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1. Yleistä

Sirkus Supiainen
Visuaalista sirkusta ajatuksella.

Sirkus Supiaisen esityksissä yhdistyy 
sirkus, teatteri, nukketeatteri ja esitystaide. 
Supiainen toimii avoimin mielin ja eri 
taidemuotojen raja-aitoja kaataen. Sirkus 
Supianen uskoo rajattomaan taiteeseen, 
rohkeaan kokeiluun ja vastavirtaan kulke-
miseen.

Sirkus Supiaisen esitykset ovat laajenta-
neet suomalaisen nykysirkuksen sisältöä ja 
muotokieltä, eikä sen sirkus ole sitä mitä 
olet tottunut näkemään. Ryhmän avoin 
taidekäsitys avaa katsojan silmät nähdä esi-
tyksessä myös muuta kuin taitoa tai hetken 
esteettistä tyhjyytttä.

Sirkus Supiainen on 1997 perustettu 
esiintyvä sirkusryhmä, joka toimii laaja-
alaisesti esittävän taiteen kentällä. Ryhmän 
perustajajäsenet ovat Samuli Männistö ja 
Laura Poranen. Sirkus Supiainen rekis-
teröitiin yhdistykseksi vuonna 2000. 
Yhdistyksen kotipaikka on Eräjärvi.

Sirkus Supiaisen on osallisena Barker-teat-
teri ry:ssä Turussa, joka näin toimii myös 
ryhmän kotiteatterina.

Sirkus Supiainen  on esiintynyt jo 10 
maassa ja tuottanut kaikkiaan viisitoista 
kantaesitystä joista sen ohjelmistossa on 
tällä hetkellä neljä esityskokonaisuutta.

Paitsi ryhmän oman esitystoiminnan kautta, 
sirkus supiainen ry. edistää sirkuksen ase-
maa myös tekemällä yleisö- ja opetustyötä. 

1.1. Arvot

– Yhteisöllisyys
– Toiminnan läpinäkyvyys
– Laadullinen tinkimättömyys
– Työn arvostaminen 

1.2. Visio – taiteen ja luovuuden puolesta

Visiona on että Sirkus Supiainen olisi 
tunnettu taiteen ja kulttuurin tekijänäja sekä 
luovuuden sanansaattajana, niin suomessa 
kuin ulkomailla. Sirkus Supiainen on moni-
ilmeinen tekijä, joka tarjoaa ihmisille kult-
tuurielämyksiä ja sirkustaidetta sekä 
arvostaa ja uskoo luovuuteen, kulttuuri-
perinteeseen ja moni-ilmeisiin kulttuuri-
ympäristöihin.
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1.3. Alkusanat

Sirkus Supiaisen puolesta haluamme ilmaista ilomme ja kiitoksemme sekä vanhoille että 
uusille rahoittajillemme heidän toimintaamme kohtaan osoittamasta luottamuksesta! 
Jälleen kerran haluamme myös kiittää osaavan, motivoituneen, innostuneen ja 
innostavan työyhteisömme kaikkia jäseniä kovasta työstä ja lukemattomista hauskoista 
hetkistä – sekä yleisöjämme ja yhteistyökumppaneitamme unohtumattomista kohtaamisista 
eri puolilla maailmaa.

Kaikista kiitoksista huolimatta, on omatuotantoisten esitysten lisääminen Sirkus Supiaiselle 
taloudellisesti haastavaa, johtuen ryhmän rahoituksen pienuudesta. Työskentelemme tämän 
asian parissa ja toivomme tilanteen muuttuvan tulevaisuudessa. Kehitämme jatkuvasti 
toimintaamme, jotta voisimme toimia entistä vahvemmin ja voisimme tarjota hienoja 
taidekokemuksia myös jatkossa. 

1.4. Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2011

Sirkus Supiainen ry:n toiminnan ydintä ovat korkeatasoisest nykysirkusesitykset, lasten ja 
nuorten sirkustoiminta, sekä suomalaiselle sirkuskentälle merkityksellisten tapahtumien 
järjestäminen. 

Vuonna 2011 Sirkus Supiainen järjesti jo perinteeksi muodostuneen sirkusleirin Eräjärvellä 
nyt jo 11. kerran. Maailman ainoan pelkkään diabolojongleeraukseen keskittyvän, FDC 
(Finnish Diabolo Convention), diabolojongleeraustapahtuman Supiainen järjesti tänä 
vuonna  kuudennen kerran. Näiden vuosittaisten leirien ja tapahtumien lisäksi vuonna 
2011 Sirkus Supiainen järjesti Pohjoismaisen jongleeraustapahtuman (NJC2011) 9. -12.6. 
Helsingissä. Tapahtuman järjestäminen oli suuri kunnia yhdistyksellemme ja teimme 
parhaamme, että kaikki vieraamme nauttivat tapahtumasta ja maastamme. Tapahtuma oli 
lisäksi osa Pohjoismaista sirkuksen vuotta. Järjestimme myös jongleerausparaatin osana 
Helsinki Samba carnivalia ja saimme näin jongleeraukselle todella paljon näkyvyyttä. Poh-
joismaisen jongleeraustapahtuman ollen näkyvyydeltään suurin sirkustapahtuma suomessa 
vuonna 2011.

Esitystoiminnan puolella Sirkus Supiainen toteutti kaksi kantaesitystä, Kannumiehen 
kumma sirkus Barker-teatterilla huhtikuussa ja Godspeed Baby! - post-sirkus esitys osana 
Future-circus festivaalin ohjelmistoa. Godspeed Baby!-esityksen ollen suurin Sirkus 
Supiaisen esityksistä tähän asti, niin kestonsa kuin esiintyjämäärälläkin mitattuna. Näiden 
uusien esityksien lisäksi Sirkus Supiaisen Karhuryhmän vuoden 2009 hitti, Kuningasohjus 
-esitys säilyi ryhmän ohjelmistossa.

Kaiken jo edellä mainitun lisäksi Sirkus Supiainen aloitti myös Supiainen-residenssi 
projektin, jonka tarkoituksena on avata Sirkus Supiaisen Eräjärvellä sijaitseva tila 
residenssi käyttöön. 

Samuli Männistö
Puheenjohtaja
Sirkus Supiainen
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1.5. Sirkus Supiainen taustaa

Sirkus Supiainen -yhdistys ry. on perustettu vuonna 2000 yhdistämällä vuonna 1997 
perustettu nykysirkusryhmä Sirkus Supiainen ja vuodesta 1987 toiminut Uimaharjun 
Sirkuskerho, kyseessä on siis laaja-alaisesti taiteen ja taidekasvatuksen parissa toimiva 
yhdistys.

Sirkus Supiainen ry on yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan kehittämään sirkusta 
taidemuotona. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa sirkuksen asemaa suomalaisessa 
taidekentässä sekä valmistamiensa esityksien, järjestämiensä tapahtumien että 
ylläpitämänsä sirkuskerhotoiminnan kautta. Yhdistys pyrkii toimimaan monialaisessa 
yhteistyössä eri taidemuotojen kanssa.

Sirkus Supiainen ry:n ylläpitämän Supiaisen Sirkuskerhon tavoitteena on tuoda 
sirkusharrastus mahdolliseksi etenkin maaseudun lapsille ja nuorille järjestämällä 
kerhotoimintaa, leirejä ja muita esittävään taiteeseen liittyviä tapahtumia ja kursseja. 
Supiaisen Sirkuskerhon pääopettajana toimii Sirpa Uimonen. Yhdistys toimii yhteistyössä 
muiden sirkuskerhojen ja -yhdistysten kanssa, on osallisena Oriveden kaupungin lasten- 
ja nuorten harrastustoiminnan kehittämisessä ja yhteisen verkoston luomisessa. Yhdistys 
järjestää sirkuskoulutusta ja -kursseja myös eri puolilla Suomea. 

Sirkus Supiainen ry:n ylläpitämän esiintyvän ryhmän, Supiaisen, muodostavat yhdistyksen 
jäseninä olevat sirkuksen ja muun esittävän taiteen alan ammattilaiset. Ryhmän kokoon-
pano muuttuu kulloinkin kyseessä olevan projektin myötä, kuitenkin niin, että toiminnassa 
on mukana aina joku Sirkus Supiainen ry:n perustajajäsenistä. Esiintyvän ryhmän jäsenet 
ovat mukana myös Supiaisen Sirkuskerhon toiminnassa, esimerkiksi opettaen yhdistyksen 
leireillä ja työpajoissa.
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2. Henkilöstö ja hallinto

Vuonna 2011 Sirkus Supiaisen toimintaa 
johti yhdistyksen hallitus, johon kuuluivat
puheenjohtaja Samuli Männistö sekä 
jäsenet Sirpa Uimonen, Laura Sariola, 
Janne Hyötyläinen, Sakari Männistö.

Hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 4 
kertaa. Kokouksien sihteerinä toimi 
Sirpa Uimonen.

Yhdistyksen kirjanpitoa hoitaa 
Ulla Raita-aho.
Yhdistyksen tilintarkastajana toimii 
Seija Vilkuna.

Sirkus Supiaisen toimintaa toteuttettiin 
vuonna 2011seuraavanlaisissa työryhmissä.

FDC (Finnish Diabolo Convention)
- Samuli Männistö
- Marko Akkanen

NJC2011 (Nordic Juggling Convention)
- Samuli Männistö
- Marko Akkanen

Esitystyöryhmä
- Samuli Männistö
- Laura Poranen
- Vespa Laine

Koulutustyöryhmä
- Sirpa Uimonen
- Samuli Männistö
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3. Toimintapaikat

Sirkus Supiaisen toiminnan keskittäminen 
Eräjärvelle alkoi vuoden 2010 puolella ja 
jatkui koko vuoden 2011. Harjoitustilan 
remonttia varten tehtiin suunnitelmat ja 
hankeeseen haetaan tukea. Tarkoitus olisi 
muodostaa Eräjärvelle aktiivisen sirkusk-
erho- ja 
leiritoiminnan lisäksi Sirkus Supiaisen yl-
läpitämä sirkus- residenssi ja keskittää näin 
yhdistyksen toiminta, esitystoimintaa lu-
kuunottamatta Eräjärvelle. Sirkus Supiaisen 
tilat sijaitsevat osoitteessa Eräpyhäntie 899, 
35220 Eräjärvi, vanhassa kyläkoulussa ja 
kattavat toimiston ja harjoitustilan. Yh-
distyksen tuottamat esitykset kiertävät eri 
puolilla Suomea ja myös ulkomailla.

Vuonna 2009 Sirkus Supiainen liittyi Bark-
er-teatteri yhdistykseen ja sai jäsenyyden 
myötä mahdollisuuden tuottaa esityksiensä 
ensi-iltoja yhdistyksen hallinnoimaan 
Barker-Teatteriin Turkuun.

Vuonna 2011 yhdistyksen järjestämä Pohjo-
ismainen jongleeraustapahtuma Nordic 
Juggling Convention (NJC) 2011 järjestet-
tiin Helsingissä 9. -12.6. välisenä aikana. 
Tapahtumapaikkoina olivat mm.Cirko-
keskus, Teatterikorkeakoulu, Senaatintori ja 
Ruskeasuon Steiner-koulu.

3.1. Tilat ja kalusto

Sirkus Supiainen vuokrasi toiminnalleen ti-
lan Eräjärveltä joulukuussa 2010. Tila käsit-
tää harjoitussalin ja toimiston. Harjoitussa-
lin perusparannus remontti on vielä kesken 
taloudellisen tilanteemme takia. Valmiina 
tämä tila toimii myös Supiaisen tarjoaman 
sirkus residenssin käytössä.

Sirkus Supiaisen valo-, ääni- tekninen 
kalusto pystytetään tähän remontoitavaan 
harjoitussaliin remontin jälkeen. Näin tilaa 
on mahdollista käyttää myös pienenä teat-
teritilana tarpeen vaatiessa.
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4. Talous

Sirkus Supiainen ry:n toiminnan talouden 
pohjana on Taiteen keskustoimikunnan 
myöntämä 17 000 € toiminta-avustus. 
Tämän lisäksi toimitaa rahoitetaan omaan 
toiminnan tuottoilla ja yksittäisin apurahoi-
hin.

Yhdistyksen tuotot koko vuoden aikana oli-
vat yhteensä 35 027,95 €, joista omat tuotot 
olivat 18 027,95 €, koostuen mm. leiri- ja 
kurssimaksuista, tapahtumien osallistumis-
maksuista, esitystoiminnan tuotoista sekä 
erilaisista varainhankintatuototoista kuten 
tapahtumien paitamyynnistä. Omat tuotot 
kattoivat 51,4 % tilikauden toiminnasta.
Tilikauden 2011 talouden tulos oli 348,31 € 
ylijäämäinen.

5. Kokoukset ja edustukset

5.1. Kokoukset

Vuonna 2011 Sirkus Supiainen ry:n kokouk-
sia pidettiin kaksi kertaa: kevätkokous ja
syyskokous. Hallitus kokoontui 4 kertaa ja 
työryhmät tehtäviensä mukaan.

5.2. Kansalliset ja kansainväliset 
edustukset

Samuli Männistö
- Sirkuksen Tiedotuskeskuksen hallituksen 
jäsen Sirkus Supiainen ry:n edustajana
- Barker-teatteri ry:n hallituksen jäsen 
Sirkus Supiainen ry:n edustaja
- Suomen Diaboloseura ry:n puheenjohtaja
- Suomen jojoyhdistyksen hallituksen jäsen

Sirpa Uimonen
- Suomen Nuorisosirkusliiton hallituksen 
jäsen Sirkus Supiainen ry:n edustajana

Sirkus Supiainen ry. on 
Suomen Nuorisosirkusliitto ry:n (SNSL), 
Sirkuksen tiedotuskeskus ry:n ja 
Barker-teatteri ry:n jäsen.

