensa virrasta ja 

jäsentänyt sen kyseiseen tilanteeseen sopivaksi ja itselleen merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. 

Tällä elämäntarinalla on koossapitävä juoni, joka kulkee alun ja keskikohdan kautta loppuunsa 

(Hänninen, 2018, s. 190). Tutkielmassani olen kiinnostunut erityisesti siitä, miten sosiaalinen 
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sirkus näyttäytyy osana kertojan elämäntarinaa. Tällöin tutkimusaineistokseni rajautuivat mää-

rättyyn aiheeseen, elämänvaiheisiin ja ajanjaksoihin kohdistuvat elämäntarinoiden osat.  

 

4.3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkielmani tehtävänä on lisätä ymmärrystä sosiaalisen sirkuksen luomista mahdollisuuksista 

sosiaalityöhön. Aikaisemmat sosiaalisesta sirkuksesta tehdyt tutkimukset ovat pääosin toteu-

tettu sirkuskurssille osallistumisen yhteydessä tai heti sen jälkeen havainnoinnin, haastattelujen 

ja kyselyjen keinoin. Ne ovat osoittaneet sirkustoiminnan välittömistä myönteisistä vaikutuk-

sista osallistujien toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Tässä tutkielmassa tarkastelen kuitenkin 

elämäntarinoissa esiintyviä sirkuksen antamia merkityksiä ja vaikutuksia elämään silloin, kun 

sirkustoiminnan aloittamisesta tai siihen osallistumisesta on kulunut jo useampi vuosi. Tutkin 

sosiaaliseen sirkukseen jossakin elämänvaiheessaan osallistuneiden elämäntarinoita. Kiinnos-

tukseni kohteena on erityisesti se, miten sirkus näyttäytyy heidän elämäntarinoissaan. 

Tutkimuskysymyksinäni ovat:  

1) Miten sosiaalinen sirkus esiintyy kertojien elämäntarinoissa? 

2) Millaisia merkityksiä sosiaalinen sirkus on saanut kertojien elämäntarinoissa, ja miten 

he kuvaavat sen vaikutuksia elämäänsä? 

Kiinnostukseni kohteena oli erityisesti, millaisessa elämäntilanteessa sosiaalisen sirkuksen toi-

minta tuli kertojien elämään, mitä ja miten he tässä hetkessä kertovat sirkuskokemuksistaan ja 

miten sirkuksen vaikutukset näyttäytyvät heidän elämäntarinoissaan. Tutkielmassani etsin so-

siaalisen sirkustoiminnan aikaansaamia merkityksiä ja vaikutuksia osallistujiensa elämiin siten 

kuin ne näyttäytyvät kerrotuissa elämäntarinoissa.  

Vaikka pyrin lähestymään aineistoa mahdollisimman avoimesti, olin tietoinen ennakkokäsityk-

sistäni ja sen kautta muodostuneesta esiymmärryksestäni, jotka ovat syntyneet sosiaalisesta sir-

kuksesta lukemistani ja kuulemistani lähteistä. Fenomenologiassa ihminen nähdään suhtautu-

van ympäristöönsä intentionaalisesti eli merkityksellisesti. Kaikki ihmisten kertomat kokemuk-

set rakentuvat merkityksiksi. (Laine, 2015, s. 31.) Tarkastelen elämäntarinoissa niitä toisiinsa 

liittyviä asioita, tekijöitä, tunteita, tapahtumia tai tilanteita, joita kertojat esittävät sosiaalisesta 

sirkuksesta myönteiseen tai kielteiseen suuntaan itselleen keskeisinä. Merkityksen käsitteellä 

tarkoitan tässä yhteydessä niitä toisiinsa suhteutettuja asioita, jotka muodostavat subjektiivisia 
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merkityksiä. Merkitykset voidaan jakaa tiedostettuihin ja tiedostamattomiin sekä yksilöllisiin, 

yhteisöllisiin ja universaaleihin merkityksenantoihin. (Moilanen & Räihä, 2015, s. 52–55). Vai-

kutuksilla puolestaan etsin mahdollisia muutoksia kertojien elämässä. Vaikutuksilla voidaan 

tarkoittaa sosiaalisen sirkustoiminnan tuomaa mahdollista hyötyä tai haittaa elämälle.  

Tutkimushypoteeseina ovat lukemistani aikaisemmista tutkimuksista syntyneet oletukset, että 

sosiaalisen sirkuksen keinoin yksilö tavoittaisi parempaa itsetuntemusta ja -ymmärrystä sekä 

hänen elämänhallinnan taitonsa ja sosiaaliset kykynsä toimia ryhmässä vahvistuisivat (mm. 

Kinnunen ym., 2013b; Vilmilä, 2018). Tutkielmani kohdistui erityisesti sirkuksen paikkaan, 

rooliin ja annettuihin merkityksiin kerrotuissa elämäntarinoissa. Tarkastelen sitä, miten sirkus 

näyttäytyi elämäntarinoissa ja vahvistuvatko aikaisempien tutkimusten tulokset sosiaaliseen 

sirkustoimintaan osallistumisen voimaannuttavista vaikutuksista vielä muutama vuosi toimin-

nan jälkeen. 

 

5 Menetelmät ja aineistot 

Etsin elämäntarinansa kertojia syksyllä 2018 erään sosiaalista sirkustoimintaa järjestävän tahon 

kautta. Olin esittänyt heille toiveenani löytää henkilöitä, joilla olisi jo useamman vuoden per-

spektiivi sosiaaliseen sirkustoimintaan osallistumisesta. Sirkuksen toimijat lähettivät kutsukir-

jeeni (liite 1) yhteyskanaviensa kautta nyt jo täysi-ikäisille sosiaalisen sirkuksen toimintaan 

osallistuneille henkilöille. Muutaman päivän kuluttua sain sirkuksen yhteyshenkilöltä viestin, 

jossa oli viiden haastattelusta kiinnostuneen henkilön etunimet ja puhelinnumerot.  

 

Otin ensimmäisen yhteydenoton elämäntarinahaastattelusta kiinnostuneille henkilöille puheli-

mitse WhatsApp-sovelluksen kautta. Halusin lähestyä heitä vapaamuotoisesti, kertoa tarkem-

min tutkimuksestani ja sen raameista sekä lähettää heille vielä uudelleen kutsukirjeeni tausta-

tiedoiksi. Tämän jälkeen olin heihin puhelimitse yhteydessä ajankohdan ja paikan varaamiseen 

liittyvissä asioissa. Ensimmäistä tapaamista edeltävänä päivänä lähetin kaikille vielä viestin, 

jossa muistutin seuraavan päivän tapaamisesta sekä kysyin mahdollisia allergioita ja ruokava-

lioita pientä tarjoilua ajatellen. Viestittelyni oli tarkoituksellisesti epämuodollista, tavoittelin 

välitöntä vuorovaikutusta.  

 

Ensimmäiset tapaamiset toteutuivat marras-joulukuussa vuonna 2018. Kohtasin viisi nuorta ai-

kuista, jotka olivat osallistuneet sosiaaliseen sirkustoimintaan jossakin elämänvaiheessaan. 
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Iältään he olivat 20–30-vuotiaita. Ajallinen perspektiivi sosiaaliseen sirkustoimintaan vaihteli 

siten, että pisimmillään sirkukseen osallistumisesta oli noin kymmenen vuotta ja lyhimmillään 

ensikontakti sirkukseen oli saatu noin vuosi sitten. Kaksi elämäntarinansa kertojaa oli aloittanut 

sirkuksen harrastamisen lähiösirkuksessa. Kolme kertojaa oli osallistunut 15–29-vuotiaille tar-

koitetun monialaisen Ohjaamo-toiminnan kautta sosiaalisen sirkuksen työpajoihin. Ohjaamon 

tavoitteina on tukea eri syistä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria työvalmiuksien ja 

arjenhallintataitojen vahvistamiseksi (Westerback, 2017, s. 48). Kahdelle kertojalle sirkus oli 

jäänyt pysyväksi osaksi tämän hetkistäkin elämää. Kolmelle kertojalle sirkustoiminta on ollut 

vaihtelevaa tai sairastumisista ja loukkaantumisista johtuen keskeytynyt. Kolme kertojaa oli 

ollut myös eri pituisissa jaksoissa työkokeiluissa yhteystahona toimivassa sirkuksessa. Kaksi 

toimi parhaillaan osa-aikaisesti sirkusryhmien ohjaajina. En pyytänyt kertojilta taustatietoja 

suojellakseni heidän anonyymisyyttään. Edellä esitetyt tiedot tulivat esille kerrotuista elämän-

tarinoista. Edellä esitetyt määrittelyt myös vaihtelivat viiden henkilön välillä. 

 

Tutkimusaineistossani on huomioitavaa otoksen valikoituminen henkilöihin, jotka ovat jollakin 

tavalla hyötyneet sirkuksen toimintatavoista tai ainakin jääneet sirkusyhteyksien piiriin. Tie-

dostan, että tutkielmastani jäävät tavoittamatta myös sellaiset henkilöt, joille on vaikeaa kertoa 

elämästään vieraalle ihmiselle, jotka eivät koe aihetta omakohtaisesti tärkeäksi tai, joilla ei ole 

tarvetta tai halua sanoittaa kokemuksiaan. Lähtökohtaisesti ajattelen tarinan kertomisen olevan 

hyödyllinen tapa jäsentää elämää, luoda identiteettiä ja omaa paikkaa sosiaalisessa kentässä. 

Kaikille ei ole kuitenkaan helppoa olla verbaalisessa vuorovaikutuksessa tai puhua asioistaan 

tuntemattomalle. (Laitinen & Uusitalo, 2008, s. 121–122.) Aineistoni pohjalta tutkielmani on 

siis tapaustutkimus siitä, miten sosiaaliseen sirkukseen jossakin elämänvaiheessaan osallistu-

neet ja siihen myönteisesti suhtautuvat ihmiset kertovat elämäntarinoissaan sosiaalisen sirkuk-

sen merkityksistä ja vaikutuksista elämäänsä. 

 

5.1 Ensimmäinen tapaaminen – episodinen elämäntarinahaastattelu 

Tutkimusaineistoni kerääminen toteutui soveltaen narratiivisen elämänkertahaastattelun peri-

aatteita episodisissa elämäntarinahaastatteluissa (mm. Äärelä, 2012; Wiikla, 2017). Narratiivi-

sessa haastattelussa ollaan kiinnostuneita ihmisten elämänkuluista, elämänkokemusten ja mer-

kityksellisyyksien rakentumisista (Paananen, 2008, s. 23). Haastattelu perustuu kertojalähtöi-

syydelle. Episodisessa elämäntarinahaastattelussa hyväksytään ajatus, että kerrotut elämäntari-

nat eivät välttämättä aina ole yhtenäisesti eteneviä tarinoita. Siinä yhdistetään elementtejä 
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avoimesta, vapaasta narratiivisesta haastattelusta ja perinteisestä teemahaastattelusta. (Laitinen 

& Uusitalo, 2008, s. 122–124.)  

Muun muassa Gabriele Rosenthal (2005) on käyttänyt narratiivisissa haastatteluissaan lähtö-

kohtinaan mahdollisimman avoimesti muotoiltua tilannetta, joka houkuttelisi haastateltavaa 

kertomaan käsiteltävästä teemasta vapaasti vain alkukysymyksen pohjalta. Tämän jälkeen ker-

tojan pääkertomus kuunnellaan ilman keskeytystä tukien kerrontaa vain eleillä. Vasta pääker-

tomuksen päätyttyä haastattelija voi esittää ”sisäisiä narratiivisia kysymyksiä” tarinassa esiin 

tulleista teemoista ja tämän jälkeen ”ulkoisia narratiivisia kysymyksiä” muista tutkijaa kiinnos-

tavista teemoista, joita ei avoimessa kerronnassa tullut esiin. Lopuksi tutkija voi vielä esittää 

kuvailevia ja argumentoivia kysymyksiä.  

Dan P. McAdams (2008) on puolestaan laatinut identiteettipsykologian piirissä käytetyn puo-

listrukturoidun elämäntarinan haastattelumallin (eng. the Life Story Interview), jossa haastatel-

tavaa pyydetään aluksi pohtimaan minkälaisen sisällysluettelon elämäntarinastaan laatisi, min-

kälaisiin elämänjaksoihin jakaisi eletyn elämänsä sekä minkälaisia merkittäviä hetkiä, tapahtu-

mia, ihmisiä ja käännekohtia elämässä on ollut. Tämän jälkeen elämäntarinan kerronnassa ede-

tään haastatellen eri elämänvaiheteemojen kautta. (Mt.) Jaber Gubrium ja James Holstein 

(2003, s. 75–78) toteavat samansuuntaisesti, että haastattelija voi tarjota haastateltavalle myös 

välineitä ja keinoja menneiden elämäntapahtumiensa nimeämiseksi ja käsitteellistämiseksi.  

Koska olin tutkijana kokematon, koin turvallisemmaksi raamittaa aineistonkeruutani. Siten ky-

kenin myös valmistautumaan tapaamisiin. Pohdin myös tapaamisten mielekkyyttä osallistujille, 

jos toimisin vain yhden avoimen narratiivisen alkukysymyksen pohjalta. Epäilin aineiston jää-

vän tällöin pinnalliseksi. Koska olin erityisesti kiinnostunut siitä, miten sosiaalisen sirkuksen 

mukanaolo näyttäytyy elämäntarinoissa, päädyin soveltamaan puolistruktuurista episodista elä-

mäntarinahaastattelua, jossa yhdistyvät edellä esitettyjen Rosenthalin narratiivisen haastattelun 

ja McAdamsin teemahaastattelun piirteitä (kuten mm. Laitinen & Uusitalo, 2008, s. 123–124; 

Äärelä, 2012, s. 87).  

Omista lähtökohdistani johtuen koin mielekkäänä yhdistää aineistonkeruussa luovia ja visuaa-

lisia työmenetelmiä. Elämäntarinan kerrontaa avustavina ja tukevina tekijöinä päätin siten käyt-

tää aineistonkeruussa kahta elämäntarinallisuuteen liittyvää metaforaa: kirjan sisällysluetteloa 

(McAdams, 2008) ja tukikortteja (mm. Äärelä, 2012; Wiikla, 2017), jotka leikkasin palapelin-

palojen muotoisiksi. Elämäntarinan kertomisen aikana päätin myös tehdä muistiinpanoja 
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elämänjanaan. Tarinankertomisen päätyttyä elämänjana-muistiinpanot käytiin kertojan kanssa 

yhdessä läpi ja pyysin kertojaa piirtämään elämänjanan päälle elämänviivan visualisoidakseen 

mennyttä elämäänsä (mm. Jokiranta, 2003).  

Suunnittelin ensimmäiselle tapaamiskerralle väljän rakenteen, jonka toteutin mahdollisimman 

samanlaisena jokaisessa viidessä haastattelussa. Tarjosin aluksi juotavaa ja syötävää, joista olin 

edellisenä iltana haastateltavien kanssa viestitellyt. Kävimme samalla läpi tutkimukseni tarkoi-

tuksen ja allekirjoitimme tutkimussopimuksen. Tähdensin kertomisen vapaaehtoisuutta ja mah-

dollisuutta tarvittaessa keskeyttää. Annoin jo tässä vaiheessa haastateltaville kiitokseksi eloku-

valipun. Tämän jälkeen selostin tilanteen etenemisen, oman roolini ja esittelin kaikille mahdol-

lisimman samalla tavalla sisällysluettelon ja tukisanakortit. Tavoitteenani oli, että haastateltavat 

muodostaisivat aluksi sisällysluettelon avulla itselleen elämäntarinansa kokonaiskuvaa ja ra-

kennetta, sekä hahmottaisivat tukisanakorttien avulla elämäntarinan mahdollista sisältöä.  

Tukisanakorteiksi olin leikannut palapelinpalojen muotoisia pahvikortteja, joihin kirjoitin juo-

nellisuutta mahdollisesti helpottavia sanoja tarinan esimerkinomaisiksi aiheiksi (kuten mm. Ää-

relä, 2012; Wiikla, 2017.) Tukisanakortteihin kirjoitin sanoja McAdamsin (2008) elämäntari-

nahaastattelun teemoista. Tukikortteihin kirjoitin ajanjaksoja kuvailevat sanat: lapsuus, nuo-

ruus, nykyisyys. Elämään vaikuttaviin asioihin viittasivat: ihminen, paikka, ryhmä, tapahtuma, 

tekeminen. Teemoina olivat sanat: terveys, sirkus, muistot, unelmat. Olotiloihin viittasivat sa-

nat: itsevarmuus, turvallisuus. Tunteita kuvaavia sanoja olivat: ilo, suru, rohkeus, pelko. Täh-

densin kertojille, että sanojen tarkoitus on vain helpottaa kerrontaa, niitä voi tarvittaessa käyttää 

mieleen palauttamisen keinoina tai ne voi halutessaan jättää huomiotta.  

Seuraavaksi pyysin haastateltavia kertomaan elämäntarinansa narratiivisen haastattelun tavoin 

avoimella pyynnöllä: “kerro minulle elämäntarinasi”. Tätä tarinankerronnan vaihetta en kes-

keyttänyt. Olin aktiivinen kuuntelija ja tein samalla kerrotusta elämäntarinasta esiin tulleista 

asioista muistiinpanoja elämänjanaan. Lopuksi, jos kertojan elämäntarinassa ei ollut esiintynyt 

sirkusteemaa, tein tarkentavia kysymyksiä liittyen sirkustoiminnan tapahtumiin ja kokemuksiin 

(liite 3). Tämän jälkeen katsoimme yhdessä elämänjana-muistiinpanoni ja pyysin kertojaa piir-

tämään janan päälle elämänsä nousu- ja laskukohdat elämänviivaksi (kuten mm. Jokiranta, 

2003). Tarkoituksenani oli hahmottaa elämää myös visuaalisesti etenevänä ja tilanteittain vaih-

televana kokonaisuutena.  
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Elämänjana ja -viiva ovat juurtuneet sosiaalityön käytännön menetelmiksi, jotka olivat itselle-

nikin tuttuja ja turvallisia tapoja hahmottaa ja visualisoida mennyttä (kuten mm. Känkänen, 

2013; Jokiranta, 2003). Elämänjana suuntaa kuitenkin elämän käsittämistä lineaarisesti eteen-

päin ohjautuvana tapahtumaketjuna. Myös Juhila (2018, s. 95) kiinnittää huomion sosiaali-

työssä yleisesti käytössä olevaan elämää lineaarisesti jäsentävään aika-ajatteluun, jolloin men-

nyttä elämää tulkitaan ja tehdään ymmärrettäväksi tätä hetkeä selittävänä ja tulevaisuuteen 

suuntaavana, progressiivisena orientaationa. Juhila (mts.) kuitenkin huomauttaa, että mennyt, 

nykyinen ja tuleva aika kietoutuvat usein monin tavoin yhteen arjen rutiineissa, tapahtumissa 

tai vuodenaikojen syklisessä ajassa. Syklinen aika kuitenkin kannattelee tai hukuttaa tämän het-

kistä elämäntilannetta. Syklinen aikakäsitys tuo eri tavalla käsittelyyn psyykkiset, fyysiset, so-

siaaliset ja henkiset tarpeet, jotka ovat läsnä tässä hetkessä. (Mts. 97–98.) Koen kuitenkin elä-

mänjanan lineaarisen aikakäsityksen kuvaavan osuvasti elämäntarinallista perspektiiviä. Piir-

retyt elämänviivat etenevät usein eri ihmisillä eri tavoin: osa piirtää elämänviivaansa sahaten 

lähes paikallaan sydänkäyrän lailla, toisten viivojen ollessa suoraviivaisempia. Elämänviivasta 

voi hahmottaa elämän käännekohtia ja ilmaista tarinaa visuaalisin keinoin sanallisen tarinan-

tuottamisen ohella. (Jokiranta, 2003, s. 185.) Aineistokeruussani elämänviivan avulla halusin 

hahmottaa konkreettisesti, missä kohtaa sirkus saapui kertojien elämään ja minkä suuntaisesti 

elämä sen jälkeen etenee. Näen elämänviivan piirtämisen merkityksen tukemassa mielikuvaa 

elämän kokonaisuudesta ja sen jatkuvuudesta.  

Kutsun soveltamaani episodista elämäntarinahaastattelua elämäntarinalliseksi prosessikseni, 

joka eteni ensimmäisissä tapaamisissa seuraavanlaisesti: 

1. Kerroin tutkimuksen tarkoituksesta ja aiheesta (liite 1).  

2. Allekirjoitimme tutkimussopimuksen (liite 2). Annoin kiitokseksi elokuvalipun. 

3. Kerroin haastattelutilanteen etenemisestä ja omasta roolistani.  

4. Esitin kertomista avustavina elementteinä:  

- Tukisanakortit, jotka asettelin kortit pöydälle tai lattialle kaikille samaan järjestykseen. 

(mm. Äärelä, 2012; McAdams, 2008).  

- Sisällysluettelo. Pyysin haastateltavaa ajattelemaan elämäänsä kirjana ja miettimään, 

millainen sisällysluettelo siitä voisi tehdä (mm. McAdams, 2008). 

5. Kehotin tarinankerrontaan avoimella pyynnöllä: kerro minulle elämäntarinasi (mm. Ro-

senthal, 2005). Kuuntelin aktiivisesti keskeyttämättä; kirjoitin kerrottuja asioita elämänja-

naan. 
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6. Esitin tarkentavia kysymyksiä sosiaalisesta sirkuksesta (liite 3). 

7. Kävimme yhdessä läpi elämänjana-muistiinpanoni. 

8. Pyysin piirtämään elämänjanan päälle elämänviivan kuvaamaan tapahtumien tunnepuolen 

kokemuksia (mm. Jokiranta, 2003). 

Ollessani alussa itse aktiivisesti äänessä annoin tarinankertojille myös aikaa tunnustella minua, 

asettautua tilanteeseen ja asennoitua elämäntarinansa kertomiseen. Yksi tapaaminen alkoikin 

siten, että kertoja esitti puolestaan minulle kysymyksiä aiheenvalinnastani ja huomasin kerto-

vani hänelle katkelman elämäntarinaani aiheeseen liittyen. Koin tilanteet luontevina; jokaisesta 

tapaamista jäi ainakin minulle välitön tunnelma. 

