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Toimintakertomus	  2017	  
	  
Suomen	  Nuorisosirkusliitto	  on	  valtakunnallinen	  järjestö,	  joka	  edistää	  sirkusharrastusta	  ja	  
toimii	  sirkustaideopetuksen	  asiantuntijana	  järjestäen	  muun	  muassa	  koulutuksia	  ja	  tuottaen	  
oppimateriaaleja.	  Liitto	  tukee	  jäsenyhteisöjensä	  työtä	  sirkustaiteen	  ja	  taidekasvatuksen	  
parissa	  nuorten	  hyvinvoinnin,	  itseilmaisun	  ja	  liikunnallisen	  elämäntavan	  edistäjänä.	  
Toimintaa	  ohjaa	  ajatus	  yhteisöllisyydestä	  ja	  yhdenvertaisuudesta	  sekä	  sirkuksen	  
mahdollisuuksista	  tarjota	  iloa	  ja	  oppimiskokemuksia	  kaikille	  taidoista	  ja	  taustoista	  
riippumatta.	  
	  
Vuoden	  päätapahtuma	  oli	  valtakunnallinen	  sirkusleiri	  Nurmeksessa	  kesäkuussa.	  Pienempiä	  
Pidetään	  Kivaa	  -‐leirejä	  järjestettiin	  kuusi	  neljällä	  eri	  paikkakunnalla.	  Nuorille	  suunnatuista	  
toiminnoista	  nuorten	  mestarikurssin	  suunnittelu	  siirtyi	  myöhemmäksi.	  Koulutusten	  saralla	  
toiminta	  oli	  erittäin	  aktiivista	  ja	  sirkusopettajien	  ja	  harrastajien	  lisäksi	  uudeksi	  
kohderyhmäksi	  otettiin	  mukaan	  sirkuskoulujen	  hallintotyöntekijät	  ja	  vapaaehtoiset.	  Kaiken	  
kaikkiaan	  tapahtumien	  ja	  koulutusten	  määrä	  yli	  kaksinkertaistui	  edellisvuodesta.	  Myös	  
kansainvälinen	  toiminta	  oli	  vilkasta	  etenkin	  liiton	  koordinoiman	  PEYC-‐hankkeen	  myötä.	  
	  
Vuoden	  aikana	  käynnistettiin	  liiton	  strategiatyö,	  jossa	  asetettiin	  pitkän	  tähtäimen	  tavoitteita.	  
Liiton	  arvoiksi	  linjattiin	  arvoiksi	  yhteisöllisyys,	  yhdenvertaisuus,	  oppiminen,	  luotettavuus	  ja	  	  
sirkustaide.	  	  
	  
Liiton	  nuorten	  vaikuttamisryhmään	  Sirkumentti	  saatiin	  uusia	  jäseniä	  ja	  se	  osallistui	  muun	  
muassa	  vuoden	  2017	  Nurtsi-‐festivaalin	  suunnitteluun	  aktiivisesti.	  Sirkumentin	  ehdotuksesta	  
otettiin	  vuoden	  alussa	  käyttöön	  Instagram	  uudeksi	  viestintäkanavaksi	  liitolle.	  	  
	  
Toiminta	  lukuina:	  

-‐ Kotimaassa	  järjestettyjen	  koulutusten	  määrä:	  14	  	  
-‐ Osallistujia	  kotimaan	  koulutuksissa:	  194	  
-‐ 5	  kansainvälistä	  koulutusta,	  joissa	  yhteensä	  90	  osallistujaa	  
-‐ Leiriosallistujia	  SirkusSoppa-‐leirillä	  ja	  Pk-‐viikonloppuleireillä	  (6):	  180	  
-‐ Osallistujavuorokausia	  leireillä	  ja	  koulutuksissa	  yhteensä:	  1284	  
-‐ Osallistujia	  muissa	  tapahtumissa:	  2037	  
-‐ Tapahtumia	  yhteensä	  toimintavuoden	  aikana:	  31	  
-‐ Osallistujia	  yhteensä	  toimintavuoden	  aikana:	  2547	  
-‐ Toimintaa	  13	  eri	  paikkakunnalla	  
-‐ Osallistujia	  tapahtumissa	  yli	  40	  eri	  paikkakunnalta	  

	  
Jäsenistön	  osallistuminen:	  
46	  jäsenyhteisöstä	  	  

-‐ 71	  %	  on	  osallistunut	  johonkin	  liiton	  järjestämään	  tapahtumaan	  vuoden	  2106	  aikana	  
-‐ 51	  %	  on	  osallistunut	  nuorille	  järjestettyyn	  tapahtumaan	  (leirit,	  

apuohjaajakoulutukset)	  
-‐ 55	  %	  on	  osallistunut	  koulutuksiin	  
-‐ 28	  %	  on	  edustettuina	  liiton	  hallituksessa	  tai	  jaostoissa	  (sosiaalisen	  sirkuksen	  jaosto,	  

Sirkumentti)	  
-‐ 60	  %	  on	  tilannut	  vuoden	  2016	  aikana	  liiton	  materiaaleja	  (esim.	  pariakrobatiakortit,	  

käsinseisontakirja)	  
-‐ 87	  %	  on	  hyödyntänyt	  jotain	  liiton	  palvelua	  vuoden	  aikana	  
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Tapahtumat	  
	  
SirkusSoppa-‐leiri	  
Vuoden	  päätapahtuma	  nuorille	  oli	  valtakunnallinen	  SirkusSoppa-‐sirkusleiri,	  joka	  	  pidettiin	  
Nurmeksessa	  Hyvärilän	  nuorisokeskuksessa.	  Leirin	  paikallisen	  yhteistyökumppanina	  toimi	  
Itä-‐Suomen	  alueellinen	  sirkuskoulu.	  Leirille	  osallistui	  61	  sirkusharrastajaa	  11	  eri	  
sirkuskoulusta	  sekä	  lähialueen	  kunnista,	  joissa	  ei	  ole	  vakituista	  sirkustoimintaa.	  Leiri	  jäi	  
osallistujatavoitteestaan,	  mutta	  osallistujamäärää	  voidaan	  kuitenkin	  pitää	  hyvänä,	  kun	  
huomioidaan	  maantieteelliset	  etäisyydet	  ja	  leirin	  järjestämispaikka.	  Sitäkin	  tärkeämmin	  leiri	  
koettiin	  alueellisesti	  ja	  se	  toimi	  myös	  Itä-‐Suomen	  alueellisen	  sirkuskoulun	  ja	  alueen	  
sirkuskoulujen	  yhteistyöponnistuksena.	  	  
	  
Sirkusleirin	  lajeina	  olivat	  akrobatia,	  ilma-‐akrobatia,	  käsilläseisonta,	  pariakrobatia,	  pyramidit,	  
jongleeraus,	  klovneria,	  vanteet,	  nuora,	  yksipyöräinen,	  trampoliini,	  ristiheitot	  ja	  vipulauta.	  
Joissakin	  lajeissa	  pajoja	  oli	  erikseen	  alkeistasolle	  ja	  edistyneemmille.	  Monille	  pienempien	  
sirkuskoulujen	  harrastajille	  oli	  tärkeää	  päästä	  kokeilemaan	  sellaisia	  lajeja,	  johon	  omalla	  
paikkakunnalla	  ei	  ole	  mahdollisuutta.	  
	  
Leirin	  ohjelmistoon	  kuului	  myös	  kaksi	  esitystä.	  Ensimmäisen	  leiripäivän	  iltana	  nähtiin	  Duo	  
D’Lyh:n	  Tahdon	  –	  I	  do	  -‐nykysirkusteos,	  jossa	  esiintyivät	  leirillä	  opettaneet	  Sanni	  Sarlin-‐
Takayama	  ja	  Kaito	  Takayama.	  Viimeisenä	  leiri-‐iltana	  puolestaan	  järjestettiin	  loppunäytös,	  
jossa	  kaikki	  halukkaat	  saivat	  esiintyä.	  Nurmeksen	  kaupunki	  osallistui	  esitysten	  kustannusten	  
kattamiseen.	  
	  