6. Toiminta

Sirkus Supiaisen toiminta jakaantuu 
selkeästi neljään luokkaan. Esitys- ja ope-
tus- toimintaan sekä tapahtumien ja leirien 
järjestämiseen. Näiden lisäksi toiminta on 
laajenemassa vuonna 2012 myös residens-
sitoimintaan.

6.1. Tiedotustoiminta

Sirkus Supiainen ry. tiedotti toiminnastaan 
vuonna 2011 mm. yhdistyksen www-
sivujen kautta. Tiedotustoiminnan välineinä 
käytetään mm. tiedotteita internetin
sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostia. 
Sirkus Supiainen lähettää toiminnastaan
lehdistötiedotteita valtakunnallisille ja 
paikallisille sanomalehdille, SirkusPyra-
midilehdelle sekä internetissä julkaistaville 
tapahtumatiedotuspalstoille. Vuonna 2011 
Sirkus Supiainen tiedotti toiminnastaan 
myös sallistumalla erilaisiin sirkusryhmille 
suunnattuihin tiedotustilaisuuksiin.
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6.2. Leiri ja tapahtumatoiminta

Sirkus Supiainen ry:n leiritoimintaan kuuluu 
monipuolista lapsille ja nuorille tarjottavaa 
harrastustoimintaa. Toiminnan tarkoituk-
sena on tukea lasten ja nuorten liikunnal-
lista ja taiteellista kehitystä tarjoamalle 
heille laadukasta sirkusopetusta sekä muuta 
taideopetusta. Sirkustaideopetus antaa 
lapsille ja nuorille monipuolisia liikunnal-
lisia valmiuksia ilman kilpailullisia tavoit-
teita. Yhdistys tarjoaa sirkusopetusta myös 
aikuisille ja erityisryhmille.

Sirkus Supiainen ry:n tapahtumatoiminnan 
tavoitteena on järjestää sellaisia tapahtumia, 
jotka kiinnostavat sekä alan ammattilai-
sia, harrastajia kuin myös täysin sirkusa-
lan ulkopuolelta tuleviakin. Yhdistyksen 
tarkoituksena on järjestää erityisesti 
sirkuskentän pienet erityisalat huomiovia 
tapahtumia.

6.2.1. Vuonna 2011 järjestetyt leirit

6.2.1.1. Sirkusleiri 27.6. – 2.7.2011
11. Supiaisen sirkusleiri Eräjärvellä. Leirin ohjaajina toimivat tänä vuonna Samuli Män-
nistö, Sakari Männistö, Miika Nuutinen ja Talvi Janatuinen ja leirin johtajana toimii Sirpa 
Uimonen. Tällä kaiken ikäisille ja tasoisille sopivalla leirillä opiskellaan mm. akrobatiaa, 
tasapainoilua ja jongleerausta sekä harjoitellaan myös sirkusesityksen rakentamista. 
Tänäkin vuonna sirkusleiri huipentui loppunäytökseen Rönnin kesäteatterissa, jossa haluk-
kaat leiriläiset esiintyivät.
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6.2.1.2. Kuvataideleiri 13. -17.6.2011

Supiaisen kuvataideleirillä keskityttiin tänä 
vuonna ihmiseen; mitkä ovat mittasuhteet, 
mitä kaikkea ihmisen siällä on ja kuinka 
niitä voisi kuvata eri tavoin. Leirillä tu-
tustuttiin ihmisen kehoon sisäelimistä ja 
luustosta liikumiseen asti. Lasten innostus 
puhkesi kukkaan värien löytymisestä ja ni-
iden sekoittamisesta, erilaisten ja yllättävien 
materiaalien ja työvälineiden käytöstä ja 
yhteisistä keskusteluista. Lasten maailma 
on niin raikas ja läsnäoleva: lapset uskalta-
vat kysyä MIKSI ihan mistä tahansa asiasta. 
Joskus kysmyksiin löytyy vastaus, joskus 
kysymykset jäävät hautumaan ja löytävät 
vastauksen myöhemmin.

Leirin aikana piirrettiin pikapiirustuksia 
eri asennoissa olevista ihmisistä, maalat-
tiin muotokuvajäljennöksiä ja musteläik-
kiä. Kun musteläikät sekoittuivat märällä 
akvarellipaperilla, ihastuksen ja häm-
mästyksen hihkaisut kertoivat löytämisen 
ja kokeilemisen ilosta. Myös siemenistä ja 
mm. makarooneista koottu ihmisen kuva oli 
innostava.

Surullista oli kuvata tulevaisuuden maai-
lmaa rakentamalla kierrätysmateriaalista 
asumuksia kaukana tulevaisuudessa. Jos-
sakin työssä ei ollut lainkaan enää ihmisiä, 
vain paratiisin omainen saari. Jossakin 
työssä oli yksinäinen huoltoasema ja yksi 
auto, johon saattoi tankata aurinkosähköä. 
Yksi työ oli ihmisten jättämät tyhjät talot 
roskineen ja yhdessä taas ihmiset olivat kai-
vautuneet kokonaan maan alle, koska maan 
päällä ei voinut asua. Kuvan kautta lasten 
filosofinen ajattelu ja keskustelukyky tulee 
hienosti esille. Lapset näkevät ja kuulevat 
paljon enemmän kuin uskomme.

Yhteinen työ rakennettiin ulkona: tulevaisu-
uden huvipuisto vempeleineen. Purnun 
vierailu innoitti lapset tekemään piirroksia 
yhdellä viivalla eli piirtämään kynää pa-
perista nostamatta niin kauan kuin paperia 
ja kärsivällisyyttä riittää. Töitä tuli runsaa-

sti. Kokeilun jälkeen lapset halusivat ottaa 
aikaa: kuka jaksaa pisimpään. Pisin teke-
minen kesti 29 minuuttia, ja keskittymisky-
vyltään itsensä kärsimättömäksi tunteva 
jaksoi tehdä 17 minuutta. Kukaan ei ehtinyt 
puhumaan tai katsomaan toisia, vaan keskit-
tyi omaan kuvaansa. Yksi leiriläisistä in-
nostui tekemään myös esittäviä kuvia kuten 
lintuja samalla tekniikalla.
Lopuksi jokainen sai oman kipsinaamion 
omista kasvoista ja oman, itse suunnittele-
man tyynyliinan silkkipainotekniikalla, 
tehtiin siinä pari paitaakin.

Leiri ei ole koskaan pelkkä tekniikkaan kes-
kittyvä tapahtuma, vaan siellä opitaan myös 
yhdessäolemisen ja keskustelun taitoja sekä 
opitaan toinen toisilta.
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6.2.2. Vuonna 2011 järjestetyt tapahtumat

6.2.2.1. Pohjoismainen jongleeraustapahtuma, NJC2011. 9. -12.6.2011. Helsinki
Nordic juggling convention 9. -12.6.2011 Helsinki, maksaneita osallistujia 32 hlö.

Sirkus Supiainen

POHJOISMAINEN
JONGLEERAUSTAPAHTUMA

NORDIC JUGGLING
CONVENTION
9.-12.6.2011
HELSINKI 

www.nordicjuggling.com

Tapahtuman järjestäjältä 16.6.2011

Helsingissä järjestetty Pohjoismainen 
jongleeraustapahtuma oli jo 27 laatuaan, 
tapahtumalla on siis jo pitkä historia. Kurt 
Cobain kuoli 27 vuotiaana, kuten moni 
muukin kuuluisa rock tähti. Toivon että 
Pohjoismainen jognleerauskulttuuri ja 
pohjoismainen jongleeraustapahtuma elää 
paljon pitempään.

Itselleni tämä tapahtuma päätyi järjest-
ettäväksi oikeastaan vahingossa, lupauduin 
järjestämään NJC2011-tapahtuman mikäli 
kukaan muu ei ehdi tai tahdo. Tietäähän 
sen mihin moinen lausahdus johtaa. Tämän 
jälkeen olikin kiirettä. 

Eräs ensimmäisistä ajatuksista oli pyrkiä järjestämään tapahtuma Helsingin 
Cirko-festivaalin yhteyteen, mutta he eivät olleet kiinnostuneita yhteistyöstä kanssamme. 
Tämän jälkeen käytin aikaa ja näin vaivaa toteuttaakseni tapahtumamme Ahvenanmaalla, 
jossa ei ole vielä järjestetty yhtään jongleeraustapahtumaa. Pian olisi sen aika, mutta 
tällä aikataululla en tässä vielä onnistunut. Palasin yhteyteen Cirko-keskuksen kanssa 
ja löysimme sopivan ajan tapahtumamme gaalanäytökselle, joten tapahtumapaikaksi 
varmistui Helsinki. Edellisen kerran Pohjoismainen jongleeraustapahtuma oli järjestetty 
Helsingissä vuonna 1995. Nyt oli siis aika palata.

Nyt kirjoittaessani tätä tapahtuman loppuraporttia olo on jotenkin haikea, vaikka työtä, 
kiirettä ja esteitä oli paljon ajattelemaani enemmän. Tapahtuma ei olisi onnistunut ilman 
kaikkia vapaaehtoistyötä tehneitä, sillä tämänkin kokoisen hankkeen toteuttaminen ilman 
julkista rahoitusta on todella hankalaa. Suurimman kiitoksen olen siis velkaa kaikille niille, 
jotka olivat toteuttamassa hanketta kanssani ilman tietoa tulevasta palkasta. Ilman heitä 
mikään tästä ei olisi toteutunut. NJC2011 -tapahtuma järjestettiin täysin vapaaehtoistyöllä, 
mikä lienee sopivaa kun vietämme Euroopan vapaaehtoistyön vuotta. Toisaalta moni asia 
olisi ollut paljon helpompaa mikäli tapahtumamme pitkä historia ja merkitys 
hyväksyttäisiin. Jongleeraus on muutenkin sirkuksen marginaalissa, vaikka sirkuksen 
rahoitustilanne on parantunut vuosien saatossa jo paljon, ei tämä ainakaan tällä hetkellä 
heijastu lainkaan jongleerauskulttuurin puolelle. Näyttää siltä ettei meidän kulttuuriamme 
arvosteta, eikä siitä välitetä. 
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Itse NJC2011 - tapahtuma oli onnistunut. 
Vieraat olivat tyytyväisiä niin 
tapahtumapaikkaan, ohjelmaan, majoituk-
seen kuten loistavaan säähän. Tapahtuman 
vietimme mielyttävässä pilvetömässä ja 
lämpimässä kesäsäässä. Kaikki ulkotiloihin 
suunnitellut tilaisuudetkin pystyttiin 
toteuttamaan loistavasti.

Tapahtuma näkyi myös paikallisten arjessa, 
ilmaiset jongleerausaiheiset 
luennot teatterikorkeakoululla, pelit ja leikit 
Espan puistossa, ohjelmaa Espan lavalla, 
Kaupungintalolla ja Lasipalatsinaukiolla. 
Lisäksi Paraati halkoi kaupungin Samba- 
karnevaalien yhteydessä. Tämän kaiken 
tarjosimme nähtäväksi kaikille ja vielä ai-
van ilmaiseksi. Tapahtumamme 
tarjosi varmasti iloa jo ilman pääsymaksun 
maksamista hyvin monelle ihmiselle ja 
gaalanäytöksemme kruunasi vielä tämän 
kaiken.

NJC2011-tapahtuma huomioitiin myös 
mediassa, Helsingin Sanomat kirjoittivat 
tapahtuman gaalanäytöksestä hyvin 
positiivisen arvion, lisäksi tapahtuma näkyi 
Helsinki-viikon Helsinki liitteessä sekä 
FST:n Min Morgon ohjelmassa 15 minuutin 
haastatteluna.

Tämän NJC-tapahtuman parissa Sirkus Su-
piainen on nyt tekemässä kulttuurihistoriaa, 
sillä vaikka Pohjoismainen jongleeraustap-
ahtuma oli järjestetty tätä ennen jo 26 ker-
taa, ei tapahtumalla ole koskaan aikaisemin 
ollut kattojärjestöä suojelemassa sen toteu-
tumista. NJC-tapahtumat ovat olleet siis 
hyvin haavoittuvaisia, mutta kaikesta 
huolimatta ne ovat tapahtuneet vuodesta 
toiseen. Nyt vuoden 2011 alussa Sirkus 
Supiainen kutsui kokoon ja oli mukana 
perustamassa Nordic Juggling Network, 
(NJN)- verkostoa. NJN:n toimintaan kuuluu 
toimia NJC-tapahtumien pääjärjestäjänä, 
kerätä ja säilyttää Pohjoismaisen jongleer-
auksen historiaa, levittää tietoa 
jongleerauksesta, sekä ajaa pohjoismaisen 
jongleerauksen asiaa. Uskon tämän oleva 

suuri askel pohjoismaiselle yhteistyölle ja 
pohjoismaiselle jongleeraukselle. Myös 
tulevien NJC-tapahtumien järjestämisestä 
tulee helpompaa sillä kaikkea ei tarvitse 
aloittaa joka vuosi uudelleen alusta. Tieto 
on jo olemassa.

Kaiken tämän tapahtuman eteen 
tekemäni työn jälkeen paikalle saapui vain 
reilut 30 jonglööriä seitsemästä maasta 
tapaamaan tuttuja, tutustumaan uusiin 
ihmisiin, pitämään hauskaa ja mikä 
tärkeintä jakamaan iloa yhteisen asian 
parissa.

Pohjoismainen jongleeraustapahtuma 
järjestetään uudelleen taas ensi vuonna, jol-
loin matkaamme kaikki 25. -28.5. Tanskan 
Odenseen.