Pyysin kertojilta palautetta molempien tapaamiskertojen yhteydessä siitä, miten he kokivat käy-

tetyt menetelmät. Kukaan kertojista ei sanonut olleensa aikaisemmin vastaavassa tilanteessa. 

Kolmella kertojalla oli kuitenkin ollut terapeuttisia kontakteja, joten he olivat tottuneempia ker-

tomaan elämästään ja käsittelemään menneitä elämänkokemuksiaan. Kokemukset vaihtelivat 

elämäntarinallista kerrontaa avustavista elementeistä, sisällysluettelosta, tukisanakorteista ja 

elämänviivasta. Tuija Eronen (2012, s. 105) huomauttaa myös kulttuurissa esitettyjen yleisten 

mallitarinoiden voivan toimia oman tarinankertomisen mahdollistajana tai sen esteenä. Tari-

noista kerrotaan sellaisia, jotka koetaan kulttuurisesti ja tilanteisesti hyväksyttävinä.  

 

Kertojista neljä sanoi kokeneensa sisällysluettelon pohtimisen kerrontaansa jäsentävänä teki-

jänä. Tukisanakortit vaikuttivat kuitenkin myös ohjaavan kerrontaa.  

 
Palapelikortit oli todella suuri apu. Olis itte vaikee rupee ihan kaikkea käymään läpi, mut 
nää helpotti sitten sitä, mitä kannattaa sanoa. 1R 
 

Kertojan kommentin mukaan annettujen tukikorttien sanat määrittelivät sen, mitä hänen ”kan-

nattaa” kertoa. Kertoja rakensi oletettavasti elämäntarinansa sellaiseen muotoon kuin oletti mi-

nun haluavan saada. Hän etsi katseellaan tarinan eri vaiheessa korteista vinkkejä siihen, mitä 

puhua, mistä ja miten jatkaa tarinaansa. Hän myös käytti niitä sanoja, joita näki edessään. 

Kaikki kertojat oletettavasti myös suhteuttivat kertomansa oletuksiinsa tilanteesta. Olin tuonut 

avoimesti esiin sosiaalisen sirkuksen olevan kiinnostuksen kohteenani. Väistämättä tämä tie-

toisuus on vaikuttanut siihen, millaisia elämäntarinoita minulle kerrottiin ja millaisia painotuk-

sia tarinoissa esiintyi. On siten huomioitavaa, että elämäntarinat ovat selkeästi siinä tilanteessa 

vuorovaikutuksellisesti tuotettuja. Elämäntarinat olivat mielestäni kuitenkin tutkimuksellisesti 
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kiinnostavia, kertomisen ja tiedon arvoisia. Mikään ei koskaan ole koko totuus, vaan katkelmia 

siitä (Hänninen, 2000, s. 55; Laitinen &Uusitalo 2008, s. 114–115). 

 

5.2 Toinen tapaaminen – elämäntarinan lukeminen ja reflektoiminen 

Halusin luoda elämäntarinalliselle prosessilleni luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä antamalla ker-

tojille jälkikäteen luettavaksi oman elämäntarinansa litteraation (mm. Laitinen & Uusitalo, 

2008, s. 129). Puhuttu kieli on usein ajatusten ja sanojen etsintää, katkeilevaa ja osin jäsenty-

mätöntä ajatuksenvirtaa. Tästä johtuen muokkasin litteroituja elämäntarinoita reflektointia ja 

analyysiä varten poistamalla puhekielen täytesanoja, kuten ”niinkun”, ”totanoiniin”, ”silleen”. 

Lisäsin kerrontaan pilkkuja, pisteitä ja tein luettavuutta sujuvoittavia kappalejakoja. Elämänta-

rinat jäivät kuitenkin puhekieliseksi kuvastaen kertojien ilmaisutapoja. Tulostin elämäntarinat 

vihkomuotoisina kaikille kertojille. Lisäsin elämäntarinoihin myös valokuvia laadituista sisäl-

lysluettelosta, elämänjanosta ja -viivoista. 

 

Keräsin tutkimusaineistoni siis kaksivaiheisesti: tapasin viisi elämäntarinansa kertojaa ensim-

mäisen kerran marras-joulukuussa 2018 ja heistä neljä toistamiseen tammi-helmikuussa 2019 

reflektiotapaamisissa. Yksi elämäntarinan reflektio toteutui kertojan pyynnöstä puhelimitse 

tammikuussa 2019, jolloin postitin hänelle tulostetun elämäntarinansa ja keskustelimme sen 

lukemisesta sovitusti puhelimessa.  

Toisella tapaamiskerralla haastateltavat lukivat ensin itsekseen oman elämäntarinansa minun 

poistuessani toisaalle. Lukemisen jälkeen kävimme vapaamuotoisesti keskustelua siitä, millai-

sia ajatuksia ja tunteita elämäntarinan lukeminen herätti sekä minkälainen kokemus elämänta-

rinallinen prosessointi oli heistä ollut. Kolme kertojaa pyysi myös saada elämäntarinansa itsel-

leen sähköisessä muodossa, jotta he voisivat jatkaa ja täydentää omaa tarinaansa myöhemmin 

itseään varten. Lähtökohtaisesti kertojien on hyvä kokea myös itse hyötyvänsä elämäntarinal-

lisesta prosessista. Ihanteellisessa tapauksessa elämäntarinan kertominen voi toimia itseymmär-

rystä tuottavana ja identiteettiin vaikuttavana tapahtumana (Nousiainen, 2004, s. 42). 

Elämäntarinalliset prosessit kestivät jokaisen kertojan kohdalla vain kahden tapaamiskerran ja 

yhteensä muutamien tuntien ajan. Yleisesti prosessilla tarkoitetaan jonkin asian kehityskulkua, 

samankaltaisesti suoritettavien toimenpiteiden sarjaa, jolla on alku, toimintavaihe ja jokin lop-

putulos. Prosessi-sanalla haluan kuvata ajatustani siitä, että elämäntarinan kertominen, sen 
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lukeminen ja reflektoiminen saisi kertojien mielessä aikaan jotakin. Kuvaan elämäntarinalli-

sella prosessilla sitä, että jonkinlainen mielensisäinen matka voisi alkaa elämäntarinansa kerto-

misesta, sen painettuna näkemisistä, lukemisesta ja siitä keskustelemisesta. 

Reflektiokeskustelussa eräs kertoja kuvasi elämäntarinallisen prosessinsa alkaneen ja syventy-

neen tapaamiskertojemme aikana seuraavanlaisesti: 

 
K: Onko sulla semmoinen olo, että sä itse ymmärrät itseesi? 
4: On, ja sit tuntuu nyt jotenkin, on vähän semmoinen, helpottava olo 
K: Eli tarkoitatsä, että tällä tarinankertomisella? 
4: Joo ja nyt kun luki. Mutta myös ehkä mä mietin taas tätä sirkuksen osaa tässä, että 
ymmärtää itteeni. Että just sai sen rutiinin ja sai niitä niinkun sirkushetkiä, niitä hen-
gähdysreikiä ja tuntuu, että mä oon elossa, niin sit sai sitä etäisyyttä siihen kurjuuteen 
missä eli. Niin sen myötä sai myös ymmärrystä. (…) Mulla on vähän niinkun löytynyt 
sellainen hirmu syvyys tai semmoinen itseymmärrys. 4R 
 

Uudenlaisen perspektiivin saaminen omaan elämäntarinaansa esiintyi kaikissa reflektoinneissa. 

Oman tarinan näkeminen kirjoitettuna ja tulostettuna vihkomuotoon kerrottiin olevan avaava 

kokemus. Elämäntarinan lukeminen rinnastui oman itsensä ulkopuolelta katsomiseen ja sen 

myötä etäisyyden saamiseen.  

 
En mä ollut koskaan ajatellut, että mun elämästä sais kirjoitettua tommosta. Ehkä just se 
kontrasti tavallaan siihen, että toisaalta, mitä se mun päässä on ja se koko ajatus omasta 
elämästä, ja sit se, että sen periaatteessa lukee niinkun omista sanoista, mut sit kun joku 
muu on laittanut sen tälläin pakettiin. Niin, mun mielestä ei olis yhtään huonoa, että ih-
miset tekisi näin yleisestikin. Että jotenkin saa ihan erilaista perspektiiviä ja semmoista 
just, että pääsee kattomaan itseensä vähän ulkopuolelta ja jopa just tunteisiin, vähän 
niinku kirjaa, just jonkun toisen elämästä. 5R 

 

Toisen kertojan kokemuksen mukaan paperilta luettava tarina laajensi näkemystä omasta men-

neisyydestään ja havahdutti konkreettisesti siihen, mistä ja miten hän on kaikesta kuitenkin 

selvinnyt. Vaihtelevien elämänjaksojen hahmottaminen elämäntarinallisessa prosessissa toi uu-

denlaisen kokonaisnäkemyksen omasta elämästä. 

 

5.3 Aineistot 

Tutkimusaineistoni muodostui edellä kuvatulla tavalla viiden kertojan elämäntarinallisen pro-

sessin äänityksistä. Tutkimusaineistoni sisältää siten: 



 24  

• Viiden kertojan elämäntarinat, joista analysoitavaksi rajautui sosiaalista sirkusta käsittelevät 

osat. 

• Viiden kertojan vastaukset sirkusteemaa tarkentaviin kysymyksiin (liite 3). 

• Viiden kertojan elämäntarinansa lukemisen jälkeiset reflektiokeskustelut ja tapaamisten jäl-

keiset tekstiviestit. 

• Valokuvia laadituista sisällysluetteloista, elämänjanoista ja elämänviivoista.  

Äänitettyä aineistoa kertyi yhteensä 9 tuntia 45 minuuttia. Ensimmäisten tapaamisten äänitteet 

vaihtelivat lyhyimmän ollessa 47 minuuttia ja pisimmän 1 tunti 29 minuuttia. Toisen tapaamis-

kerran äänitteet vaihtelivat 22 minuutin puhelusta 57 minuutin äänitettyyn reflektioon ja kes-

kusteluun. Sanatarkasti litteroitua tekstiä syntyi yhteensä 87 sivua (rivivälillä 1,5), joista luet-

tavaan muotoon muokattua sosiaalista sirkusta käsittelevien elämäntarinoiden ja tarkentavien 

kysymysten osuutta oli yhteensä 48 sivua. Lyhyin analysoitu sosiaalisen sirkusta käsittelevä 

elämäntarina oli 1695 sanan pituinen ja pisimmässä tarinassa oli 4583 sanaa.  

Kutsun tutkimukseeni osallistuneita elämäntarinansa käyttööni antaneita ihmisiä kertojiksi. 

Koen sen kuvaavan ja kunnioittavan heidän rooliaan tutkielmassani: pääosassa ovat heidän ker-

tomansa elämäntarinat. Anonymiteettistä johtuen en halunnut keksiä kertojille uusia nimiä. Oli-

sin siten väistämättä ottanut myös kantaa tutkielmassani merkityksettömässä roolissa olevaan 

sukupuoleen. Kertojien aineistot olen koodannut numeroin 1, 2, 3, 4 ja 5. Aineiston sitaateissa, 

jos kyseessä oli ote elämäntarinasta, olen kirjannut sitaatin perään vain kertojan numeron. Tar-

kentavien kysymysten vastauksissa olen käyttänyt kertojan numeron perässä koodia TK, kuten 

esimerkiksi 1TK, ja reflektiotapaamisen otteissa kirjainta R, kuten esimerkiksi 1R. Olen lyhen-

tänyt esitettäviä aineistositaatteja ja poistanut tunnistettavia sitaattiosia merkitsemällä ne ottei-

siin suluissa olevilla kolmella pisteellä, kuten esimerkiksi (…). 

 

5.4 Menetelmien ja tutkijaposition eettistä pohdintaa 

Sitoudun noudattamaan tutkielmassani Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009) ohjeita hy-

västä tieteellisestä käytännöstä. Olen pyrkinyt toimimaan työssäni rehellisesti, huolellisesti ja 

tarkasti. Huomioin myös Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettiset periaatteet tutkittavien it-

semääräämisen kunnioittamisesta, vahingon välttämisestä ja yksityisyyden suojan huolehtimi-

sesta niin aineiston säilyttämisessä kuin sen käsittelyssä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 

2009.) 
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Tunnistettavuus on aineistossani erityisesti herkkää aluetta. Haastateltavia on vain viisi, he ovat 

keskenään miltei saman ikäisiä ja valikoituivat saman sirkustahon kautta. On oletettavaa heidän 

tuntevan tai tietävän jollakin tavalla toisensa. Pyrin valitsemaan aineistonäytteitä siten, etteivät 

ne loukkaisi tai vahingoittaisi itsensä näytteestä mahdollisesti tunnistavia kertojia. Olen myös 

poistanut aineistosta kaikki nimiin, paikkakuntiin tai muihin tunnistettaviin piirteisiin liittyvät 

kohdat. (Eskola & Suoranta, 2000, s. 57.) 

Laadullisessa tutkimusotteessa tarvitaan sensitiivisyyttä, jota muun muassa Eronen (2012, s. 

55) avaa tutkijan kyvyksi kysyä, kuunnella ja kuulla erilaisia merkityksiä. Myös Gubrium ja 

Holstein (2003, s. 101–102) painottavat tutkimustilanteessa tutkijan eettistä arviointia. He to-

teavat tutkimusaiheiden liikkuvan usein ”eletyn rajalla”. Näen tämän rajan tilanteena, jossa 

elettyjä kokemuksia kerrotaan ja jolloin ne saattavat herättää kertojissaan vanhoja tunteita. Ker-

tomisen yhteydessä eletyt kokemukset tulevat esille ja ymmärrettäviksi paitsi kuulijalle usein 

myös itse kertojalle. Kerrotut elämäntarinat muuttuvat tällöin myös ulkopuolisen analysoita-

vaksi aineistoksi. (Eronen, 2012, s. 56.) Ymmärrän oman eettisen vastuuni kerrottujen elämän-

tarinoiden vastaanottamisessa, niiden tutkimisessa, analysoimisessa ja esittelemisessä. Tiedos-

tan myös, että elämäntarinoiden kerääminen tutkimusaineistoksi ei ole tasavertainen asetelma. 

Elämäntarinan kertominen ja sen luettavassa muodossa näkeminen on interventio kertojan hen-

kilökohtaiseen elämään. Pyrin siten aineistoni esittelemisessä, analysoimisessa, tuloksissa ja 

johtopäätösten tekemisessä mahdollisimman kunnioittavaan ja ymmärtävään esittämistapaan. 

Eräs kertojista sanoi jo ensimmäisen kontaktipuhelun aikana olevansa parhaillaan melko huo-

novointinen. Sovimme siten mahdollisen tapaamisajan hänen toiveestaan muutaman viikon 

päähän. Lähetin hänelle vielä edellisenä päivänä viestin kysyäkseni, onko hän edelleen halukas 

tapaamiseen. Hän vastasi olevansa hieman epävarma siitä, onko hänellä juuri nyt riittävästi jak-

samista käydä läpi elämäntarinaansa, mutta haluavansa kuitenkin tulla tapaamiseen. Korostin 

hänelle mahdollisuutta aina tarpeen tullen keskeyttää. Sovimme, että etenemme täysin hänen 

tahtiinsa, sen hetkisen voinnin ja tilanteen mukaisesti. Tiedostin, että elämäntarinallinen mene-

telmä ei sovellu akuutissa elämänkriisissä olevalle (Björkenheim, 2018, s. 92–94; Eronen, 

2012), joten haastattelun alussa keskustelimme enemmän erilaisista tarinankertomisen tasoista 

ja tilanteista. Painotin, että hän voisi kertoa elämästään nyt juuri sillä tasolla, kun siinä hetkessä 

tuntui mahdolliselta. Hän voisi kertoa vain niistä asioista, joita itse haluaa ja kykenee kerto-

maan. Tarinankertomisensa aikana kertoja mainitsikin jossain vaiheessa, että ”tässä kohtaa mä 

hyppään tän jutun yli”. Tarinan se osuus ei ollut vielä valmis kerrottavaksi. Tapaamisen jälkeen 

haastateltava kertoi olevansa helpottunut ja tyytyväinen, että tuli tilanteeseen, vaikka 
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lähteminen oli ollut vaikeaa. Nousiainen (2004, s. 42) pohtii tutkijan eettistä oikeutta tunkeutua 

ihmisen henkilökohtaiselle alueelle silloin, kun hän itse haluaa suojella sitä. Luotin kuitenkin 

Nousiaisen tavoin ajatukseen, että ihmiset ovat yleensä kykeneväisiä itse arvioimaan osallistu-

mistaan tutkimushaastatteluun ja päättämään mitä elämästään haluavat jakaa (mts.). 

 

Toisella tapaamiskerralla eräälle kertojalle tuli vahva tunnereaktio elämäntarinansa lukemisen 

jälkeen, jolloin ehdotin hänelle hetken kävelyä ja venyttelyä ennen reflektointikeskusteluamme. 

Palattuaan tapaamistilaan hän sanoi: 

 
Mä mietin, kun mä lähdin tossa käveleen, että tavallaan oli tosi jännä, että se oli just 
sirkus, joka tuli. Että siitä tuli semmoinen tosi tärkeä käännekohta. Että rupesin miettiin, 
että oisko se voinut olla joku muu juttu, ja miksei se joku muu juttu oo toiminu, mitä mä 
oon aikaisemmin kokenut. Oon kuitenkin kokeillut tosi paljon muitakin juttuja, että miksi 
niistä ei ole tullut tämmöinen. 4R 

 

Kertojan pohdinta siitä, mikä on sosiaalisen sirkuksen vaikutus hänen elämäänsä, on osuva. 

Kaiken keskellä on vaikeaa irrottaa pelkkää sosiaalisen sirkuksen puhdasta vaikutusta elämään 

huomioimatta muita elämää ympäröiviä tapahtumia ja kehitysvaiheita. Elämäntarinankerronta 

sai kuitenkin aikaan paitsi perspektiiviä omaan menneisyyteen myös oivalluksen siitä, miten 

menneet tapahtumat ovat seuranneet toisiaan. Reflektoinnin hetkellä, kun sosiaalisesta sirkus-

työpajasta oli kulunut jo joitakin vuosia ja hän oli aktiivisesta sirkustoimijuudesta jo etääntynyt, 

tarina jatkui oman itsensä ja menneisyytensä peilaamisessa seuraavanlaisesti: 

 
On kyl ääretön tuuri, että toi sirkus tuli sinne arkeen. Tuntuu, että en mä millään olisi 
jaksanut. Huomaa tosta tarinasta, tos tulee vähän parempi ja sitten tulee taas vaikeampi 
vaihe ja sitten tulee taas tämä toisto, että kukaan ei ymmärrä, mä olen toivoton tapaus, en 
pärjää tässä yhteiskunnassa. Ja sitten ihan semmoinen tosi radikaali muutos, kun se sirkus 
tuli. Tuli semmoinen elämäntoivo tai joku ilo mukaan. Se oli tosi hienoa. Mutta just nyt 
on vähän semmoinen ihmettely, että miten mä oon selvinnyt tästä kaikesta. 4R 

 

Narratiivisessa lähestymistavassani tiedostin, että elämästään puhuminen saattaa herättää ker-

tojassaan erilaisia tunteita. Myös Känkänen (2013, s. 106) painottaa, että haastattelussa aukais-

tut asiat tulee osata myös sulkea. Elämäntarinan kertominen on vuorovaikutteinen tilanne, joka 

perustuu luottamuksellisen ilmapiirin luomiseen. Pyrin sensitiivisyyteen, kuuntelemaan her-

kästi ja osoittamaan aitoa kiinnostustani niin tutkimuksen aihetta kuin elämäntarinaansa kerto-

vaa ihmistä kohtaan. (Laitinen & Uusitalo, 2008, s. 129.) Elämäntarinallinen prosessi oli eräälle 

kertojalle myös raskas kokemus. Rajoitettu aika, saapuminen varautumatta ja yllättäen vanho-

jen elämäntilanteiden avaaminen vieraalle kuuntelijalle nosti voimakkaita tunteita pintaan.  
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Kokemus oli yllättäen epämiellyttävä, kun jouduin puskemaan itseäni mukavuusalueeni 
ulkopuolelle, enkä pitänyt ”tee mitä haluat”-konseptista. Olen hidas tutustumaan, luotta-
maan ihmisiin ja tässä oksennettiin heti ensikättelyssä koko elämänhistoria toisen nähtä-
väksi. Varmaan nykyisen elämäntilanteen stressi ja oman jaksamisen rajojen kolkuttelu 
toi oman lisänsä haluttomuuteen ja vaikeisiin tunteisiin. Olen kuitenkin tyytyväinen, että 
sain sen tehtyä. 3R 
 

Tutkielmani aineistonkeruuseen osallistumisen tuli perustua vapaaehtoisuuteen, mutta todelli-

suudessa vapaaehtoisuuden taustalla on toisinaan erilaisia tilanteita. Vaikka pyrinkin kutsukir-

jeessäni (liite 1) informoimaan avoimesti työni tarkoituksesta, menetelmästä ja toimintata-

voista, voivat ne jäädä arjen keskellä haastatteluun lupautuneelta ihmiseltä huomiotta. Kutsussa 

korostin elämäntarinan olevan aina valikoivaa sen mukaisesti, mitä kukin itse haluaa kertoa ja 

mitä kokee kyseisessä hetkessä tärkeäksi. Kutsukirjeessä kerroin myös mahdollisuudesta tar-

vittaessa keskeyttää kerronta. Nämä osoittautuivat kuitenkin asioiksi, joita kannattaa toistaa. 

Toisella tapaamiskerrallamme keskustelimme, mikä sai hänet kuitenkin lupautumaan vapaaeh-

toiseen elämäntarinan kerrontaan. Hän vastasi, että hän koki sirkuksesta tulleen osallistumis-

kyselyn asiana, johon hän koki miellyttämisenhaluista tarvetta myöntyä. Toiseksi osallistumi-

sensa syyksi hän sanoi tunnollisuutensa ja vaikeuden kieltäytyä yhteydenotoistani. Kolman-

neksi syyksi hän kertoi halunneensa elokuvalipun. Annoin elämäntarinansa kertoville elokuva-

lipun kiitollisuuden osoituksena ajan ja aineiston antamisesta tutkielmani käyttöön. 