	  
	  
Pidetään	  kivaa	  -‐leirit	  
Pidetään	  kivaa	  -‐leirituki	  oli	  vuonna	  2016	  ensimmäistä	  kertaa	  laajamittaisemmin	  käytössä.	  
Tuen	  avulla	  liiton	  jäsenyhteisöt	  pystyivät	  järjestämään	  paikallisesti	  pieniä	  
viikonlopputapahtumia	  sirkusharrastajille.	  Leirituki	  oli	  varattu	  kuudelle	  leirille,	  joista	  kolme	  
järjestettiin	  keväällä	  (yksi	  Tampereella	  ja	  kaksi	  Lahdessa)	  ja	  kolme	  syksyllä	  (Lappeenranta,	  
Lahti,	  Kaavi).	  Leireille	  osallistui	  yhteensä	  119	  osallistujaa.	  
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Muut	  tapahtumat	  
SNSL	  osallistui	  Maailman	  sirkuspäivän	  viettoon	  huhtikuussa	  koordinoimalla	  Suomen	  
sirkustapahtumia	  yhteistyössä	  Sirkuksen	  tiedotuskeskuksen	  kanssa.	  	  Maailman	  sirkuspäivän	  
organisoi	  kansainvälinen	  Fédération	  Mondiale	  du	  Cirque	  -‐järjestö	  nyt	  jo	  seitsemättä	  kertaa.	  
Nuorisosirkukset	  järjestivät	  maailman	  sirkuspäivänä	  tapahtumia	  kuudella	  eri	  paikkakunnalla.	  
	  
Heinäkuussa	  liitto	  osallistui	  SuomiAreenaan	  Allianssin	  teltalla,	  jossa	  ohikulkijat	  saivat	  testata	  
tietonsa	  sirkusvisassa.	  Muihin	  tapahtumiin	  kuuluivat	  myös	  kevät-‐	  ja	  syyskokoukset	  sekä	  
taikakurssin	  kaikille	  avoin	  esitys.	  Muut	  tapahtumat	  keräsivät	  yhteensä	  noin	  2050	  osallistujaa.	  
	  
	  
Koulutukset	  ja	  oppimateriaalit	  
	  
Liiton	  koulutustoiminta	  oli	  vuoden	  aikana	  hyvin	  aktiivista.	  Tarpeelliseksi	  ja	  hyviksi	  koettujen	  
pedagogiseen	  sirkusohjaajakoulutuksen	  ja	  apuohjaajakoulutuksen	  lisäksi	  uudeksi	  
kohderyhmäksi	  otettiin	  sirkuskoulujen	  hallinnollinen	  henkilökunta	  ja	  vapaaehtoiset.	  
Apuohjaajakoulutusta	  täydennettiin	  toisella	  opintojaksolla,	  joka	  järjestettiin	  ensimmäisen	  
kerran	  tammikuussa	  2016.	  	  
	  
KOULUTUKSET	  
	  
Tilaisuus	   päivämäärä	   paikka	   osallistujia	  

	   	   	   	  Taikakurssi	   9.–10.1.	   Helsinki	   9	  
Sirkusta	  turvapaikanhakijoille	  -‐koulutus	   16.	  –17.1	   Helsinki	   23	  
Tasapainon	  mestarikurssi	  PEYC	   18.	  –22.1	   Strasbourg,	  Ranska	   18	  
Apuohjaajakoulutus	  II	  	   29.	  –30.1.	   Lappeenranta	   16	  
PEYC	  Sirkusohjaajakurssi	   2.–9.3	   Edinburgh,	  Iso-‐Britannia	   20	  
Taikakurssi	  sirkusohjaajille	   5.	  –6.3.	   Helsinki	   7 
Keho	  ja	  mieli	  -‐koulutus	   9.–10.4	   Tampere	   9	  
Sosiaalisen	  sirkuksen	  kokoontuminen,	  autismin	  
kirjo	   13.5.	   Helsinki	   9	  
Valtakunnallinen	  sirkusleiri	   13.–18.6	   Nurmes	   61	  
Pedagoginen	  sirkusohjaajakoulutus,	  1.	  lähijakso	   20.–23.6.	   Lappeenranta	   15 
PEYC	  Akrobatian	  mestarikurssi	   29.6.–3.7.	   Helsinki	   20	  
Apuohjaajakoulutus	  I	   29.–31.7.	   Lappeenranta	   18 
Pedagoginen	  sirkusohjaajakoulutus,	  2.	  lähijakso	   26.–28.	  8.	   Jyväskylä	   15 
Sirkusohjaajien	  ja	  -‐opettajien	  koulutus-‐	  ja	  
virkistyspäivät	   9.–11.9	   Jyväskylä	   20	  
Pedagoginen	  sirkusohjaajakoulutus,	  3.	  lähijakso	   23.–25.9	   Helsinki	   15	  
Pedagoginen	  sirkusohjaajakoulutus	  ,4.	  lähijakso	   28.–30.10.	   Lahti	   15	  
PEYC	  jongleerauksen	  mestarikurssi	   28.10.-‐1.11.	   Torino,	  Italia	   18	  
Virtaa,	  voimaa,	  osaamista	   26.–27.11.	   Tampere	   9	  
TinA	  koulutuskiertue,	  sirkusta	  
turvapaikanhakijoille	   12.12.	   Oulu	   14	  
PEYC	  Governance	   16.–21.12.	   Hannover,	  Saksa	   16	  
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Pedagoginen	  sirkusohjaajakoulutus	  järjestettiin	  vuonna	  2016	  jo	  viidettä	  kertaa.	  	  
Ohjaajakoulutus	  on	  tarkoitettu	  jo	  ohjaajakokemusta	  omaaville	  sirkusohjaajille.	  Osallistujat	  
edustivat	  sekä	  liiton	  jäsenyhteisöjä	  että	  muita	  tahoja.	  Käsiteltäviä	  aihekokonaisuuksia	  ovat	  
sirkuspedagogiikan	  perusteet,	  sirkuksen	  oppiminen	  ja	  opettaminen	  sekä	  lajididaktiikka.	  
Yhteistyökumppanina	  neljästä	  lähijaksosta	  muodostuneen	  kokonaisuuden	  järjestämisessä	  
toimi	  Kansalaisfoorumi.	  
	  
Apuohjaajakoulutuksen	   tavoitteena	   on	   tarjota	   apuohjaajina	   toimiville	   nuorille	   välineitä	  
toimia	  apuohjaajan	  tehtävässä	  sirkuskoulussa.	  Ensimmäinen	  apuohjaajakoulutus	  järjestettiin	  
vuonna	  2014	   ja	  osallistujien	   toiveesta	   suunniteltiin	  ykköskurssin	  käyneille	   jatkokurssi,	   joka	  
järjestettiin	  ensimmäisen	  kerran	  tammikuussa	  2016.	  Jatkokurssilla	  käsiteltiin	  tarkemmin	  eri	  
sirkuslajien	   opettamista	   ja	   syvennettiin	   pedagogista	   ymmärrystä,	   kun	   ykköskurssilla	  
painopisteenä	   oli	   yleisemmin	   ottaen	   ryhmänohjaaminen,	   ryhmäytyminen	   ja	  
ryhmädynamiikka.	   Molemmat	   apuohjaajakoulutukset	   toteutettiin	   yhteistyössä	   Taidekoulu	  
Estradin	  kanssa	  Lappeenrannassa.	  	  
	  
Apuohjaajakoulutuksen	   sisällöistä	   laadittiin	   myös	   oppimateriaali,	   joka	   on	   jatkossa	  
koulutusten	   käytettävissä.	   Oppaan	   kirjoittamisesta	   vastasivat	   Petra	   Päivärinne	   ja	   toinen	  
kurssin	   kouluttaja,	   sirkuspedagogi	   Petra	   Mäki-‐Neuvonen.	   Painettu	   opas	   postitettiin	   myös	  
kaikille	  liiton	  jäsenyhteisöille.	  
	  
Kevätkokouksen	  yhteydessä	  järjestettiin	  kaksipäiväinen	  keho	  ja	  mieli	  -‐koulutus	  9.4.–
10.4.2016.	  Sisältöinä	  olivat	  keho-‐mieli-‐yhteys,	  vammojen	  ehkäisy	  ja	  loukkaantumisriskin	  
tunnistaminen	  sekä	  voima-‐	  ja	  liikkuvuusharjoittelu.	  	  
	  
Liiton	  jäsenyhteisöissä	  toimivien	  sirkusohjaajien	  ja	  -‐opettajien	  koulutus-‐	  ja	  
virkistyspäivät	  järjestettiin	  9.-‐11.9.2016.	  Jyväskylässä.	  ”Käsillä”	  -‐teemaisen	  viikonlopun	  
aiheita	  olivat	  muun	  muassa	  käsinseisonta,	  parkour	  ja	  sirkusohjaajan	  arvot	  ja	  identiteetti,	  
PEYC-‐hankkeen	  masterclassien	  anti	  ja	  kalevalalainen	  jäsenkorjaus.	  	  	  
	  