Tapahtuman taiteellinen johtaja,

Samuli Männistö
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Yleistä
 
Pohjoismaiden suurin ja pitkäikäisin 
jongleeraus- ja sirkustapahtuma Nordic 
Juggling Convention järjestettiin Helsin-
gissä kesällä 2011. Tämän kaikenikäisille 
sopivan kesätapahtuman päätapahtumapaik-
kana oli Ruskeasuon Steiner-koulu. Tap-
ahtuman pääesiintyjinä oli mm. jonglöörit 
Pavel Evsukevich (BLR), Lauge Benjamin-
sen (DK), Emil Dahl (SWE) ja Erik Åberg 
(SWE). Tapahtuman ohjelmatarjonnassa 
oli myös sirkustyöpajoja, luentoja yhdessä 
avoimen yliopiston ja teatterikorkeakou-
lun kanssa, sirkusparaati yhdessä Samba 
Carnivalin kanssa, sekä jokaisena tapahtu-
mapäivänä useita erilaisia sirkusesityksiä. 
 
Nordic Juggling Convention on vuosittain 
järjestettävä kansainvälinen jongleeraus-
tapahtuma, joka tuo yhteen jongleerauksen 
harrastajat ja ammattilaiset ympäri maail-
maa. Vuodesta 1985 järjestetty tapahtuma 
on muodostunut oman taiteenalansa tun-
netuimmaksi tapahtumaksi Pohjoismaissa. 
Tapahtuma järjestettiin nyt neljättä kertaa 
Suomessa. Aikaisemmat tapahtumapaikat 
suomessa ovat: Helsinki 1995, Orivesi 2002 
ja  Turku 2009 
 

Tänä vuonna Pohjoismainen 
jongleeraustapahtuma on myös osa Helsinki 
viikon, Helsinki päivän sekä Pohjoismaisen 
sirkusvuoden ohjelmaa ja toimimme 
yhteistyössä Suomen nuorisosirkusliiton, 
Suomen sambakoulujen liiton, Cirko – 
uuden sirkuksen keskuksen kanssa ja 
sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa.  
 
Pohjoismainen jongleeraustapahtuman 
erityispiirteiksi on muodostunut laadukas 
kansainvälinen ohjelmatarjonta sekä 
positiivinen yhteishenki, joka mahdollistaa 
jongleerauksen ammattilaisten ja 
harrastajien aidon kohtaamisen sekä eri 
maista tulevien ihmisten yhteisen verkos-
toitumisen. Pohjoismainen 
jongleeraustapahtuma sopii kaikenikäisille, 
useat osallistujat saapuvat kesän odote-
tuimpaan tapahtumaan jopa koko perheen 
voimin.  
 
Tapahtuman kotisivut: 
www.nordicjuggling.com
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Tuotanto

NJC2011 -tapahtuman pääjärjestäjä on 
Sirkus Supiainen ry. Sirkus Supiaisen 
jäsenten lisäksi tapahtumaa oli toteuttamas-
sa moni tähän yhdistykseen kuulumaton. 
Heidän työpanoksensa on aivan yhtä tärkeä.

Henkilökunta

Finance, Production, Traders, 
Artistic management
Samuli Männistö

Web-master, preregistration, graphics
Marko Akkanen

Light tecnician at Gala
Erno Aaltonen

Sound tecnician at Gala
Jarmo Humalajärvi

Chefs
Olli Vuorinen
Aleksi Laurila

T-shirts, info, decoration
Tommi Ollikainen

Nightwatchmen
Toni Rosvall
Ville Piiparinen
Sanni Kallio

FYCA Contact
Sirpa Uimonen 

Logistics
Miika Nuutinen

Majoitus

NJC:n majoitus järjestettiin 
pääasiallisesti Ruskeasuon Steiner-koululla. 
Lisäksi tapahtumavieraita majoitettiin 
Helsingin Omena-hotellissa.

Ruokailut

Ruskeasuon Steiner-koululla järjestettiin 
aamupalat, lounaat ja päivälliset 
tapahtuman jokaisena päivänä. Lisäksi 
Ruskeasuon Steiner-koulun kahvilassa sai 
keittää kahvia ja lämmittää välipaloja 
haluaminaan aikoina. Tapahtumassa 
ei tarvinnut nähdä nälkää ja yhteiset 
ruokailuhetket lisäsivät tapahtuman yh-
teisöllisyyttä.

Tapahtumapaikat

NJC2011- tapahtuman päätapahtumapaikka 
oli Ruskeasuon Steinerkoulu jossa 
järjestettiin avajaisnäytös, työpajat, majoit-
tuminen, ruokailut, partynight sekä avoin-
lava. Gaalanäytös järjestettiin Suvilahden 
Cirko-keskuksessa. Tapahtumaan oleel-
lisesti liittyvä Jongleerausparaati järjestet-
tiin yhdessä Helsinki Samba-karnevaalien 
kanssa. Paraati kulki kaupungin halki 
keräten runsaasti huomiota. 
Tapahtuman aikana NJC-ohjelmaa nähtiin 
vielä Senaatintorilla, Espan lavalla, Lasi-
palatsin aukiolla ja kaupungintalolla osana 
Helsinki päivän ohjelmaa. Pelit ja leikit 
järjestettiin Espan puistossa.
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Tapahtuma-alueen ulkopuoliset ilmaiset 
tapahtumat

Tänä vuonna pyrimme järjestämään mah-
dollisimman paljon ilmaista ohjelmaa myös 
itse tapahtuma-alueen ulkopuolella. Tar-
koituksenamme oli saada jongleeraus 
näkymään myös tapahtumamme ulkopuolel-
la. Toimimme yhteistyössä Helsinki Samba  
Carnaval -tapahtuman, Helsinki-viikon ja 
Helsinki-päivän kanssa. Uskon että saimme 
näin järjestettyä tapahtumallemme 
positiivista näkyvyyttä Helsingissä, sekä 
saimme myös lukuisia uusia tuttavia myös 
jongleerauskentän ulkopuolelta. Samba 
Carnaval -tapahtumaan järjestimme kaksi 
ohjelmatuokiota Senaatintorille sekä 
olimme mukana heidän järjestämässään 
Sambakulkueessa omana jongleeraus-
paraatiyksikkönä. Jonglöörit saapuivat 
näkyvästi Helsinkiin 11.6.2011. 

NJC-tapahtuman pelit ja leikit järjestet-
tiin Espan puistossa 11.6. klo 17 alkaen, 
kun paraati oli päättynyt. Jongleerauspelejä 
saapui seuraamaan hyvässä säässä varsin 
mukava joukko ulkopuolistakin yleisöä. 
Pelien ja leikkien lajeina olivat tänä vuonna 
seuraavat:

Long distance passing solo
voittaja Lauri Koskinen
3 coin endurance
voittaja Pavel Evsukevic
5 object endurance
voittaja Onni toivonen
Simon says with 3 objects
voittaja Peter Åberg
Headroll combat
voittaja Aleksi Niittyvuopio
7 object endurance
voittaja Onni Toivonen
Combat
voittaja Emil Dahl

Palkinnot näihin kisoihin lahjoittivat:
Sirkussirkus, www.sirkussirkus.com
Sirkus Kumiankka, www.kumiankka.com 
ja pelien isäntänä toimi Samuli Männistö

Helsinkipäivänä 12.6. NJC-tapahtuman 
esiintyjiä  sekä Sirkus Supiainen vierailivat 
seuraavisssa paikoissa:

- Kaupungintalo klo11:00
Kannumiehen kumma sirkus

- Espan lava klo 13:30
Pohjoismaista jongleerausta tänään,
Esiintymässä: Marko Akkanen, Onni 
Toivonen, Samuli Männistö, Emil Dahl ja 
Miika Nuutinen

-Lasipalatsi Design Market klo15:00
Jamit paikallisten DJ’n kanssa
esiintymässä: Marko Akkanen, Samuli 
Männistö, Miika Nuutinen, Olli Vuorinen, 
Antti Nerg, emil Dahl ja Jarmo Humalajärvi
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Luennot

Myös tapahtumamme tarjoamat 
luennot olivat osa kaikille ilmaista ohjel-
maa. Järjestimme luennot yhdessä Teat-
terikorkeakoulun ja avoimen yliopiston 
kanssa. Luennoille pystyi siis osallistumaan 
jokainen aiheesta kiinnostunut. Luennot 
oli myös suunniteltu siten että aikaisempi 
jongleeraustuntemus ei ollut oleellista.

JONGLEERAUKSEN TIEDETTÄ JA 
HISTORIAA
Pieni luentosarja jongleerauksen historiasta 
ja tämän hetkisestä tieteellisestä tutkimuk-
sesta. 10.-11.6.2011, Teatterikorkeakoulu, 
Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki.
Kaikki luennot pidetään englanniksi mutta 
kysymyksiä saa esittää myös suomeksi.
Luennoille ei tarvinnut ilmoittautua ja luen-
toja seurasi aktiivisesti 11 kuuntelijaa, vä-
lillä osallistujia oli jopa muutama enemän.

Pe 10.6.
klo 10 -11. Erik Åberg (Stockholm): 
THE ORIGIN OF CIRCUS 
Tällä luennolla Erik Åberg kertoo sirkuksen 
alkuperästä ja miksi se on oleellinen osa 
myös jongleerauksen historiaa.

klo 11.15 -12.15 Samuli Männistö: 
GRAPHIC JUGGLING NOTATION
Tällä luennolla Samuli Männistö esittelee 
havainnollisen jongleerauksen merkitse-
misjärjestelmän. Hän puhuu myös jonglee-
rauksen opettamisesta, sekä jongleerauksen 
liittymiskohdista musiikkiin.

klo 12:30 -13:30 Harri Varpanen: 
JUGGLER’S EXCLUSION PROCESS
Jongleerauksessa ja matematiikassa on 
paljon yhteisiä piirteitä. Naispuolisten 
harrastajien määrä on molemmissa erittäin 
vähäinen, mikä erottaa alat esimerkiksi 
kielistä ja musiikista. Puhun ensin 10 min-
uuttia näistä aloista ja niiden harrastajista 
yleisesti. Sen jälkeen seuraa 15 minuutin 
yleistajuinen esitys viimeisimmistä jong-
leerausmatematiikan tutkimustuloksista. 

La 11.6.
klo 10 - 11. Erik Åberg: 
THE HISTORY OF JUGGLING
Tällä luennolla Erik kertoo kuinka jonglee-
raus on kehittynyt aikojen saatossa. Hän 
esittelee tärkeimmät tapahtumat, keksinnöt 
ja ihmiset jotka ovat vaikuttaneet siihen mil-
laisena tunnemme jongleerauksen tänään.

klo 11.15 -12.15 Samuli Männistö: 
DIABOLO STATE GRAPHS AND 
THE ‘COMPLETE’ DIABOLO THEORY
Tällä luennolla Samuli esittelee diabolo-jon-
gleerauksen tilakaavion, työtään sen parissa 
ja kuinka täm lopulta johtaa lähes ‘täydel-
liseen’ diabolojongleerauksen merkitsemis-
järjestelmään. Teorisoitua diabolojongleer-
austa.

klo 12:30 -13:30 Erik Åberg:  
PAUL CINQUEVALLI
Paul Cinquevalli on maailman menestynein 
jongööri historiassa. Luennolla Erik ker-
too miksi Paul Cinquevalli on niin tärkeä 
palanen jongleerauksen historiaa ja jonglee-
rauksen kehittymistä. Erik kertoo luennolla 
Paul Cinquevellin tarinan lapsuudesta sen 
katkeraan loppuun.
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Luennoitsijoista

Erik Åberg  (Stockholm)
Erik Åberg on tutkinut jongleerauksen his-
toriaa intensiivisesti vuodesta 2007. 
Vuonna 2009 hän piti ensimmäisen 
luentonsa aiheesta. Vuonna 2011 häneltä 
julkaistiin artikkeli joka käsittelee Paul 
Cinquevelliä, yhtä merkittävintä jonglööriä 
kautta aikojen.

Harri Varpanen (Helsinki/Jyväskylä)
Harri Varpanen työskentelee matematiikan 
luennoitsijana Aalto-yliopistossa. Hän kir-
joitti pro gradu-työnsä jaksollisista kuvio-
ista 2004, sai matematiikan PhD:n 2008 ja 
on tämän jälkeen työskennellyt ankarasti 
jongleerauksen matematiikan parissa.

Samuli Männistö (Eräjärvi)
Taiteellisen työnsä lisäksi, sirkustaiteilijana 
ja -ohjaajana, Samuli Männistö on 
kehittänyt jongleerauksen tutkimusta 
luomalla diabolo state graph-, sekä graphic 
juggling notation -järjestelmät, joita hän 
myös kiertää opettamassa. Männistö toimi 
päätoimisena opettajana Turun 
Ammattikorkeakoulussa vuodet 2004 -2008
ja vuonna 2012 hänen opinnäytetyönsä 
teatteikorkeakouluun käsittelee näitä hänen 
luomiaan järjestelmiä.
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Ohjelma NJC-tapahtuman osallistujille 

NJC2011 Avajaiset 9.6. klo 20
Avajaisohjelma oli tänä vuonna 
rakennettu teeman mukaan ja vartavasten 
tätä pohjoismaista jongleeraustapahtumaa 
varten. Ohjelmassa oli tarkoitus esitellä 
jongleerausta eri aikoina, menneisyydessä, 
nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. 
Avajaiset isännöi Samuli Männistö ja 
ohjelma oli seuraavanlainen:
Jani Suihkonen esitti jongleerausesityk-
sensä joka oli saanut ensi-iltansa vuonna 
1991, jo kaksikymmentä vuotta sitten. Jani 
Suihkonen harjoitteli tämän esityksensä 
uudelleen vartavasten tätä avajaisohjelmaa 
varten. Saimme nähdä todella konkreet-
tisesti kuinka jongleeraus on muuttunut 
näiden vuosien aikana.
Seuraavaksi oli vuorossa Pariisin Fratelinin 
sirkuskoulusta juuri valmistunut Olli Vuo-
rinen. Hän esitti koulussa valmistamansa 
tähän aikaan hyvin tyypillisen ja kauniin 
kolmen pallon jongleerausesityksen todella 
puhtaasti. Oleellisempaa on liikkeiden tarka 
artikulaatio ja kauneus,  kuin temppujen 
vaikeus.
Avajaisillan päätti Lauri Koskinen 20 
minuttia kestävällä ‘Beardyjuggling’ esityk-
sellään. Tämä oli esityksen ensimmäinen 
julkinen esitys ja esitys voi olla totta vuo-
den kahden päästä. Tämä esitys oli enem-
män ns. works in progress tyylinen tulevan 
projektin esittely. Todellista tulevaisuuden 
jongleerausta. Avajaisnäytös oli aikamatka 
menneestä tulevaan.

