Toimintasuunnitelma 2017
Suomen Nuorisosirkusliitto ry
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 taustoista riippumatta. Teemme yhteistyötä monien tahojen kanssa ja
tahdomme olla luotettava kumppani niin jäsenyhteisöille kuin muille yhteistyötahoillemme.
Vuoden 2017 päätapahtuma on yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen ja Suomen
Harrastajateatteriliiton kanssa järjestettävä lasten ja nuorten Voltti-festivaali, jonka osana Nurtsi –
nuorten sirkusfestivaali järjestetään. Tapahtuman suunnittelussa huomioidaan erityisesti
tapahtuman saavutettavuus ja esteettömyys. Tapahtuma on osa Suomi100-juhlavuotta ja sen
Yhdessä-teemaa.
Vuoden muihin painopisteisiin kuuluu liiton strategisen työn vahvistaminen ja toiminnan
suuntaaminen niin, että se tukee tavoitteita entistä vahvemmin. Nuorten osallistumista liiton
päätöksentekoon ja toiminnansuunnitteluun vahvistetaan. Perustoiminnassa painottuvat
koulutukset sekä kohtaamismahdollisuudet, joita tarjotaan pitkin vuotta.
Nurtsi-festivaali osana Voltti-tapahtumaa
Nuorisosirkusliiton oma Nurtsi – nuorten sirkusfestivaali järjestetään vuonna 2017 osana
yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen ja Suomen Harrastajateatteriliiton Voltti-festivaalia. Voltti
järjestetään Lappeenrannassa 8.–11.6.2017 ja sen pääjärjestäjänä toimii Suomen Nuorisoseurat.
Suomen Nuorisosirkusliitto vastaa sirkusfestivaalin osuudesta järjestelyissä.
Voltti on osa Suomi100-juhlavuoden tapahtumatarjontaa. Festivaalille odotetaan yhteensä 1500
osallistujaa, joista Nurtsi-festivaalin osuus on 500 osallistujaa. Nurtsin ohjelmasisältö muodostuu
nuorten sirkusharrastajien esityksistä sekä työpajoista. Suomi100-juhlavuoden teema Yhdessä
näkyy festivaalilla monessa muodossa niin toteutustavoissa kuin sisällöissäkin.
Koulutukset ja oppimateriaalit
Liitto jatkaa edellisvuosien tapaan satsaamista sirkusohjaajien koulutukseen, koska se on
tehokkain yksittäinen tapa parantaa sirkusharrastuksen laatua ja saavutettavuutta. Omat
koulutukset ovat tarjolla niin apuohjaajille kuin jo sirkusohjaajana toimineille. Lisäksi on tuotettu
oppimateriaaleja sirkusopettajien käyttöön ja niiden levittämistä jatketaan myös lähialoille.
Apuohjaajakoulutus I järjestetään 6.-8.8.2017. Koulutuksen sisältöjä ovat ryhmäytyminen ja
ryhmädynamiikka, turvallinen sirkusharjoittelu, sirkuksen opettaminen apuohjaajan näkökulmasta,
pelit ja leikit, esittäminen ja esityksen rakentaminen sekä palautteen antaminen. Koulutus on
suunnattu sirkusharrastajille, jotka ovat kiinnostuneita apuohjaajana toimimisesta.