 
Toisella tapaamisen elämäntarinansa lukeminen ja reflektoiminen oli hänelle helpompaa ja 

etäännyttävämpää. Puhtaaksikirjoitettu elämäntarina oli kuitenkin puhekielisenä ja ajatusvirtai-

sena tekstinä häntä häiritsevää.  

 
Joo, ihan kauheeta tekstiä tuo aukikirjoitettuna, ei nyt niinkään sisällöllisesti, mutta tuo 
aivan sekavaa, aivan kuin mä oisin jossain aineissa, kun mä puhun. (…)  Oli sitä kivempi 
lukea kuin puhua. Viimeksi oli muutenkin tosi semmoinen vaikea olo. Tää oli ihan ookoo. 
Ihan mielenkiintoista. Mielenkiintoista. 3R 

 

Elämäntarinaprosessin reflektoiminen oli jokaisella kertojalla omanlaistaan. Lukiessa omaa 

elämäntarinaansa nousivat tunteet eri tavalla esiin. Eräällä kertojalla tulostettuna tekstinä luettu 

oma elämäntarina toi esiin vahvasti tunteita ja empatiaa itseään, menneisyytensä tilanteita ja 

lähimmäisiä kohtaan.  

 
Heti nousi enemmän tunteita pintaan kuin mitä luuli. Tuntui siltä, että se on erilaista 
päässä kuin se on paperilla. (…) Tuntuu tosi omituiselta ja nousi heti tunteita pintaan 
asioista, joita on omassa elämässä tapahtunut. Erilaisia suruja ja ilouutisia, tuntui erilai-
selta lukea niitä tästä paperilta. (…) Oli kyllä outoa, hyvällä tavalla outoa, ei silleen pa-
halla. Outoa lukea omaa kertomusta, kun ei ollut aikaisemmin tehnyt tällaista. (…) 
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Kuitenkin tuntui semmoiselta, että ei olis uskonut, että näin paljon nousee pintaan tun-
teita, kun täs lukiessa nyt nousi. 2R 

 

Elämäntarinallisen prosessin toteuttaminen herätti minussa eettisiä ristiriitoja siitä, miten olisin 

voinut toimia toisin tutkimuskutsun ja tiedottamisen suhteen, millaisin oikeuksin pyysin haas-

tateltavia kertomaan ja jakamaan elämäänsä. Olin tietoinen, että elämäntarinallinen lähestymis-

tapa ei sovellu akuutissa kriisissä olevalle ihmiselle (mm. Björkenheim, 2018; Känkänen, 

2013). Pohdin, olisinko voinut saavuttaa tavoittelemaani myös kevyemmän puolistrukturoidun 

haastattelumenetelmän kautta. Uskon kuitenkin tarinankertomisen prosessin tuovan aineistooni 

erilaista syvyyttä. Koin myös elämänkerralliset työskentelytavat itselleni luonteviksi tavoiksi 

kohdata ihminen. Kerroin avoimesti tapaamisten alussa myös omasta taustastani, koulutukses-

tani ja työkokemuksestani. Kerroin, että en ole terapeutti. Mainitsin kuitenkin, että minulla on 

valmiuksia kuunnella ja ohjata tarvittaessa avun piiriin, jos jokin tilanne herättää yllättäviä tun-

nereaktioita.  

 

Tapaamiskertojen päätteeksi keskustelin kaikkien kanssa tarinankerronnan herättämistä tun-

teista ja ajatuksista. Viestitin myös siitä, että minuun voi ottaa myöhemminkin yhteyttä, jos 

jokin asia jää painamaan mieltä. Kaksi kertojaa ottikin minuun myöhemmin yhteyttä. Kahdelle 

myös lähetin itse myöhemmin viestin kysyäkseni, miten he ovat pärjänneet elämäntilanteissaan. 

Eräs kertojista mainitsi myös lähettäneensä elämäntarinansa terapeutilleen luettavaksi toivoen, 

että he voisivat jatkaa elämäntarinan työstämistä. Tästä olin erityisen mielissäni; elämäntari-

nallinen prosessointi sai mahdollisen sysäyksen eteenpäin. 

 

6 Analyysi ja tulokset 

Aloitin analyysivaiheen tutustumalla aineistolähtöisesti keräämääni tutkimusmateriaaliin. 

Kuuntelin äänitteitä useaan kertaan. Luin elämäntarinoiden ja reflektiotapaamisten litteraatioita 

saadakseni kokonaiskuvaa ja ymmärrystä sekä löytääkseni aineistolle sopivaa analyysitapaa. 

Tämän jälkeen vein litteroidut elämäntarinat (5 tiedostoa), niitä tarkentavat kysymykset (5 tie-

dostoa) ja reflektiot (5 tiedostoa) Atlas.ti-tekstinkäsittelyohjelmaan, jonka avulla kävin tiedos-

toja läpi määritellen niistä sirkuksesta, siihen liittyvistä elämäntilanteista ja elämäntarinan ker-

ronnassa käytettyjä menetelmiä käsittelevät kohdat. Tiivistin aineiston koskemaan vain näitä 

osuuksia.  
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Seuraavaksi hahmotin aineiston keskeisiä teemoja tehden lauseen tai asiakokonaisuuksien mit-

taisia koodeja temaattisen luennan tapaan (Hyvärinen, 2010, s. 90). Koodistoni jakautuivat 

tässä vaiheessa kymmeneen sirkusteemaiseen ryhmään, joita nimesin seuraavanlaisesti: alku, 

ihmiset, ilmapiiri, yhteisö, minuus, tunteet, taidot, arki, luottamus ja yhteiskunta. Muita lähei-

sesti sirkukseen ja elämäntilanteeseen liittyviä teemoja olivat: terveys, työ, viestit menneeseen 

ja mielikuvat tulevaisuudesta. Näiden teemojen lisäksi erotin aineistosta neljä ryhmää, joissa 

käsiteltiin kokemuksia elämäntarinahaastattelussa käytetyistä menetelmistä. Näitä olivat: elä-

mänjana/-viiva, palapeli, sisällysluettelo ja tarinankerronta. Tässä vaiheessa palautin mieleeni 

narratiivisten tutkimustraditioiden käsitteitä ja analyysitapoja. Yhdistin siten aineistolähtöistä, 

eli induktiivista, aineistoon tutustumistapaa, narratiivisista analyysitavoista soveltamiani raa-

meja ja analyysivaiheessa aineistosta johdettuja käsitteitä, jotka liittyivät aikaisempiin tutki-

muksiin ja teorioihin. Tutkielmani analyysi muodostui lopulta teoriaohjaavasti, eli abduktiivi-

sesti. 

Aineiston analyysitavaksi valikoitui Donald Polkinghornen (1995, s. 12; Valkonen, 2007, s. 

63–66) mukaisesti kahdenlainen tapa: 1) narratiivien analyysissä (eng. analysis of narrative) 

aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena teemoitellen, tyypitellen ja luokitellen, kun taas 2) nar-

ratiivisessa analyysissä (eng. narrative analysis) aineiston yksittäisiä elementtejä yhdistetään 

tuoden esiin synteesin keinoin aineiston kannalta keskeisiä asioita. Polkinghornen ajatukset 

pohjautuvat Brunerin (1986) kognitiivisen toiminnan jaotteluun toisiaan täydentävistä ajattelu-

muodoista: paradigmaattisesta ja narratiivisesta ajattelusta. Bruner (1986) kuvaili narratiivisen 

ajattelun näkökulmia käyttäen toisiaan täydentävää ”tarinan kaksoismaiseman” -metaforaa: toi-

minnan maisemaa (eng. landscape of action) ja tietoisuuden ja tajunnan maisemaa (eng. lands-

cape of consciousness). Brunerin ajatusmallin mukaan tarinoissa kerrotaan samanaikaisesti 

kahdella tasolla: puhutaan 1) toiminnoista, eli konkreettisista ja havaittavissa olevista asioista, 

ja 2) niiden näkymättömissä, eli usein mielessä, tapahtuvista suhtautumisista näihin. Ymmärrys 

syntyy näiden molempien maisemien tavoittamisesta. (Polkinghorne, 1995, s. 13–14; Bruner, 

1986, s. 14; Tolska, 2002, s. 55, 96; Valkonen, 2007, s. 63–64; Hänninen, 2018, s. 190.) Näiden 

ajatusten viitoittamana hahmottuivat aineistoni analyysitavat. 

Analyysini ensimmäisen osan tein Polkinghornen (1995) jaottelun mukaisesti narratiivien ana-

lyysinä, jossa temaattisen sisällönanalyysin kaltaisesti etsin sitä, mitä ja miten aineistossa pu-

huttiin sosiaalisesta sirkuksesta. Pohjustin analyysini ensimmäisen osan käyttäen Brunerin 

(1986, s. 14) toiminnan maiseman käsitettä, joka muodostui tarinassa esiintyvistä neljästä ele-

mentistä: toimijoista, intentioista, situaatiosta ja välineistä. Analyysini toiminnan maisemassa 
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vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni siitä, miten sosiaalinen sirkus esiintyy kertojien 

elämäntarinoissa. 

Tässä vaiheessa palasin Atlas.ti-ohjelmaan tarkastelemaan aineistosta löytyneitä teemoja. Kä-

vin aineistot uudelleen läpi yhdistellen ja luokitellen teemoja toiminnan maiseman elementtei-

hin. Ihmiset ja yhteisö -teema muodostivat toimijat-elementin. Intentio-elementtiin yhdistyivät 

aloitus, arki- ja tunteet -teemat. Situaatioon sijoittuivat ilmapiiri- ja luottamus -teemat. Neljän-

teen toiminnan maiseman elementtiin, eli välineisiin, asettuivat taidot- ja työ -teemat. Osa tee-

moista sijoittui useamman toiminnan maiseman elementin alle. Tutkin tämän jälkeen sitä, mitä 

ja miten elementteihin sijoitetuissa teemoissa puhuttiin sosiaalisesta sirkuksesta. 

Toiseen tutkimuskysymykseeni, eli millaisia merkityksiä ja vaikutuksia sosiaalinen sirkustoi-

minta on saanut kerrotuissa elämäntarinoissa, vastaan Polkinghornea (1995) ja Bruneria (1986) 

mukaellen narratiivisen analyysin tietoisuuden ja tajunnan maisemassa. Tällöin kuvaan, miten 

kertojat tekivät tapahtumat elämäntarinoissaan ymmärrettäviksi ja merkityksellisiksi. (Bruner, 

1986, s. 13, 18; Valkonen, 2007, s. 26–27.) Toisen tapaamiskertojen aineistot osoittautuivat 

narratiivisessa analyysissani ensisijaisiksi. Niissä kertojat lukivat litteroidun elämäntarinansa, 

reflektoivat sitä ja koko tarinankerronnan prosessia. Reflektiokeskusteluissa tietoisuus siitä, mi-

ten sosiaaliseen sirkustoimintaan osallistuminen näyttäytyi kyseisessä tilanteessa merkityksel-

lisiksi ja elämään vaikuttaviksi, vahvistui myös usealle kertojalle itselleen. Tässä vaiheessa At-

las.ti-ohjelmaan luodut teemat kiteytyivät analyysini synteesiksi. Muodostin teemoista neljä 

kategoriaa. Kategorioiden aiheiksi tulivat 1) kyvykkyys ja pystyvyys, 2) yhteisöllisyys, 3) luot-

tamuksen, vastuun ja vastavuoroisuuden kokemukset sekä 4) kokonaisvaltaisuus.  

Lopulta kolmannessa analyysivaiheessani palasin kerrottujen elämäntarinoiden pariin. Pelkis-

tin viisi sosiaalisen sirkuksen osuudesta kerrottua elämäntarinaa ydintarinoiksi (Hänninen, 

1999, s. 33), joissa edellisissä ”maisemallisissa” analyysitasoissa hahmottamani teemat ja ka-

tegoriat asettautuivat omiin juonirakenteisiinsa. Samalla tarkastelin kertojien piirtämiä elämän-

viivoja saadakseni käsityksen siitä, milloin sosiaalinen sirkus tuli osaksi elämää ja mitä tapahtui 

sosiaalisen sirkuksen jälkeen. Näin havainnollistui jokaisen kerrotun elämäntarinan omanlaiset 

merkitysten ja vaikutusten juonet. Kutsun näin muodostuneita juonenkulkuja elämäntarinoissa 

muodostuneiden sosiaalisen sirkuksen merkitysten ja vaikutusten johtolangoiksi. 

Aineiston analyysini eteni seuraavanlaisesti: 
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1. Aineiston kuunteleminen ja litteroidun aineiston lukeminen.  

2. Aineiston tiivistäminen sirkusaiheen ympärille. 

3. Aineiston järjestäminen esiintyneiden asioiden koodaamisella Atlas.ti-ohjelmassa. 

4. Temaattinen luenta, eli järjestetyn aineiston teemoittaminen ja ryhmittäminen kategori-

oiksi. 

5. Narratiivien analyysi, eli elämäntarinoiden toiminnan maiseman kuvaaminen. 

6. Narratiivinen analyysi, eli merkitysten ja vaikutusten kuvaaminen aineistosta löytyneiden 

teemojen tietoisuuden ja tajunnan maisemassa.  

7. Sosiaalisen sirkuksen elämäntarinoiden tiivistäminen analyysin ydintarinoiksi, jossa edel-

liset analyysitasojen tulokset asettuvat merkityksiinsä ja vaikutuksiinsa. 

Etenen seuraavaksi analyysien tulosten esittelemiseen. Kuvaan ensin elämäntarinoiden narra-

tiivien analyysissani eli toiminnan maisemassa sitä, mistä oli kyse, kun aineistossa kerrottiin 

sosiaalisesta sirkuksesta. Tämän jälkeen syvennyn narratiivisessa analyysissani elämäntarinoi-

den ja niiden reflektioiden tietoisuuden ja tajunnan maisemaan, jossa hahmottuvat aineistossa 

esiintyvät sosiaalisen sirkuksen merkitykset ja vaikutukset. Lopuksi tutkielmani johtopäätök-

siä-luvussa kokoan viisi sosiaalisen sirkuksen osuudesta kerrottua ja juonelliseksi kiteytettyä 

ydintarinaa, joihin edellisissä analyyseissa esiintyvät teemat asettautuivat muodostaen sosiaa-

lisen sirkuksen merkityksellisyyksien johtolankoja. 

 

6.1 Toiminnan maisema 

Analyysini runkona toimii edellä esitelty Brunerin (1986, s. 14) narratiivisen ajattelun jako 

kahteen toisiaan täydentävään tasoon, eli tarinallisiin maisemiin. Näistä ensimmäinen, toimin-

nan maisema, ilmentää tarinoiden perustoja. Siinä hahmottuu konkreettisesti, mitä, missä ja 

miten elämäntarinoissa esitetyt asiat tapahtuivat. Tutkielmani toiminnan maisema sijoittui so-

siaalisen sirkuksen kontekstiin. Toiminnan maisema muodostuu elementeistä, joita ovat 1) toi-

mijat, 2) intentiot tai päämäärät, 3) situaatiot, eli paikat ja tilanteet, ja 4) välineet.  
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Kuva 1: Sosiaalisen sirkuksen toiminnan maisemassa näyttäytyivät elämäntarinoiden konkreettiset tekijät: toimijat, intentiot, 
situaatiot ja välineet. 

 

6.1.1 Toimijat – mahtavia ihmisiä 

Ensimmäisen analyysimaisemani elementissä esiintyvät toimijat; ihmiset mainittiin jokaisessa 

elämäntarinassa sosiaalisen sirkuksen kohdalla heti alussa. Sirkuksen toimijoina ovat elämän-

tarinoiden päähenkilöinä olevat kertojat, toiminnan ohjaajat ja muut toimintaan osallistujat. Sir-

kuksen ihmiset kuvautuivat elämäntarinoissa helposti lähestyttävinä, avoimina ja vastaanotta-

vaisina. Sirkustoimintaan osalliset loivat yhdessä tunnelman, jota kertojat kuvasivat jokaisessa 

elämäntarinassa myönteiseen tapaan. Rento, hyväksyvä ja suvaitsevainen ilmapiiri syntyi sir-

kuksessa olevista ihmisistä.  

 
Siinä on se sosiaalinen ympyrä, jonka mä olen löytänyt sirkuksen kautta, että kaikkihan 
siellä on hyvin erilaista porukkaa, mutta ehkä kuitenkin ihmisiä yhdistää semmoinen hy-
väksyvä ilmapiiri. 3 

 

Kahdessa elämäntarinassa esiintyi lapsuuden ja nuoruuden ajalta haasteita solmia ystävyyssuh-

teita. Niissä kerrottiin kiusatuksi joutumisen kokemuksista ja yksinäisyydestä. Sirkuksen vas-

taanottavaisista ihmisistä muodostui siten heille erityisen tärkeitä kontakteja, merkittäviä roo-

limalleja ja samastumisen kohteita.  

 
Sirkuksesta mä sain monta hyvää kaveria, läheisiä kavereita (…) Mulla ei ole ikinä ollut 
pelkoa siitä, kun mä oon lähtenyt sirkukseen, että mitä jos mä en tule jonkun kanssa toi-
meen tai, että mä en saa kavereita. Toisin oli silloin, kun mä harrastin (…), niin mulla oli 
pelko, että minkäköhänlaisia ihmisiä siellä on, saankohan mä kavereita. Sirkuksesta mulla 
ei ollut sitä pelkoa. 1 

 

T o i m i n n a n   m a i s e m a
s o s i a a l i n e n

S I R K U S
v ä l i n e e t

RYHMÄÄN 
KUULUMINEN,

SIRKUSTELU

s i t u a a t i o t
HYVÄKSYTTYNÄ 
TURVAPAIKASSA

i n t e n t i o t 
MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ,

STRUKTUURIA ARKEEN

t o i m i j a t
MAHTAVIA IHMISIÄ
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Ryhmäytyminen, ryhmähengen synnyttäminen, mainitaan kirkkaana sosiaalisen sirkuksen ta-

voitteena (Suomen Nuorisosirkusliitto, 2019; Sirkus Magenta, 2018). Sosiokulttuurisen innos-

tamisen perinteiden ja Freiren (1968/2005) pedagogisten ajatusten mukaisesti merkittävää on 

juuri yhdessä tekemisen kautta toteutuva yhdessä oppiminen. Tähän tarvitaan toimijoita, ihmi-

siä, joiden välillä on tasavertaista dialogia. Elämäntarinoissa välittyi vahva myönteinen tun-

nelma ihmisten välisestä toiminnasta.    

 
Mut ehkä semmoinen tietty asia, mikä mulle sirkuksessa on tosi tärkeätä (…) on hirveän 
hyvä fiilis jäänyt ihmisistä. Mä en tiedä, onks se tavallaan just sen takia, että on sosiaali-
nen sirkus, vai ehkä yleensäkin sirkus varmaan on vain semmoisia piirejä, jossa ollaan 
suvaitsevaisia. Se on mulle tosi tärkeä asia. Tavallaan on ihan sama mitä on tai millainen 
ihminen on, niin ollaan avomielisiä. Ehkä sekin on semmoinen, minkä takia mä oon nyt 
sitten päätynyt sinne (…) että vitsi, siel on muuten mahtavia ihmisiä. 5 

 

Sosiaalisessa sirkustoiminnassa pääasiana ei kerrottu olevan teknisten temppujen harjoittelemi-

nen ja suorittaminen vaan sosiaalinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus, jossa suvaitaan erilai-

suutta ja moninaisuutta. Tämän aikaansaajina ovat sosiaalisen sirkuksen toimijat, eli ne ihmiset, 

jotka ovat osallisuudellaan tekemässä yhdessä jostakin jotakin. 

 

6.1.2 Intentiot – mielekästä tekemistä ja rakennetta arkeen  

Toiminnan intentioina etsin elämäntarinoissa esiintyviä päämääriä, tavoitteita ja motivaatioiden 

lähteitä. Toiminnan maiseman seuraavalla tasolla erittelen siis sitä, mikä elämäntarinoiden mu-

kaan innosti ja motivoi toimimaan sirkuksessa. 

 

Kaikki elämäntarinansa kertojat olivat tulleet sosiaaliseen sirkukseen ulkopuolisen tahon oh-

jaamina. Lähiösirkuksen ilmoituksen oli nähnyt vanhempi tai nuorisotalon työntekijä, jotka ke-

hottivat osallistumaan asuinalueella järjestettyyn maksuttomaan lasten ja nuorten sirkustoimin-

taan. Lähiösirkuksesta toiminnan intentioina mainittiin erityisesti mielekkään tekemisen ja uu-

den liikunnallisen harrastuksen etsiminen. Sirkus syrjäytti nopeasti aikaisemman harrastuksen. 

Sirkuksesta sai helposti ystävien lisäksi iloa elämään. Lähiösirkuksesta löytyi myös julkisia 

tiloja turvallisempi harjoituspaikka temppuilusta innostuneelle kaveriporukalle. Vaikka vanhat 

kaverit ajan myötä kaikkosivatkin sirkustoiminnasta, löytyi kertojan oma motivaatio kuitenkin 

jatkaa. Elämäntarinan mukaan syntyi oivallus sirkuksen olevan hänelle henkilökohtaisesti mie-

lekästä ja antoisaa itsensä haastamista ja kehittämistä. 
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Tuli semmoinen ajatustapa, että en mä käy tätä sirkusta sen takia, että muut hyötyy siitä 
vaan, että minä itse hyödyn (...). Mä treenaan itseni vuoksi. 2 

 

Ohjaamo on puolestaan nuorille aikuisille koulutusta, työelämää ja arkea suuntaava neuvonta-

paikka, jonka kautta kolme elämäntarinansa kertojaa oli ohjautunut 3–6 kuukautta kestäviin 

sirkustyöpajoihin. Näissä elämäntarinoissa kuvautuivat ennen sirkustyöpajaan osallistumista 

erilaiset opiskelun, työn, arjen ja terveyden haasteet. Elämäntilanteet olivat olleet usein jumiu-

tuneita ja elämä päämäärätöntä. Oli ollut vaikeuksia keskittyä ja saada elämää haltuunsa. Opis-

kelu-, työttömyys- ja työkokeilujaksot sekä sairaslomat vuorottelivat. Elämäntarinoissa kerrot-

tiin neuvottomuuden ja toivottomuuden tunteista. 