Virtaa,	  voimaa,	  osaamista	  -‐koulutus	  syntyi	  Kansalaisfoorumin	  Jaettu	  johtajuus	  -‐hankkeen	  
myötä	  ja	  pilottikurssi	  järjestettiinkin	  yhteistyössä	  Kansalaisfoorumin	  kanssa.	  Koulutuksen	  
kohderyhmänä	  olivat	  sirkuskoulujen	  hallintohenkilökunta	  ja	  hallituksen	  jäsenet	  ja	  muut	  
vapaaehtoiset.	  	  
	  
Koulutuksia	  järjestettiin	  myös	  osana	  saavutettavuushanketta	  (kaksi	  taikakurssia),	  Taide	  in	  
Action	  -‐hanketta	  (kaksi	  koulutusta	  sirkus-‐,	  nuoriso-‐	  ja	  kulttuurialan	  toimijoille	  
turvapaikanhakijanuorten	  kanssa	  toimimisesta)	  sekä	  PEYC-‐hanketta	  (neljä	  kurssia	  
sirkusohjaajille	  ja	  yksi	  hallintohenkilökunnalle).	  	  
	  
	  
Materiaalit	  ja	  julkaisut	  
	  
Käsinseisontakirja	  
Liitto	  julkaisi	  ensimmäisen	  suomenkielisen	  käsinseisontaa	  käsittelevän	  kirjan,	  joka	  ilmestyi	  
joulukuussa	  2016.	  Kirjan	  kirjoitti	  Circus	  Helsingin	  rehtori,	  kasvatustieteen	  maisteri	  Mikko	  
Rinnevuori.	  Kirjaa	  on	  myytiin	  jo	  loppuvuoden	  aikana	  yli	  sata	  kappaletta.	  	  
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Aiempien	  vuosien	  julkaisuja,	  eli	  Lattia-‐akrobatiaopasta,	  pyramidi-‐	  ja	  pariakrobatiakortteja	  
sekä	  sirkusleikkikortteja	  myytiin	  tasaiseen	  tahtiin	  ja	  sirkusleikkikorttien	  toinen	  painos	  
myytiin	  vuoden	  aikana	  loppuun.	  Mirja	  Tuomi	  ja	  Henri	  Hänninen	  aloittivat	  uuden	  
kehonhuoltoaiheisen	  korttisarjan	  valmistelun.	  Uudet	  kortit	  ilmestyvät	  keväällä	  2017.	  
	  
Sosiaalinen	  sirkus	  
	  
Sosiaalisen	  sirkuksen	  edistämisestä	  liiton	  piirissä	  vastasi	  sosiaalisen	  sirkuksen	  jaosto,	  joka	  oli	  
toiminnassa	  toista	  vuotta.	  Toiminnan	  tarkoituksena	  on	  edistää	  sirkuksen	  soveltavaa	  käyttöä	  
ja	  sirkustoiminnan	  esteettömyyttä	  ja	  saavutettavuutta	  sekä	  harrastajien	  tasavertaista	  asemaa.	  
	  
Jaoston	  jäseninä	  olivat	  vuonna	  2016	  Mette	  Ylikorva	  (Monitaideyhdistys	  Piste	  ry,	  Rovaniemi),	  
Piia	  Karkkola	  (Sorin	  Sirkus,	  Tampere),	  Katja	  Timlin	  (ent.	  Ranta-‐Penttilä)	  (LifeCircus	  
Tampere),	  Silja	  Kyytinen	  (Sirkus	  Magenta,	  Vantaa),	  Pilvi	  Kuitu	  (Kulttuurikeskus	  PiiPoo,	  
Lempäälä)	  ja	  Taija	  Kummelus-‐Eskelinen	  (Sirkus	  Selko,	  Hyvinkää).	  	  
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Sosiaalisen	  sirkuksen	  ohjaajille	  järjestettiin	  kokoontumisajot	  ja	  koulutus	  Helsingissä	  13.5.	  
Päivän	  aiheena	  oli	  autismin	  kirjo	  ja	  sen	  vaikutus	  sirkusopetukseen.	  Päivän	  antia	  jaettiin	  myös	  
Autismi-‐lehdessä	  ja	  Sirkuspyramidi-‐lehdessä.	  
	  
Sosiaalisen	  sirkuksen	  näkökulma	  huomioitiin	  myös	  vuoden	  2017	  Nurtsi-‐festivaalin	  
valmistelussa,	  muun	  muassa	  varmistamalla	  festivaalin	  tapahtumapaikkojen	  esteettömyys.	  
Erityisnuorten	  osallistumisen	  mahdollistamiseksi	  haettiin	  erillisiä	  avustuksia.	  	  
	  
	  
Sirkumentti	  ja	  nuorten	  osallistaminen	  
	  
Suomen	  Nuorisosirkusliiton	  alainen	  nuorten	  vaikuttamisryhmän	  eli	  Sirkumentin	  tehtävänä	  
on	  tuoda	  nuorten	  ääni	  liiton	  päätöksentekoon.	  Ryhmään	  saatiin	  vuoden	  aikana	  uusia	  jäseniä	  
ja	  sen	  toiminta	  aktivoitui	  etenkin	  syksyn	  aikana.	  Kevättalven	  aikana	  toteutettiin	  Sirkumentin	  
ideoima	  #Mejasirkus-‐kuvakisa.	  Kuvakilpailun	  kuvia	  julkaistiin	  muun	  muassa	  liiton	  Instagram-‐
tilillä.	  Voittaja	  eli	  Rohki	  hyä	  sirkus	  Kolarista	  sai	  palkinnoksi	  sirkustaiteilija	  Sakari	  Männistön	  
vierailun	  sirkuskouluunsa.	  
	  
Syksyllä	  kolme	  Sirkumentti	  keskittyi	  erityisesti	  vuoden	  2017	  nuorisosirkusfestivaalin	  
valmisteluun,	  ryhmän	  oman	  tehtävän	  määrittelemiseen	  sekä	  viestintäsuunnitelman	  
laatimiseen.	  Työskentelyä	  veti	  tuotantoharjoittelija	  Kaito	  Takayama.	  	  
	  
Lokakuussa	  	  kolme	  sirkumenttilaisista	  Sirkumentti	  käynnisti	  vastausten	  kokoamisen	  
eurooppalaisen	  Youth	  Forumin	  kyselyyn,	  jonka	  aiheena	  olivat	  nuorten	  
vaikutusmahdollisuudet	  sirkuskouluissa.	  Aineiston	  keruu	  jatkui	  vuoden	  2017	  puolella	  ja	  
vastaukset	  esiteltiin	  helmi-‐maaliskuussa	  Hollannissa	  Youth	  Forumissa	  ja	  liiton	  hallitukselle	  
Suomessa.	  
	  
Sirkumentissa	  olivat	  mukana	  Hanna	  Sangi	  (Oulun	  Tähtisirkus,	  Oulu),	  Jaakko	  Sirainen	  
(Helsinki),	  Sini	  Napari	  (Lahti),	  Jemina	  Hyökki	  (Sirkus	  Sirius,	  Haarajoki),	  Atte	  Rimpelä	  (Sorin	  
Sirkus,	  Tampere),	  Elmo	  Kaasinen	  (OudonKummun	  Sirkus,	  Outokumpu),	  Sohvi	  Silius	  (Sorin	  
Sirkus,	  Tampere)	  ja	  Aino	  Mäkipää	  (Taidekoulu	  Estradi,	  Lappeenranta).	  	  
	  
	  
Viestintä	  ja	  Sirkuspyramidi-‐lehti	  
	  
Liiton	  viestinnässä	  otettiin	  vuoden	  2017	  aikana	  otettiin	  käyttöön	  uutena	  viestintäkanavana	  
Instagram	  nuorilta	  saadun	  palautteen	  perusteella.	  Lisäksi	  aiempien	  vuosien	  tapaan	  käytössä	  
on	  oma	  sähköinen	  uutiskirje,	  Facebook.-‐sivu,	  Twitter-‐tili	  ja	  nettisivut.	  Nettisivut	  saivat	  
vuoden	  aikana	  uuden	  ilmeen	  ja	  samalla	  myös	  sisältöjä	  selkiytettiin.	  
	  