Apuohjaajakoulutuksen toinen jakso järjestetään Lappeenrannassa Taidekoulu Estradin tiloissa
10.–11.2.2017. Koulutuksessa perehdytään akrobatian, ilma-akrobatian, tasapainoilun ja
jongleerauksen didaktiikan perusteisiin. Erityisesti sisällöissä keskitytään turvalliseen harjoitteluun,
avustamiseen sekä vastaavan ohjaajan ja apuohjaajan väliseen vuorovaikutukseen. Koulutus on
tarkoitettu apuohjaajakoulutus I:n aiempina vuosina käyneille.
Pedagoginen sirkusohjaajakoulutus järjestetään neljässä jaksossa, neljällä eri paikkakunnalla
vuoden 2017 aikana. Käsiteltäviä aihekokonaisuuksia ovat sirkuspedagogiikan perusteet, sirkuksen
oppiminen ja opettaminen sekä lajididaktiikka. Ohjaajakoulutus on tarkoitettu jo
ohjaajakokemusta omaaville sirkusohjaajille. Kansalaisfoorumi toimii yhteistyökumppanina
koulutuksen järjestämisessä.
Loppuvuodesta 2017 järjestetään täydentävä koulutusjakso/teemakoulutus pedagogisen
ohjaajakoulutuksen käyneille sirkusopettajille. Koulutuksen aihe tarkentuu myöhemmin.
Ensimmäinen vauvasirkusohjaamisen jatkokoulutus järjestetään 4.–5.2.2017 Tampereella
yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Pirkkaset-tapahtuman kanssa. Koulutus on suunnattu
sirkusohjaajille, joilla on entuudestaan kokemusta vauvasirkuksen ohjaamisesta. Koulutuksessa
järjestetään vauva-, taapero- ja perhesirkuksen demonstraatiotunnit sekä musiikkipedagogin loruja rytmityöpaja sekä luento vauvasirkuksen fysiologisesti turvallisuudesta vauvasirkuksessa.
Sirkusohjaajien ja -opettajien koulutus- ja virkistyspäivät järjestetään kolmatta kertaa 14.16.9.2017. Koulutus sisältää sekä sirkusta että muita sisältöjä sekä mahdollisuuden keskusteluun ja
vertaistukeen sirkusopettajien kesken. Tapahtuma on sirkusohjaajien tärkein vuosittainen
kohtaamispaikka ja se on tarkoitettu kaikille liiton jäsenyhteisöissä toimiville sirkusohjaajille ja opettajille.
Liitto on viime vuosina tuottanut sirkusopetuksen tueksi erilaisia oppimateriaaleja. Vuoden 2017
alkupuolella julkaistaan Henri Hännisen ja Mirja Tuomen voima ja liikkuvuus -aiheiset kortit
sirkusopetuksen tueksi. Kortteja markkinoidaan myös lähialoille.

Leiritoiminta
Liitto tukee jäsenyhteisöjen järjestämiä Pidetään kivaa -leirejä. Viikonlopun mittaisilla leireillä on
vähintään 4 x 1,5 tuntia sirkusopetusta ja lisäksi mahdollisuus vapaaseen harjoitteluun.
Tapahtumissa pääpaino on toisten harrastajien tapaamisessa ja mukavassa yhdessä olossa.
Kullekin leirille mahtuu vähintään 20 osallistujaa. Leirejä järjestetään yhteensä kuusi vuoden
aikana ja niiden järjestäjinä toimivat sirkuskoulut eri puolilla Suomea.

Sosiaalinen sirkus ja yhdenvertaisuus
Sosiaalisen sirkuksen edistämisestä liiton piirissä vastaa vuonna 2015 aloittanut sosiaalisen
sirkuksen jaosto. Toiminnan tarkoituksena on edistää sirkuksen soveltavaa käyttöä ja
sirkustoiminnan esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä harrastajien tasavertaista asemaa.

Vuonna 2017 sosiaalisen sirkuksen jaosto kokoontuu erityisesti turvapaikanhakijanuorten
aktivoimiseen liittyvän Taide in Action -hankkeeseen liittyen. Liitto osallistuu osakoordinaattorina
Kulttuurikeskus PiiPoon koordinoimaan valtakunnalliseen hankkeeseen, jossa järjestetään sirkusja taidetoimintaa nuorille turvapaikanhakijoille. Liiton vastuulla on koulutuspäivän järjestäminen
Jyväskylässä 26.1.2017 sekä hankkeen viestinnästä vastaaminen.
Vuoden 2017 Nurtsi-festivaalin valmisteluissa huomioidaan erityisesti se, miten tapahtumaa
kehitettäisiin aiempaa saavutettavampaan ja esteettömämpään suuntaan. Tavoitteena on, että
vuoden 2017 festivaalille osallistuisi sosiaalisen sirkuksen ryhmiä esiintyjinä ja osallistujina.
Liitolla on monena vuonna ollut erillisiä sirkuksen saavutettavuuteen liittyviä hankkeita. Vuonna
2017 keskitytään tuomaan hankkeiden kokemukset osaksi liiton perustoimintaa. Näihin kuuluu
muun muassa apuohjaajakoulutusten toteuttaminen sekä matka-avustusten tarjoaminen
jäsenyhteisöille liiton toimintaan osallistumiseksi.