NJC2011 Galashow,10.6. klo 19:00
Kuten jo useasti on aikaisemin mainittu, 
järjestettiin Galanäytös Suvilahden Cirko-
keskuksessa. Cirko-keskus tarjosi hyvän 
näyttämön tapahtuman gaalalle, vaikka 
vielä huomasimme uuden talon ongelmia 
puuttuvien tai vielä muodostuvien käytän-
töjen kanssa. Uskon että Gaalamme oli 
myös hyvä lisä talon ohjelmaan ja että 
ohjelmamme sopi talon profiiliin. Uskon 
myös että jatkossa kaikki on varmasti 
paljon helpompaa. Toimme tapahtumamme 

paikalle rohkeasti vielä talon ollessa ns. 
demovaiheessa. Koko talon henkilökunta oli 
ystävällista ja avuliasta ja pystyimme teke-
mään yhdessä todella hienon Gaalanäytök-
sen kaikesta kiireestä huolimatta.

NJC2011 gaalan esiintyjät:
Host: Samuli Männistö
Esiintyjät:
1. Olli Vuorinen pallot ja pöytä
2. Lauge Benjaminsen (DK) pallot
3.Sirkusduo Nerg & Nivala diabolo
4. Jerina Hintikka ilmarengas
5. Olli Vuorinen renkaat
6. Lauri Koskinen pallot, renkaat, keilat
– väliaika–
7. Emil Dahl (SWE) keilat
8. Kalle Lehto renkaat
9. Joona Muistola diabolo
10. Jerina Hintikka & Laura Koskinen  
 vanteet
11. Erik Åberg (SWE) sikarilaatikot
12. Olli Vuorinen keilat
13. Pavel Evsukevich (BLR) pallot, renkaat
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OPEN STAGE 
Ruskeasuon Steiner-koululla 
11.6.2011 klo 20

Jongleeraustapahtumiin kuuluu yhtenä 
loistavana perinteena avoinlava-tyyliset 
esiintymistilaisuudet. Näissä tilaisuuksissa 
jokainen halukas saa mahdollisuuden esittää 
esityksensä asiantuntevan yleisön edessä. 
Hyvin monen jonglöörin ura on alkanut 
juuri näiltä jongleeraustapahtumien 
avoimilta lavoilta. Tänäkin vuonna näimme 
lukuisia tulevaisuuden huippujonglöörejä, 
ehkä vielä hitusen vaiheessa mutta silti 
läsnä ja tosissaan näyttämässä kaikille mitä 
on luvassa. Yleisö kannustaa ja uudet ideat 
jaetaan avoimesti. Näin kulttuurimme kehit-
tyy ja elää.
 

host: Lauri Koskinen
Esiintyjät:
Onni toivonen
Lauge Benjaminsen
Otto Lindqvist
Marko Akkanen
Samuli Männistö
Erik Åberg
Jori Reunanen
Toivo Kautto
Teemu Virtanen
Jani Suihkonen
Aaro Isosaari
Arttu Lahtinen
Aleksi Mikael Niittyvuopio
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PARTYNIGHT 
11.6.2011 klo 23:30 alkaen

Tapahtuman viimeisenä iltana, avoimen 
lavan, paraatin, pelien ja leikkien yms. 
jälkeen järjestimme vielä ohjelmaa tapah-
tumamme osallistujille. Luvassa oli jotain 
muuta kuin hikisessä treenisalissa hikoilua. 
Olimme sisutaneet ja koristelleet 
Ruskeasuon Steiner-koulun ruokalaan 
intiimin ja läheisyyttä henkivän tilan jossa 
kaksi lähitaikuuden mestaria pystyi esit-
tämään taikuutta. Jonglöörit seurasivat 
yllättyneinä tätä taikureiden vierailua. 
Lauri Koskinen ja Marko Akkanen 
esiintyivät tässä tilaisuudessa elämänsä 
ensimäistä kertaa yhdessä. He laittoivatkin 
pystyyn oikein mainion puolituntisen
taikuuden parissa. Tämän jälkeen DJ läm-
mitti viereissessä tilassa tanssilattiaa ja illan 
päätteeksi NJC-tapahtuman osallistujat 
saivat seurata Kuolleiden miesten konsert-
tia ja hiki palasi jonglöörien iholle.

Partynight ohjelma:
- Lauri Koskinen ja Taikuri Marko 
 viihdyttävät yleisöä lähitaikuudella
- DJ
- Kuolleet miehet 
(Tornado & KöyhäJonne) 
(Kaarina, Finland)
Kuolleet miehet tuottaa tiukkaa, hiukan 
improttua, hiukkasen suunntiteltua ään-
iavaruusseikkailumusiikkia. Tornado on 
entinen jonglööri/varastotyöntekijä joka 
innostui suustaan päästämistä pieruään-
istä niin kovasti että alkoi kutsua sitä mu-
siikiksi. Eräänä päivänä KöyhäJonne, tämä 
suomiräpin äpäränero, kuuli tämän. Loppu 
lienee tulevaa historiaa.
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TYÖPAJAT
Marko Akkanen:
The difference between diabolo & yoyo’s
Tricks we can borrow from yo-yo to diabolo
 
Marko Akkanen: 
Fun and easy combos for diabolo
Less technique more fun, this is how diabolo 
should be. 

Pavel Evsukevic
How to practise

Enrico Pilz
Round and round passing workshop

Kävijämäärät
NJC2011-tapahtuman maksaneet 
osallistujat: 32hlö. Vieraita saapui Venäjältä, 
Valko-Venäjältä, Saksasta, Brasiliasta, 
Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Suomesta.

Katsojamäärät eri tilaisuuksissa ja 
esityksissä
Senaatintorin ja paraatin katsojamääriä on 
hyvin vaikea arvioida mutta uskon että moni 
pääsi osalliseksi tarjoamastamme ohjelmasta.

Avajaiset Steiner-koululla: 40
Gaala Cirko-keskuksessa: 82 
 + vapaaliput ja kutsut
Senaatintori Sambakarnevaaleilla 1: 600
Senaatintori Sambakarnevaaleilla 2: 600 
Paraati osana Sambakarnevaaalia: 10 000  
Pelit ja leikit Espan puistossa: 50
Openstage Steiner-koululla 46
Kannumiehen kumma sirkus 
kaupungintalolla: 90
Pohjoismainen jongleeraus tänään Espan   
 lavalla:120
Jongleerausjamit design market: 90

Katsojia tilaisuuksissa yhteensä: 11718

Tapahtumaan osallistuneet sirkusväline-
myyjät:
Sirkus Kumiankka

Medianäkyvyys:
Helsingin sanomat  kirjoitti kritiikin Gaalas-
ta
FST5 Min Morgon 15 min haastattelu
Helsinkilehti liitteessä oli sivun haastattelu
Sirkuspyramidi kirjoitti jutun
Kaskade, eurooppalainen jongleerauslehti 
kirjoitti jutun

NJC2011 tapahtuman tukijat:
Helsingin kaupunki
Sirkuksen tiedotuskeskus

Yhteistyössä:
Suomen Diaboloseura
Suomen jojoyhdistys
Helsinki-viikko
Helsinki-päivä
Nordic Circus year
Cirko-keskus
Suomen Nuorisosirkusliitto
Suomen Sambakoulujenliitto
Avoin yliopisto
Teatterikorkeakoulu
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NJC2011 OHJELMA
Torstai 9.6.
12:00 Tapahtumapaikka aukeaa
17:00 -19:00 Illalinen
20:00 Avajaiset

Perjantai 10.6.
9:00 -11:00 Aamupala
10:00 -13:30 Luentoja Teakilla
11:00 - 13:00 Työpaja
13:00 -15:00 Lounas
15:00 -17:00 Työpaja
17:00 -18:00 Illalinen
19:00 GALANÄYTÖS Cirko-keskuksessa

Sunnuntai11.6.
9:00 -11:00 Aamupala
10:00 – 13:30 Luentoja Teakilla
12:00 – 15:00 Samba Carnival 
ohjelmatuokio Senaatintori
12.20 NJC2011-esiintyjät Senaatintorilla
13.10 NJC2011-esiintyjät Senaatintorilla
15:00 Paraati Senaatintorilta yhdessä Samba  
 Carnivalin kanssa
16:00 – 18:00 Pelit ja leikit Espan puistossa
18:30 -20:00 Illalinen
20:00 Avoinlava Steiner koululla
23:00 PartyNight

Sunnuntai 12.6.
9:00 – 11:00 Aamupala
10:00 -12:00 Siivous
11:00 -12:00 Kannumiehen kumma sirkus  
  Kaupungintalolla
13:00 Halit ja heipat
13:30 – 14:00 Pohjoismaista jongleerausta  
  tänään Espan lavalla
15:00- 15:20 Jam with local Dj’s Lasipalatsi  
  Design Market

Videoita NJC2011 tapahtumasta

Paraati:
http://youtu.be/SVhAFylpj6E
Lauge Benjminsen gaala:
http://youtu.be/wR1k_y6gBM0
Kuolleet miehet:
http://youtu.be/475ExADlnr0
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HS 12.6.2011
Nordic Juggling Convention -tapahtuman 
Gaala Cirko -keskuksessa.

Pohjolan jonglöörit huippuvireessä

SIRKUS. Sirkus Supiaisen Samuli 
Männistössä on virtaa kuin patteripupussa. 
Viime kesänä hän järjesti European 
Juggling Conventionin Joensuuhun, nyt hän 
isännöi Pohjoismaiden vastaavaa tapahtu-
maa Helsingissä.

Pohjolan parhaat ja mielenkiintoisimmat 
jonglöörit tapaavat ja vaihtavat näkemyk-
siään. Yleisölle näytettiin kompakteja herk-
kupaloja Gaalassa, jonka Männistö juonsi 
pikkuironiseen tyyliinsä.

Hulppea show olikin, vaikka mitään kovin 
kokeellista tai uutta luovaa ei juurikaan 
nähty. Taitoa sitäkin enemmän.

Hauskimmasta ja innovatiivisimmasta 
päästä olivat Olli Vuorisen pienet tunnel-
moinnit. Hän tekee jonkkaa kuin miimiä. 
Koko kroppa elää mukana. Avausnumerossa 
hän istui pöytänsä ääressä kuin aikaa 

tappava virkamies pallolla leikitellen. Jalat 
pöydän alla elivät omaa elämäänsä ja kom-
mentoivat hilpeästi tapahtumia.

Tanskalaisen Lauge Benjaminsenin numero 
on suvereenia pallojen käsittelyä. Vauhdi-
kasta ja viihdyttävää show’ta diskobiittiin, 
mutta ei muuta. Antin ja Makun paridiab-
olojuttu sen sijaan tempasi täysillä kelk-
kaansa. Jerina Hintikan ja Laura Koskisen 
rengastrapetsi ja vannenumerot eivät ole 
aivan jongleerausta, mutta kaunista katsot-
tavaa silti.

Eikä Valko-Venäjä ole varsinaisesti 
Pohjoismaa, mutta mielellään Pavel 
Evsukevichin huikeita taitoja katseli. 
Slaavilaiseen tapaan esitys on superdra-
maattinen show, vähän Euroviisujen tapaan 
camp-asenteella katsottava. Väheksymättä.

Jussi Tossavainen
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6.2.2.2. Diabolojongleerauksen ja jojopelaamisen SM-kilpailut, 
  Joensuu 11. -14.7. 2011

Sirkus Supiainen on mukana järjestämässä Diabolojongleerauksen ja jojopelaamisen SM-
kilpailuja yhdessä Suomen diaboloseuran ja Suomen jojoyhdistyksen kanssa. Vuoden 2011 
kilpailut järjestettiin osana Pop-katu tapahtuman ohjelmaa Joensuussa.

Diabolojongleeraus on yksi maailman  jännittävimmistä yleisölajeista. Koskaan ei tiedä, 
mitä tapahtuu seuraavassa silmänräpäyksessä. Muutama raju liikeyhdistelmä voi taata 
voiton yksittäisessä lajissa,kun taas huolimattomalla tilanteen seuraamisella voi menettää 
koko kilpailun yleisvoiton. Diabolourheilussa yhdistyvät kuntoa, taitoa ja hermojen 
kestävyyttä mittaavien urheilulajien parhaat ominaisuudet.