 
Mä olin pyörinyt sen kolmisen vuotta, nelisen vuotta vähän silleen tyhjän päällä. Että 
mihinkäs sitä nyt ryhtyisi. Ei ollut suuntaa eikä suunnitelmaa. Mielialakin vähän sitä sun 
tätä. 3 

 

Motivaatio sirkustoimintaan osallistumiseen syntyi sirkuksen rennon ja suvaitsevaisen ilmapii-

rin ohella mielekkääksi löytyneen tekemisen ja päivärytmin ansiosta. Sirkuksessa käyminen toi 

arkeen rutiineja ja rakennetta, jotka osaltaan auttoivat irrottautumaan toimettomuudesta ja toi-

vat merkityksellisyyttä. Sirkuksesta tuli sen hetkisen arjen kannattelija. Työpajasta löytyi aa-

muisin syy herätä, nousta ja lähteä liikkeelle muiden ihmisten pariin. Kertojalle konkretisoitui 

sosiaalisten kontaktien ja uusien roolien myötä myös rutiinien ja säännöllisyyden merkitys ar-

jen sujuvuudelle ja omalle kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.   

 
Just oli vaan kotona ja kerran viikossa meni sinne sirkukseen, niin se oli semmoinen täysi 
irto-otto kaikesta. (…) Mä lintsasin ne kaikki muut tunnit sen viikon aikana. Mä menin 
vaan sinne sirkukseen. Siellä oli, en mä tiedä, se oli vaan tosi makeeta ja tosi kivaa olla 
siinä. Niin sitten siinä meni varmaan joku syksy, että vaan makasin kotona. Olin (…) 
hemmetin huonossa kunnossa. Sitten mä aina sain itseni jollain lailla revittyä ylös sieltä 
kotoa ja menin sirkukseen. Se oli viikon kohokohta. Niin sitten sirkuksessa tuli vähän 
tommoista arkitaitoa, että käy kaupassa ja syö ruokaa ja nukkuu yöt ja valvoo päivät, eikä 
toistepäin. Laittaa viestiä ihmisille ja ilmoittaa, jos ei ole tulossa. 4 

 

Toinen elämäntarinankertoja koki sosiaaliseen sirkustoimintaan osallistumisen myös asiana, 

josta hän halusi irrottautua. Kertoja tunnisti sosiaalisen toiminnan tarkoituksen ja tavoitteet, 

eikä kokenut kuuluvansa kohderyhmään. Kokemus omasta sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta 

asemasta suhteessa sosiaalisen sirkustoiminnan tavoitteelliseen kohderyhmään oli kertojalle 

ristiriitainen. Maritta Törrönen (2016, s. 49) toteaa, että sosiaalinen status rakentuukin tavoit-

teellisen toiminnan ja olemassa olevien resurssien varaan. Tulkinta muotoutuu usein reflektii-

visessä vuorovaikutuksessa yhdessä muiden ihmisten kanssa (mts.). Sirkustoiminnan 
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käynnistyttyä ja olosuhteiden oltua suotuisia asettui sosiaalinen sirkus tässäkin elämäntarinassa 

hyödylliseen valoon. Työpajaan osallistumisen intentiona ja motivaatiotekijöinä toimivat niin 

struktuurin muodostuminen arkeen ja mielekkään elinpiirin löytyminen, mutta myös työpajaan 

osallistumisen myötä ateria- ja työttömyysetuuksien korottuminen. 

 
Mulle kerrottiin, että nyt haetaan nuoria tämmöiseen sirkustyöpajaan. Semmoinen puoli 
vuotta kestää ja mä näin heti, että tää on tämmöinen elämänhallintaa opettava, ja silleen, 
että on tarkoitettu, että on haasteellisia elämäntilanteita. Koin, (…) ett mä en ole tavallaan 
ihan kohderyhmää, ett mun elämä pysyy paremmin hallussa ja mulla on paremmat edel-
lytykset tehdä asioita kuin ehkä keille tää toiminta on tarkoitettu. Mutta olin työtön. Olin 
silleen, että no, (…) että nyt sitten onhan jotain tekemistä. Pari kertaa viikossa, easy juttu. 
Mä saan työttömyystuet korotettuna ja kaikkea tällaista. Että tämä on ihan hyvä diili, mi-
käs siinä. (…) Saatiin safkat pari kertaa viikossa. Oli jotain rakennetta elämään. Käytiin 
vierailemassa erilaisissa paikoissa. 3 

 

Elämäntarinat vahvistivat sosiaalisen sirkustoiminnan tavoitteita; tarinoissa kerrottiin mielek-

kään tekemisen, iloa ja hyvinvointia tukevan toiminnan merkitystä sirkustoimintaan motivoi-

tumisessa. Sosiaaliseen sirkustoimintaan liittymisiä edelsi myös erilaisia epämääräisiä elämän-

vaiheita, joihin sirkus toi rakennetta ja loi siten toimintaresursseja.  

 

6.1.3 Situaatiot – hyväksyttynä turvapaikassa  

Elämäntarinoiden toiminnan maiseman kolmas elementti sisältää situaatiot, joilla tarkoitan ta-

rinoissa esiintyviä tilanteita tai paikkoja. Sirkuksesta kerrottiin paikkana, jossa otettiin aina vas-

taan avoimesti riippumatta elämäntilanteista tai tapahtumista.  

 
Sirkuksessa oltiin aina avoimia, vaikka elämäntilanteet muuttuivat, niin aina otettiin hy-
vällä ja siellä aina niin hyvä fiilis. 1 
 

Sosiaalisessa sirkuksessa konkretisoituu myös Känkäsen (2016, s. 217) määrittelemä taiteen 

metaforinen suoja: sirkus tarjosi erilaisille ihmisille monenlaisia mahdollisuuksia, joiden kautta 

voi kohdata ja käsitellä vaikeitakin elämänkokemuksia. Sirkus näyttäytyi elämäntarinoissa hy-

väksyvästi vastaanottavana ja turvallisena paikkana kasvaa ja kehittyä. Se mainittiin turvapaik-

kana, jonne sai tulla ja jossa voi olla omana itsenään. Sirkus kulki elämän mukana ja toimi 

tukena elämän erilaisissa vaiheissa. Toiminnan myötä kykeni hetkeksi unohtamaan elämänsä 

haasteet ja siten sai tarvittavia hengähdystaukoja.  

 
Sirkuksen kanssa pääsi aika monesta vaiheesta elämällä yli. Kun pääsi oleen siellä, kun 
se oli vähän se turvapaikka, mihin voi mennä ja missä oli oma itsensä. Ei tarvinnut miettii 
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mitään muuta. Yrittänyt keskittyä tekemään parhaansa niissä jutuissa, vaikka on ollutkin 
vaikeampi hetki elämässä (…) niin sitten, kun sinne on mennyt, niin sen hetken on pys-
tynyt unohtamaan. Sitten helpotti koko ajan. 2 
 

Elämäntarinoissa kertojat kuvasivat sirkusta hyväksynnän kautta. Sirkuksessa oli hyväksyviä 

ihmisiä, jotka synnyttivät vuorovaikutuksensa kautta moninaisuutta hyväksyvän ilmapiirin. Si-

ten sirkus esiintyi edellä mainittuun tapaan hengähdys- ja turvapaikkana. Törrönen (2016, s. 

53) toteaa, että hyväksyntä tekee usein ihmisen näkyväksi. Erityisesti hyväksyttynä ihminen 

tulee tunnustetuksi omana itsenään. Hyväksynnän tunne vaikuttaa itsetuntoon, itsekunnioituk-

seen ja omanarvontunteeseen, ja on siten merkittävää ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheessa. 

(Mts.) Sosiaalisen sirkuksen työpajoista kerrottiin paikkana, jossa viihtyi ja koki olevansa hy-

väksytty omanlaisena itsenään. Sirkuksessa sai myös kokeilla turvallisesti erilaisia rooleja. Sir-

kustunneilla oli sallittua näyttää erilaisia puoliaan ja käyttää luovuuttaan. 

 

Tuli tosi paljon esille sitä, että koko ajan tuntui, että mä olin erilainen ja mä en kuulu 
joukkoon, mikä sitten alkoi tuntumaan, että mä olen väärin tai väärällä tavalla, ja aika 
paljon sitä, että olen toivoton tapaus aluksi. En kuulu mihinkään. Mutta sitten se sirkus 
tuntui, että siellä voi olla tai saa olla erilainen. 4R 

 

Edellä kuvattu kokemus vääränlaisena olemisesta vaihtui sosiaalisessa sirkuksessa uuden-

laiseksi tilanteeksi, jossa häpeä ja toivottomuus sai siirtyä sivuun ja kertoja havaitsi saavansa 

olla sirkuksessa sellainen kuin on. Toisessa elämäntarinassa kertoja puhui vastaavanlaisesta 

kokemuksesta. Sirkus oli paikka, jossa ei tarvinnut pakottamalla toimia luonteenvastaisesti. 

Siellä sai luottavaisin mielin olla omanlaisensa ja etsiä itselleen sopivia tapoja olla.   

 
Mulla oli semmoinen pelko, varsinkin siellä Ohjaamo-ryhmässä, että jotenkin en ole tar-
peeksi sosiaalinen tämmöiseen työhön, varsinkin siellä ohjaustyössä, että pitääkö olla jo-
tenkin tosi sosiaalinen ja sellainen yltiöpositiivinen ja semmoinen hirveän reipas. (…) 
Mun mielestä, kun on muidenkin persoonallisuuksia seurannut, niin mulla on semmoinen 
fiilis, että ainakin täällä selkeesti saa olla sen luonteinen kuin on. Ett jos ei oo ekstrovertti, 
niin kaikille on tilaa. Ja jos on joku semmoinen asia, ett tuntuu epämukavalta tai epämiel-
lyttävältä, niin sitä ei tarvi tehdä, mikä on mun mielestä miellyttävää. Ett ei lähdetä sem-
moisesta, että nyt kaikki tekee tätä ja tätä, ett voi mennä itekin vähän se mukaan, ett mikä 
ei sovi omaan luonteeseen, niin sitä ei oo pakko tehä. 5R 

 

Sosiaalinen sirkus esiintyi elämäntarinoissa edellä kuvatulla tavalla suojaavana ja turvallisena 

paikkana, jossa voi etsiä itseään, kasvaa ja ankkuroitua omaan elämäänsä. Hyväksyttynä ja kun-

nioitettuna olemisen tunne oli merkittävää.  
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6.1.4 Välineet – ryhmään kuuluminen ja ”sirkustelu”   

Elämäntarinoissa esiintyvä sosiaalisen sirkuksen toiminnan maisema muodostuu edellä kuva-

tun mukaisesti tarinoissa esiintyvistä ihmisistä, toimintaan osallistumisen intentioista, turval-

liseksi koetusta paikasta ja tilanteista sekä neljänneksi toiminnan välineistä eli siitä, miten ja 

mitä hyödyntäen tarinoissa toimittiin. 

 

Aineiston elämäntarinoissa sirkus näyttäytyi ryhmätoimintana, jossa yhdessä toimien saavute-

taan jotakin yhteistä. Sosiaalisen innostamisen ajatusmallien mukaisesti korostuvat solidaari-

suus ja yhdessä toimiminen (Kurki, 2000, s. 21). Ryhmäytyminen, eli ryhmään kuulumisen 

tunteen muodostaminen, on sosiaalisessa sirkuksessa tärkeä toiminnan väline (Hyttinen, 2011, 

s. 31–32). Sirkuksessa toteutui yhdessä oleminen, jolloin jokainen voi olla omien kiinnostuk-

senkohteidensa mukaisesti, omanlaisesti ja -tasoisesti.  

 

Se on ollut aika iso palanen mun elämää, ett se on tuonut mulle yhteenkuuluvuuden tun-
netta ja semmoista tiettyä mielekästä tekemistä, jossa mä oon voinut kehittyä, jonka 
avulla mä oon voinut oppia. Kaikki ihmiset on jossain vaiheessa kehityskaartaan, sit sen 
voi laajentaa koskeen hirveen monia asioita. Kaikki aloittaa, oli se asia mikä tahansa, ett 
kaikki aloittaa jostain ja sit ne on vaan jossain siellä skaalassa, ne tulee paremmaksi siinä 
asiassa, mitä ne lähtee harjoitteleen. Mut kaikki aloittaa sieltä alusta. 3 

 

Sosiaalisen osallisuuden kokemusta pidetään yhtenä kasvun ja identiteetin kehityksen perusta-

vanlaatuisena lähtökohtana. Osallistuminen toimintaan yhdessä muiden kanssa antaakin mah-

dollisuuden rakentaa ymmärrystä siitä, kuka on, mihin kuuluu ja miten elää. Osallistumisessa 

yhteiseen toimintaan opitaan olemaan ja elämään yhdessä muiden ihmisten kanssa. (Törrönen, 

2016, s. 50; Hotari ym., 2013, s. 149.) Närhi, Kokkonen ja Matthies (2014, s. 232) määrittelevät 

osallisuuden tunteen tarkoittavan johonkin kuulumista ja siihen sitoutumista, jolloin se par-

haimmillaan toimii syrjäytymistä vastaan. Ryhmästä saatu sosiaalinen tuki vaikuttaa osallisuu-

den kokemukseen ja henkiseen hyvinvointiin. Myös Korkiamäen (2013) mukaan vertaistuki-

ryhmällä on merkittävä rooli osallisuuden tunteen vahvistumisessa. 

 
Vaikka on harrastanut kaikkea (…) erilaisia lajeja, niin ehkä sirkus kuitenkin on se sem-
moinen eka harrastus ja eka ryhmä, missä tuntui, että mä kuulun johonkin. Se että se 
oikeasti on. Se ei ole niin kun mä innostun jostakin, niin sitten mä oon innostunut vähän 
aikaa. Se on pysynyt kuitenkin tosi pitkään, monta vuotta. Mä tykkään siitä. 4 

 

Sosiaalisessa sirkuksessa ryhmäytyminen toimi myös välineenä kohti toiminnan 
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hyvinvointitavoitteita. Kerrotuissa elämäntarinoissa ryhmään kuuluminen motivoi tulemaan 

paikalle, se inspiroi kokeilemaan uutta, se toi ystäviä ja kaivattua sosiaalista kanssakäymistä.  

 
Jos mä mietin ennen sitä sirkusta niin, sit oli just niitä vaiheita, että kun mä asuin yksin 
ja (…) ja nukuin kaks päivää putkeen, niin eihän mulla ollu mitään rutiineja ja valvoin 
pitkään ja nukuin myöhään ja just semmosta ei mihinkään, minne mennä, kukaan ei 
niinku odota, ett mä meen mihinkään. Ja just siin sirkuksessa oli se, ett nyt on treenit ja 
nyt ne odottaa, että mä tuun. 4 

 

Newmanin ym. (2007, s. 245) nuorisotutkimusten mukaan yhteenkuuluvuuden tunne lisää hy-

vinvointia. Ryhmään kuulumisen tunteella on myös myönteinen vaikutus mielenterveyteen. 

Ryhmään kuulumattomuuden tunne lisää puolestaan syrjäytyneisyyttä, ahdistuneisuutta, ag-

gressiivisuutta ja masentuneisuutta (mts. 258). Myös Heikki Hiilamon (2011, s. 4) mukaan jo-

honkin kuulumisen tunne lisää hyvinvointia ja merkityksellisyyden kokemista ennen kaikkea 

syrjäytymisvaarassa olevilla ihmisillä. Ryhmät ovat parhaimmillaan kasvun ja oppimisen ym-

päristöjä (Ryynänen, 2016b, s. 133–134). 

 

Kertojat puhuivat elämäntarinoissa sirkustelusta, jolla tarkoitettiin yhtä lailla erilaisia esittävän 

taiteen- ja kulttuurin muotoja kuin sirkuslajeja. Toiminnan tärkein osa on harjoittelu, joka usein 

vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja epäonnistumisen sietokykyä. Harjoittelu tapahtuu yksin, pareit-

tain tai ryhmässä. Sirkustelussa kehollisuuteen ja fyysisen harjoitteluun yhdistyy keskittymi-

nen, luovuus ja itsensä toteuttaminen. Sirkuksessa harjoitteleminen on kuitenkin pitkäjänteistä 

ja lukemattomia toistoja vaativaa. Epäonnistumisia tapahtuu enemmän kuin onnistumisia. 

Eräässä elämäntarinassa painottui keskittymiskyvyn ja malttamattomuuden kehittyminen. Har-

joittelemiseen kuuluu kuitenkin väistämättä alun toistuva epäonnistuminen. Kertojien mukaan 

sirkuksessa epäonnistuminen on sallittua; se on välttämätöntä haastavien harjoitusten ja temp-

pujen kohdalla. 

 
Siellä epäonnistutaan todella paljon, ja sit tulee se yksi onnistuminen, mikä sitten pitäisi 
jaksaa sitten seuraavaan onnistumiseen. Kun harjoitellaan temppuja, niin siinä menee to-
della pitkään joissain asioissa, voi mennä monia kuukausia, vuosia. 2R 

 

Elämäntarinassa korostui sirkuksen myötä kasvanut tietoisuus henkilökohtaisesta hyvinvoin-

nista. Sirkuksen tuoma huumori ja ilo kevensi elämää, kohotti mielialaa ja hyvinvointia. Sir-

kustaitojen mekaanisista toistoista hän löysi itseään rauhoittavat ja keskittymiskykyä lisäävät 

vaikutukset. Tässä elämäntarinassa sirkuksesta löytyi hänelle sopivia keinoja itsensä ja arkensa 
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hallintaan. Kertojan itsetuntemus ja itsetietoisuus siitä, miten kykenee itse vaikuttamaan omaan 

hyvinvointiinsa, lisääntyi. 

 
Sitten mä siellä kotona jongleerasin ja kaikkea vähän tämmöistä, mikä sitten tuntui tosi 
hyvältä. Kuitenkin osaan sitä. Eihän sen tartte olla sen ihmeellisempää, että tulee kiva 
olo. Siitä tulee niin hyvä mieli. Se riittää. Sirkuksessa on niin monenlaisia juttuja. Ja sitä 
leikkimielisyyttä, semmosta hetkessä olemista. 4 
 

Sosiaalisessa sirkuksessa harjoittelemiseen kuuluu leikkiminen. Sirkustelu saa olla paineetonta 

ja kevyttä. Harjoittelua kevennetään huumorilla, hyppimisellä, piirteiden korostamisella ja roo-

lileikeillä. Myös italialaisen Bessonen (2017, s. 655) sirkustutkimus raportoi sosiaalisen sirkuk-

sen tuovan elämään leikkisyyttä, kehollisuutta ja yhteistoimintaa, jonka tarkoitus on rakentaa 

osallisilleen itseluottamusta ja yhteisössä jaettua luottamusta. 

 
Tulee semmoinen pilkettä silmäkulmaan, mikä ihan varmasti on sitä sirkuksen ansiota. 
Että vaikka on paska, niin sitä kuitenkin tekee itselleen ihan superluksus aamupalan, tai 
sitten just menee pulkkamäkeen. Tai yhdessä vaiheessa, aika äskettäin, mä sain kohtauk-
sen kotona, niin sitten tuli vaan semmoinen impulssi, että nyt mun on pakko vaan jong-
leerata. Ja sit, kun mä ihan semmoista perusjuttua tein, niin se rauhoitti. 4R 

 

Sosiaaliseen sirkustyöpajaan osallistuminen herätti myös aluksi epäilyksiä siitä, onko oikean-

lainen ja löytääkö itselle sopivaa roolia uudessa ryhmässä. Sirkus oli kertojille lajina outo ja 

uusi. Toiminnan välineet, ryhmäytyminen ja tekemisen monipuolisuus, saivat kuitenkin nope-

asti puolelleen.  

 

Olen edellä esitellyt mitä elämäntarinoiden toiminnan maisemassa tapahtui. Sosiaalinen sirkus 

toi elämäntarinankertojien ympärille merkittäviä ja vaikuttavia ihmisiä, mielekästä tekemistä, 

turvallisen ja hyväksyvän yhteisön sekä välineitä mielen ja arjen hallintaan. Seuraavaksi etenen 

analyysini tietoisuuden ja tajunnan maisemaan, jossa tarkastelen elämäntarinoissa ja niiden ref-

lektoimisessa esiin tulleita sosiaalisen sirkuksen merkityksiä ja vaikutuksia. 

 

6.2 Tietoisuuden ja tajunnan maisema  

Bruner (1986, s. 14) esitti narratiivisen ajattelun mallissaan narratiivisen analyysin kulkevan 

kuin tietoisuuden tai tajunnan maisemassa, jossa selvitetään miten tarinankertoja merkityksel-

listää ja tekee ymmärrettäväksi tarinaansa itselleen ja kuulijalleen. Lähdin analyysissani hah-

mottamaan aineistosta esiin tulleita teemoja kokonaisuudeksi, joka sisältää sekä tietoisuuden 

että myös tajunnan tasot. Tietoisuudella tarkoitan niitä kertojien elämäntarinassaan itsestään tai 
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ympäristöstään kertomia asioita, joista he puhuivat subjektiivisina kokemuksinaan, muistoi-

naan, ajatuksinaan, elämyksinään tai tunteinaan. Näen tajunnan käsitteen täydentävän tietoi-

suutta. Liitän sen tajuta-verbiin, jolla kuvataan syntyneitä oivalluksia, ymmärryksiä ja käsityk-

siä. Tavoittelen tajunnan käsitteellä elämäntarinallisen prosessin aikana syntyneitä oivalluksia 

asioiden merkityksistä ja vaikutuksista elämään.  