Tiedottaminen ja Sirkuspyramidi-lehti
Liitto tiedottaa toiminnastaan jäsenyhteisöilleen uutiskirjeen, Facebookin, Instagramin, Twitterin
ja nettisivujensa kautta. Jäsenille pyritään tarjoamaan tietoa oman toiminnan lisäksi myös taide- ja
nuorisoalan muista mahdollisuuksista.
Liitto on julkaissut sirkukseen keskittyvää Sirkuspyramidi-lehteä vuodesta 1993 alkaen. Lehti
tarjoaa keskusteluareenan sirkukselle ja edistää sirkuksesta käytävää keskustelua ja kirjoittamista.
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä painettu lehti on kaikkien tilattavissa, mutta jäsenyhteisöjen
edustajat saavat tilauksesta alennusta. Lisäksi lehteä postitetaan kullekin jäsenyhteisölle. Vuoden
2017 aikana lehteä julkaistaan painetussa muodossa ja lisäksi selvitetään, missä muodossa lehteä
kannattaisi jatkossa julkaista.

Kansainvälinen toiminta
Vuosina 2015–2017 liitto koordinoi kaksiosaista eurooppalaista Professionalizing European Youth
Circuses -hanketta (PEYC1/PEYC2). Hankkeen tavoitteena on lisätä eurooppalaisten
nuorisosirkusten ymmärrystä sirkuksesta nuorisotyönä. Hankkeessa koulutetaan niin
sirkusohjaajia kuin sirkuskoulujen hallinnollista henkilökuntaa sekä laaditaan koulutuksien pohjalta
materiaalipankki avoimeen käyttöön. Kaksivuotisessa 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).
Toukokuussa päättyvän PEYC2-hankkeen puitteissa järjestetään vuoden 2017 alkupuolella kaksi
sirkuskoulujen johtajille suunniteltua mestarikurssia. Human resources -koulutus järjestetään

26.2.-2.3.2017 Amersfootissa Hollannissa ja Daily operational administration -koulutus 3.-7.4.2017
Cinderfordissa Englannissa.
PEYC-hankkeen tuotoksia (mm. kurssien opetussuunnitelmat) levitetään www.peyc.eu-sivuston
kautta. Tuloksia jaetaan myös kussakin osallistujamaassa. Liitto huolehtii tiedon välittämisestä
eteenpäin tarjoamalla aiheeseen liittyvää koulutusta osana syyskuun sirkusohjaajien koulutus- ja
virkistysviikonloppua sekä järjestämällä nuorisotoimialalle suunnatun työpajan NUORI2017tapahtumassa Tampereella 27.–29.3.2017. Kouluttajina toimivat hankkeessa järjestetyille
mestarikursseille osallistuneet opettajat. Lisäksi julkaistaan aihetta käsitteleviä artikkeleita
Sirkuspyramidi-lehdessä.
Liitto toimii myös aktiivisesti eurooppalaisen yhteistyön edistämiseksi European Youth Circus
Organizationissa, jonka perustajajäsen liitto on. Liitto toimii kumppanina ja lähettää osallistujia
lokakuussa pidettävään nuorisosirkusten verkostoitumista edistävään Network of International
Circus Exchange (NICE) -tapahtumaan. Sirkuspyramidi-lehti puolestaan toimii yhteistyössä
eurooppalaisten sirkuslehtien verkoston kanssa.
Liitolle uusi kansainvälinen yhteistyöverkosto on Baltic Nordic Circus Network, jonka tarkoituksena
on vahvistaa balttialais-pohjoismaista yhteistyötä ja kehittää alueen sirkuskenttää. BNCN:n
ydintoimintaa on työpajojen ja ja verkostotapaamisten järjestäminen. Nuorisosirkusliitto voi
jatkossa jakaa verkostossa osaamistaan sirkusohjaajakoulutuksiin liittyen ja siten helpottaa
naapurimaiden nuorisosirkuskentän kehittymistä.

Kehittämishanke: nuorten sirkusharrastajien mestarikurssi
Vuonna 2016 käynnistyi sirkusharrastajille suunnatun mestarikurssin suunnittelu. Mestarikurssi on
suunnattu aktiivisesti ja pitkäjänteisesti sirkusta harrastaneille, 15–20-vuotiaille nuorille ja se on
tarkoitus käynnistää vuoden 2017 aikana. Kurssin tavoitteena on tarjota nuorille asuinpaikkaan ja
sirkuskoulun kokoon katsomatta mahdollisuus tutustua sirkusammattilaisuuteen ja sirkustaiteen
opiskelumahdollisuuksiin ja lisätään siten ammattilaisuudesta haaveilevien nuorten tasaarvoisuutta. Kurssille varataan paikka yhdelle nuorelle jokaisesta jäsenyhteisöstä.
Kurssin sisältöjen suunnittelussa hyödynnetään kokemuksia musiikin ja tanssin puolella
järjestetyistä mestarikursseista, Sirkuksen tiedotuskeskuksen asiantuntemusta sekä
eurooppalaisten yhteistyökumppanien vastaavia suunnitelmia.
Kurssille haetaan kesän/syksyn 2017 aikana. Tapaamiset käynnistyvät loppuvuodesta ja jatkuvat
vuoden 2018 puolella. Ensimmäinen mestarikurssi sisältää 4–6 tapaamiskertaa, joihin sisältyy
mahdollisuus tutustua sirkusammattilaisten työnkuviin ja alan koulutusmahdollisuuksiin sekä
syvennetään ymmärrystä sirkustaiteesta. Kurssilaisille järjestetään myös yhteisiä sirkustreenejä
sekä vierailut Turun Taideakatemiaan, Koulutuskeskus Salpaukseen sekä yhteen ulkomaalaiseen
sirkusalan oppilaitokseen (DOCH Tukholmassa).