Sosiaalisen	  median	  viestinnässä	  kerrottiin	  liiton	  omista	  tapahtumista	  ja	  	  
yhteistyökumppaneiden	  uutisista.	  Eri	  välineissä	  viestit	  kohdistettiin	  seuraajien	  mukaan	  eri	  
tavalla.	  Facebook-‐viestintä	  suunnattiin	  ensisijaisesti	  sirkusopettajille.	  Instagramissa	  
seuraajina	  on	  nuoria	  sirkusharrastajia,	  sirkusopettajia	  ja	  muita	  järjestöjä.	  Twitterissä	  
keskityttiin	  vaikuttamisviestintään,	  jonka	  aiheina	  olivat	  ennen	  kaikkea	  rasisminvastaisuus	  ja	  
harrastustakuu.	  
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Vuoden	  aikana	  viestintävälineiden	  seuraajamäärät	  kasvoivat:	  Facebookissa	  n.	  100	  seuraajalla	  
700	  tykkääjään,	  Instagramissa	  250:lla	  ja	  uutiskirjeen	  postituslistalle	  liittyi	  noin	  60	  uutta	  
tilaajaa,	  jolloin	  sähköpostitse	  tulevan	  uutiskirjeen	  tilaajia	  oli	  vuoden	  lopussa	  n.	  310.	  
Instagramin	  kuvajulkaisut	  saivat	  aihetunnisteiden	  myötä	  tykkäyksiä	  myös	  muista	  Euroopan	  
maista	  ja	  aina	  Pohjois-‐	  ja	  Etelä-‐Amerikkaa	  ja	  Australiaa	  myöten.	  
	  
Sähköisen	  viestinnän	  lisäksi	  liitto	  julkaisi	  myös	  painettua	  Sirkuspyramidi-‐lehteä.	  Lehti	  
ilmestyi	  neljä	  kertaa	  vuoden	  aikana.	  Jäsenyhteisöt	  saivat	  lehden	  postitse	  jäsenetuna,	  minkä	  
lisäksi	  lehteä	  postitetaan	  muille	  tilaajille.	  Lehdessä	  on	  oma	  osio	  liiton	  uutisille	  ja	  
nuorisosirkuksille,	  mutta	  lisäksi	  laajasti	  muita	  sirkusaiheita.	  Sen	  tavoitteena	  on	  lisätä	  
ymmärrystä	  sirkuksesta	  taiteena,	  harrastuksena	  ja	  soveltavana	  menetelmänä	  ja	  tarjota	  
monenlaisia	  näkökulmia	  sirkuskenttään.	  Vuoden	  aikana	  lehdessä	  käsiteltiin	  muun	  muassa	  
sirkusta	  elävänä	  perintönä,	  esiteltiin	  sirkuksen	  valosuunnittelijoita	  ja	  kerrottiin	  
kansainvälisistä	  teemoista.	  Lehteä	  markkinoitiin	  muun	  muassa	  eri	  sirkustapahtumien	  
yhteydessä.	  
	  
	  
Hankkeet	  
	  
Liitolla	  oli	  vuoden	  aikana	  kolme	  hanketta	  käynnissä.	  Kahdeksan	  eurooppalaisen	  kumppanin	  
toteutettiin	  Professionalizing	  European	  Youth	  Circuses	  -‐hanke	  (PEYC),	  jonka	  
pääkoordinaattorina	  liitto	  toimi.	  Hankkeen	  ensimmäinen	  osa	  oli	  käynnissä	  2015–2016	  ja	  
toinen	  osa	  jatkuu	  vuoden	  2017	  kevääseen	  asti.	  Hankkeet	  saavat	  rahoituksensa	  Erasmus+-‐
ohjelmasta.	  PEYC-‐hankkeesta	  kerrotaan	  enemmän	  liitteessä	  1.	  	  
	  

	  
	  
Opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  rahoittaman,	  vuosina	  2015–2016	  toteutetun	  Sirkuksen	  
saavutettavuus	  -‐hankkeen	  puitteissa	  puolestaan	  järjestettiin	  kaksi	  taika-‐aiheista	  koulutusta,	  
toteutettiin	  uusi	  apuohjaajakoulutusjakso	  ja	  toteutettiin	  apuohjaajaopas	  koulutusten	  
tukimateriaaliksi.	  Alueellisen	  tasa-‐arvon	  edistämiseksi	  jäsenyhteisöjen	  osallistumista	  liiton	  
tapahtumiin	  tuettiin	  matka-‐avustuksilla.	  Hanke	  tuotti	  uusia	  pysyviä	  toimintamuotoja,	  jotka	  
sisällytetään	  liiton	  perusbudjettiin	  jatkossa.	  Lisäksi	  hankkeessa	  tuettiin	  nuorten	  parlamentin	  
eli	  Sirkumentin	  toimintaa.	  Hankkeesta	  kerrotaan	  enemmän	  liitteessä	  2.	  
	  
Liitto	  oli	  osatoteuttajana	  Kulttuurikeskus	  PiiPoon	  Taide	  in	  action	  -‐hankkeessa,	  joka	  jatkuu	  
kevääseen	  217	  asti.	  Hankkeessa	  tuotettiin	  opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  tuella	  sirkus-‐	  ja	  
taidetoimintaa	  turvapaikanhakijanuorille	  kuudella	  alueella	  eri	  puolilla	  Suomea.	  Liiton	  
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vastuulla	  oli	  hankkeen	  tiedotus	  ja	  koulutusten	  järjestäminen	  sekä	  osittainen	  koordinointi.	  
Hankkeesta	  on	  lisätietoa	  liitteessä	  3.	  
	  
	  
Kansainvälinen	  toiminta	  	  
	  
Vuoteen	  2016	  sisältyi	  paljon	  kansainvälistä	  yhteistyötä	  etenkin	  liiton	  koordinoiman	  PEYC-‐
hankkeen	  puitteissa.	  Sen	  lisäksi	  liitto	  toimi	  aktiivisesti	  eurooppalaisen	  yhteistyön	  
edistämiseksi	  eurooppalaisessa	  nuorisosirkusalan	  kattojärjestössä	  European	  Youth	  Circus	  
Organisationissa	  (EYCO),	  jonka	  perustajajäsen	  liitto	  on.	  EYCOn	  tavoitteena	  on	  edistää	  
nuorisosirkusalan	  yhteistyötä	  ja	  verkostoitumista	  Euroopassa	  sekä	  alan	  yleisiä	  
toimintamahdollisuuksia.	  	  
	  
Liitolta	  oli	  neljä	  edustajaa	  Network	  of	  International	  Circus	  Exchange	  (NICE)	  -‐tapaamisessa	  
Gschwendissä	  Saksassa.	  Samassa	  yhteydessä	  kokoontui	  ensimmäistä	  kertaa	  EYCOn	  Youth	  
Forum,	  uusi	  toimintamuoto,	  jonka	  ensimmäiseen	  kokoontumiseen	  osallistui	  Suomesta	  kolme	  
nuorta	  kolmesta	  eri	  sirkuskoulusta,	  Outokummusta,	  Lappeenrannasta	  ja	  Tampereelta.	  	  
	  
Liitto	  liittyi	  toimintavuoden	  2016	  aikana	  kansainväliseen	  yhteistyöverkosto	  Baltic	  Nordic	  
Circus	  Networkiin.	  Verkoston	  tarkoituksena	  on	  vahvistaa	  balttialais-‐pohjoismaista	  
yhteistyötä	  ja	  kehittää	  alueen	  sirkuskenttää.	  BNCN:n	  ydintoimintaa	  on	  työpajojen	  ja	  
verkostotapaamisten	  järjestäminen.	  Nuorisosirkusliitto	  voi	  jatkossa	  jakaa	  verkostossa	  
osaamistaan	  sirkusohjaajakoulutuksiin	  liittyen	  ja	  siten	  helpottaa	  naapurimaiden	  
nuorisosirkuskentän	  kehittymistä.	  Liiton	  koulutusvastaava	  edusti	  syyskuussa	  liittoa	  
verkoston	  tapaamisessa,	  jossa	  suunniteltiin	  tulevaa	  yhteistyötä	  ja	  hänen	  osaamistaan	  
hyödynnettiin	  myös	  verkoston	  koulutuksissa	  toukokuussa.	  
	  