Pop-katu organisaation tuki oli tämän vuotuisille kisoille ensiarvoisen tärkeä ja Pop-katu 
sitoutui ottamaan nämä SM-kilpailut osaksi ohjelmaansa ja järjesti kisapaikan 
Diabolojongleeerauksen Suomen mestaruuskisojen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi Pop-
katu tarjosi näille kisoille huikaisevan laajan oheisohjelman. Näin pystyimme yhdessä 
tarjoamaan monipuolisen viikon urheilun ja kulttuurin parissa.

Kisaorganisaatio nojasi vuonna 2011 kokeneeseen väkeen eli on pitkälti sama kuin edel-
lisissä SM-kisoissa keväällä 2010. Kilpailuvaliokunta toimii tutuissa käsissä. Kilpailun 
johtajana on Samuli Männistö, kilpailupäällikkönä Marko Akkanen
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Diabolo SM-2011 tulokset

Kokonaiskilpailu miehet
#1) Marko Akkanen 56pts.
#2) Jouni Ihalainen 54pts.
#3) Miro Kaiponen 47pts.
#4) Tommi Ollikainen 43pts.
#5) Saska Särkilahti 40pts.
#6) Samuli Männistö 37pts.
#7) Samuel Hietalahti 22pts.

Nuoret
1. Ahti Herttua
2. Niko Tiilikainen

Laakahyrrä
1. Marko Akkanen
2. Miro Kaiponen
3. Tommi Ollikainen

1D
1. Marko Akkanen
2. Tommi Ollikainen
3. Jouni Ihalainen

Laakerihyrrä
1. Jouni Ihalainen
2. Marko Akkanen
3. Samuli Männistö

2D
1. Saska Särkilahti
2. Jouni Ihalainen
3. Marko Akkanen

3D
1. Saska Särkilahti
2. Tommi Ollikainen
3. Marko Akkanen

Monobolo
1. Marko Akkanen
2. Miro Kaiponen, Samuli Männistö

Mini-G:
1. Miro Kaiponen
2. Tommi Ollikainen
3. Marko Akkanen

Määrät
1. Samuli Männistö
2. Jouni Ihalainen
3. Miro Kaiponen

Laakagenocide
1. Miro Kaiponen
2. Jouni Ihalainen
3. Saska Särkilahti

Tuomareina: Ville Piiparinen, Aaro Kontio, 
Stephen Langley

™

™

.co.uk
oyoY Z

S M 2 0 1 1
Suomen diaboloseura ja Suomen Jojoyhdistys:
SM-kisat Joensuun POPkadulla 11.-14.7.2011
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Jojopelaamisen SM-kilpailujen 2011 
tulokset

1A-sarja
1. Akseli Takanen 98.59
2. Saska Särkilahti 93.54
3. Marko Akkanen 75.44
4. Kusti Aholainen 71.91
5. Viljami Erkkilä 65.05
6. Ahti Herttua  47.15
7. Jarmo Humalajärvi 39.27
8. Samuel Hietalahti 31.47
 
X-sarja
1. Marko Akkanen 95.59
2. Saska Särkilahti 85.96
3. Jarmo Humalajärvi 82.71
4. Aaro Kontio  54.76
5. Ahti Herttua  40.30
6. Samuel Hietalahti 22.40
 
tikapuut:
1. Tapio Koskela
2. Tommi Ollikainen
3. Samuel Hietalahti

SM-kilpailuihin liittyviä linkkejä:
Kilpailujen järjestäjien haastattelu:
http://soundcloud.com/popkatu/diabolojon-
gleerauksen-ja

Valokuvia kilpailuista:
http://www.rkuittinen.fi/?p=500

http://www.popkatu.fi/2011-
verkkotoimitus/53-popkatu-starttasi-aeaeni-
maisemalla-ja-sm-kisoilla

http://m.yle.fi/w/maakunta/pohjoiskarjala/
ns-ydmu-90bca92f894fcf6a09292088f7ef-
c3b0
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6.2.2.3. FDC2011, 9. -11.9.2011. Eräjärvi

Sirkus Supiainen ry. järjesti kuudetta kertaa FDC -diabolojongleeraustapahtuman 
Eräjärven Erälinnassa ja Eräjärven koululla. Tapahtuma huipentui Eräjärven Seuratalossa 
järjestettävään Diabologaalaan.

Vuoden 2011 FDC järjestettiin tänä vuonna vasta syyskuussa 9. -11.9.2011. Suurin syy 
tavallista myöhäisempään ajankohtaan olivat järjestäjien kiireet toisaalla, toisaalla tämän 
myöhäisemän ajankohdan ansioita saimme taas paikalle oikean diabolojongleerauksen 
legendan. Donald Grant vieraili FDC-tapahtumassa jo toistamiseen. Tänä vuonna 
tapahtumamme kasasi avukseen vankan tukijoukon myös nuorista diabolo-jonglööreistä. 
Järjestäjäorganisaatio kasvaa ja vahvistuu, nuori diabolosukupolvi kokee tapahtuman 
selkeästi tärkeänä ja haluaa osallistua myös itse tapahtuman järjestämiseen.

Tänä vuonna tapahtuma laajentui myös paikallisten asukkaiden suuntaan. Vaikka 
FDC-tapahtuma on järjestetty jo viidesti, on tapahtuma ollut loppunäytöstä 
lukuunottamatta suunnattu pääasiassa tapahtuman osallistujille. Nyt järjestimme 
ensimmäisen kerran FDC-iltamat paikallisessa Lounasravintola Eräpubissa jonne 
järjestimme yllätysohjelmaksi Joose Keskitalon keikan. Tätä ei kannattanut jättää väliin. 
Pieni yleisö herkistyi ja oli todella jonkin arvokkaan äärellä tuona iltana.

Suomen jojoyhdistys järjesti tapahtumassa myös FDC:n avoimet jojokilpailut. Tottakai 
ohjelmassa oli myös jo klassikoksi kasvanut Diabolothon-kenttäurheilukilpailu.

Edellisvuoden tapaan kokki Olli Vuorinen valmisti perinteisen aamupalan hotelliaamiaisen 
tavoin sekä kokkasi päivällä vieraille.
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FDC2011 vieraat

Donald Grant (Skotlanti)
Donald Grant on diabolon täysiverinen 
ammattilainen. Hän aloitti esiintyjäuransa 
17-vuotiaana Glasgown kansainväliseltä 
katuesitys- festivaaleilta vuonna 1989. 
Grant on mm. tehnyt uskomattomat 900 
varieteesitystä jo pelkästään Pom, Duck 
and Circumstance illallisspektaakkelissa 
Saksassa! Lukuisten muiden varietee- 
esitysten lisäksi Grant on esiintynyt mm. 
Cirque du Soleilissa, Circus Montissa 
Sveitsissä sekä ollut useiden sirkusalan 
tapahtumien gaalaesityksissä. Kun Donald 
Grant ei ole esiintymässä hän osallistuu 
usein jongleerausfestivaaleille, joissa hän 
usein toimii opettajana sekä esiintyjänä. 
Festivaaliopetuksien lisäksi hän on toiminut 
opettajana mm. seuraavissa kouluissa: Cir-
cus Space (UK), Ecole Nationale de Cirque 
(Montreal), Circomedia (UK), Codarts 
School (NL), Theatre Cirqule (CH), Jongli-
er Katakomben (D), Belfast Community 
Circus sekä Turun ammattikorkeakoulun 
esittäväntaiteen koulutusohjelman sirkuksen 
suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille. 
Lisätietoa Donald Grantista voitte lukea 
sivulta: 
http://www.donaldgrantdiabolo.com/

Stephen Langley (Englanti)
Vuonna 2008 käytiin kiivaitakin keskuste-
luja siitä, että onko Diabolotemppuja mah-
dollista tehdä sillä nopeudella millä Stephen 
Langley videoissaan niitä tekee. Useimmat 
päätyivät siihen että kyseiset videot olivat 
nopeutettuja. Kaikkien yllätykseksi kyseisen 
miehen vauhti on todellisuudessa vieläkin 
nopeampaa kuten nyt olemme jo useana 
vuonna FDC-tapahtumassa todeta. 
Kyseisen videon voit käydä katsomassa 
osoitteesta: http://juggling.tv/608

Langleystä on vuosien varrella tullut yksi 
FDC -tapahtumien vakiokävijöistä ja liittyy 
seuraamme jälleen vuonna 2012.
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Joose Keskitalo
Joose Keskitalo on suomalainen laulaja-lauluntekijä. Tyypillisiä piirteitä Keskitalolle on 
omintakeinen lavakarisma, rujot, jopa inhorealistiset sanoitukset, rämisevä kitara, jota 
tukee huuliharppu. Ensimmäisen levyn julkaisun aikaan huomiota herättivät Keskitalon 
soittimet, kuten Lari Lätin valmistama Ginge-myrkkyruiskukitara ja harmonikanpuolik-
kaasta ja Helios-imurista rakennettu Elektrohelios-harmooni. Joose Keskitalo levyttää 
Helmi Levyt -yhtiölle.
Vuoden 2004 aikana Keskitalo kokosi ympärilleen yhtyeen, jonka kanssa hän alkoi soit-
taa ehkä hieman popahtavampia kappaleita omaperäisillä mutta aiempaa pehmeämmillä 
sovituksilla. Hän on toiminut myös Paavoharju-yhtyeen jäsenenä. Keskitalon kappaleissa 
kuuluu savolainen melankolia ja kristillinen kasvatus. Sanoitusten aiheina on muun muassa 
maailmanloppu, kuolema, vapaus, (lähimmäisen-)rakkaus, pontikka ja riivaajat. Joose Kes-
kitalo luettelee esikuvikseen artisteja kuten Ragnar Rock, Jyri Pitkänen, Vladimir Vysotski 
sekä Tapio Rautavaara. Keskitalo tunnustaa myös Leonard Cohenin yhdeksi esikuvistaan.

Video Joosen esiintymisestä FDC-tapahtumassa http://vimeo.com/29058639
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FDC2011 aikataulu

Perjantai 9.9.
15:00 Rekisteröityminen alkaa.FDC autot 
hakevat osallistujia Oriveden asemalta. 
18:00 Diabolothon urheilukilpailut
20:00 Avajaisseremonia & Hope of not 
working & Jojo trickjam
21:00 KisaSauna / kahviossa GHero

Lauantai 10.9.
0:00 Aamupala & puuro kahviossa
- Workshoppeja -
15:00 FDC Yo-yo OPEN!
16:00 Palkintojen jako & SDS tiedoitusti-
laisuus
– Workshoppeja –
19:00 Trick Jam
21:00 Joose Keskitalo Eräpubissa + muuta 
ohjelmaa
22:00 Rantasauna / Videoita kahviossa + 
GH/RB skabayö

Sunnuntai 11.9.
10:00 Aamupala & puuro kahviossa
– Workshoppeja –
15:00 Galashow
17:00 Kuljetus juna-asemalle.
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6.3. Esitystoiminta

Sirkus Supiainen ry:n esitystoiminnan tavoitteena on kehittää mielenkiintoisia, sirkustaid-
etta kehittäviä esitysproduktioita, jotka voivat olla kansainvälisesti menestyviä, pitkäaikai-
sia esityksiä sekä myös muutamaan esityskertaan jääviä kokeiluja.

Sirkus Supiaisen ohjelmisto koostui vuonna 2011 kahdesta uudesta kantaesityksestä, Kan-
numiehen kumma sirkus ja Godspeed Baby! Näiden lisäksi ohjelmistossa säilyi vuonna 
2009 ensi-iltansa saanut Kuningasohjus ja lisäksi esitimme katkelmia vielä tulossa olevasta 
Manifesti -esityksestä. Näiden teosten lisäksi Sirkus Supiainen esiintyi myös yksittäisissä 
tilaisuuksissa sirkusohjelmalla sekä ollen mukana myös yhteistyöhankkeissa.

6.3.1. irkus Supiainen esiintymässä sirkusohjelmalla vuonna 2011
11.2. Runokauppa Kattilan synttäri-klubi, Manifesti, Tampere, 50 hlö
12.2. Manifesti, Elävän kirjallisuuden festivaali, Tampere, 40 hlö
4.6. Lakkiaisjuhla, Eno 80 katsojaa (yksityistilaisuus)
9.6. NJC avajaiset, Ruskeasuo, 40 hlö
10.6. NJC Gaala, Cirkokeskus 80 hlö
11.6 NJC Senaatintori, paraati ja sambakarnevaalit, 10 000 (arvio)
12.6. NJC Espan lava, Helsinki, 60 hlö
12.6. NJC Design market, Helsinki, 60 hlö
22. -26.7. Bestcoast Festival 2011, Stavanger, Norja,120 hlö
28.7. - 2.8. The Circus Village 2011, Demo esityksestä NMN-project, 20 hlö
27.8. Manifesti, Kirjan aika-festivaali, Hämeenlinna, 40 
28.8.-2.9. Runoilijan tie- neitsytmatka Tampereelta kohti Virtoja, totaalitaideteos 
3.9. Manifesti, Pispalan runotulet, Tampere 50
11.11. Manifesti,Vitus-festivaali, Rovaniemi, 34 katsojaa
1.12. Ylipormestarin itsenäisyysjuhla, Finlandia talo,2 esiintymistä, yhteensä 5000 katsojaa

Sirkus Supiaisen näytöksillä oli vuonna 2011 yhteensä 16 304 henkilöä.
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6.3.2. Ohjelmisto 2011

6.3.2.1. Kuningasohjus
Runoja kivusta, kuvia kaipuusta.
Ohjaus, käsikirjoitus ja 
esiintyminen: Samuli Männistö
Lavastus ja puvustus: Laura Poranen
Valosuunnittelu: Vespa Laine
Teksti/musiikki: John S. Hall/King missile 3

Kuningasohjus on sirkusesitys, joka pohjau-
tuu amerikkalaisen runoilija John S. Hall’in 
tarkkanäköisiin, yhteiskunnallisesti kanta-
aottaviin teksteihin ja laulunsanoituksiin. 
Esityksessä yhdistyvät runous, musiikki ja 
sirkus. Kuningasohjus on kollaasi ajasta 
irtileikattuja ajatuksia. Esityksen sisältämä 
jongleeraus, taikuus ja tasapainoilu kuvit-
tavat, keskustelevat ja hetkittäin riitelevät 
tarinoiden, musiikin ja tekstin kanssa. Esitys 
lainaa vaikutteita esitystaiteen eri suunnilta 
sisältäen viitteitä, vihjauksia ja vaikutteita. 
Pop-taide ja tämän ajan yhteiskunnallisuus 
kohtaavat esityksessä, muodostaen naurua 
sekä hetkiä, jolloin nauru takertuu katsojan 
kurkkuun. Kuningasohjus saa olon tuntu-
maan oudon levottomalta, se pakottaa ajat-
telemaan.