 

Seuraavaksi esitän aineistossa esiintyvien teemojen kautta hahmottamani sosiaalisen sirkuksen 

tietoisuuden ja tajunnan maiseman. Se alkaa sosiaalisen sirkuksen ytimessä olevien kertojien 

kokemuksista siitä, miten osallistuminen sirkustoimintaan vaikutti heidän henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiinsa. Ryhmään kuulumisen ja yhteisöllisyyden tunteen vaikutuksesta osallistujien 

kyvykkyyden ja pystyvyyden tunteet toimia erilaisissa olosuhteissa vahvistuivat. Se aikaansai 

luottamuksen syntymisen ja mahdollisti vastuun saamisen uusissa rooleissa. Tämä synnytti 

puolestaan vastavuoroisen antamisen ja saamisen, ilon ja onnistumisen kokemuksia. Sosiaali-

nen sirkus näyttäytyi aineiston elämäntarinoiden perusteella elämään kokonaisvaltaisesti läpi-

leikkaavana toimintatapana, joka näyttäytyi monilla elämän osa-alueilla. Tietoisuuden ja tajun-

nan maisemassa esiintyvät teemat ovat vahvasti kytköksissä ja vuorovaikutuksessa keskenään. 

Kuvaan tätä kokonaisuutta kehäkuviolla, joka hermeneuttisten kehien lailla kiertyy ja täydentyy 

kokonaiseksi sosiaalisen sirkuksen tietoisuuden ja tajunnan maisemaksi. 

 
Kuva 2: Sosiaalisen sirkuksen tietoisuuden ja tajunnan maisema rakentui prosessissa, joka sisälsi elämäntarinoiden kertomisen, 
niiden lukemisen ja reflektoimisen. Elämäntarinoista hahmottui toisiinsa vaikuttavia teemoja, jotka osoittavat sosiaalisen sir-
kuksen aikaansaamien kokemusten merkityksiä ja vaikutuksia. 

KOKONAISVALTAISUUS

L U O T T A M U S 

Yhteisöllisyys

K Y V Y K K Y Y S
PYSTYVYYS
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6.2.1 Kyvykkyys ja pystyvyys 

Narratiivisen analyysini tietoisuuden ja tajunnan maiseman ytimessä on se, miten sosiaalinen 

sirkustoiminta vaikutti kertojien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kyvykkyyden ja pystyvyy-

den tunteisiin. Taidot ovat konkreettista jonkin asian tekemisen tai jollakin tavalla toimimisen 

osaamista. Kyvykkyydellä tarkoitan syntynyttä taitoa tai ominaisuutta, jonka avulla kykenee 

suoriutumaan jostakin, hyödyntämään tai hallitsemaan osaamistaan. Pystyvyyden tunteella tar-

koitan puolestaan mahdollisuuksia, uskoa ja luottamusta itseensä ja taitoihinsa vaikuttaa elä-

mässä selviytymiseen (mm. Bandura, 1977).  

 

Erään kertojan elämäntarina eteni pärjäämättömyyden, arvottomuuden ja toivottomuuden ko-

kemuksista itsetuntemuksen kasvamiseen ja itselleen annettuun lupaan olla sellainen kuin poh-

jimmiltaan kokee olevansa. Sirkuksen myötä kertoja sai yhteyden sisäiseen lapseensa, jonka ei 

tarvitse esittää muuta kuin on. Sirkustoiminnan ohessa kertoja on huomannut muuttuneensa 

rennommaksi, itseensä ja ympäristöönsä luottavaisemmin suhtautuvaksi ihmiseksi. Elämänta-

rinaansa reflektoitaessa tämä näyttäytyi helpottavana tekijänä.  

 
Sirkus toi mun elämään, se tavallaan, mä sain kontaktin semmoiseen, joka on lapsi, niin-
kuin silloin ennen, kun kaikki oli tavallaan ihan ookoo. Sain kontaktin siihen. Ennen kuin 
tuli kaikki nämä kommentit, että mä en voi olla itseni, mä olen toivoton tapaus, sä et 
pärjää semmoisena kuin sä oot. Tavallaan pääsin takaisin semmoisen aitoon osaan ites-
säni, että mun ei tarvitse enää esittää jotain, mitä mä en oo. 4TK 

 

Toisessa elämäntarinassa itseluottamuksen kehittymisestä kerrottiin, miten ajan ja tutustumisen 

myötä helpottui myös muiden ihmisten keskellä oleminen ja toimiminen. Esiintymiskokemus-

ten karttuminen vaikutti myönteisesti myös itsetuntoon. Kyky olla muiden ihmisten seurassa, 

esillä ja katsottavana vahvistivat puolestaan itsetuntoa.  

 
Mulle oli aikoinaan äärimmäisen vaikeata esimerkiksi harjoitella jotain uutta (…), koska 
mua ahdisti, että muut näkee miten huono mä oon. Mutta mitä enemmän mä olen esiin-
tynyt ja joutunut ottamaan sen roolin, että nyt mä olen tässä tekemässä tätä mun juttua ja 
kaikki katsoo mua ja se on se koko pointti. Että mua katsotaan nyt, kun mä teen tätä mun 
juttua, ihan minkälaisena se tällä hetkellä nyt sattuu olemaan. Sitten mun pitää vaan vetää 
se läpi. Ottaa ne kaikki (…) itseinho siitä, että tämä nyt meni ihan paskasti ja silleen 
niinkuin vetää vaan se läpi. Sitten, kun tulee ne ihmiset sanoo, että vitsi kun oli hieno, 
että wau, olipa upee, että miten sä uskallat, että tättärää. Se on tavallaan, kun sitä on tois-
tunut monta kertaa, niin sitä on oppinut ymmärtää, että se mitä sä koet sisältäpäin, niin se 
näyttää tai se on niinkuin ihan eri asia kuin, miten muut ihmiset näkee sen. Tavallaan 
ehkä päässyt vähän hilaamaan sitä omaa käsitystä niiltä osin paremmaksi. 3 
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Elämäntarinoissa esiintyi ennen sosiaaliseen sirkukseen osallistumista myös kokemuksia jouk-

koon sopeutumattomuudesta ja erilaisuuden tunteesta, jotka olivat johtaneet osalla eristäytymi-

seen ja yksinäisyyteen. Sirkuksessa syntyneen yhteenkuuluvuuden tunteen myötä ujo ja arka 

kertoja sai varmuutta muiden kanssa toimimiseen. Yhdessä suunnitellut, harjoitellut ja toteute-

tut esiintymiset toivat myönteisiä kokemuksia esillä olemisesta, onnistumisesta ja muun muassa 

vanhempiensa ylpeyden kohteena olemisesta. Sirkustoiminnan illuusion, kulissien ja roolien 

mahdollistama symbolinen ja metaforinen näyttämö tarjosi suojaa ja turvaa, jotka mahdollisti-

vat myös itseilmaisun kehittymisen (Känkänen, 2016, s. 221). Myönteiset yhdessäolemisen ja 

esiintymisen kokemukset näyttäytyivät merkityksellisinä vaikuttaen itsevarmuuden ja itseluot-

tamuksen lisääntymiseen. Erään kertojan mukaan syntyi myös turvallinen kokemus vapaudesta 

olla sellainen kuin tuntee ja haluaa.  

 
Oli kiva, kun pääsi aina vähän olemaan semmoinen oma itsensä, kun sai tuntea olevansa 
sirkuksessa. Kun kaikki arki menee vaan ihan semmoiseen perusjuttuun (…) ja sitten kun 
pääsee sirkukseen, niin sitten se tuntuu ihan omalta jutulta heti. Että se on se oikea juttu 
(...) Se teki minusta just tälläisen, mikä mä oon. Ett pystyn olemaan vapaa, mä tarviin 
ainakin sirkuksen. Kun mä teen sitä, niin sit mä tunnen itteni vapaaksi. Se antaa mulle 
vapautta ja ystäviä ja turvaa samalla. Aina tuntee ittensä turvalliseksi, kun meni sinne, 
pienenä ja vieläkin, on semmonen hyvä olo. 2 
 

Sosiaalisen sirkuksen elämäntarinoissa hyväksynnän kokemukset toivat rohkeutta olla välittä-

mättä ulkopuolisista normatiivisista paineista ja vaatimuksista. Uskallus olla ja näyttää siltä 

kuin kokee olevansa, vapautui suvaitsevassa sirkuksessa. Sirkuksessa tiivistyi normatiivinen 

vapaus itsensä toteuttamisessa.  

 

Yhteisön vaikutus näyttäytyi myös muiden osallisten rohkaisevina esimerkkeinä siitä, miten 

sallitaan erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia olla ja toimia. Syntyi myös luottamusta siihen, että 

sirkuksessa hyväksytään omana itsenään. Erään kertojan oivallus sosiaalisen sirkuksen merki-

tyksestä ja vaikutuksesta itsevarmuutensa ja itseluottamuksensa vahvistumiseen kiteytyi elä-

mäntarinallisen prosessin reflektiokeskustelussa näin: 

 
Nyt mä uskallan olla erilainen. Mikä on tosi iso juttu, mikä on ihan vaan, että voi pukeutua 
miltä tuntuu, vaikka värikkäät vaatteet, vaikka muilla ei ole. Voi tehdä erilaisia asioita. 
Vähän just, kun luki tätä mun juttua läpi, niin ainakin tässä alussa tuli semmoinen, että 
tuntui, että mä en saa olla oma itseni. Kukaan ei ymmärrä mua. Niin, että tossa tuntui, 
että olen erilainen, en kuulu joukkoon, en saa olla oma itseni – tommosia kommentteja. 
Niin sitten ehkä nyt uskaltaa. Nyt saan olla erilainen ja niin omanlainen. Ja sitten ehkä 
just, kun näkee näitä muita, jotka harrastaa sirkusta, niin musta tuntuu, että jokainen on 
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just omanlainen ja uskaltaa olla. Niin se just rohkaisee. Ja sitten tavallaan ehkä hyväksyy 
(…) tai että ei itekään tartte enää peitellä. 4R 

 
Toisen kertojan pohdinta itseluottamuksensa kehittymisestä ja itsetuntemuksensa lisääntymi-

sestä näyttäytyi hänelle konkreettisten elämänratkaisujen edessä. Uskallus luottaa omiin ky-

kyihinsä ja uskoa pystyvyyden tunteeseensa oli kehittynyt sosiaalisen sirkustoiminnan ohessa. 

 
Musta tuntuu, että nyt sitä osaa ehkä jotenkin vaalii enemmän. Selkeästi ehkä viimeisen 
kahden, varsinkin viimeisen vuoden aikana, se on ollut jotenkin korostunut. Mulle on 
tullut selkeästi semmoinen, että mä vaan luotan itseeni. Mä oon tosi tyytyväinen siihen, 
että mä uskallan olla. Se on ehkä just se hyvä piirre minussa. Että sen takia musta tuntuu, 
että mä oon kohdannut tämmöisiä asioita, just vaikka sirkuksen ja päässyt muihin juttui-
hin, just sen takia, että mä oon tehnyt niitä ehkä hätäisiäkin päätöksiä. Että ne on tavallaan 
vienyt mut just hyviin juttuihin. 5R 

 

Sirkuksen toimintatavat ja lajit ovat fyysisiä. Mielekkään tekemisen tuoma liikunta vaikutti 

kertojien hyvinvointiin myös psyykkisesti ja sosiaalisesti. Sosiaalinen sirkus yhdistää liikun-

nallisuuden ja taiteellisen luovuuden ominaispiirteitä yhteisölliseen vertaisuuteen ja kumppa-

nuuteen. Siten se mahdollistaa uusien emotionaalisten ja kehollisten kokemusten syntymisen. 

(Kinnunen & Lidman, 2013, s. 11–13.) 

 

Fyysisyys esiintyi eräässä elämäntarinassa myös kosketuksen merkityksessä. Sirkuksessa mah-

dollistui fyysisen läheisyyden ja läsnäolon oppiminen. Bessone (2017, s. 662) kirjoittaa sirkuk-

sen luomasta sisäistetystä kehotietoisuudesta (eng. embodied knowledge), joka käsittää luotta-

muksen itseensä ja yhteistyöhön muiden kanssa. Sirkus loi uusia fyysisiä ja emotionaalisia ko-

kemuksia ja näkökulmia niin omaan kehollisuuteen kuin muiden toimijoiden läheisyyden ko-

kemiselle. 

 
Sirkuksessa on se kiva, että siellä ollaan läheisessä kontaktissa, vaikkapa pariakrobati-
assa. Siellä kosketetaan. Se on kiva juttu, että tutustuu paremmin. 1 

 

Sosiaalinen sirkustoiminta näyttäytyi elämäntarinoissa myös erityisen vaikuttavana keinona so-

siaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelemisessa. Erään kertojan tarinassa sirkustoi-

minta ja -välineet helpottivat jännittämistä ja keskittymistä sosiaalisissa tilanteissa. Ne vaikut-

tivat suoranaisesti kyvykkyyteen ja pystyvyyteen olla sosiaalisesti läsnä muiden mukana. Sa-

massa tilassa yhdessä oleminen ja toimiminen voi sirkuksessa tapahtua erilaisia asioita rinnak-

kain tehden. 

 
Sirkus on, mulle ainakin, semmonen sosiaalisuuden muoto. Musta on tosi mukavaa 
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harrastaa muiden ihmisten kanssa. Koska mä oon introvertti ja syrjäänvetäytyvä luonteel-
tani, mun on esimerkiksi vaikea katsoa ihmisiä, kun mä puhun niille. On paljon muka-
vampi katella noita seiniä. Mua jännittää, kun jengi tuijottaa (…) niin sit keskittyy (…) 
tekee jotain samalla käsillä, niin sit tavallaan ne ajatuksetkin vapautuu. Tavallaan se, että 
sä oot siinä tilassa (…) ja se toinen ihminen on siinä samassa tilassa (…), niin te teette 
sitä omaa juttuanne, mut te ootte silti yhdessä. 3 
 
Mä tykkään, ett musta on tullut tosi paljon luontevampi sosiaalisissa tilanteissa, kun mulla 
voi olla joku väline, mihin keskittyä. (…) Se on jännä, ett vaik mä koen, ett mä oon niinku 
rauhallinen ja hitaahko luonteeltani, mut mussa on semmonen tietynlainen levottomuus 
olemassa koko ajan. Se, että sä saat sen purettua johonkin asian tekemiseen siinä samalla, 
kun sä oot ihmisten kanssa, niin se on tehny tosi hyvää. 3R 

 

Elämäntarinoiden mukaan sirkuksessa kehittyivät vuorovaikutukselliset ja ryhmässä toimimi-

sen taidot. Sirkuksen merkityksellisyys näyttäytyi eräässä elämäntarinassa erityisesti arjen tai-

tojen, ristiriitatilanteiden ja sosiaalisesti sopivien toimintatapojen oppimisen myötä.  

 
Mä koin, että mä sain itse. Se kasvattaa mua niin paljon. (…) Mua kuunnellaan. Mun 
pitää olla se äänekäs, eikä vaan se, joka seuraa. Sitten kun siinä ryhmässä tulee aina kaik-
kea, jotain ristiriitatilanteita, ja mä inhoon konflikteja, mä en osaa riidellä. Mä olen aina 
vältellyt viimeiseen asti kaikkea konfliktitilanteita ja sitten, kun niitä vaan tulee ja niitä 
on pakko jotenkin vaan selvittää, niin se on tosi kasvattavaa. 3 
 

Eräässä elämäntarinassa kerrottiin merkittävänä kokemuksena myös se, että sosiaalisessa sir-

kuksessa nähtiin ihminen niiden kaikkien elämänvaiheiden, olosuhteiden ja diagnoosienkin ta-

kana. Sirkuksen aikana kertojalle syntyi oivallus siitä, että vuosia jatkuneet ulkopuolisten taho-

jen määrittelyt hänestä eivät olekaan koko totuus. Hänessä on olemassa myös se toimija, joka 

pääsi sirkuksessa esiin. Sirkuksen avoin ja hyväksyvä lähestymistapa sai kertojan ymmärtä-

mään itseään ja elämäänsä uudessa valossa.  

 
Mutta eihän se sitä tarkoita, että sä oot ne oireet. Ja semmoinen ajatus tuli just sirkuksessa, 
että täällä kyllä on joku muu tyyppikin, että mä en ole se oire. Aika pitkään, kun mä 
rupesin oleen siellä sirkuksessa niin tuntui, että mä olen ne oireet. Sitten just tuli semmoi-
nen, että voinhan olla jotain muutakin. Ehkä jotain enemmän. Ne näki sitä mun tyyppiä 
siellä kaiken takana (…). Se oli tosi hienoa. Varmaan siinä sirkuksessa tuli se, että kun 
mä aina just sanoin itelleni, että sä olet toivoton tapaus, että sulla on (…) ja sä oot (…), 
että okei, mä oon ne. Niinkun tämmöstä. Niin siellä sirkuksessa tuli just se, että näki sitä 
tervettä tyyppiäkin. 4 
 

Sirkustoiminnan kautta saadut selviytymisen kokemukset vaikuttivat elämäntarinoissa myön-

teisesti. Minäkuvan vahvistuminen kuvautui elämäntarinoissa itseymmärryksen, itsensä hyväk-

synnän ja itseluottamuksen lisääntymisenä. Eräs kertoja reflektoi sirkustoiminnan kautta saa-

neensa pärjäämisen kokemuksia, jotka ovat synnyttäneet parempaa itseymmärrystä.  
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Vaikka oli tosi raskaita juttuja menossa omassa elämässä, niin sitten kun menin sirkuk-
seen, niin olin semmoinen iloinen ja läsnä ja ihan messissä. Ja se myös tuntuikin siltä, 
että kun menee sinne sirkukseen, niin sitä kaikki muut vaan unohtuu ja oli siinä messissä. 
Oli kyllä kivaa. Tuli semmoinen fiiliskin, että ehkä mä pärjäänkin, että ehkä mä osaankin 
jotain. Se sirkus on kuitenkin osa mun arkea edelleenkin. Siitä tulee hyvä mieli. Kyllä 
välillä tuntuu, että miksi mä teen tätä, mitä järkeä tässä on. Mutta sitten, kun vaikka jong-
leeraa, niin siitä tulee niin hyvä olo. Huomaan itsekin, että silleen ymmärrän itseäni pa-
remmin. Nyt on semmoinen, mä tiedän mitä tarvitsen -meininki. Olen semmoinen paljon 
iloisempi ja on semmoinen, osaan ottaa päivän kerrallaan. 4R 
 

Viestittelin kertojan kanssa toisen tapaamiskertamme jälkeen ja hän kirjoitti kohtaamistaan uu-

sista haastavista tilanteista. Hänen viestinsä päättyi kuitenkin seuraavanlaisesti: 

 
Mut sitten välillä tulee elämäntarinani mieleen. Että olen selvinnyt aikaisemminkin, tämä 
on vain yksi luku ja sitten tarina jatkuu. 4R 

 
Elämäntarinankertojien kyvykkyyden ja pystyvyyden tunteet kohentuivat sosiaalisen sirkustoi-

minnan aikana. Sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohtaiset ajatukset toteutuivat: saada yh-

teistyön kautta ihmiset osallistumaan, voimaantumaan ja siten kykeneväisiksi itse muuttamaan 

elämäänsä haluamallaan tavalla. Voimavarakeskeisen lähestymistavan myötä heräsi itsetietoi-

suus, jonka avulla kykenee toimimaan, kasvattamaan ja hyödyntämään hiljaista tietoaan. (Ven-

tola, 2013, s. 64.) 

 
 
Kuva 3: Tietoisuuden ja tajunnan maiseman keskiössä on kertojien kyvykkyyden ja pystyvyyden tunteiden kehittyminen sosi-
aalisen sirkustoiminnan aikana. Ne näyttäytyivät itsetuntemuksen, itsevarmuuden ja itseluottamuksen parantumisena sekä nii-
den myötä sosiaalisten taitojen kehittymisenä. Nämä aikaansaivat selviytymisen tunnetta. 

 

K Y V Y K K Y Y S 
PYSTYVYYS

Itsetuntemus

Itseluottamus

Sosiaaliset 
taidot

Selviytymisen 
tunteet

Itsevarmuus



 46  

Pystyvyyden ja kyvykkyyden kokemukset sisälsivät itsetuntemuksen ja minäkuvan kehitty-

mistä, itsesäätelytaitoja erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa ja kykyä epäonnistuakin luhistu-

matta. Henkilökohtaiset kyvykkyyden ja pystyvyyden tunteet eivät kuitenkaan syntyneet itses-

tään. Sosiaalisen sirkuksen keskeisenä toimintatapana on edellä toiminnan maiseman analyy-

sissä avattu ryhmäytymisen toimintatapa, eli yhteisöllisyyden rakentaminen ja sen ylläpitämi-

nen. Sirkusyhteisö ympäröi kertojat. Etenen seuraavaksi narratiivisen analyysini toiselle, yhtei-

söllisyyden muodostamalle kehälle. 

 

6.2.2 Yhteisöllisyys  

Analyysini tietoisuuden ja tajunnan maiseman toiseksi kategoriaksi muodostui yhteisöllisyys, 

joka tarinoiden mukaan vastaanotti sosiaaliseen sirkuksen osallistujat välittömästi. Yhteisölli-

syyden käsite on moninainen. Tutkielmassani tarkoitan yhteisöllisyydellä sosiaalisten suhtei-

den muodostamaa rakennetta. Sosiaalisen sirkustoiminnan tavoitteena on ryhmäytymisen ja yh-

dessä toimimisen kautta tavoittaa yhteisöllisyyttä, jonka myötä osallistujat saisivat yhteenkuu-

luvuuden tunnetta (Suomen Nuorisosirkusliitto, 2019). Myös sosiokulttuurisen innostamisen 

lähtökohtana on yhteisöllisyys, joka saavuttaa merkityksellisyytensä dialogisessa vuorovaiku-

tuksessa (Ryynänen, 2016a, s. 42–43). Tutkielmassani yhteisöllisyys kuvautui arvostuksen ja 

hyväksynnän kokemuksina, jotka vaikuttivat yhteisöön kuulumisen tunteina. Yhteisöllisyys 

konkretisoitui osallisuuden kokemuksina ja yhteisöllisen vertaistuen saamisella. 