	  
Yhteistyö	  ja	  jäsenyydet	  
	  
Liitto	  on	  jäsenenä	  Suomen	  Nuorisoyhteistyö	  Allianssi	  ry:ssä,	  	  Sirkuksen	  tiedotuskeskuksessa,	  
Kansalaisfoorumissa	  sekä	  European	  Youth	  Circus	  Organizationissa	  (EYCO).	  	  
Sirkuspyramidi-‐lehti	  on	  jäsenenä	  Kulttuuri-‐,	  tiede-‐	  ja	  mielipidelehtien	  liitto	  Kultti	  ry:ssä	  sekä	  
kansainvälisessä	  International	  Network	  of	  Circus	  Art	  Magazines	  -‐verkostossa.	  
Toimintavuoden	  lopussa	  päätettiin	  liittyä	  jäseneksi	  myös	  Dance	  Health	  Finlandiin.	  
	  
Edustukset	  muiden	  tahojen	  hallituksissa	  v.	  2016:	  
Nuorisoala:	  Suomen	  Nuorisoyhteistyö	  –	  Allianssi	  ry:	  Evianna	  Lehtipuu,	  hallituksen	  varajäsen	  
Sirkusala:	  Sirkuksen	  tiedotuskeskus:	  Evianna	  Lehtipuu,	  hallituksen	  jäsen;	  Silja	  Kyytinen,	  varajäsen	  
Eurooppalainen	  nuorisosirkuskenttä:	  European	  Youth	  Circus	  Organisation:	  Riikka	  Åstrand,	  
hallituksen	  jäsen	  
Vapaa	  sivistystyö:	  Kansalaisfoorumi:	  Petra	  Päivärinne,	  hallituksen	  jäsen;	  Katja	  Timlin,	  varajäsen	  
	  
Liitto	  toimii	  yhteistyössä	  muiden	  kulttuurista	  nuorisotyötä	  tekevien	  järjestöjen	  kanssa.	  
Vuoden	  2016	  suuriin	  yhteistyöprojekteihin	  kuuluivat	  festivaaliyhteistyö	  Suomen	  
Nuorisoseurojen	  ja	  Suomen	  Harrastajateatteriliiton	  kanssa.	  Suomi100-‐juhlavuoden	  kuuluvan	  
Voltti	  2017	  -‐tapahtuman	  valmistelu	  oli	  vuoden	  2016	  aikana	  jo	  täydessä	  vauhdissa.	  	  
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Muihin	  yhteistyöhankkeisiin	  lukeutuivat	  Kansallisbaletin	  koordinoima	  Big	  Muuv	  -‐hanke,	  jossa	  
tuodaan	  liikuntaa	  nuorille	  kouluihin,	  sekä	  Kulttuurikeskus	  PiiPoon	  koordinoima	  Taide	  in	  
Action	  -‐hanke,	  jossa	  sirkuskoulujen	  lisäksi	  kumppanina	  toimi	  Lastenkulttuurikeskusten	  
verkosto.	  Liiton	  toiminnanjohtaja	  Evianna	  Lehtipuu	  oli	  molemmissa	  hankkeissa	  
ohjausryhmän	  jäsenenä.	  Pienempiin	  yhteistyöhankkeisiin	  kuuluvat	  muun	  muassa	  Maailman	  
sirkuspäivän	  koordinointi	  Suomessa	  yhteistyössä	  Sirkuksen	  tiedotuskeskuksen	  kanssa	  ja	  
osallistuminen	  SuomiAreenaan	  Porissa	  Allianssin	  yhteisellä	  nuorisoalan	  teltalla.	  Sosiaalisessa	  
mediassa	  osallistuttiin	  nuorisotyön	  viikkoon,	  rasisminvastaisiin	  kampanjoihin	  sekä	  
harrastustakuun	  puolesta	  kampanjoimiseen.	  
	  

	  
	  
Kansalaisfoorumin	  jäsenjärjestönä	  liitto	  sai	  osaan	  koulutuksista	  Kansalaisfoorumin	  
myöntämää	  kurssituntiavustusta.	  Virtaa,	  voimaa,	  osaamista	  -‐koulutus	  järjestettiin	  osana	  
Kansalaisfoorumin	  Jaetun	  johtamisen	  -‐pilottikokonaisuutta	  ja	  myös	  liiton	  strategiatyön	  
käynnistyminen	  oli	  osittain	  edellisvuoden	  Jaettu	  johtajuus	  -‐kokonaisuuden	  satoa.	  Aiempaa	  
vahvempaan	  yhteistyöhön	  kuului	  myös	  liiton	  työntekijöiden	  osallistuminen	  
Kansalaisfoorumin	  ja	  Opintokeskus	  Vision	  joulukuussa	  järjestämään	  Art	  of	  Hosting	  -‐
koulutukseen.	  	  	  
	  
Liiton	  työntekijät	  osallistuivat	  myös	  yhteistyötahojen	  järjestämiin	  tapahtumiin,	  kuten	  
esimerkiksi	  opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  järjestöpäivään,	  Pispalan	  sottiisiin,	  
Lastenkulttuurifoorumiin,	  Sillat	  –	  Broar	  -‐nuorisokonferenssiin,	  soveltavan	  taiteen	  tulevaisuus	  
-‐seminaariin,	  Eläköön	  sirkuskulttuuri	  Suomessa	  -‐seminaariin	  ja	  Suomen	  Nuorisoyhteistyö	  
Allianssin	  tilaisuuksiin.	  Tilaisuuksista	  ja	  niiden	  sisällöistä	  viestittiin	  myös	  liiton	  some-‐
kanavissa.	  Lisäksi	  tavattiin	  jäsenistöä,	  läänintaiteilijoita	  ja	  taidealan	  toimijoita	  sekä	  
nuorisoalan	  toimijoita.	  
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Talous	  
	  
Vuoden	  2016	  tulos	  oli	  7	  218,98	  euroa	  tappiollinen.	  Tappio	  muodostui	  pääosin	  
koulutusmenojen	  kasvusta	  samalla	  kun	  järjestettyjen	  koulutusten	  määrä	  kasvoi.	  Vastaavasti	  
myös	  osallistumismaksut	  ja	  materiaalimyynti	  kasvoivat.	  	  
	  
Liiton	  toiminnan	  rahoitus	  perustuu	  pääosin	  avustuksille,	  joista	  tärkein	  on	  opetus-‐	  ja	  
kulttuuriministeriön	  myöntämä	  yleisavustus	  (78	  000	  euroa	  vuonna	  2016).	  CIMOn	  aiemmin	  
kahdessa	  erässä	  myöntämää	  Erasmus+-‐avustusta	  (132	  855	  	  ja	  120	  000	  euroa)	  jaksotettiin	  
vuosille	  2015–2017.	  Edellisvuoden	  saavutettavuushanke	  jatkui	  vuoden	  2016	  kesäkuuhun	  asti	  
opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  vuonna	  2015	  myöntämän	  rahoituksen	  turvin.	  	  
	  
Avustusten	  lisäksi	  tuloja	  kertyi	  jäsenmaksuista,	  jotka	  on	  pyritty	  pitämään	  matalina,	  jotta	  
pienilläkin	  toimijoilla	  on	  mahdollisuus	  liittyä	  jäseneksi.	  Uusia	  jäsenyhteisöjä	  liittyi	  mukaan	  
vuoden	  aikana	  kolme.	  Lisäksi	  tuloja	  saatiin	  tapahtumien	  ja	  koulutusten	  
osallistumismaksuista,	  Sirkuspyramidi-‐lehden	  tilaus-‐	  ja	  ilmoitustuotoista	  sekä	  
oppimateriaalien	  myynnistä.	  Oppimateriaalien	  myynnin	  sekä	  osallistumismaksujen	  osuudet	  
ovat	  olleet	  viime	  vuosina	  kasvussa.	  
	  
Liiton	  hallitus,	  jäsenet	  ja	  edustajakokoukset	  
	  
Liiton	  hallituksen	  puheenjohtajana	  vuonna	  2016	  toimi	  Katja	  Timlin	  (ent.	  Ranta-‐Penttilä)	  
(LifeCircus	  Tampere)	  ja	  varapuheenjohtajana	  Taruelma	  Heikkinen	  (Espoon	  esittävän	  taiteen	  
koulu,	  Espoo).	  Hallituksen	  jäseninä	  toimivat	  Petra	  Mäki-‐Neuvonen	  (Taidekoulu	  Estradi,	  
Lappeenranta),	  Sanni	  Sarlin-‐Takayama	  (Pukinmäen	  Sirkuskoulu,	  Helsinki),	  Niina	  Civil	  (Sirkus	  
Sirius,	  Haarajoki),	  Timo	  Hatakka	  (Sirkus	  Muikku,	  Kaavi),	  Emilia	  Tengvall-‐Matero	  (Kuopion	  
Sirkus)	  ja	  Silja	  Kyytinen	  (Sirkus	  Magenta,	  Helsinki).	  Varajäseninä	  toimivat	  Piia	  Karkkola	  
(Sorin	  Sirkus,	  Tampere),	  Heikki	  Matero	  (Kuopion	  Sirkus)	  ja	  Sirpa	  Uimonen	  (Sirkus	  Supiainen,	  
Eräjärvi).	  
	  