Toiminnan mahdollistaminen

Liiton toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus, jossa on edustajia erikokoisista
sirkuskouluista eri puolilta Suomea. Hallituksessa on 4–10 jäsentä ja 0–9 varajäsentä.
Nuorten näkökulman toiminnan suunnitteluun tuo nuorten oma vaikuttamiselin, Sirkumentti.
Sirkumentti on 14–20-vuotiaiden sirkusharrastajien muodostama ryhmä, jonka toiminta on
alkanut liiton piirissä vuoden 2014 lopulla. Sirkumentti tuo nuorten äänen liiton päätöksentekoon
ja toiminnansuunnitteluun.
Liiton kevätedustajakokous pidetään maaliskuussa jonkun sirkustapahtuman yhteydessä ja
syysedustajakokous 15.9.2017 sirkusohjaajien virkistyspäivien yhteydessä.
Liitto työllistää vuonna 2017 osa-aikaisesti ympärivuotisesti toiminnanjohtajan, koulutusvastaavan
ja tiedottajan. Lisäksi osavuotisesti työllistetään hankekoordinaattori PEYC-hankkeeseen liittyen
sekä Nurtsi-festivaalin tuottaja. Lisäksi liitto työllistää keikkatyöläisinä noin 30 sirkusopettajaa,
kouluttajaa, yms. muun muassa leireillä ja koulutuksissa. Kirjanpito, laskutus ja palkanmaksu
hoidetaan tilitoimistolta käsin.
Toiminnan rahoitus perustuu pääosin avustuksille, joista tärkein on opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämä yleisavustus. Lisäksi haetaan projektikohtaisia avustuksia. CIMO on jo aiemmin
myöntänyt Erasmus+ -rahoituksen kansainväliselle PEYC2-hankkeelle, samoin Taide in Action hankkeen rahoitus on jo myönnetty.
Avustusten lisäksi tuloja kertyy jäsenmaksuista, jotka on pyritty pitämään matalina, jotta
pienilläkin toimijoilla on mahdollisuus liittyä jäseneksi. Lisäksi tuloja saadaan tapahtumien ja
koulutusten osallistumismaksuista, Sirkuspyramidi-lehden tilaus- ja ilmoitustuotoista sekä
oppimateriaalien myynnistä.

Yhteistyöhankkeet ja verkostot
Oman toiminnan lisäksi liitto tekee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Liitto on jäseninä
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:ssä, Sirkuksen tiedotuskeskuksessa, Kansalaisfoorumissa
sekä European Youth Circus Organizationissa. Liitolla on myös hallitusedustus kaikissa edellä
mainituissa järjestöissä. Uutena yhteistyöverkostona on Baltic Nordic Circus Network. Lisäksi
Sirkuspyramidi-lehti on jäsenenä Kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien liitto Kultti ry:ssä sekä
kansainvälisessä International Network of Circus Art Magazines -verkostossa.
Liitto toimii yhteistyössä muiden kulttuurista nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Vuoden
2017 suuriin yhteistyöprojekteihin kuuluvat festivaaliyhteistyö Suomen Nuorisoseurojen ja
Suomen Harrastajateatteriliiton kanssa, Kansallisbaletin koordinoima Big Muuv -hanke, jossa
tuodaan liikuntaa nuorille kouluihin, sekä Kulttuurikeskus PiiPoon koordinoima Taide in Action –
hanke. Pienempiin yhteistyöhankkeisiin kuuluvat muun muassa Maailman sirkuspäivän
koordinointi Suomessa yhteistyössä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa, työpajan järjestäminen
Allianssin NUORI2017-tapahtumassa ja Music Against Drugs ry:n nuorille harrastusmahdollisuuksia
esitteleviin tapahtumiin osallistuminen.