 
Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman käsitteet esitetään usein rinnakkaisina. Riikka Kor-

kiamäen (2016, s. 71) määritelmän mukaan yhteisöä voi ajatella sosiaalisen pääoman perustana, 

joka rakentuu yhteisön ominaisuuksista, voimavaroista ja kyvyistä toimia. Resurssiteoreetti-

seen määritelmään hyvinvoinnin rakentumisesta liittyy sosiaalisen pääoman käsitteen yhtenä 

osana Pierre Bourdieun (2000) ajatus symbolisista resursseista, joihin kuuluvat kollektiivisen 

hyväksynnän ja arvostuksen kokemus, olemassaolon ja toiminnan oikeutus sekä osallisuuden 

ja osallistumisen mahdollisuudet (Törrönen, 2016, s. 45). Analyysini elämäntarinoissa painot-

tuivat symboliset resurssit ja niiden myönteiset vaikutukset. 

 
Yhteisöllisyyttä kuvattiin elämäntarinoissa suvaitsevaisena ilmapiirinä, joka vastaanotti hyväk-

syen kertojat. Sirkus esiintyi yhteisönä, joka yhdisti osallistujansa yhteisen tekemisen, 
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motivaation, kiinnostuksen kohteiden ja yhdessä olemisen ympärille. Ilmapiiriä ja ryhmähen-

keä kuvattiin vapauttavana, rentona ja hauskana.  

 
Sosiaalinen sirkus on tavallaan, että siinä on paljon muutakin kuin vaan se, että treena-
taan, että ollaan helvetin hyviä. Se oli mulle tosi tärkeätä, että tuli semmoinen suvaitse-
vainen ilmapiiri. 5 

 
Kuulumista johonkin pidetään inhimillisenä perustarpeena (mm. Korkiamäki, 2008, s. 173; 

Korkiamäki, 2013). Sirkuksessa kokemus ryhmään kuulumisesta esiintyi merkittävänä jokai-

sessa elämäntarinassa. Sirkuksen yhteisöllisyys vertautui elämäntarinoissa aikaisempiin harras-

tusyhteisöihin, joihin sopeutuminen oli ollut vaikeampaa. Kolmessa elämäntarinassa kerrottiin 

kokemuksesta itsensä vääränlaiseksi tuntemisesta. Sirkuksen yhteisöllisyyden tunne korostui 

vertautuen aikaisempiin kokemuksiin ulkopuolisuudesta. 

 
Ihmisten kanssa on ollut vähän ongelmia. En ollut kokenut kuuluvani mihinkään poruk-
kaan koskaan. Se oli siinä vaiheessa, kun ne lapsuuden leikit jäi, niin sitten koki olevansa 
ulkopuolinen ja huono sosiaalisesti luomaan verkostoja. 3 

 

Yhteisöllisyys kuvautui myös yhteenkuuluvuuden tunteena ja toimintana, joka vapautti osalli-

set toimimaan kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti ilman yhteiskunnallisia tavoitteita. Kuu-

luminen suvaitsevaiseen ryhmään antoi merkityksellisyyden kokemuksen. 

 
Onhan se semmonen yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne, kun kaikki hörhöilee 
niin sanotusti menemään, tehden jotain, jolla ei varsinaisesti oo mitään tulostavoitetta, 
paitsi tulla paremmaksi tekemään sitä, mikä sulla siinä just silloin on. Niin se on todella 
vapauttavaa. Ja se, ett mä en koe kuuluvani tai mä en jotenkin, (…) ett mä koen koko 
ajan, ett oon erilainen ja en sovi joukkoon ja niin edespäin. Niin sirkus nyt on semmonen 
paikka, minne sopii miltei kuka tahansa, niin kauan kun on hyvä tyyppi. Sehän on varsin, 
ei nyt niinku ennakkoluulottomasti, mut kuitenkin, varsin salliva. 3 

 

Yhteisöllisissä kokemuksissa yhdistyvät niin sosiaalinen, fyysinen, psyykkinen kuin emotio-

naalinen tila. Yhteenkuuluvuuden tunteeseen liittyy myös se, että kokee olevansa tärkeä, hy-

väksytty, ryhmään kuuluva ja tulevansa mukaan otetuksi. Luottamuksellisissa ja turvallisissa 

yhteisösuhteissa hylätyksi tulemisen pelot voivat hälvetä. Tietoisuus siitä, että vaikean tilanteen 

tullen kykenee jatkamaan eteenpäin, lisääntyy.  (Laitinen, 2008, s. 274–275.)  

 

Elämäntarinoissa merkityksellinen kokemus syntyi myös siitä, että sirkuksessa muut olivat 

kiinnostuneita kertojasta ihmisenä. Oma olemassaolo sai oikeutuksensa. Eräässä 
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elämäntarinassa sirkusihmisistä muodostui kertojalle uudenlainen emotionaalisesti läheinen ys-

täväpiiri, kuin tukijoukko tai perhe, josta sai sosiaalista tukea elämän erilaisiin haasteisiin.  

 
Niistä muista sirkuslaisista tuli vähän semmoinen kaveri- ja semmoinen perhemeininki. 
Semmoinen, hei, mä kuulun johonkin ja saan olla oma itseni. Siitä tuli vähän semmoinen 
tukiryhmä tai silleen, että ne yritti auttaa mua. Se oli tosi ihanaa. Ne jaksoi tsemppaa. 4R 

 

Sosiaalinen tuki määritellään muun muassa moniulotteisena, vuorovaikutuksellisena sosiaali-

sena prosessina. Sosiaalisen tuen merkitystä kuvaillaan usein materiaalisen, informatiivisen ja 

arvioivan tuen ohella emotionaalisena. (Ellonen, 2008, s. 51). Kun ihminen kokee saavansa 

tukea, hän tuntee kuuluvansa joukkoon ja syntyy emotionaalista osallisuutta. Muodostuu myön-

teinen ja toisiaan tukeva kehä. (Korkiamäki, 2016, s. 79.) Sosiaalisen sirkuksen elämäntari-

noissa sosiaalinen tuki esiintyi yhteisöllisenä vertaistukena myös sirkuksen ulkopuolisessa elä-

mässä. Sirkusyhteisöstä löytyi vertaisia, jotka kannattelivat, auttoivat ja ottivat mukaansa. Sir-

kus näyttäytyi elämäntarinoissa suvaitsevaisena yhteisönä, johon koki pystyvänsä ja haluavansa 

liittyä. Sirkusyhteisö tarjosi turvallisen areenan kehittyä ja harjoitella elämäntaitoja. Elämänta-

rinoista merkitykselliseksi hahmottui itse tekemisen sijaan se, mitä tapahtuu ja mitä syntyy te-

kemisen ohessa. Tämä vahvistaa taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien tavoitteita; sosiaali-

sen sirkuksen yhteisöllisessä toiminnassa syntyi sosiaalista tukea, arjen kokemusten jakamista, 

käsittelemistä ja ongelmien ratkaisemista. Elämäntarinoiden mukaan sosiaalinen sirkus kulki 

onnistuneesti sosiokulttuurisen innostamisen ja Freiren jalanjäljissä. (Ventola, 2013, s. 64.) 

 
 
Kuva 4: Sosiaalisen sirkuksen tietoisuuden ja tajunnan maisemassa yhteisöllisyys näyttäytyi keskeisessä roolissa. Elämäntari-
noiden mukaan suvaitsevainen ja hyväksyvä yhteisö synnytti yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sirkusyhteisössä muodostunut so-
siaalinen tuki kannatteli tarinankertojia. 



 49  

Yhteisöllisyyden kääntöpuoli näyttäytyi myös kahden elämäntarinan sivulauseissa. Yhteisölli-

syys ei tuottanut pelkästään myönteisiä vaikutuksia. Sisäänpäin lämpenevä yhteisö herätti 

aluksi myös ristiriitaisia tunteita siitä, millä perusteilla tai oikeutuksilla kertoja kuuluu ryh-

mään. Elämäntarinoihin sisältyi tässä kohtaa epävarmuuden tunteita ja epäilyjä siitä, olivatko 

kertojat tarpeellisia yhteisölle. Yhteisöllisyys voi esiintyä myös eriarvoistavana tai poissulke-

vana tekijänä kontrolloimalla, rajoittamalla, sivuuttamalla tai jättämällä yhteisön ulkopuolelle 

(Ellonen, 2008, s. 53). 

 
Se oli hyvin semmoinen, se oli tosi semmoinen jännä, sellainen vastaanottava ilmapiiri, 
mutta samalla semmoinen tosi sisäänlämpiävä. Se oli vähän, että siinä ei oikein tiennyt, 
että kuulunko vai en. 3 
 
(…) samalailla oli semmoinen tunne, että kuuluu johonkin, niin kuitenkin oli semmoinen 
olo, että en mä ehkä kuulukaan. (…) Että oonks mä nyt mukana (…) vaan just säälin 
takia, että miks mä oon. Oli semmoinen ristiriitainen fiilis siitä. 4 
 

Vilmilä (2018, s. 31–32) toteaa niin hyvien kuin huonojen kokemusten merkityksellisyyden 

vahvistuvan usein silloin, kun niistä on jäänyt tunnemuisto. Silloin niiden ääreen on pysähdytty, 

niistä on keskusteltu ja siten kokemukset on purettu. Merkityksellinen muistijälki jää herkem-

min asioista ja tilanteista, jotka ovat käsiteltyjä ja jäsenneltyjä. Vilmilän kuvaamiin ”läpivalais-

tuihin tilanteisiin” on helpompi jälkikäteen palata. (Mts.) Tämä tuli esiin myös elämäntarinal-

lisessa prosessissa: toisella tapaamiskerralla kertoja totesi elämäntarinassaan esiintyvien ambi-

valenttien tunteiden jo hälventyneen. Asian sanoittaminen ja sen myöhemmin lukeminen antoi 

tarvittavaa etäisyyttä ja osoitti kertojalleen selviytymiskokemuksen. 

 

Yhteisöllisyyden moniulotteisuuteen vaikuttaa sen sisäinen luottamus. Yhteisöllisyyden yhtenä 

rakentavana elementtinä onkin luottamuksen ja varmuuden tunne siitä, että muut toimijat ha-

luavat hyvää. Yhteisöllisyyteen liittyy väistämättä luottamuksen ja vastavuoroisuuden teemat, 

jotka muodostavat tietoisuuden ja tajunnan maiseman seuraavan kehän. 

 

6.2.3 Luottamus 

Luottamus tuntuu yhteisön ilmapiirissä tai vuorovaikutuksellisissa tavoissa. Sosiaalisen sirkuk-

sen yhteisössä vahvistuneet konkreettiset sosiaaliset taidot sekä kyvykkyyden ja pystyvyyden 

tunteet toimia ja olla ryhmässä heijastuivat myös luottamuksen syntymiseen niin henkilökoh-

taisessa elämässä kuin yhteisön sisäisesti. Yhteisöllisyyteen liittyvän luottamuksellisen 
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ilmapiirin vaikutukset heijastuivat yksilön luottamukseen kokonaisvaltaisemmin. Käsittelen 

seuraavaksi luottamuksen, vastuun ja niistä syntyvän vastavuoroisuuden teemoja. 

 

Elämäntarinoissa kuvautui sosiaalisten voimavarojen, eli sosiaalisen pääoman, lisääntyminen. 

Sosiaalinen pääoma määritellään yleisesti koostuvan ihmisten keskinäisestä luottamuksesta, 

vastavuoroisesta tuesta, jaetuista normeista ja sosiaalisesta kontrollista. (Korkiamäki, 2016, s. 

71.) Luottamus lähentää ihmisiä ja saa heidät toimimaan yhteistyössä (Törrönen, 2016, s. 48).  

 

Elämäntarinoiden mukaan sirkustoimijat osoittivat luottamustaan antamalla osallistumisen 

mahdollisuuksia erilaisiin sirkustapahtumiin, koulutuksiin ja matkoihin sekä tarjoamalla työ-

kokeilupaikkoja ja apuohjaajan tehtäviä. Roolimuutos sosiaalisen sirkuksen kohderyhmään 

kuuluvasta henkilöstä toiminnan toiselle puolelle taustajoukkoihin esiintyi neljässä elämäntari-

nassa käänteentekevänä asiana. Siirtymä merkitsi mahdollisuutta päästä vastuullisemmaksi toi-

mijaksi oppimaan, avustamaan ja ohjaamaan sirkustyötä. Uuden roolin rakentaminen ja sirkuk-

sen sisäpiiriin pääseminen antoi vastuuta, joka osaltaan loi uutta uskoa itseensä, kykyihinsä ja 

mahdollisuuksiinsa elämässä.  

 
Se oli silleen kiva, vaikka oli itse niin nuori ja ne kaikki oli paljon vanhempaa porukkaa. 
Itse oli niin nuori, mutta osasi juttuja sen takia, kun oli jonkun aikaa jo tehnyt, niin osasi 
opettaa myös siinä samalla. Vaikka oli oppilaana, niin osasi auttaa ohjaajia, mikä tuntui 
silloin tosi kivalta. 2 

 

Siirtyminen työkokeiluun herätti elämäntarinoiden kertojissa myös epäilyjä omista kyvyistä ja 

ominaisuuksista. Epävarmuuden voittaminen ja luottamuksen herääminen sai kuitenkin elä-

mäntarinoissa merkityksellisen roolin. Alun epävarmuus henkilökohtaisten ominaisuuksien so-

veltumisesta sosiaaliseen sirkustyöhön väheni itsetuntemuksen ja itseymmärryksen vahvistu-

essa. Epäonnistumisen pelko hälveni ja itsetunto vahvistui, kun sai osakseen kokemusta, luot-

tamusta ja vastuuta. Epävarmassa elämäntilanteessa eläminen ilman tulevaisuuden suunnitel-

mia vaihtui myös uusiin mahdollisuuksiin ja työkokeilun myötä säännölliseen päivärytmiin.  

 

Ne pyysi mua sitten työharjoitteluun kevääksi. Mä olin vähän silleen, että en mä nyt oi-
kein tiedä, kun mä en ole niin ihmisläheinen. Mä en oikein tule toimeen ihmisten kanssa, 
että mulla ei ole semmoista ihmisrakkautta. Mä en ole sillä lailla sosiaalinen kuin mitä 
mä ajattelin, mitä ohjaustyössä tarvii. Mut koska mä olin haahuillut niin pitkään ja mulla 
ei ollut semmoista suunnitelmaa. Että okei, mä tuun puoleksi ajaksi, katsotaan sit taas. 3 

 



 51  

Luottamuksen syntymiseen liittyy myös vastavuoroisuuden mahdollisuus. Vastavuoroisuuden 

käsitteellä tarkoitetaan muun muassa kuulluksi tulemista ja yhteisön jäseneksi tunnustamista. 

Vastavuoroisuus tulee esiin ihmisten välisissä luottamuksellisissa vuorovaikutuksissa, joissa 

kytkeytyvät yhteen valtasuhteiden ja elämän ilmiöiden moninaisuudet (Törrönen, 2016, s. 39). 

Vastavuoroiset teot ja toiminnot tulevat näkyväksi myös sosiaalisen tuen kautta (mts. 41). Vas-

tavuoroisuus näyttäytyi sirkusyhteisössä toisten ihmisten hyväksymisinä ja kiinnostuksenosoi-

tuksina. Myös Vilmilä (2018, s. 32) raportoi TENHO-hankkeen taidetyöskentelyssä samankal-

taisia kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tunteita, jotka syntyivät muiden toimintaan osallistujien 

ja ohjaajien kautta. 

 
Varmaan myös ne tyypit siellä, koska ne oli kiinnostavia ja tuntui, että ne oli kiinnostu-
neita kans musta. Semmoinen otti mukaan. Että kun oli muissa treeneissä, niin olihan ne 
tosi mukavia siellä salissa, mutta sitten ei ikinä kysytty treenien ulkopuolella, että teh-
däänkö jotain muuta yhdessä. Ei sen enempää oltu kiinnostuneita ihmisinä. 4R 

 

Luottamuksen saaminen oli elämäntarinoissa merkityksellistä. Eräässä elämäntarinassa oleelli-

sena kokemuksena näyttäytyi luottamuksen osoitus, joka vaikutti elämään laajemmin. Koke-

mus luottamuksen saamisesta synnytti itseluottamusta ja luottamusta muihin ihmisiin kokonais-

valtaisesti. Luottamuksesta tuli vastavuoroista. Erityiseltä tuntunut huomionosoitus kohensi it-

seluottamusta ja uskoa tulevaisuuteen. Kertojan osallisuus arkeensa ja elämäänsä koheni. 

 
Sitten mä menin sinne sirkukseen. Eka mä olin ihan peloissaan, että mä teen kaikki väärin, 
että en mä osaa mitään. Sitten se oli tosi jännä, kun ne sirkuslaiset, ne luotti muhun. Se 
oli varmaan eka kerta, tai tuntui, että oli eka kerta, kun joku luottaa muhun. Niin sitten 
oikeastaan alkoi mennä paljon paremmin se koko arki. (…) Sit kun joku luotti muhun, 
niin sitten mä varmaan rupesin myös luottamaan muihin ihmisiin. Koska mä varmaan 
aikaisemmin sitten en ollut. Aina tuli pettymyksiä, (…), vähän helposti siinä menettää 
luottamusta ihmisiin. Mut sit tuli siinä sirkuksessa, että mä pystyinkin luottamaan. 4 

 

Ryhmänkeskeisesti ja henkilökohtaisesti saadut luottamuksen osoitukset toivat merkityksen ja 

oikeutuksen kertojan omalle olemassaololle. Työkokeilussa saatu vastuullinen rooli toi puoles-

taan itseluottamusta siihen, että pärjää uudessa tehtävässään ja kykenee toimimaan ja työsken-

telemään muiden ihmisen kanssa yhteisöllisessä ympäristössä. Luottamuksen myötä vahvistui 

itsensä merkitykselliseksi kokeminen. Törrönen (2016, s. 52) toteaa ihmisellä olevan inhimil-

linen tarve kokea olevansa muille ihmisille erityinen ja merkityksellinen, ja tuntea siten oikeu-

tusta olemassaololleen.  

 
Sitten tavallaan, kun puhutaan luottamuksesta niin, kun ne luotti muhun, niin sitten tuntui, 
että sillä on väliä, että mä tuun sinne paikalle ja mä oon siinä ohjauksessa. Ja nimenomaan 
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se hävisi se toivoton tapaus, että se ei olekaan ihan sama, että oonko mä siellä vai en. Mä 
teen jotain merkitystä niille, vaikka kun mä ohjasin niitä ryhmiä. 4R  

 

Luottamuksen ja uusien roolien saaminen tuotti elämäntarinoissa mahdollisuuden myös antaa 

ja jakaa vastavuoroisesti hyviä asioita eteenpäin. Luottamuksen vastaanottaminen herätti tun-

teen siitä, että on saanut tai saa itse jotain merkittävää ja on siten kykeneväinen auttamaan ja 

antamaan siitä eteenpäin toisillekin. Tämä toi mielihyvää ja erityistä merkityksellisyyden ko-

kemusta. Itsensä hyödylliseksi kokeminen oli eräälle kertojalle uusi ja merkityksellinen tilanne.  

 
Kun oli mukana ohjaamassa, niin oli se, että hei, mä pystyn antaa jotain toiselle. Mä pys-
tyn näyttämään tälle lapselle jotain. Jos me tehdään perhesirkuksessa tätä ja sitten mä 
huomaan, että niillä on kivaa keskenään. Se oli ihan uutta. 4 

 

Vastavuoroisen avun ja tuen saamisen lisäksi myös mahdollisuus antaa ja tukea muita näyttäy-

tyi elämäntarinassa, jossa oman menneisyyden ymmärtäminen antoi näkökulmaa tämän hetki-

seen työhön ja sen merkitykselliseksi kokemiseen.  

 
Mut kaikki se, mitä iloa siitä saa irti, kun näkee jonkun toisen ilahtuvan siitä asiasta, mitä 
sä teet. Se on täysin eri tunne kuin millään muulla tavalla saa iloa irti. Se on täysin erilai-
nen tunne. Se iloisuus on erilaista. Syvältä tuntuu siltä, että on halu tehdä sitä vaan sen 
takia, että muut saa iloa siitä irti nykyään. Mäkin näen, miten iloiseksi on ite tullu. Tää 
on just, kun tarinaakin lukee, niin huomaa, miten erilaiseksi on ite tullut sen takia. 2R 

 

 

Kuva 5: Sosiaalisen sirkuksen tietoisuuden ja tajunnan maisemassa esiintyi merkityksellistä luottamuksen, vastuun saamisen 
ja vastavuoroisuuden kokemuksia.  

L U O T T A M U S

Vasta-
vuoroisuus

Vastuu
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Elämäntarinat vahvistivat Bessonen (2017, s. 656) toteamukset, että luottamus syntyy niin yk-

silön sisäisinä prosesseina, ryhmän keskeisinä dialogisina prosesseina kuin myös esiintymisen 

myötä luottamuksellisissa kontaktissa yleisöön ja siten ulkopuoliseen maailmaan. Sirkuksen 

ilmaisukeinoin voi levittää tunteita ja vaihtoehtoisia olemisen malleja eteenpäin rikastuttaen 

siten muun muassa yhteiskunnan normatiivisia identiteettimalleja. Sirkuksessa yhteiskunnan 

määrittelemät erilaisuudet ja poikkeavuudet voivat muuttua myönteisiksi vahvuuksiksi. (Mts.) 
                        

Tietoisuuden ja tajunnan maiseman kehät täydentävät toisiaan. Kyvykkyyden ja pystyvyyden 

tunteet syntyivät yhteisöllisyyden, luottamuksen, vastuun ja vastavuoroisuuden kokemusten 

yhteisvaikutuksissa. Tästä muodostuu analyysini sosiaalisen sirkuksen kokonaisvaltaisuutta 

kuvaava kehä. 