Liiton	  jäseneksi	  liittyi	  toimintavuoden	  aikana	  kaksi	  uutta	  jäsenyhteisöä:	  Revontuliopisto	  
Sodankylästä	  ja	  Vanajaveden	  opisto	  Hämeenlinnasta.	  Jäsenyhteisöjä	  oli	  näin	  ollen	  vuoden	  
lopussa	  yhteensä	  46.	  	  
	  
Kevätedustajakokous	  pidettiin	  Sorin	  Sirkuksella	  9.4.2016	  ja	  siihen	  osallistui	  12	  osallistujaa	  
yhteensä	  eri	  sirkuskoulusta.	  Koulutuksen	  yhteydessä	  järjestettiin	  keho	  ja	  mieli	  -‐aiheinen	  
koulutusviikonloppu.	  Syyskokous	  pidettiin	  Sirkuksen	  tiedotuskeskuksen	  tiloissa	  Helsingissä	  
ja	  siihen	  osallistui	  18	  osallistujaa,	  jotka	  edustivat	  eri	  sirkuskoulua.	  	  
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Liite	  1	  	  
PEYC	  –	  eurooppalaista	  nuorisosirkustoimintaa	  ammatillistamassa	  
	  
Vuosina	  2015–2017	  liitto	  koordinoi	  kaksiosaista	  eurooppalaista	  Professionalizing	  
European	  Youth	  Circuses	  -‐hanketta	  (PEYC1/PEYC2).	  Hankkeessa	  on	  mukana	  Suomen	  
Nuorisosirkusliiton	  lisäksi	  kahdeksan	  vastaavaa	  eurooppalaista	  nuorisosirkusalan	  kansallista	  
kattojärjestöä:	  Fédération	  Française	  des	  Ecoles	  de	  Cirque	  (Ranska),	  Associació	  Cultural	  Esplai	  
de	  Circ	  (Espanja),	  Vlaams	  centrum	  voor	  circuskunsten	  vzw	  (Belgia),	  Associazione	  Sportiva	  
Dilettantistica	  Giocolieri	  e	  Dintorni	  (Italia),	  BAG-‐Zirkuspädagogik	  (Saksa),	  Danske	  Ungdoms-‐	  
og	  Børne-‐	  Artisters	  Landsforening	  (Tanska),	  CircusWorks	  (Iso-‐Britannia)	  ja	  Circomundo	  
(Hollanti).	  
	  
Hankkeen	  tavoitteena	  on	  lisätä	  eurooppalaisten	  nuorisosirkusten	  ymmärrystä	  sirkuksesta	  
nuorisotyönä.	  Hanke	  kehittää	  eurooppalaisten	  nuorisosirkusopettajien	  ja	  -‐ohjaajien	  
ammatillisia	  valmiuksia	  sirkusopetuksen	  ja	  nuorisotyön	  saralla	  ja	  siinä	  koulutetaan	  niin	  
sirkusohjaajia	  kuin	  sirkuskoulujen	  hallinnollista	  henkilökuntaa.	  	  
	  
PEYC1-‐hanke	  käynnistyi	  vuoden	  2015	  alussa	  ja	  jatkuu	  vuoden	  2016	  alkupuolelle.	  Vuonna	  
2016	  hankkeeseen	  liittyen	  järjestettiin	  tasapainoilun	  mestarikurssi	  18.–22.1	  Strasbourgissa,	  
Ranskassa	  sekä	  perustason	  sirkusohjaajakoulutuksen	  toinen	  jakso	  2.–9.3.	  Edinburghissa,	  Iso-‐
Britanniassa.	  Strasbourgissa	  kurssille	  osallistui	  18	  osallistujaa,	  joista	  kaksi	  Suomesta.	  
Edinburghissa	  osallistujia	  oli	  20,	  joista	  yksi	  Suomesta.	  
	  
PEYC2-‐hankkeen	  ensimmäinen	  koulutus	  oli	  kokeneille	  akrobatiaopettajille	  suunnattu	  
mestarikurssi,	  joka	  järjestettiin	  29.6.–3.7.	  Helsingissä	  ja	  jonka	  paikallisista	  järjestelyistä	  
Suomen	  Nuorisosirkusliitto	  vastasi.	  Osallistujia	  oli	  17,	  joista	  kaksi	  Suomesta.	  Perjantaina	  
kurssin	  osallistujat	  järjestivät	  toisilleen	  kahdeksan	  erilaistaa	  työpajaa,	  joihin	  osallistui	  lisäksi	  
myös	  	  kymmenen	  suomalaista	  sirkusohjaajaa	  ja	  sirkusharrastajaa.	  Samaan	  aikaan	  
koulutuksen	  kanssa	  järjestettiin	  Suomessa	  myös	  hankkeen	  projektitapaaminen	  sekä	  EYCOn	  
hallituksen	  kokous,	  joihin	  osallistui	  yhteensä	  15	  edustajaa	  10	  eri	  maasta.	  
	  
Syksyllä	  järjestettiin	  jongleerausaiheinen	  mestarikurssi	  Torinossa,	  johon	  osallistui	  18	  
kokenutta	  sirkusopettajaa,	  joista	  kaksi	  Suomesta.	  	  
	  
Joulukuussa	  käynnistyivät	  sirkuskoulujen	  hallintohenkilökunnalle	  suunnatut	  koulutukset,	  
jotka	  jatkuvat	  vielä	  vuoden	  2017	  puolella.	  Ensimmäinen	  näistä	  koulutuksista	  järjestettiin	  
Hannoverissa	  16.-‐21.12.2016.	  
	  
Hankkeen	  tuotoksia	  ja	  runsaasti	  sirkusopetuksen	  tueksi	  tarkoitettua	  materiaalia	  on	  koottu	  
hankkeen	  materiaalipankkiin	  osoitteessa	  www.peyc.eu/resource-‐centre/	  .	  
	  
PEYC-‐hankkeen	  koordinaattorina	  toimi	  Katja	  Timlin.	  Hankkeen	  pedagogisia	  vastaavia	  olivat	  
Marjolein	  Wagter	  Hollannista	  (mestarikurssit)	  sekä	  Tomasso	  Negri	  Italiasta	  (pedagoginen	  
perustason	  sirkusohjaajakurssi).	  Hallintohenkilökunnalle	  suunnattujen	  kurssien	  sisällöstä	  
vastasi	  Wolfgang	  Pruisken.	  	  
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Liite	  2	  	  
Sirkuksen	  saavutettavuus	  -‐hanke	  	  
	  
Opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  rahoittaman	  Sirkuksen	  saavutettavuus	  -‐hankkeen	  puitteissa	  
puolestaan	  järjestettiin	  kaksi	  taika-‐aiheista	  koulutusta,	  toteutettiin	  uusi	  
apuohjaajakoulutusjakso	  ja	  toteutettiin	  apuohjaajaopas	  koulutusten	  tukimateriaaliksi.	  
Alueellisen	  tasa-‐arvon	  edistämiseksi	  jäsenyhteisöjen	  osallistumista	  liiton	  tapahtumiin	  tuettiin	  
matka-‐avustuksilla.	  Lisäksi	  hankkeessa	  tuettiin	  nuorten	  parlamentin	  eli	  Sirkumentin	  
toimintaa.	  Hanke	  oli	  käynnissä	  1.1.2016-‐30.6.2016.	  Vuoden	  2015	  puolella	  myös	  
sirkusohjaajien	  koulutus-‐	  ja	  virkistysviikonlopun	  pilotti	  sisältyi	  hankkeeseen.	  
	  