Esityksen ensi-ilta 11.6. 2009 Helsingissä 
Kulttuuritehdas Korjaamolla.

Kuningasohjus -esitysten toteutus 
vuonna 2011
Esiintyminen Samuli Männistö
Lavastus: Laura Poranen
Valosuunnittelu: Vespa Laine
Valo ja ääniteknikko: Milla Martikainen
Tuotanto ja kiertueet Samuli Männistö

Esityksen toteuttamista on tukenut 
Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan 
rahasto ja Taiteen keskustoimikunta.

Esitys esitettiin Kesäaika-päättyy 
teatterifestivaalin ohjelmistossa 
Oulussa 29.10. 2011
50 katsojaa
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6.3.2.2. Kannumiehen kumma sirkus
Ohjaus, käsikirjoitus: 
Samuli Männistö
Valosuunnittelu: 
Vespa Laine
Nuket: 
Laura Poranen
Esiintyjät: 
Miika Nuutinen, Samuli Männistö

Kannumiehen kummallisessa sirkuksssa 
on mukana mitä ihmeellisimpiä ilmestyk-
siä, taikatemppuja, tasapainoilua ja eläin-
numeroita ilman eläimiä sekä kaksi aivan 
erityslaatuista henkilöä ja esineistä syntyvät 
sirkuksen tähdet. Tässä riemastuttavassa 
sirkusesityksessä toiminta vangitsee kat-
sojan huomion. Miika Nuutisen ja Samuli 
Männistön esitys osoittaa ettei sanaton 
sirkusteatteri tunne rajoja.

Kannumiehen kumma sirkus 
-esitysten toteutus vuonna 2011
Esiintyminen 
Samuli Männistö, Miika Nuutinen
Valosuunnittelu: 
Vespa Laine
Nuket: 
Laura Poranen
lavastus: 
työryhmä
Tuotanto ja kiertueet:
Samuli Männistö

Näytökset vuonna 2011
13.-17.4. Barker-teatteri Turku, 90 katsojaa
12.6. kaupungintalo, Helsinki, 70hlö
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Tanssii diabolon kanssa

Turun Sanomat 15.4 2011 02:31:36

• Sirkus Supiainen: Kannumiehen kumma 
sirkus. Ohjaus Samuli Männistö, valosuun-
nittelu Vespa Laine, nuket Laura Poranen, 
musiikit Motion trio, Michael Nyman, 
Harry Connick Jr. Ensi-ilta 13.4. Barker-
teatterilla.

Sirkus Supiaisen tyyliin ei ole kuulunut 
sirkusspektaakkelien tarjoaminen, eikä sitä 
tee Kannumiehen kumma sirkuskaan. 
Esityksen mentaliteettia voisi pikemmin 
nimittää kaveripiirisirkusteluksi, 
pienimuotoiseksi esittämiseksi, 
jossa esiintyjien ja katsojien välillä on ka-
verillinen suhde.

On viehättävää, kun jonglöörit Samuli 
Männistö ja Miika Nuutinen vaikuttavat 
iskevän silmää katsojille, joko kuvaannol-
lisesti tai välillä kirjaimellisestikin. 
Esimerkiksi silloin, kun roolihahmon 
viiksimaski vinoutuu tai diabolo lentääkin 
videotykin päälle, tuskin tarkoituksella.

Esityksen kulkua sitoo yhteen 
kannumiehen taikatemppuja tekevä ja 
musisoiva nukkehahmo, yhdenlainen 
sirkustirehtööri. Erilaiset jongleeraus-
numerot ja tikkailla tasapainottelu seuraa-
vat toisiaan paikoitellen hienosti toimien, 
paikoitellen vähemmän hienosti.

Männistö ja Nuutinen muuttavat roo-
lihahmojaan numerosta toiseen, joten 
eteen tuodaan niin pöyhkeää ranskalaista 
baskeripäätä kuin kurimuksessa kärsivää 
sirkuseläintä. Nähdään esityksessä huima 
lentävä trapetsi -numerokin, tosin tietokone-
peliversiona.

Miesten meininkiin kuuluu ajoittain 
ironinen ja jopa ivallinen asenne. Iva tun-
tuu suuntautuvan estetisoivaa sirkustaidetta 
kohtaan. Herkullinen on kohtaus, jossa 
Männistö tanssii diabolon kanssa poeettisen 
soolon Michael Nymanin pianon helistessä 
musiikkina.

Näkymästä syntyy kliseinen kimppu, jossa 
tunnelmamusiikki ja tunnelmavalaistus sekä 
herkkä liike yhdistyvät parodian hengessä. 
Tanssia ei voi katsoa nauramatta, sillä sen 
pilkka on niin ilmeistä. Kohtauksessa on 
terävyyttä, jota soisi esityksen kulkuun 
enemmänkin.

KAISA KURIKKA
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6.3.2.3. Godspeed Baby!
Ohjaus, käsikirjoitus, lavastus ja puvut: 
Samuli Männistö

Valosuunnittelu: 
Marko Kallela ja Samuli Männistö

Musiikki: 
GY!BE ja Aleksi Laurila

Esiintyjät: 
Miika Nuutinen, 
Samuli Männistö, 
Jarmo Humalajärvi, 
Pekka Laamanen, 
Sami Suominen, 
Lasse Piironen, 
Lauri Koskinen,
Aleksi Laurila ja 
Toni Rosval

Ensi-ilta: 22.8.2011 Köysiteatteri, Turku
Esityksen toteuttamista on tukenut Taiteen 
keskustoimikunta.

Godspeed Baby!
22. - 25.8. Godspeed Baby!, future circus, 
Turku 420 hlö

Mikä saa meidät sukeltamaan
päät edellä kohti nykyteatterin sielua
tietämättä mitä edessä on?

Teemme tämän koska uskomme työhömme
Luomme kuvia rakenteen pinnoille
ja nostamme nyrkkimme 
kuin antennit kohti taivasta.

Kertomuksemme on montaasi.
Kuva + kuva =  mielikuva, 
ajatus ja tarkoitus 

Meillä on sanoma ja 
taiteellamme on merkitys. 
Esitys on kiihkeä, 
täynnä tietoa ja yksityiskohtia. 
Temppu ei ole koskaan itse tarkoitus.
Kaikki on esillä. 
Kaikki on paljasta. 

Luotamme että ymmärrät. 
Emme päästä sinua helpolla. 
Annamme kuitenkin aikaa hengittää, 
rentoutua ja ajatella. 

Tämä kaikki on tarpeellista ja elämä ruokkii 
meitä. 
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Miehet oransseissa haalareissaan
-TS. 24.8.2011, Teatteri

Sirkus Supiainen: Godspeed Baby!
Ohjaus, käsikirjoitus, lavastus ja puvustus: 
Samuli Männistö
valosuunnittelu: Marko Kallela ja 
Samuli Männistö
musiikki: GY!BE ja Aleksi Laurila
ensi-ilta 22.8.2011 Köysiteatteri, Turku

Sirkus Supiaisen Godspeed Baby! Koostuu 
kahdesta aiemin erillään esitetystä osasta. 
Gathering Storm ja Nosta luiset nyrkkisi 
kuin antennit kohti taivasta saivat ensi-esi-
tyksensä 2008. Yhteensovitettu kokonaisuus 
kestää reippaat kaksi tuntia.

Kesto tulee kanadalaisen Godspeed you-
black emperorin tupla-levyn pituudesta. 
Esityksessä soitetaan kaikki lift your skinny 
fists like antennas up to the heaven-levyn 
kappaleet rahisevalta LP-levyltä.

Jo tämä lähtökohta on poikkeuksellisen 
virkistävää. Ikään kuin katsojat olisi koottu 
kokoon kuuntelemaan hyvää musiikkia, 
jota esiintyjät visualisoivat näyttämötapah-
tumissa. Visuaalisuuteen onkin teoksessa 
panostettu ja näyttämökuva kaihtaa kaikkea 
sievistelyä ja panostaa rosoisuuteen. Orans-
sia ei ole pelkästään miesten haalareitten 
värissä vaan myös pallot ja keilat ovat ap-
pelsiininvärisiä tai keltaisia.

Marko Kallelan ja Samuli Männistön valot 
tekevät näkymästä hienosti muuntuvan, ja 
ajoittain takaseinään heijastetut kuviot tai 
harsokankaan takana tehdyt numerot tuo-
vat näkymään vaihtelua. Valkoiset kuutiot 
puolestaan ovat sekä lavastusta että osa 
akrobatianumeroita.
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Esiintyjiä on kaikkiaan kahdeksan miestä, 
jotka on puettu oransseihin haalareihin kuin 
sirkusduunarit ikään. Esityksen motoksi on 
nimetty lausahdus ‘riittää, että se mitä teet 
on rehellistä’. Rehelliseltä työn teolta esitys 
vaikuttaakin eivätkä miehet antaudu yleisön 
kosiskeluun tai ylenmääräiseen kohkaamis-
een.

Loppupuoli aktiivisempaa
Alkuosassa Samuli Männistö ja Miika 
Nuutinen ovat keskiössä, ja loppupuolesta 
vastaa koko poppoo. Männistö ja Nuuutinen 
jongleeraavat muiden toimiessa roudareina 
välineiden vaihtuessa. Alkuosa etenee verk-
kaisesti totisten miesten puurtaessa yhä 
uudestaan numeroitaan. Tunteen 
purkauksiin miehet eivät antaudu vaikka 
välillä vähän toisiaan tönivätkin.

Väliajan jälkeen sen sijaan Lauri Koskinen, 
Lasse Piironen, Sami Suominen, Pekka Laa-
manen, Aleksi Laurila ja Jarmo Humalajärvi 
ottavat näyttämön haltuunsa ja esityksen 
meno muuttuu aktiivisemmaksi. Intensi-
teetti nousee merkittävästi, kun näyttämön 
eri osissa alkaa tapahtua niin jongleerausta 
kuin akrobatiaa.

Sisältyy esitykseen pieni interaktiivinen-
kin osuus, kun katsojat laitetaan tekemään 
hassut hatut foliosta. Totista hassuutta ja 
absurdiutta esitykseen mahtuu alusta alkaen, 
vaikka verkkaisesti liikkeelle lähdetäänkin.

Kaisa Kurikka, 
-Turun Sanomat keskiviikko 24.8.2011
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6.4. Koulutustoiminta

Sirkus Supiainen ry:n toimintaan kuuluu monipuolista koulutustoimintaa. Vuonna 2011 
yhdistys antoi kohdistettua sirkuskoulutusta eri tahoille mm. sosiaalisen sirkuksen hank-
keen puitteissa. Sirkusopetusta Orivedellä. Yhdistys antaa sirkusopetusta viikoittain 
sosiaalisen sirkuksen hankeen merkeissä. Opettajina toimivat Sirpa Uimonen ja Samuli 
Männistö.

6.4.1. Sirkuskerho vuosi 2011

Supiaisen sirkuskerho kokoontuu viikottain 
Eräjärvellä Supiaisen harjoitustilaan tiistai-
sin ja torstaisin  Oppilaita on tällä hetkellä 
16 ja perusopetuksesta huolehtivat Sirpa 
Uimonen ja Samuli Männistö. Opetuskerta 
kestää 2h ja vuodessa opetustunteja vuo-
dessa annetaan 66 oppituntia.

Tämän kerhon lisäksi Supiaisella on myös 
Perhesirkusryhmä joka kokoontuu joka 
toinen sunnuntai 2 h/vko. Osallistujina tällä 
hetkellä 5 perhettä. Tämä toteutetaan yh-
teistyössä MLL:n kanssa. Opettajana Sirpa 
Uimonen.

Sirkus Supiainen tekee yhteistyötä myös 
Orivedellä toimivan Steinerpedagogisen 
Joonas-koulun  kanssa tarjoten sirkusope-
tusta 1h/vko. Joonas-koulu on erityiskoulu.  
Opettajana Sirpa Uimonen. 
 
Sirkus Supiaisen aikuisten liikeimprovisaa-
tioryhmä kokoontuu joka toinen sunnuntai 
Supiaisen harjoi-tustilaan Eräjärvelle, 
opettajana Sirpa Uimonen. 

Lisäksi Sirkus Supiainen piti 
diabolojongleerausryhmää Orivedellä.