 

6.2.4 Kokonaisvaltaisuus  

Analyysini tietoisuuden ja tajunnan maiseman uloin kehä kuvaa sosiaalista sirkusta kokonais-

valtaisena elämäntapana, joka ulottuu useille elämän osa-alueille. Lähiösirkukseen tai sosiaali-

sen sirkuksen työpajoihin osallistuminen näyttäytyi elämäntarinoissa sulautuvan merkittäväksi 

osaksi sen hetkistä elämää. Sirkus kosketti usealla henkilökohtaisella tasolla vahvistaen muun 

muassa itsetuntemusta, itsevarmuutta ja itseluottamusta. Sirkus ei osoittautunut pelkäksi har-

rastukseksi tai sosiaalisia taitoja harjaannuttavaksi kurssiksi, vaan se levittäytyi elämään koko-

naisvaltaisesti vaikuttaen myös arkeen, ystäväpiiriin, vapaa- ja työaikaan sekä yhteiskunnalli-

seen asemaan. Elämäntarinoiden mukaan selviytymisen tunteet vahvistuivat. Vaikka sirkustoi-

mintaan osallistuminen ei ollut kaikissa elämäntarinoissa jatkuvasti aktiivista, säilyi yhteyden-

pito ja ystävyys ihmisten välillä. 

 

Mutta sitten ehkä kuitenkin siinä jäi semmoinen, että ne tyypithän ei lähtenyt mun elä-
mästä. Me kuitenkin pidetään yhteyttä. 4 

 

Elämäntarinoissa sirkustoiminnan merkityksellisyydeksi hahmottui sen kokonaisvaltaisuus. 

Sirkus vaikutti niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin sekä heijastui 

yhteiskunnalliseen rooliin. Sirkuksesta tuli osa arkea ja elämäntapaa, jossa sai vapauden olla 

hyväksytysti omanlainen.  

 
Se ei ollut vaan niin kun joku muu harrastus, (…) ett se olis tavallaan semmoinen lisäke 
siihen arkeen. Että arjessa pitäisi tehdä just jotain muuta, mutta sitten olis tää harrastus. 
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Kun sirkuksesta tulikin semmoinen, että se vaikutti siihen koko arkeen, semmoinen niin-
kun elämäntapa. 4R 
 

Mielikuva perinteisestä sirkuksesta kiertävine karavaaneineen, sirkuspelleineen, akrobaattei-

neen, jonglööreineen ja eläimineenkin ei vastaa nykysirkuksen todellisuutta, joka yhdistelee 

monitaiteellisesti eri näyttämötaiteen muotoja ja keinoja (Elävä Arkisto, 2019).  

 
Mulla oli semmoinen vanhanaikainenkin kuva, että friikit karkaa sirkukseen. Mut musta 
se on ihan hauskakin, ett ihmiset saa olla mitä on ja sit just tekee, mitä osaa tai haluaa. 5 

 

Eräs kertoja puhui sirkukseen ohjautuvan herkästi ihmisiä, joilla on erilaisia haasteita yhteis-

kunnan vaatimuksiin mukautumisessa. Omanlaatuisuuden hyväksyminen ja sopeutumattomuus 

tavanomaiseen elämäntyyliin esiintyi elämäntarinassa myönteisessä sävyssä. Sirkus oli paikka, 

jossa erilaiset ihmiset voivat toimia hyväksyttyinä ja omanlaisten päämääriensä mukaisesti. Sir-

kuksesta löytyi turva, jossa eivät vallinneet yhteiskunnan normatiiviset vaatimukset. 

 
Siinä on vähän semmoinen viba, että ihmiset ei ihan täysin sopeudu yhteiskuntaan tai 
niillä on vähän jotain ongelmaa tavalla tai toisella. Tai jotenkin, että ihmiset löytää sir-
kuksen kautta mielekästä tekemistä, semmoisia hyviä, tavoittelemisen arvoisia asioita. 3 

 

Tutkielmani toiminta sijoittui nykysirkukseen, joka hahmottui aineiston mukaan paikaksi ja 

olotilaksi johonkin sovinnaisen ja keskiluokkaisena pidetyn elämänmenon reunalle. Elämänta-

rinoissa esiintyi mielikuva sirkuksesta, joka on yhteiskunnan normeista vapaata tilaa. Niissä 

kerrottiin sirkuksen vapaudesta olla irrallaan yhteiskunnan arvomaailmoista, perinteisistä ole-

tuksista ja kulttuurisesti hyväksytystä toimintatavoista. Erään kertojan kuvauksessa sirkuksessa 

on sallittua toimia omien hyötynäkökulmien mukaisesti ja erillään yhteiskunnan taloudellisesti 

latautuneista tulostavoitteista. Yhteiskuntaan sopeutumattomuus kuvailtiin mahdollisuutena 

tehdä asiat toisin, omalla tavallaan. Sirkus näyttäytyi kuin yhteiskunnan valtavirran reunalla 

toimivana sosiokulttuurisena antistruktuurina, jossa saa keskittyä itseään motivoivaan tekemi-

seen ilman ulkoapäin asetettuja tavoitteita. Sosiaalisesta sirkuksesta löytyi se paikka, jossa voi 

tuntea itsensä merkitykselliseksi ilman ulkoapäin kohdistuneita paineita. 

 
Jotenkin ylipäätään se, että sä pyörittelet jotain palloja narun päässä, niin se ei niinkun, 
sä et voi sitä rahallisesti kauheena sitä taitoo. Se ei ole kauheen hyödyllinen taito, mikä 
mun mielestä antaa just sen vapauden, että sä nyt teet tätä vaan itelles. Että kukaan työk-
kärin täti ei, ketään ei kiinnosta, että osaat jonkun tollaisen taidon. Niin sä voit ihan rau-
hassa opetella sitä, ilman semmoista tulostavoitetta. Että ne tulostavoitteet on ne, mitä sä 
ite itelles laitat. Jos sulla on halua kehittyä siinä, niin sit sä kehityt, ei siinä mitään, mut 
sun ei oo pakko. Sä voit myös pyöritellä huvikses. 3 
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Sosiaalisessa sirkuksessa löytyi Känkäsen (2013, s. 97) kuvaamaa kontrollista ja kilpailuyhteis-

kunnasta vapaata mahdollisuuksien tilaa kasvaa ja kehittyä. Myös Bessonen (2017, s. 651–652) 

tutkimukset kuvaavat sosiaalisen sirkuksen mahdollistavan ihmisten välisten hierarkkisten ja 

normatiivisten raja-aitojen katoamisen ja tarjoavan siten mahdollisuuksia tasavertaiseen vuoro-

vaikutukseen. 

Työkeskeisellä ajattelulla on edelleen vahva sija suomalaisessa yhteiskunnassa. Työn tekemi-

nen on perinteisesti koettu kunnia-asia. (mm. Kortteinen, 1992.) Suomalaisessa hyvinvointi-

kansalaisuuden mallissa yksilöä tuetaan, mutta yksilöllisyyden korostaminen voi viestittää sa-

manaikaisesti painetta ja tarvetta olla aktiivinen ansaitakseen yhteiskunnan tuen. Vallalla on 

uusliberaalinen ajatus aktiivisesta toimijasta, joka on itse vastuussa onnistumisestaan työn-

haussa ja elämässä ylipäätään. (Pekkarinen, 2016, s. 28.) Yhteiskunnan projektiluonteisuus ja 

nopeatempoisuus tuli esiin myös elämäntarinassa, jossa kertoja kuvaili puolen vuoden pe-

riodein vaihtuvia tukitoimia. Sosiaalinen sirkustyöpaja toteutui samankaltaisesti lyhytaikai-

sessa projektissa, mutta siitä huolimatta sirkus jäi elämään omanlaisella tasollaan jokaisessa 

elämäntarinassa.  

 
Mä olin ihan kyllästynyt olemaan puolessa vuodessa jossain ja sitten se loppuu. Sitten 
sun pitäisi siirtyä seuraavaan paikkaan ja sitten on puoli vuotta jossain ja sitten taas sa-
massa alkupisteessä. Se on tosi raskasta. Just kun kaikki nämä työkkärin säännöt ja Kelan 
tuet ja jotkut tämmöiset byrokratiat. On ettei voi olla liian pitkään samassa paikkaa. Tai 
sitten joku EU:n tukema projekti ja sitten se loppuu, kun rahat loppuu. Semmoinen on 
jatkunut mun elämässä. 4 

 

Aktiivisuuden vaatimus saattaa aiheuttaa ahdistusta niissä ihmisissä, jotka eivät pysty saavut-

tamaan työelämän onnistumisia (Juvonen, 2015, s. 228–229). Myös Anu Gretchelin ja Sami 

Myllyniemen (2017) NEET-kohderyhmästä (eng. not in employment, education or training) 

laaditun selvityksen mukaan koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien todettiin kokevan muita 

enemmän kuulumattomuutta yhteiskuntaan ja turvattomuutta tulevaisuuttaan kohtaan. Työkes-

keisen ajattelun voi nähdä eriarvoistavan ja tuottavan herkästi yhteiskunnan ulkopuolisuuden 

tunnetta. (Mts. 11, 17–18.) Nuorisotutkimuksesta väitöskirjaansa valmistelevan Susanna Ågre-

nin (2019) tutkimusaineiston mukaan nuoria aikuisia huolettaa enemmän se, millainen mahdol-

linen työpaikka on, miten työssä jaksaa ja, miten onnistuu sovittamaan vapaa- ja työnajan itsel-

leen mielekkääksi elämäksi.  
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Vaikka aineistoni elämäntarinankertojat eivät suinkaan kaikki kuulu edellä mainittuun NEET-

ryhmään, näkyivät vastaavanlaiset kuvaukset tarinoista. Eräs kertoja kuvaili työkokeilussa saa-

mansa luottamuksen ja vastuullisen roolin vaikuttaneen hänen omakuvaansa ja tulevaisuuden 

haaveisiinsa siitä, minkälaista työtä hän voisi ja mahdollisesti kykenisi tulevaisuudessa teke-

mään. Suvaitsevainen työpaikka, joustava työote, vaihteleva työaika sekä sopivaksi muokattu 

ja ositettu työtehtävä osoitti vaihtoehtoisen mahdollisuuden tulevaisuuteen. 

 
Ja sit tavallaan tuntu tosi isolta helpotukselta, varmaan just, kun pääsi sinne sirkukseen 
työkokeiluun, niin sit näki, että ei tarvitse olla semmoista kahdeksasta neljään -työpäivää, 
että voi olla erilaista arkea. Koska just on aina ollut semmoinen olo, että mun pitäis pärjätä 
ns. tavallisessa arjessa ja mä tiedän, että en mä pärjää. Niin siellä just avautui, että hei, 
mä voin olla tämmöinen, että voi olla joku vaihtoehtoinen reitti mulle. 4R 

 

Myös Juha Siltala (2013, s. 177–178) kirjoittaa nuorten kohtaamista työelämän odotushorison-

teista, jotka eivät aina avaa uramahdollisuuksia vaan viitoittavat myös kiireeseen, suorittami-

seen, riittämättömyyteen ja kasvavien tulospaineiden alla raatamiseen. Hänen mukaansa suku-

polven avainkokemus ei ole enää vain velvollisuuksien hoitamista; nuoret myös kyseenalaista-

vat rakenteita enemmän kuin ennen (mts. 201). 

 

Elämäntarinan reflektioiden mukaan sirkusyhteisössä syntyi vastapuhetta yhteiskunnan norma-

tiivista elämäntapaa kohtaan antaen toisenlaisia tapoja tulkita ympäröivää maailmaa ja mahdol-

lisuuksia toimia omanlaisesti (Juhila, 2006, s. 29; Laitinen, 2008, s. 275). Vahva sirkusyhteisö 

loi tukikohdan, mihin ankkuroitua ja etsiä suuntaa ajelehtivassa elämässä. Sosiaalisen sirkuksen 

kokonaisvaltaisuudessa iskostuivat sosiokulttuurisen innostamisen perusajatukset: ihmisten in-

nostaminen inhimillisen yhteisön ja yhteiskunnan rakentamiseen sekä siten elämän laadulliseen 

muuttamiseen (Kurki, 2000). 

 

7 Johtopäätöksiä – ja johtolankoja 

Sosiaalisen sirkuksen merkityksiin ja vaikutuksiin keskittyvässä maisterintutkielmassani kerä-

sin tutkimusaineistoksi viiden ihmisen elämäntarinoita. Tutkielmani aineistonkeruumenetel-

mänä toimi elämäntarinallinen prosessointi, jossa sovelsin episodista elämäntarinamenetelmää, 

sisällysluettelon etukäteen suunnittelemista, tukisanakortteja, elämänjanan ja -viivan -menetel-

miä sekä tarinan reflektoivaa lukemista ja siitä keskustelemista. Olen edellä esitellyt käyttä-

miäni menetelmiä ja aineistosta löytyneitä sosiaaliseen sirkukseen liittyviä teemoja ja niistä 
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muodostamiani kategorioita. Käytin Brunerin (1986) narratiivisen analyysin raameja kuvaten 

sosiaalisen sirkuksen esiintymistä elämäntarinoiden sirkustoiminnasta saadulla konkreettisella 

Toiminnan maiseman tasoilla sekä Tietoisuuden ja tajunnan maiseman tasoilla. Näin esiin tu-

livat elämäntarinoissa merkityksellisinä koettuja ja elämään vaikuttavia tekijöitä. Kolmannessa 

analyysivaiheessani palasin takaisin viiden elämäntarinan ääreen. Tiivistin jokaisesta elämän-

tarinasta sosiaalisen sirkuksen osalta ydintarinan, johon asettautuivat edellisten analyysitasojen 

teemat ja kategoriat muodostaen jokaiseen elämäntarinaan omanlaisen juonen. Kutsun näitä 

johtolangoiksi sosiaalisen sirkuksen merkityksiin ja vaikutuksiin. 

Aineistostani on erityisen merkillepantavaa, että elämäntarinansa kertojat valikoituivat ihmi-

siin, jotka olivat jo lähtökohtaisesti kokeneet sosiaaliseen sirkukseen osallistumisen itselleen 

jollakin tavalla merkitykselliseksi. Sosiaalisen sirkuksen asema elämäntarinoissa korostui myös 

tutkimusasetelmassa, jossa toin avoimesti esille oman kiinnostukseni ja kysymyksenasetteluni. 

Fenomenologisiin ja hermeneuttisiin näkemyksiin nojaavien tutkimusten haasteena on, että tie-

dot koskevat usein yksittäistapauksia. Tietoa ei voida yleistää. Kokoavia johtopäätöksiä on kui-

tenkin mahdollista tehdä. (Tökkäri, 2018, s. 66.) Heikkinen (2018, s. 185) käyttääkin laadulli-

sessa tutkimuksessa validiteetin (eng. validity) käsitteen sijasta validoinnin (eng. validation) 

käsitettä, jolla hän tarkoittaa pysyvän totuudellisuuden sijasta käsitysten tulkinnallista proses-

sia. Kerronnalliselle tutkimukselle on tunnusomaista juuri validoinnin mukainen käsitys, jossa 

totuudellisuus on tulkinnallista ja maailmankuva muodostuu hermeneuttisesti vähitellen (mts.). 

Esitän seuraavaksi elämäntarinoista muodostamani ydintarinat. Teen näin yhteenvetoa siitä, 

miten sosiaalisen sirkuksen merkitykset ja vaikutukset juonellistuivat kussakin kerrotussa elä-

mäntarinassa omanlaisiksi johtolangoikseen. 

 

7.1 Ydintarinat    

Aineistoni viidestä elämäntarinoista löytyi sosiaalisen sirkuksen osalta yhtäläisyyksiä. Kerto-

jien lähtökohdat ja elämään vaikuttavat muut seikat loivat jokaisesta elämäntarinasta erityi-

sensä. Jokaisessa viidessä elämäntarinassa muodostui omanlainen juoni. Palasin analyysini lo-

puksi hermeneuttisen kehän lailla kerrottujen elämäntarinoiden pariin. Edellä esitetyissä ana-

lyyseissa pilkotut teemat, merkitysten ja vaikutusten kategoriat eivät pelkästään luo elämänta-

rinoille oikeutettua kokonaiskuvaa. Siksi kiteytin jokaisesta kerrotusta elämäntarinasta sosiaa-

lisen sirkuksen osalta keskeisiksi näkemieni elementtien juonitiivistelmät, joita kutsun elämän-

tarinoista muodostetuiksi ydintarinoiksi. Ydintarinoihin asettautuvat paikoilleen analyysieni 
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edellä esitellyt teemat ja kategoriat. Merkitsin ydintarinoihin kursivoidulla tekstillä asiat, jotka 

esiintyivät elämäntarinoissa kertojille merkityksellisinä tekijöinä ja siten heidän elämäänsä vai-

kuttavina asioina. Näin hahmottuvat johtolangat sosiaalisen sirkuksen tuomiin merkityksiin ja 

vaikutuksiin. 

 

Ydintarinoiden rinnalle liitin elämäntarinallisessa prosessissa kertojien piirtämät elämänviiva-

kuviot, joista olen poistanut elämänjanan muistiinpanot. Nämä viitoittavat sitä, miten kertojat 

mielsivät elämänkulkunsa muodostuneen lineaarisesti etenevässä ajallisessa perspektiivissä 

suhteutuen vaakaviivana olevaan neutraaliin tilanteeseen. Vaakaviivan yläpuolelle piirtynyt 

viivanosa kuvaa myönteisenä koettua olotilaa ja vaakaviivan alapuolelle piirtynyt elämänviiva 

kielteisenä tuntunutta elämänvaihetta. Pystynuoli osoittaa kohdan, jossa sosiaalinen sirkus on 

ilmaantunut elämään mukaan. (Jokiranta, 2003.) 

 

Ensimmäisessä elämäntarinassa sosiaalinen 

sirkus tuli mukaan varhaislapsuudessa. Elä-

mäntarinassa sirkus näyttäytyi merkitykselli-

sessä roolissa: se toi ujoksi itsensä määrittä-

neelle kertojalle ystäviä, kehollisuuden ja sosi-

aalisuuden kokemuksia fyysisen harjoittelun 

kautta sekä antoi itsevarmuutta esiintymisko-

kemusten myötä. Sirkus oli elämäntarinassa se 

paikka, jonne masentuneella mielialallakin halusi mennä. Sirkustoiminta keskeytyi loukkaan-

tumisten vuoksi, mutta sirkus eli edelleen elämäntarinankertojan ajatuksissa, muistoissa ja tu-

levaisuuden toiveissa. Sirkus näyttäytyi elämäntarinassa osana alkanutta myönteistä toipumis-

prosessia, johon kuului omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Sirkustoimintaan palaaminen 

esiintyi tulevaisuuden suunnitelmissa. 

 

 

Toisessa elämäntarinassa lähiösirkustoiminta 

on ollut vahvasti läsnä varhaisnuoruudesta läh-

tien. Sirkus näyttäytyi tarinassa turvallisena 

kasvun ja itsensä kehittämisen paikkana, jossa 

kehittyvä nuori nähtiin, häneen luotettiin, hä-

nelle annettiin vastuuta ja siten eteenpäin vieviä 

Kuva 6: Ensimmäisen elämäntarinan elämänviiva. Pysty-
nuoli osoittaa ajankohtaa, jolloin sirkus tuli elämään. 

Kuva 7: Toisen elämäntarinan elämänviiva. Pystysuora 
nuoli osoittaa ajankohtaa, jolloin sirkus tuli elämään. 
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rooleja. Sirkus merkitsi elämäntarinassa mahdollisuuksien ja maailmankuvan avaajaa. Koulu-

tuksiin ja kansainvälisille sirkusmatkoille pääseminen toi kertojalle itsevarmuutta ja itseluotta-

musta. Sirkusyhteisö esiintyi elämäntarinassa perheenä, joka kasvatti kertojasta sellaisen kuin 

hän nyt on. Tänä päivänä sirkus näyttäytyi vastavuoroisuuden areenana, joka toi arkeen hen-

gähdystaukoja ja antoi merkityksellisiä mahdollisuuksia jakaa iloa ja tukea muille ihmisille. 

Sirkuksen henkilökohtainen merkityksellisyys tiivistyi vapaudeksi päästää sisäinen lapsi val-

loilleen, olla juuri sellainen kuin on ja tulla sellaiseksi kuin haluaa. 

 

Kolmannessa elämäntarinassa oli kertojan 

omin sanoin ”hämmästyttävä kehityskaari”, 

jossa ujoksi, epävarmaksi ja tunnolliseksi suo-

rittajaluonteeksi itseään kuvaava kertoja eteni 

murrosiän, sosiaalisten haasteiden ja sairastu-

misten kautta sirkuksen toimijaksi. Kertoja 

löysi sirkuksesta tapoja itsensä ilmaisuun, 

esillä olemiseen ja erityisesti muiden ihmisten 

kanssa toimimiseen. Sirkus merkitsi mieluusti sivuun vetäytyvälle kertojalle konkreettisia kei-

noja ja mahdollisuuksia olla luontevasti omaan tapaansa sosiaalinen. Se antoi välineen, jota 

tehdessä voi samanaikaisesti olla muiden ihmisten seurassa. Sirkuksen yhteistoiminnallisuuden 

vaikutus näyttäytyi opittuina sosiaalisina taitoina toimia ryhmässä. Sosiaalisen sirkuksen työ-

paja veti kertojan päämäärättömästä, ajelehtivasta elämäntilanteesta aktiiviseksi toimijaksi. 

Kertojaa lapsuudesta asti seurannut ulkopuolisuuden tunne sulautui sirkusyhteisöön kuulu-

miseksi. Sirkuksesta löytyi tilaa oman paikkansa etsimiseen.  

 

Neljännessä elämäntarinassa kertoja kuvasi 

tunteneensa itsensä nuoruudesta asti eksy-

neeksi ja yksinäiseksi. Erilaisten vaiheiden, 

epäonnistumisten ja sairastumisten jälkeen ker-

toja oli kokenut toivottomuutta. Sosiaalisen sir-

kuksen työpaja toi haastavaan elämäntilantee-

seen iloa ja pilkettä. Sirkus loi arkeen kohokoh-

tia. Työpaja antoi vuorokausiin säännöllistä 

rytmiä ja toi arkeen tarvittavaa rutiinia. Sir-

kuksessa kertoja sai tuntea olevansa osallinen ja kuuluvansa johonkin. Sirkus merkitsi 

Kuva 8: Kolmannen elämäntarinan elämänviiva. Pysty-
suora nuoli osoittaa ajankohtaa, jolloin sirkus tuli elämään. 