Apuohjaajakoulutukset	  
Apuohjaajakoulutuksen	  tavoitteena	  on	  paikata	  sirkusohjaajapulaa	  koko	  Suomessa	  ja	  
erityisesti	  pienillä	  paikkakunnilla.	  SNSL	  järjesti	  ensimmäisen	  apuohjaajakoulutuksen	  
elokuussa	  2014	  Lappeenrannassa	  yhteistyössä	  Taidekoulu	  Estradin	  kanssa.	  Toteutuneen	  
koulutuksen	  pohjalta	  ja	  osallistujien	  toiveesta	  hankkeen	  avulla	  suunniteltiin	  jatkokurssi	  
ykköskurssin	  käyneille.	  Jatkokurssilla	  käsiteltiin	  tarkemmin	  eri	  sirkuslajien	  opettamista	  ja	  
syvennettiin	  pedagogista	  ymmärrystä,	  kun	  ykköskurssilla	  painopisteenä	  oli	  yleisemmin	  
ottaen	  ryhmänohjaaminen,	  ryhmäytyminen	  ja	  ryhmädynamiikka.	  
	  
Apuohjaaja	  1	  -‐koulutus	  järjestettiin	  elokuussa	  2015	  ja	  Apuohjaaja	  2	  -‐jatkokurssin	  
ensimmäistä	  kertaa	  tammikuussa	  2016.	  Elokuun	  kurssi	  rahoitettiin	  hankkeen	  ulkopuolisella	  
rahoituksella	  ja	  sille	  osallistui	  24	  osallistujaa.	  Tammikuun	  kurssille	  puolestaan	  osallistui	  16	  
osallistujaa	  eri	  puolilta	  Suomea.	  Liiton	  koulutusvastaava	  Petra	  Päivärinne	  vastasi	  koulutusten	  
suunnittelusta	  ja	  osa	  hänen	  työajastaan	  kirjattiin	  hankkeelle.	  	  
	  
Apuohjaajakoulutukset	  toteutettiin	  yhteistyössä	  Taidekoulu	  Estradin	  kanssa	  
Lappeenrannassa.	  Apuohjaajakoulutukset	  halutaan	  vakiinnuttaa	  SNSL:n	  vuosittaiseen	  
koulutuskalenteriin	  niin,	  että	  apuohjaajakoulutus	  I	  järjestetään	  aina	  elokuussa	  ja	  
apuohjaajakoulutus	  II	  helmikuussa.	  	  
	  
Apuohjaajakoulutuksen	  sisällöistä	  laadittiin	  myös	  oppimateriaali,	  joka	  on	  jatkossa	  
koulutusten	  käytettävissä.	  Apuohjaajaopas	  lähetettiin	  myös	  kaikille	  liiton	  jäsenyhteisöille.	  
Oppaan	  kirjoittamisesta	  vastasivat	  Petra	  Päivärinne	  ja	  toinen	  kurssin	  kouluttaja,	  
sirkuspedagogi	  Petra	  Mäki-‐Neuvonen.	  
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Taikuuskoulutustapahtuma	  	  
Taikakoulutustapahtuman	  järjestämisen	  tavoitteena	  oli	  antaa	  sirkusharrastajille	  
mahdollisuus	  osallistua	  koulutukseen,	  jota	  ei	  suurimmassa	  osassa	  sirkuskouluja	  vielä	  ole	  
saatavilla,	  sekä	  antaa	  sirkusohjaajille	  valmiudet	  opettaa	  alkeistason	  taikuutta	  omissa	  
sirkuskouluissaan	  ja	  -‐kerhoissaan.	  Koulutuksen	  järjestäminen	  oli	  noussut	  esiin	  myös	  yhtenä	  
jäsenyhteisöjen	  esittämänä	  toiveena.	  
	  
Sekä	  harrastajille	  että	  opettajille	  suunnattu	  taikakurssi	  järjestettiin	  tammikuussa	  2016.	  
Kurssin	  osallistujamäärä	  jäi	  melko	  pieneksi,	  mahdollisesti	  lomista	  johtuvasta	  ajankohdasta	  
johtuen.	  Kouluttajana	  toimi	  Timo	  Kulmakko.	  	  
	  
Taika-‐aiheinen	  kokonaisuus	  jatkui	  5.–6.3.2016	  toisella	  koulutuksella,	  joka	  oli	  suunnattu	  
taikuuden	  opettamisesta	  kiinnostuneille	  sirkusopettajille.	  Kyseessä	  oli	  ensimmäinen	  
taikuuden	  opettamiseen	  liittyvä	  kurssi	  sirkusopettajille.	  Kurssille	  osallistui	  7	  sirkusopettajaa,	  
mutta	  kurssilaiset	  kokivat	  palautteen	  perusteella	  kuitenkin	  kurssin	  antoisana	  ja	  hyödyllisenä,	  
ja	  sen	  myötä	  harrastajien	  mahdollisuus	  päästä	  opettelemaan	  taikuutta	  sirkuskoulussa	  parani.	  
Kouluttajina	  toimivat	  taikurit	  Timo	  Kulmakko	  ja	  Tatu	  Tyni.	  
	  
Nuorten	  parlamentti	  eli	  Sirkumentti	  
Vuonna	  2014	  aloitettiin	  nuorten	  parlamentti	  -‐työnimellä	  kulkenut,	  nuoria	  päätöksentekoon	  
osallistava	  toimintamuoto.	  Marraskuussa	  2014	  käyttöön	  otettiin	  Sirkumentti-‐nimitys.	  14–20-‐
vuotiaat	  sirkusharrastajat	  voivat	  hakea	  mukaan	  Sirkumenttiin.	  Nuoret	  kokoontuvat	  
muutaman	  kerran	  vuodessa	  suunnittelemaan	  liiton	  toimintaa	  ja	  tuomaan	  nuorten	  
näkökulmaa	  liiton	  toimintaan.	  	  
	  
Sirkumentin	  ideoima	  kuvakilpailu	  toteutettiin	  kevään	  2016	  aikana	  ja	  sen	  kuvia	  julkaistiin	  
muun	  muassa	  liiton	  Instagram-‐tilillä,	  jonka	  päivittämiseen	  sirkumenttilaiset	  osallistuivat.	  
Myös	  Instagram-‐tilin	  avaaminen	  oli	  Sirkumentin	  ehdotus.	  	  
	  
Sirkumentin	  toiminta	  jatkui	  hankkeen	  päätyttyä	  osana	  liiton	  perustoimintaa.	  Osa	  Sirkumentin	  
jäsenistä	  valittiin	  myös	  vuodelle	  2017	  hallituksen	  jäseniksi	  tai	  varajäseniksi.	  
	  
Jäsensirkusten	  matka-‐avustukset	  
Matka-‐avustuksilla	  tuettiin	  jäsenten	  mahdollisuutta	  osallistua	  Nuorisosirkusliiton	  
järjestämiin	  tapahtumiin	  30.6.2016	  asti.	  Tapahtumia	  pyritään	  järjestämään	  eri	  puolilla	  
Suomea,	  mutta	  sen	  lisäksi	  on	  tarvetta	  erillisille	  matka-‐avustuksille,	  jotta	  pidempienkin	  
matkojen	  päästä	  olisi	  mahdollista	  osallistua	  tapahtumiin.	  Avustuksilla	  edistettiin	  strategista	  
tavoitetta	  5	  eli	  yhdenvertaisuuden	  toteutumista	  sekä	  alueellisesti	  että	  vähentämällä	  
osallistumisen	  taloudellisia	  esteitä.	  
	  
Avustuksia	  myönnettiin	  hakemuksen	  perusteella	  syksystä	  2015	  kesäkuuhun	  2016	  kaikille	  
hakemuksen	  ajoissa	  tehneille	  hakijoille	  eli	  22	  henkilölle.	  Matkakuluista	  maksettiin	  50	  %	  
toteutuneista	  kuluista,	  kun	  matka	  tapahtumaan	  oli	  yli	  200	  km.	  Pääosa	  hakemuksista	  tuli	  
Pohjois-‐Suomesta,	  mikä	  kertoo	  siitä,	  että	  pitkien	  etäisyyksien	  päästä	  osallistumiseen	  on	  tuelle	  
tarvetta.	  Lisäksi	  osa	  matka-‐avustuksesta	  kanavoitiin	  bussikuljetuksen	  järjestämiseen	  liiton	  
leirille	  Kuopiosta	  Nurmekseen	  ja	  edistettiin	  näin	  myös	  osallistujien	  liikkumista	  pienemmälle	  
paikkakunnalle,	  jonne	  lähtemiseen	  monesti	  henkinen	  kynnys	  on	  suurempi.	  Bussikuljetukseen	  
osallistui	  noin	  50	  nuorta	  leiriosallistujaa.	  
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Liite	  3	  
Taide	  in	  Action	  –	  sirkus-‐	  ja	  taidetoimintaa	  nuorille	  turvapaikanhakijoille	  2016–2017	  
	  
Nuorisosirkusliitto	  on	  yksi	  kolmesta	  osakoordinaattorista	  valtakunnallisessa	  Taide	  In	  Action	  -‐
hankkeessa.	  Kulttuurikeskus	  PiiPoon	  hallinnoima	  hanke	  on	  tuonut	  sirkusta	  ja	  taidetoimintaa	  
vastaanottokeskusten	  ja	  hätämajoitusyksiköiden	  lapsille	  ja	  nuorille	  tammikuusta	  2016	  
alkaen.	  Liiton	  vastuulla	  hankkeessa	  on	  osittaisen	  koordinoinnin	  ja	  ohjausryhmäedustuksen	  
lisäksi	  koulutusten	  järjestäminen	  sekä	  tiedotus.	  Opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  rahoittama	  
hanke	  jatkuu	  kevään	  2017	  loppuun	  asti.	  
	  