Supiaisen sirkuskerhon opetussuunnitelma 
on mukana liitteenä. 
(Supiaisen sirkuskerho Ops.)
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6.4.1.1. Supiaisen sirkuskerhon opettajat:

Sirpa Uimonen
- luokanopettaja 1978 JNS 
- opinto-ohjaaja1984 JNS 
- erityisopettaja 1998 HKI 
- ilmaisu- ja draaamaohjaaja JKL 1985 
- tanssiterapian menetelmät Turku 2001 
- tanssi-ja liiketerapian ammattiopinnot 
2008-2011JKL 
- johtamisen erikoisammattitutkinto 2006 
- sosiaalisen sirkuksen erikoistumisopinnot 
2009Turku 
- sirkusohjaaja, ohjannut nuorisoteattaeria, 
ilmaisutaitoa ja sirkusta Enossa vuosina 
1978-1998.
- Uimaharjun sirkuskerho ry:n perustaja 
1987, sittemmin Susirajan sirkus, nykyinen 
Sirkus Supiainen) 
- Ohjannut luovan ilmaisun ja sirkuksen 
ryhmiä Kangaslalla ja Orivedellä vuosina 
1998-2011 
- P-K:n läänin taidetoimikunnan jäsen ja vpj 
1990- luvulla 2 kautta 
- luottamustehtäviä Enossa vuosina 1974-
1998 
- rehtori ja koulun perustaja Eräjärvellä 
2004-2009 
- Suomen NuorisoSirkusliiton pj. 19997-
2004 ja 2009-2011 
- opettajana TEAKissa ‘luovat menetelmät 
opettajan työssä’ 1998 -2003

Samuli Männistö
Oman taiteellisen työnsä lisäksi, sirkusta-
iteilijana ja -ohjaajana, Samuli Männistö 
on kehittänyt jongleerauksen tutkimusta 
luomalla diabolo state graph-, sekä graphic 
juggling notation -järjestelmät, joita hän 
myös kiertää opettamassa ympäri maailmaa. 
Tällä hetkellä hän viimeistee MA-tutkin-
toaan Teatterikorkeakoulun 
teatteripedagogiikan osastolle. 

Männistö toimi päätoimisena opettajana 
Turun Ammattikorkeakoulussa vuodet 2004 
-2008. Tätä ennen hän toimi päätoimisena 
opettajana Sirkus Tuikku ry:ssä, Lappeen-
rantassa  2002 -2003.
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6.5. Muu toiminta

Sirkus Supiainen tukee ansiokkaaksi katsomiaan sirkuskenttää hyödyttäviä, taiteellisesti 
korkeatasoisia projekteja esimerkiksi lainaamalla kalustoaan, välineitään tai antamalla 
ilmaista opetusta.

6.5.1. Taideprojektit: 

6.5.1.1. Runoilijantie 2011 – 2013, neitsytmatka Tampereelta kohti Virtoja, 
totaalitaideteos (lisätietoa liitteessä Runoilijantie 2011-2013)
Runoilijantie herää henkiin.

Runoilijan tie on kolmevuotinen taideprojekti.

Ensimmäinen vuosi (2011) tutustui runoilijan tiehen, vesireittiin jota Runeberg ja Topelius 
kimpassa meloivat. Se oli lähes jatkuvaan etenemiseen perustuva purjehdus kohti myyttisiä 
Virtojen kaupunkia. Jo alun ihmisvarjojen kuvaelma veneeseen nousemisineen toi mieleen 
Van Goghin kuuluisan purjehdusaiheisen taulun. Ennen kaikkea tämän vuoden osuudessa 
nähtiin hyvää purjehtimista, upean hiottua ja tarkkaan mietittyä 
reittisuunnittelua. Millekään höttöimprolle ei suoda sijaa.

Luonnon dramaattinen ja kuvaileva maisema ja sää saa onnistuneen vastineen purjeveneen 
liikkeessä. Se aaltoilee ja kieppuu, mutta yksilöt palaavat aina yhteen suureksi yksiköksi. 
Joukosta nousee yksilöitä, kuten Juha Rautio runoilijana tai Samuli Laurikainen suunnan-
näyttäjänä. Allekirjoittaneen raivokkaan läsnä oleva sirkustaiteilija on miltei pelottava.
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Runoilijantie-kokonaistaideteoksen toinen 
näytös tapahtuu heinäkuussa 2012. Tällöin 
matkaan lähdetään suurella kalustolla ja 
työryhmä päästää mielikuvituksen täysin 
valloilleen, ja uskon, että veneen liikekin 
tulee saamaan siitä inspiraationsa. Mieleen 
nousevat varmasti viime vuosisadan alun 
futuristiset taidekokeilut. Tyylitietoisesti 
Runoilijantie-työryhmä tulee heittelemään 
pastisseja koko taiteen historiasta. Siellä ne 
ovat, kaikki klassisen runouden konventiot, 
avantgarde, sekä venäläiset klassikot.

Kolmas vuosi saattaa näyttää tulevan toisen 
vuoden jälkeen vähän antikliimaksilta. 
Hylätään rakas H-vene ja taitetaan matkaa 
jalan sekä polkupyörin. Ikään kuin havah-
duttaisiin hassuttelemasta. Vakavaa pitää 
olla. Pitää olla nöyrä ja uskoa asiaansa. 
Kokonaisuudesta tulee huumaava audiovi-
suaalinen kokemus. Suoranainen 
kokonaistaideteos – osittain haudan takaa.

Lyhyesti sanottuna Runoilijantie on ko-
konaistai-deteos johon kuuluu purjehtimin-
en, poikkitaiteelliset runoesitykset ja paljas 
läheisyys.

7. Yhteistyö

Sirkus Supiainen ry tekee yhteistyötä 
monien esittävän taiteen alan toimijoiden ja 
yhdistyksien kanssa.

7.1. Vuonna 2011 Sirkus Supiainen ry:n 
yhteistyökumppaneita olivat

Oriveden seudun kansalaisopisto
Oriveden nuoriso-, kulttuuri- ja 
 liikuntatoimi
Eräjärven Urheilijat ry
Pomoottori ry
Eräjärven Kehittämisyhdistys ry
Eräjärven Työväennäyttämö
Agit Cirk ry
Suomen Diaboloseura ry
Sirkus Kumiankka ky
Suomen Nuorisosirkusliitto ry (SNSL)
Eräjärven kultuurikoulun tuki ry
Sirkuksen Tiedotuskeskus ry
Espoon esittävän taiteen koulu
Barker-teatteri ry
Sirkus Huima ry
Joensuun kaupunki

http://runoilijantie.wordpress.com/



45

8. Talous

8.1. Organisaatio ja talous

Toiminnan kokonaisvolyymi 35 027,95 €
Tilikauden ylijäämä 348,31 €
Taseen oman pääoman pysyvät 
vastaaavat  5 024,07 €

8.2. Tulorakenne 2011

Taiteen keskustoimikunnan 
toiminta-avustus 17 000 €
Esitys- osanotto ja 
pääsylipputulot 19 343,95 €
Muut varsinaisen toiminnan 
tuotot 3 498,58 € 

8.3. Menorakenne 2011

Henkilöstökulut 15  620,12 €
Poistot 0 €
Muut varsinaisen toiminnan 
kulut 24 518,59€
Tilavuokrat  5900 €

8.4. Produktiokohtainen henkilöstö

Yhteensä produktiokohtaisesti palkattua 
henkilöstöä oli 9.

8.5. Sirkus Supiaisen verkosto 2011

Kuukausipalkkaiset työntekijät (0)
Vakituiset vierailijat (4)
Muut produktiokohtaiset työntekijät (5)

8.6. Sirkuksen aseman edistäminen

Kaikkien esitysten jälkeen järjestettiin 
jälleen yleisökeskustelut, joissa katsojilla oli 
tilaisuus tavata illan taiteilijoita ja 
kommentoida näkemäänsä.

8.7. Viestintä ja markkinointi

Valtaosa markkinointiviestinnän kustan-
nuksista liittyi NJC2011- tapahtuman. 
Toiminnan painopistealueina säilyivät 
mediaviestintä ja digitaalisten keinojen 
hyödyntäminen. Lisäksi markkinoinnissa 
hyödynnettiin aiempaa laajemmin 
sosiaalista mediaa.

Sirkus Supiaisen hankkeista erityisesti 
Nordic juggling convention herätti huo-
miota mediassa. Olihan tämä selkeästi myös 
Sirkus Supiaisen näkyvin yksittäinen pro-
jekti vuonna 2010 tapahtuen vielä Helsingin 
keskeisillä paikoilla.

8.8. yleisavustukset

Vuonna 2010 Sirkus Supiainen haki toim-
inta-avustusta ensimmäistä kertaa ja tuki 
lisääntyi vuodelle 2011, mikä sinällään 
mahdollisti yhdistyksemme toimintaa.

8.9. tilikauden tulos

Oma pääoma 7.276,13 €

Eräjärvellä 25. huhtikuuta 2012
Sirkus Supiainen (ry) hallitus
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8.10 Eläkemenot

Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on 
hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä.
Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti 
tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta 
ei ole.

8.11. Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen 
välittömään hankintamenoon vähennettynä 
suunnitelman mukaisilla poistoilla.

8.12. Avustukset

Taiteen keskustoimikunta, 
17000 € , toiminta-avustus

9. Lopuksi

Strategiansa mukaisesti Sirkus Supiaisesta 
tulee yksi Suomen tärkeimmistä sirkustai-
teen kehittäjäjistä, vaikuttaja ja yhteistyö-
kumppani. Sirkus Supiainen haluaa paran-
taa avointa ja tuloksellista yhteistyötä 
sirkuskulttuurin avaintoimijoiden kanssa 
maamme sirkuskulttuurin eheyttämiseksi 
ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvista-
miseksi. 
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SIRKUS SUPIAINEN -YHDISTYS RY
Y-tunnus 1008529-8

LIITETIEDOT
1.1.-31.12.2011

Poistosuunnitelma
Poistoja ei tehty

Henkilökunta
Samuli Männistö sai toiminnanjohtajan palkkaa vuoden aikana.
Maksettiin pois myös palkkavelat EJC 2010 tapahtumasta. Eri
projekteista maksettiin palkkoja yhdeksälle henkilölle.

Vastuut ja vakuudet
Ei vieraan velan sitoumukseksi annettuja vastuita tai vakuuksia.

Oman pääoman muutokset 2011
Yhdistyspääoma 1.1. € 482,34
Ed. tilik voitto/tappio  6.445,48 €
Tilikauden voitto/tappio 348,31€
7.276,13 €

2010
482,34
381,37
6.064,11
6.927,82 €

Tositteet 1-194 paperitositteina.

Käytetyt kirjanpitokirjat
Pää- ja päiväkirja atk-tulosteena
Tasekirja

Tilinpäätöksen allekirjoitus
Eräjärvellä ___/___2012

_____________________________

_____________________________

Tilinpäätös 31.12.2011 on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta
toiminnan/tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

______________ ___/___2012

______________________________________
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SIRKUS SUPIAINEN –YHDISTYS RY  TASE-ERITTELYT 31.12.2011 1

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet, laitteet ja kalusto 1.1.      2.032,07
+lisäys Canon EOS 7D,muistik,akku,laukku  2.992,00
-poisto                0,00
Koneet, laitteet ja kalusto 31.12.   5.024,07 5.024,07

VAIHTUVAT  VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset Vakuutusmaksuennakot
   Fennia yritysvakuutus          68,44
   Lähivakuutus yritysvak          57,79
   Tapiola tapaturm2012        152,27
   TyEL tasaus 2011         186,26
           464,76  464,76
    
Rahat ja pankkisaamiset
Pankkisaamiset FI2650180720002038     1.665,63       
   FI4755422320258122         608,97
        2.274,60  2.274,60
 
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen      
Muut velat  Sirpa Uimonen tp2010            5,00     
   Ennakonpidätysvelka           76,50
   Sotuvelka        22,26
   Eläke-Fennia 12/11         202,50
   Tasaukset Tapiola          181,04
           487,30  487,30
   

Eräjärvellä 26.4.2012

Ulla Raita-aho
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FINNISH DIABOLO CONVENTION- 
DIABOLOFESTIVAALIT
Eräjärvellä vuodesta 2006

1. Tapahtuman nimi ja tapahtuman historia
2. Tapahtuman järjestäjät
3. Yhteistyökumppanit
4. Tilat
5. Tapahtuman sisältö aikataulun mukaan
6. Palaute vuodesta 2011 ja pohdinta
7. Tulevaisuus

1. Tapahtuman nimi ja historia
FDC, Finnish diabolo convention -diabolo-
jongleeraustapahtuma.
Lyhenne “FDC” tulee sanoista Finnish 
Diabolo Convention. Kyseessä on Diabolo 
-harrastajien yhteinen festivaalimuotoinen 
tapahtuma joka pitää sisällään esityksiä, 
työpajoja ja tietysti yhdessä oloa. Tapah-
tuma kokoaa yhteen harrastajia sekä am-
mattilaisia eri puolilta maailmaa vaihtamaan 
temppuja, ideoita sekä kuulumisia. 

Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2006 Sirkus Supiainen ry:n toimesta 
ja paikanpäällä tapahtumasta vastasivat 
Samuli Männistö, Laura Sariola (Poranen) 
sekä Sirpa Uimonen. Myöhemmin 2008 
vuonna tapahtuman järjestäjien joukkoon 
liittyi Sirkus Kumiankasta tuttu Marko Ak-
kanen. Nykyään tapahtumaa järjestetään 
pääasiassa Samulin, Markon sekä Sirpan 
voimin. FDC -tapahtumapaikkana toimii 
perinteisesti Eräjärven kylä, joka sijaitsee 
Länsi-Suomessa lähellä Oriveden kaupun-
kia.

Tapahtuma huipentuu joka vuosi yleisölle 
avoimeen korkeatasoiseen Diabolo! -gaalae-
sitykseen, joka pidetään perinteen mukaan 
Tapahtuman päättävänä sunnuntaina klo 15. 
Diabologaala on kerännyt viime vuosina 
yhteen koko Eräjärven pienen kyläyhteisön, 
noin 800 hengen kylästä gaalaa katsomassa 
on ollut jopa yli 100 henkeä. FDC-tapah-
tuma on tärkeä merkkitapahtuma myös 
syrjäiselle Eräjärven kylälle.