Kuva 9: Neljännen elämäntarinan elämänviiva. Pystysuora 
nuoli osoittaa ajankohtaa, jolloin sirkus tuli elämään. 
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kertojalle kuitenkin erityisesti ihmisiä, jotka hyväksyivät hänet, olivat hänestä kiinnostuneita ja 

joiden kanssa kykeni viettämään aikaa myös sirkustoiminnan ulkopuolella. Hän sai ystäviä, 

joita kutsui perheekseen. Sirkuksen kautta hän löysi tavan ja antoi itselleen luvan olla omanlai-

sensa. Hänen itsetuntemuksensa ja arjen hallinnan taitonsa kehittyivät. Levottomuuteensa hän 

löysi sirkuksesta toimintaa ja tekemistä, jotka rauhoittavat ja kehittävät. Elämäntarinassa esiin-

tyi merkityksellisenä kokemuksena sirkusyhteisöstä saatu luottamus. Kertoja koki olevansa tär-

keä; hänen olemassaolonsa sai oikeutuksen. Hänelle annettiin tehtäviä, joissa häntä odotettiin 

ja joista hän sai onnistumisen kokemuksia. Osoitettu luottamus edesauttoi häntä vastavuoroi-

sesti luottamaan muihin ihmisiin. Annettu vastuu toi hänelle uudenlaisia, merkityksellisiä ja 

vastavuoroisia kokemuksia ilon tuottamisesta ja hyvän jakamisesta muille. Sosiaalinen sirkus 

näyttäytyi elämäntarinassa kokonaisvaltaisesti elämään vaikuttavana tekijänä. 

 

Viidennessä elämäntarinassa kertoja löysi sosi-

aalisen sirkuksen työpajasta elämäänsä miele-

kästä tekemistä. Elämäntarinassa merkityksel-

lisenä tekijänä korostui sirkuksen suvaitsevai-

nen yhteisö, joka vastaanotti ja yllätti sosiaali-

seen sirkustyöpajaan osallistuneen kertojan 

myönteisesti. Sirkuksen rento, laajakatseinen 

ja moninaisuuden salliva ilmapiiri oli kerto-

jalle tärkeää. Sirkuksessa hän koki yhteisöllisyyttä ja yhteyttä ihmisiin, jotka antoivat myös esi-

merkillään varmuutta ja tukea oman polun kulkemiseen. Elämäntarinassa esiintyi kahlitsevana 

koetun normatiivisen elämäntavan vapautuminen silloin, kun kertoja tutustui sirkusyhteisöön. 

Sirkus vaikutti elämäntarinassa yhtenä vahvistavana etappina ja erilaisen elämäntavan mah-

dollistajana. 

 
Ydintarinoista on nähtävissä, että jokainen kokemus sosiaalisen sirkuksen piirissä on omanlai-

sensa. Siihen vaikuttaa merkittävästi kokonaisvaltainen elämäntilanne sekä muut elämään vai-

kuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Elämänviivojen kaaret olivat sosiaaliseen sirkukseen osal-

listumisen jälkeen pääosin elämän valoisammalla puolella. Elämäntarinoiden kertomisvai-

heessa jokainen kertoja piirsi nykyisyydessään nousevan suuntaista viivaa.  

 
 

Kuva 10: Viidennen elämäntarinan elämänviiva. Pysty-
suora nuoli osoittaa ajankohtaa, jolloin sirkus tuli elämään. 
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7.2 Sosiaalisen sirkuksen merkityksistä ja vaikutuksista 

Tutkielmani lähtökohtana oli tarkastella sosiaalisen sirkuksen kokemuksia elämäntarinallisessa 

prosessissa, jolloin sirkustoimintaan osallistuminen näyttäytyisi laajassa perspektiivissä. Kui-

tenkin aineistoni kertojat todennäköisesti valikoituivat sirkuksesta hyötyneiksi ja siihen myön-

teisesti suhtautuviksi ihmisiksi. Elämäntarinan kertomisessa korostui myös heidän tietoisuu-

tensa kiinnostuksestani erityisesti heidän sosiaalisen sirkuksen kokemuksiinsa. Kerrotut merki-

tykset ja vaikutukset peilautuivat myös sirkustoiminnan lähtökohtaisiin tavoitteisiin, jotka ovat 

oletettavasti olleet kertojillekin entuudestaan tuttuja. Kuten Eronen (2012, s. 50) toteaa, vaikut-

tavat kaikki aiemmin kuullut, itsekerrotut ja itse kertomistilanteen konteksti tarinan autentti-

suuteen. Myös Riessmann (2008, s. 2) kirjoittaa: on olemassa uhka, että elämäntarinat kaven-

tuvat oletetunlaisiksi mallikertomukseksi. Tämä luotettavuuden, eli reliabiliteetin, näkökulma 

on tutkielmassani otettava huomioon. Aineistossani on kiinnostavaa kuitenkin se, mitä ja miten 

kukin kertoja sanotti elämäntarinaansa kyseisessä tilanteessa itselleen merkittävinä asioina. 

Koen kerrottujen elämäntarinoiden ilmaisevan mielenkiintoisesti kertojien sen hetkistä ja tilan-

nesidonnaista tulkintaa elämästään, jossa sosiaalinen sirkus on ollut osallisena. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, eli miten sosiaalinen sirkus esiintyy osallistujien elä-

mäntarinoissa, hahmotin vastauksia Toiminnan maiseman -analyysissä, jossa esiintyvät sirkuk-

sesta kerrotut konkreettiset asiat. Brunerin (1986) narratiivien analyysin jaottelun mukaisesti 

tarkastelin, miten elämäntarinoissa kerrottiin toiminnan osatekijöistä, eli toimijoista, intenti-

oista, situaatioista ja välineistä. Elämäntarinoissa esiintyivät toimijoina vastaanottavaiset, su-

vaitsevaiset ja moninaisuuden hyväksyvät ihmiset. He loivat sirkuksesta kiinnostavan ja turval-

lisen paikan, jossa kertojat saivat kokea kuuluvansa hyväksyttyinä joukkoon. Sosiaalinen sirkus 

tarjosi kertojille mielekästä tekemistä, kehittyviä taitoja ja struktuuria arkeen. Sirkus esiintyi 

elämäntarinoissa turvallisena kasvun ja itsensä kehittämisen paikkana, jossa oppimista, itsensä 

hyväksymistä ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä toteutettiin yhteisöllisen ryhmäytymisen ja 

erilaisten sirkuslajien fyysisyyttä, huumoria ja luovuutta yhdistelevin keinoin. 

Toinen tutkimuskysymykseni oli: millaisia merkityksiä sosiaalinen sirkus on saanut osallistu-

jien elämäntarinoissa ja miten he kuvaavat sen vaikutuksia elämäänsä? Elämäntarinoiden mer-

kityksellisyyden ja ymmärrettävyyden kokonaisuuden keskiöön hahmottuivat kertojien henki-

lökohtaiset kyvykkyyden ja pystyvyyden tunteet. Brunerin (1986) narratiivisen analyysin Tie-

toisuuden ja tajunnan maiseman -tasolla sosiaalisen sirkuksen vaikutukset voimistivat kyvyk-

kyyden ja pystyvyyden tunteita kohdata ympäröivää maailmaan: kertojien itsetuntemus, 
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itsevarmuus ja itseluottamus vahvistuivat. Yhteisöllisyyden kautta kehittyivät myös sosiaaliset 

ja vuorovaikutukselliset taidot. Itsetuntemuksen paranemista viestitti myös tietoisuus ja tunne 

siitä, että pärjää ja selviytyy tulevista elämänhaasteista. Sirkusyhteisön sisäinen ja kertojille 

henkilökohtaisesti osoitettu luottamus voimisti itsevarmuutta ja itsetuntoa. Uusien roolien ja 

vastuun saaminen aikaansai elämäntarinoiden kertojissa vastavuoroisen tuen ja avun antamisen 

mahdollisuuksia, jotka tuottivat onnistumisen mielihyvää ja merkityksellisyyttä. Osoitettu luot-

tamus, saatu vastuu ja niiden myötä vastavuoroisuuden kokemukset toivat iloa ja uskoa tule-

vaisuuteen. Sirkuksen kokonaisvaltainen merkitys ja vaikutus ulottui elämän monille osa-alu-

eille. Siellä vahvistuivat niin sosiaalinen kuin emotionaalinen osallisuus, kyvyt ja konkreettiset 

taidot, sosiaalinen vuorovaikutus, itseymmärrys ja arkielämän toiminnallisuus. Tietoisuuden ja 

tajunnan maisemassa sosiaalinen sirkus näyttäytyi kertojien elämää kokonaisvaltaisesti läpi-

leikkaavana ja siihen vaikuttavana toimijana. Sosiaalinen sirkuksen merkityksellisyys osoittau-

tui erilaisten mahdollisuuksien, esimerkkien ja maailmankuvien avaajana.  

 

 
Kuva 11: Sosiaalisen sirkuksen tietoisuuden ja tajunnan maisema muodostui kokonaisuudessaan toisiinsa vaikuttavista teki-
jöistä. 

 
Elämäntarinoista hahmottuneen sosiaalisen sirkuksen tietoisuuden ja tajunnan maisema muo-

dostuu kaikkien osatekijöidensä summasta. Kokonaisuudessa esiintyneet teemat heijastelevat 

toisiinsa vuorovaikutteisesti. Kyvykkyyden ja pystyvyyden kokemukset syntyivät 
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tulostavoitteettomassa ja suoritusvapaassa tilassa, joka muodostui yhteisöllisyyden synnyttä-

mässä luottamuksen ja vastavuoroisuuden ilmapiirissä.  

 

Tutkielmani tulokset ovat samansuuntaisia kuin aikaisemmissa sosiaalisen sirkuksen tutkimuk-

sissa. Kertojien hyvinvointi koheni niin fyysisten, psyykkisten kuin sosiaalisten vaikutusten 

osalta (mm. Kekäläinen, 2013; Bessone, 2017; Vilmilä, 2018). Tutkielmani tulokset vahvistivat 

myös TENHO-hankkeen kaksivaiheisten teemahaastatteluin toteutetun tutkimusraportin tulok-

sia: kokonaisvaltainen yhdessä oleminen ja yhteinen tekeminen sekä nähdyksi, kuulluksi ja yh-

teenkuuluvaksi itsensä kokeminen tuottivat myönteisiä muutoksia minäkuvaan, vuorovaikutus-

taitoihin ja käytännön arkitaitoihin (Vilmilä, 2018, s. 21–33). 

 

Mielenkiintoisena tutkimustuloksena näyttäytyi erityisesti sosiaalisen sirkuksen rooli yhteis-

kunnallisessa asetelmassa. Kertojat kuvasivat sosiaalista sirkusta, joka on etäällä normatiivisen 

ja tulostavoitteellisen yhteiskunnan vaatimuksista. Elämäntarinoissa esiintyivät toimijoina vas-

taanottavaiset, suvaitsevaiset ja moninaisuuden hyväksyvät ihmiset. He loivat sirkuksesta kiin-

nostavan ja turvallisen paikan, jossa kertojat saivat kokea kuuluvansa hyväksyttyinä joukkoon. 

Sirkuksessa oli mahdollista tehdä jotakin, mikä tuottaa iloa tekijälleen, mutta mikä ei sinänsä 

ole välttämättä yhteiskunnallisesti arvostettua. Kertojille oli merkittävää löytää sirkuksesta 

paikka, jossa voi tuntea itsensä merkitykselliseksi ilman ulkoisia paineita. Sirkus oli paikka, 

jossa kertojat saivat itselleen hyväksyntää sellaisena kuin olivat. Sirkuksesta käsin voi vapau-

tuneesti etsiä ja löytää itselleen sopivaa asemaa maailmassa. Nämä näkökannat kuvastelevat 

kertojien tarvetta irrottautua työntekijäkansalaisuuden mallista, jossa arvostetaan työteliästä ja 

ahkeraa, säntillistä ja tunnollista veronmaksajaa (mm. Kortteinen, 1992). Tämä vahvistaa myös 

nuorisotutkimuksen parista saatuja tuloksia siitä, että ihmisen ja yhteiskunnan välisessä suh-

teessa on tarve myös muunlaisille mahdollisuuksille (Ågren, 2019). Kuten filosofi Martha 

Nussbaum (2010, s. 142–143) on todennut: ”jos yhteiskunnassa ei taloudellisten arvojen rin-

nalle tunnisteta hyvinvointia tuottavien toimintojen merkitystä, olemme murtamassa demokra-

tian perustaa”. 

 

Tutkielmani tavoitteena oli lisätä ymmärrystä erityisesti sosiaalisen sirkustoiminnan käyttämi-

sestä sosiaalityössä. Aineistoni ydintarinoissa on nähtävissä, että sosiaalisen sirkuksen toimin-

tatavat vahvistivat kertojien hyvinvointia ja osallisuuden mahdollisuuksia monista sosiaalityön 

aspekteista katsottuna. Ranta-Tyrkön (2010) määrittelemien sosiaalityön orientaatioiden mu-

kaisesti sosiaalinen sirkus tavoittaa terapeuttisen näkökulman; sirkustoiminnan myötä 
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vahvistuivat kyvykkyyden ja pystyvyyden tunteet, henkilökohtaiset resurssit ja voimavarat. So-

siaalista muutosta etsivä sosiaalityön orientaatio näyttäytyi luottamuksen, vastuun ja vastavuo-

roisuuden kasvattaessa kertojien osallisuutta. Kolmantena sosiaalityön orientaationa Ranta-

Tyrkkö määritteli yhteisöllisyyden vahvistamisen; tutkimusaineistoni mukaan sosiaalinen sir-

kustoiminta lisäsi sosiaalisen tuen ja yhteenkuuluvuuden tunteita, jotka vaikuttivat kokonais-

valtaisesti kertojien hyvinvointiin ja elämään. (Mts. 146–150.) Sosiaalisen sirkustoiminnan ko-

konaisvaltaisuus luo mahdollisuuksia monenlaiseen kohtaamiseen ja toimintaan sosiaalityön 

kentällä. Sosiaalinen sirkus on paikallaan sosiaalityön dialogisissa kohtaamisissa rikkomassa 

ihmisten välisiä hierarkkisia raja-aitoja (Bessone, 2017; Malin, 2018). Sosiaalisen sirkuksen 

monimenetelmällisyydellä voi luoda uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia elämänpolkunsa ra-

kentamiseen. 

 

Sosiaalisen sirkuksen merkitykset ja vaikutukset elämään osoittautuivat elämäntarinoissa mo-

ninaisiksi. Sirkus vaikutti usein kahleettomalta ja vapaasti muovautuvalta toimijalta. Mielen-

kiintoista oli myös se, miten erilaisille ihmisille sosiaalinen sirkustoiminta sopii. Sirkuksen va-

likoimissa on laaja repertuaari välineitä ja tapoja kohdata eri-ikäisiä, eri kulttuuritaustaisia, mo-

nenlaisia persoonallisuuksia, erilaisissa terveys- ja elämäntilanteessa eläviä. Introvertit, ekstro-

vertit ja variaatiot siltä väliltä voivat löytää itselleen sopivia ja itseään kehittäviä toimintoja ja 

rooleja. Sirkuksesta on monialaisuutensa, non-verbaalisuutensa, huumorinsa ja kehollisuutensa 

vuoksi mahdollisuuksia osallisuuteen niin sosiaalisesti, kulttuurisesti tai terveydellisesti erilai-

sille ihmisille. Kysyin aineistokeruun lopuksi kertojilta, minkälainen ihminen ei heidän mieles-

tään sopisi sirkusyhteisöön. Vastaukset olivat yksimielisiä: sosiaalinen sirkus sopii kyllä kai-

kille, paitsi ei ehkä ihmisille, jotka eivät suvaitse erilaisuutta. 

Maisterintutkielman tekeminen ja elämäntarinallisen prosessin läpivieminen oli henkilökohtai-

sesti antoisaa. Olen suunnattoman kiitollinen elämäntarinansa kertojille siitä, että he rohkeni-

vat, tuottivat ja antoivat tutkielmalleni runsaan ja kiinnostavan aineiston. Äänitteiden litterointi 

ja prosessointi vei aikaa ja energiaa. Tunsin ajoittain sukeltavani syvällä elämäntarinoissa, 

mutta minun oli tehtävä myös rajauksia. Aineistosta jäi paljon vielä avaamatta ja analysoimatta. 

Mielenkiintoinen kerronnallisuuden prosessi, kokemus elämäntarinan kertomisesta ja sen ref-

lektoimisesta, jäi tämän tutkielman puitteissa vähälle huomiolle. Maisterintutkielmaprosessini 

aikana vakuutuin kuitenkin siitä, että elämäntarinan kertominen luo ajan ja paikan elämänko-

konaisuuden tutkiskelulle ja sen jäsentämiselle. Itsestään puhuminen on usein jo itsessään pal-

kitsevaa. Oman elämäntarinan näkeminen ja sen lukeminen antaa entisestään perspektiiviä. 
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Tästä prosessista syntyneestä narratiivisesta lähestymistavasta ja näkökulmasta katsoen voin 

todeta, että elämäntarinoista muodostui omanlaisia merkitysten ja vaikutusten johtolankoja. 

Näitä seuraamalla on mahdollista lisätä ymmärrystä menneistä elämäntilanteista ja viitoittaa 

näköaloja tulevaisuuteen. Sosiaalityön moniulotteiselle kentälle sosiaalisella sirkustoiminnalla 

on arvokasta annettavaa. 
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Liitteet 

 
Liite 1: Kutsu haastatteluun 

Millainen on sinun elämäntarinasi? 

Mitä sirkus on sinulle merkinnyt? 

Kerro tarinasi. Osallistu tutkimukseen. 
Olen Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelija ja tekemässä maisterintutkielmaani, jossa aiheena on 

sosiaalisen sirkuksen merkitys ja vaikutus osallistujiensa elämäntarinoissa. 

Minua kiinnostaa kuulla juuri sinun elämäntarinasi,  
koska olet osallistunut jossakin elämänvaiheessasi  

sirkustoimintaan. 

Kertomalla elämäntarinasi, mahdollistat tutkimukseni ja saat l e f f a l i p u n kiitokseksi. 

• Voit valita haastattelupaikan. Tarvitsemme rauhallisen tilan noin kahdeksi tunniksi. 
 

o Haastattelussa on runko, joka auttaa sinua kertomaan tarinaasi. Voit kertoa elämäntarinasi 
sellaisena kuin se sinusta nyt tuntuu ja millaisena se nyt näyttäytyy. 

 
• Voit kertoa niistä asioista, joista itse haluat ja jotka itse koet tärkeiksi. 
 
o Osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Voit tarvittaessa keskeyttää tarinasi. 
 
• Elämäntarinasi on ehdottoman luottamuksellinen. Nimeäsi tai henkilötietojasi ei käytetä 

tutkimuksessa. Sinua ei voi tunnistaa tutkimusraportista. 
 
o Haastattelu äänitetään, koska sen avulla voin kirjoittaa elämäntarinasi juuri siinä muodossa 

kuin sen kerroit. Äänite hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 
 
• Lähetän sinulle jälkikäteen puhtaaksikirjoitetun elämäntarinasi.  

Toivon palautettasi sen lukemisesta. 
 

Jos haluat osallistua tutkimukseeni, ilahdun! Olethan suoraan minuun yhteydessä. 

Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiin. 

Ystävällisin terveisin, Kirsi Martonen-Pineda  
Helsingin yliopisto, sosiaalityön opiskelija 

puh.  
sähköpostiosoite 
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Liite 2: Tutkimussopimus 
 

H A A S T A T T E L U S O P I M U S      

Sosiaalinen sirkus elämäntarinoissa / Helsingin yliopisto , Maisterintutkielma 

Olen saanut tietoa kyseisestä tutkimuksesta ja mahdollisuuden esittää siitä tutkijalle kysymyk-
siä.  

Olen saanut tiedon, että aineistoa (nauhoitettu haastatteluni) käsitellään seuraavasti:  

1. Aineiston salassapito turvataan niin, että aineistoa käsittelevä tutkija allekirjoittaa 
tämän suostumuksen ja hänen on siten suojattava aineisto ulkopuolisilta, eikä tutkijalla 
ole oikeutta kertoa haastateltavan henkilökohtaisia tietoja.  

2. Tutkimusraportissa henkilökohtaiset tietoni muokataan muotoon, jossa nimeni, asuin-
paikkakuntani tai muut tunnistamista mahdollistavat tiedot eivät käy ilmi.  

3. Tutkijan lisäksi aineistoja tarkastelevat tarvittaessa vain tutkimuksen ohjaajat profes-
sori Maritta Törrönen ja tutkija Päivi Känkänen. Tällöinkin pyritään siihen, että osal-
listujien identiteetti on suojattu.  

4. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa käytetään vain yllämainittuun tutkimukseen 
5.   ______ Tämän kohdan rastittamalla osallistuja antaa erikseen luvan haastattelun 

käyttämiseen mahdollisena tutkimusaineistona myös jatkotutkimuksessa.  

Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja että minulla on oikeus 
kieltäytyä haastattelusta ja tutkimukseen osallistumisesta tai keskeyttää se halutessani.  

 

________________ __.___._____ (paikka ja aika)  

Suostun osallistumaan tutkimukseen:  ______________________________________  
Allekirjoitus  

_________________ ___.___._____ (paikka ja aika)   

 

Suostumuksen vastaanottaja:  _______________________________________  
Tutkijan allekirjoitus  

_______________________________________ 
Nimen selvennys  
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Liite 3:  
 
Tarkentavat kysymykset: 
 
Milloin sirkustoiminta tuli elämääsi? 
Mitä silloin tapahtui? 
Mitä sen jälkeen on tapahtunut? 
Mitä sirkus on merkinnyt elämässäsi? 
Millainen on paras muistosi sirkuksesta? 
 
Elämänperspektiiviin viittaavat kysymykset: 
 
Millaisena olit, kun aloitit sirkuksen?  
Millaisen viestin haluaisit nyt lähettää silloiselle minällesi?  
Millainen ihminen olet nyt?  
Millaisen viestin lähettäisit nyt tulevaisuuteesi noin kymmenen vuoden päähän?  
Millaisena näet tulevaisuutesi? 