Hankkeessa	  toteutettiin	  sosiaalisen	  sirkuksen	  ja	  soveltavan	  taiteen	  menetelmiin	  perustuvaa	  
ryhmämuotoista	  sirkus-‐	  ja	  taidetoimintaa.	  Tavoitteen	  oli	  tukea	  alle	  29-‐vuotiaiden	  
turvapaikanhakijoiden	  aktiivisuutta,	  osallisuutta	  ja	  hyvinvointia,	  sekä	  tuottaa	  innostavaa	  
yhteisöllistä	  toimintaa	  haasteellisessa	  ja	  epävarmassa	  elämäntilanteessa	  eläville	  lapsille	  ja	  
nuorille.	  Taidetoiminnan	  kautta	  luotiin	  myös	  siltoja	  turvapaikanhakijoiden	  ja	  kantaväestön	  
välille.	  
	  
Hankkeen	  puitteissa	  Suomen	  Nuorisosirkusliitto	  järjesti	  valtakunnallisen	  Taide	  in	  Action	  -‐	  
kulttuuria	  turvapaikanhakijoille	  -‐koulutuskiertueen	  yhteistyössä	  Suomen	  
lastenkulttuuriliiton,	  alueellisten	  lastenkulttuurikeskusten	  ja	  alan	  asiantuntijoiden	  kanssa.	  
Koulutuksista	  kaksi	  järjestettiin	  vuoden	  2016	  aikana.	  Moniammatilliset	  koulutukset	  	  
suunnattiin	  kulttuuritoiminnan	  sekä	  lapsi-‐	  ja	  nuorisotyön	  ammattilaisille.	  Koulutuksessa	  
jaettiin	  Taide	  in	  Action	  -‐hankkeen	  aikana	  luotuja	  menetelmiä	  ja	  hyviä	  käytäntöjä.	  Tavoitteena	  
oli	  alueellisen	  ja	  paikallisen	  yhteistyön	  ja	  kulttuurisen	  aktivoimis-‐	  ja	  kotouttamistoiminnan	  
kehittäminen	  sekä	  lisätä	  alueellisten	  toimijoiden	  osaamista	  ja	  valmiuksia	  tuottaa	  kulttuurista	  
toimintaa	  turvapaikanhakijoille	  tai	  heidän	  kanssaan.	  
	  
Koulutuskiertueen	  ensimmäinen	  jakso	  järjestettiin	  Cirko-‐keskuksessa,	  Helsingissä	  16.1.2016.	  
Osallistujia	  oli	  23.	  Pääasiassa	  he	  olivat	  turvapaikan	  hakijoiden	  kanssa	  työskentelystä	  
kiinnostuneita	  ja	  jo	  heidän	  parissaan	  työskenteleviä	  sirkusohjaajia.	  Tapahtuma	  oli	  
luonteeltaan	  valtakunnallinen	  ja	  osallistujat	  tulivat	  pääkaupunkiseudun	  lisäksi	  Rovaniemeltä,	  
Lappeenrannasta,	  Mäntästä,	  Lahdesta	  ja	  Tampereelta.	  	  Kiertueen	  muista	  osista	  poiketen	  
ensimmäisellä	  kerralla	  fokuksessa	  oli	  hahmottaa	  toimintamaastoa	  ja	  kartoittaa	  minkälaisia	  
taidelähtöisiä	  projekteja	  turvapaikanhakijoiden	  kanssa	  on	  jo	  tehty	  sekä	  ymmärtää	  
minkälainen	  toimintaympäristö	  vastaanottokeskus	  on.	  
	  
Helsingissä	  kutsuttuina	  asiantuntijoina	  olivat	  Karoliina	  Zschauer-‐Lilja,	  Suomen	  Punaisesta	  
Rististä,	  aiheena	  vastaanottokeskukset	  ja	  turvapaikanhakijat;	  näyttelijä	  Jussi	  Lehtonen	  
Kansallisteatterin	  Kiertuenäyttämöltä	  kertoi	  	  vuosina	  2011-‐2012	  toteutetusta	  Vastaanotto-‐
projektista;	  sirkusopettaja	  Mette	  Ylikorva	  Monitaideyhdistys	  Pisteestä	  avasi	  kokemuksia	  
Taide	  heijastaa	  (2010)	  ja	  Kohtaamisia	  (2007–2012)	  -‐projekteista	  sekä	  sirkusohjaajat	  Hanne	  
Kauppinen	  ja	  Maiju	  Kuivalainen	  Sirkus	  Magentasta	  kertoivat	  Zaatarin	  pakolaisleirille	  
perustamastaan	  sirkuskoulusta.	  Lisäksi	  Roosa	  Hannikainen	  kertoi	  kirjeitse	  Klovnit	  ilman	  
rajoja	  -‐järjestön	  arvoista	  ja	  syistä,	  jotka	  ovat	  muovanneet	  heidän	  toimintakulttuuriaan.	  
	  
Koulutuskiertueen	  toinen	  koulutus	  toteutettiin	  Kulttuurikeskus	  Valveessa,	  Oulussa	  
12.12.2016	  yhteistyössä	  Kirjavaa	  kulttuuria	  -‐tapahtumakokonaisuuden	  ja	  
lastenkulttuurikeskusten	  kanssa.	  Osallistujat	  (9)	  olivat	  Oulun	  seudulla	  ja	  Pohjois-‐Suomessa	  
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asuvia	  sekä	  pitkän	  linjan	  sirkusohjaajia	  että	  turvapaikanhakijoiden/maahanmuuttajien	  
kanssa	  työskenteleviä	  ammattilaisia.	  	  
	  
Monitaideyhdistys	  Pisteen	  työpajassa	  (Ninni	  Korkalo,	  Mika	  Formunen,	  Riikka	  Vuorenmaa)	  	  
keskusteltiin	  yhdessä	  osallistujien	  kanssa	  aiempien	  projektien	  kokemuksista,	  
vastaanottokeskuksissa	  toimimisesta	  ja	  siitä,	  miten	  ilman	  yhteistä	  kieltä	  voidaan	  järjestää	  ja	  
osallistua	  taidetoimintaa.	  Sirkus	  Magentan	  työpajan	  (Silja	  Kyytinen,	  Leo	  Kaipiainen)	  
tarkoituksena	  puolestaan	  oli	  tarjota	  osallistujille	  kokemus	  siitä,	  miltä	  tuntuu	  osallistua	  
sirkustoimintaan,	  kun	  ei	  ymmärrä	  puhuttavaa	  kieltä.	  Jongleerausta	  ja	  pari-‐	  ja	  
ryhmäakrobatiaa	  sisältänyt	  työpaja	  pidettiin	  arabiaksi,	  venäjäksi	  ja	  keksityllä	  kielellä.	  	  
	  

	  
	  
Liitto	  hoiti	  hankkeen	  tiedotusta	  sekä	  sisäisen	  että	  ulkoisen	  viestinnän	  osalta.	  Hankkeella	  oli	  
oma	  blogi,	  johon	  osatoteuttajat	  kirjoittivat	  vuorollaan	  tekstejä.	  Blogitekstejä	  jaettiin	  liiton	  
muiden	  viestintäkanavien	  kautta.	  Hankkeen	  toimintaa	  käsitteleviä	  tekstejä	  julkaistiin	  myös	  
Sirkuspyramidi-‐lehdessä.	  
	  
	  