FDC -tapahtuman aikana järjestetään myös 
vuosittainen Diabolothon -kenttäurheilukil-
pailu. 
Yleisurheilua ja diabolotekniikkaa vapaasti 
sekoittava urheilumuoto on Suomen Diab-
oloseura ry:n vuoden 2007 FDC -tapahtu-
maan kehittämä laji.

FDC-tapahtuman yhtenä alkuperäisistä 
päämääristä on ollut dokumentoida Suoma-
laisen diabolojongleerauksen kehittymistä. 
Tapahtuman kotisivuilla (www.fdc2012.
org) on lyhyet kuvaukset menneistä FDC- 
tapahtumista, valokuvia sekä tapahtuman 
aikana kuvatusta videomateriaalista tehtyjä 
festivaalivideoita. Olemme dokumentoineet 
myös tapahtuman osallistuja sekä kat-
sojamäärät. Pyrimme jokaisen tapahtuman 
jälkeen kootusti kertomaan tärkeimpiä tap-
ahtuneita asioita. Uskomme tämän auttavan 
ymmärtämään millaisesta kulttuurista diab-
olojongleerauksessa on kysymys. Samalla 
kerätty tieto voi toimia myös lähdemateri-
aalina Suomalaisen diabolojongleerauksen 
historian tutkimiselle.

Finnish Diabolo Convention on noussut 
lyhyessä ajassa yhdeksi diabolomaailman 
seuratuimmaksi tapahtumaksi. Tapahtu-
masta on kirjoitettu myös paikallislehtien 
lisäksi useasti myös Aamulehdessä ja 
Kaskade-sirkuslehdessä.



54

Tapahtuman kiteytettynä:
Tapahtuman ajatus on koota yhteen Suomen 
ja euroopan diabolojonglöörit keskustele-
maan ja verkostoitumaan rauhallisessa ja 
inspiroivassa ympäristössä. Festivaali värit-
tää paikallista arkea pitkän viikonlopun ajan 
ja tuo korkeatasoisia esityksiä Eräjärvelle. 
Tapahtuma ei ainoastaan ole tarkoitettu 
Suomalaisille harrastajille vaan pyrimme 
vuosittain tuomaan paikalle ulkomaisia 
vieraita mutta näiden lisäksi myös ulko-
maisia osallistujia. Tällä hetkellä FDC on 
tiedettävästi ainoa pelkästään diabolojon-
gleeraukseen keskittyvä festivaali. Lähin ja 
ainoa Diaboloaiheinen tapahtuma Euroo-
passa on Saksassa järjestettävä diabololeiri 
joka sekin on huomattavasti pienempi kuin 
FDC. Muita tapahtumia joudutaan etsimään 
Kiinasta asti. Finnish Diabolo Convention 
näyttelee siis suurta roolia myös kansain-
välisellä tasolla. 

Tapahtuman tarkoituksena on festivaalin 
ohessa tarjota oppitunteja tapahtuman osal-
listujille mutta myös sirkusalan oppilaitok-
sille, sirkuskouluille sekä nuorisosirkuksille. 
Ulkomaisten vieraiden tuominen tapahtu-
maan mahdollistaa myös sen että sirkuksille 
voidaan tarjota mahdollisuuksia vieraileviin 
opettajiin pienemmillä kuluilla. Tapah-
tumaan liittyy siis paljon muutakin kuin 
tapahtuma itsessään. 

Suomen Diaboloseura Ry. keskittyy läpi-
vuoden jatkuvaan diabolo-opetukseen ja ns. 
kerhotoimintaan sekä diaboloon teknisenä 
suorituksena. 
Finnish Diabolo Convention on ollutkin 
paikka jossa diaboloon voi hakea uusia 
näkökulmia sekä tutustua esiintymiseen 
sekä taiteelliseen ilmaisuun.

2. Tapahtuman järjestäjät
Sirkus Supiainen ry. 
Samuli Männistö
Marko Akkanen
Sirpa Uimonen

Tapahtumaa ovat vuosien aikana tukeneet: 
Taiteen keskustoimikunta, 
Kordelinin-rahasto

3. Yhteistyökumppanit:
EKY
Sirkus Kumiankka
Suomen Diaboloseura Ry
Suomen Jojoyhdistys Ry
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4. Tilat
Erälinna
Suurin osa festivaalin ohjelmasta järjest-
etään Eräjärven Erälinnassa. Täällä tapah-
tuvat mm. työpajat, illanvietot ja majoitus 
ja ruokailut. Erälinnassa on toimiva keittiö 
jossa kokkimme valmistaa aamiaiset ja 
illaliset tapahtuman osallistujille. Tilaan 
mahtuu esiintyjien lisäksi noin 40-50hlöä.

Seuratalo
Erärvelle vuonna 1939 rakennetussa seur-
atalossa pidetään FDC-tapahtumaan liittyvät 
esitykset mm. ‘Hope of progress’ avoinlava, 
FDC-temppujamit sekä koko tapahtuman 
huipentava Diabolo! Gaalanäytös. Tilaan 
mahtuu 250 henkilöä. Tilan ilmapiiri on  
käsinkosketeltavissa, vanhan tilan tuoksu 
ja klassinen luukkunäyttämö, tämä täytyy 
kokea jokaisen itse. Seuratalo on jo paik-
kana jotain sellaista jota on hankala kokea 
missään muualla. Tämä tila jos mikä tuo 
FDC-tapahtumaan oman ainutlaatuisen 
lisänsä.

Rantasauna
Eräjärven rantasauna on ollut kiinteä osa 
FDC-tapahtumaa sen alusta alkaen. Sau-
natuvassa DJ-soittaa musiikkia, joka kuuluu 
myös kynttilöillä valaistun saunan puolelle. 
Mikä onkaan parempaa kuin päästä uimaan 
suoraan saunasta pitkien diabolojonglee-
rauspäivien jälkeen. Grillata makkaraa ja 
kasvisruokaa avotulella, tähtien valaisema-
na. Yhteisöllisyys kiteytyy FDC-tapahtu-
man rantasaunassa.

Lounasravintola Eräpub
FDC-tapahtuman aikaan halukkaat saavat 
täältä lounasruokaa sekä pitsoja erikoishin-
taan näyttämällä tapahtumarannekkeensa. 
Lounasravintola Eräpub oli ensimmäistä 
kertaa FDC-tapahtuman tapahtumapaik-
kana 2011, jolloin Eräpubissa esiintyi Joose 
Keskitalo osana FDC-tapahtuman ohjelmaa. 
Tulevina vuosina yhteistyötä Eräpubin 
suuntaan tullaan laajentamaan ja Guitar-
hero-kilpailut sekä lauantai-illan Karaoke 

-tanssiaiset tullaan järjestämään Eräpubissa. 
Unohtamatta diabolojongleerausta. Uskom-
me näin FDC-tapahtuman liittyvän vielä 
keskeisemin myös paikallisten asukkaiden 
arkeen. 
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5. Tapahtuman sisältö aikataulun 
mukaan
Tapahtuman aikataulu on elänyt vuosien 
aikana,pyrkimyksenä on ollut saada aikaan 
toimiva ja kiireetön aikataulu. 

Diabolotyöpajat paikallisille lapsille ja 
nuorille ennen itse tapahtumaa, kun tapah-
tuman kansainväliset vieraat ovat saapuneet 
ja olemme saaneet järjestettyä tapahtu-
mapaikat valmiiksi tapahtumaa varten, 
pidämme diabolojongleeraustyöpajoja 
Oriveden ja Eräjärven kouluilla. Opetamme 
koululaisille diabolojongleerausta ja lopuksi 
pidämme pienen vapaamuotoisen esityksen 
koko koulun oppilaille. Jaamme palan sitä 
mitä itse pidämme tärkeänä. Kerromme 
myös tapahtumastamme ja toivomme saa-
vamme uusia harrastajia alamme pariin.

Diabolothon
Diabolothon-kenttäurheilukilpailut järjest-
etään perinteisesti FDC:n (Finnish Diabolo 
Convention) yhteydessä. Diabolothon on 
yhdistelmä kenttäurheilulajeista ja diabolo-
jongleerauksesta. Diabolothon kilpailuissa 
on seitsemän lajia, joiden yhteispistemäärä 
ratkaisee koko diabolothon-kilpailun voiton. 
Kaikki lajit kilpaillaan yhden päivän aikana.

Diabolothon-kenttäurheilukilpailut 
sisältää seuraavat lajit:
1. Diabologolf
Diabologolf on kuin golffia diabololla. 
Päämääränä on saada diabolo ämpäriin 
mahdollisimman vähällä heittomäärällä.

2. Diabolopituushyppy
Diabolopituushyppy on kuin tavallista pitu-
ushyppyä mutta ennen hyppyä on heitettävä 
diabolo ilmaan ja saatava heitto kiinni vielä 
hyppysuorituksen jälkeen.

3. keppienheitto
Keppienheitto on kuin keihäänheittoa mutta 
diabolokeppien langan on oltava avoinna 
ja saat pitää heittäessäsi kiinni vain yhdestä 
kepistä.

4. hyppynaru
Heitä diabolo korkealle ilmaan ja hypi narua 
diabolonarusi yli niin monesti kuin mahdol-
lista.

5. 400m laakahyrrä
400m juoksu samalla halliten diaboloa 
laakahyrrätekniikalla.

6. Esterata
Esterata tulee läpäistä pitäen diaboloa tas-
painossa kepin päällä.

7. solmun avaaminen
Diabolokepit ja lanka punotaan solmuun 
hyrrän ympärille. Tämän jälkeen tehtävä on 
avata tämä solmu mahdollisiman nopeasti.

Kaikki suoritukset pisteytetään ja kokonais-
tulos ratkaisee voittajan.
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FDC Yo-yo OPEN!
FDC laajentui myös suomen jojopelaa-
jien tapahtumaksi vuonna 2010 ja vuonna 
2011 pidettiin ohjelmassa ensimmäinen 
FDC-open jojokilpailu. Vuoden 2011 SM-
kilpailuista palkintoja jäi yli, joten Suomen 
Jojoyhdistys heitti jojot palkintokassaan ja 
antoi uuden mahdollisuuden kisata.  Kilpail-
ulajina on kolmen minuutin vapaantyylin 
ohjelmat, ilmoittautuminen tapahtui enna-
kkoon sekä paikanpäällä. Kaikki jojotyylit 
kisasivat samassa sarjassa. Oleellisinta 
FDC-open jojokilpailuissa on ennen kaik-
kea rennompi meno kuin virallisissa SM-
kilpailuissa. Kisamaksu 2euroa, käytettiin 
kilpailijoiden limutarjoiluihin. Nyt voimme 
myös sanoa että FDC :n avoimet jojope-
laamiskisat ovat tulleet jäädäkseen.

Avoinlava 
‘When you know there’s no hope left for 
progress, you count on your luck’

FDC-tapahtumassa järjestetään Open Stage 
-ilta nimellä ‘When you know there’s no 
hope left for progress, you count on your 
luck’, joka tarjoaa näyttämön tulevaisuuden 
lahjakkuuksille. Tule viihtymään ja katso-
maan uusien tulokkaiden taiturointia. Voit 
myös halutessasi nousta itse lavalle esii-
ntymään!

Tämä FDC-tapahtuman open-stagen 
nimihirviö on vain kasvanut vuosien ku-
luessa. Alkuvuosina toivoimme vielä ke-
hittyvämme ja tarkoitus oli esitellä uusia 
työnalla olevia esityksiä. Ja avoimen lavan 
nimenä oli vielä suhteellisen positiivinen 
ja toivoa herättävä ‘in hope of progress’. 
Tämän jälkeen tästä avoimen lavan nimen 
muuttamisesta vuosittain on tullut osa tap-
ahtuman huumoria. Aikaisempia nimiä tälle 
avoinlava-illalle ovat esimerkiksi:
‘in hope of progress’
‘even a slight bit hope of progress’
‘no hope of progress’
‘ hope of no regression’
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Trick Jam
FDC-trickjam on tapahtuma jossa jokainen 
voi mennä vuorollaan näyttämään par-
haimpia temppujaan näyttämölle, toisten 
katsoessa. Temppu ratkaisee, tässä ei ole 
kyse esiintymisestä ja esityksistä. Tarkoitus 
on jakaa temppuja. Jos temppu epäonnistuu 
on jo seuraavan vuoro, näin tilaisuus jat-
kuu FDC-DJ:n soittaman musiikin tahdissa 
reilun tunnin ajan. Sellaisiakin FDC-tapah-
tumia on ollut,jolloinenemmän osallistujia 
on jonottamassa vuoroaan näyttämölle kuin 
istumassa katsomossa. 

Galashow
FDC-tapahtuman Diabolo! gaalanäytös tar-
joaa upean, esteettisen kokonaisuuden - tule 
ja nauti! Upeassa diabologaalassa esiintyvät 
Suomen diabolojongleerauksen huiput 
vauvasta vaarin sekä tapahtumaan kutsu-
tut kansainväliset tähdet. Nauti liikkeestä, 
rytmistä, väreistä ja valoista.
Monipuolinen kokonaisuus tuo esille 
diabolojongleerauksen koko kirjon.
Esitys sopii koko perheelle.

Alustava aikataulu seuraavalle vuodelle.
Torstai 9.8.2012
15:00 Rekisteröityminen alkaa. FDC-autot 
hakevat osallistujia Oriveden asemalta. 
18:00 Diabolothon urheilukilpailut Eräjär-
ven urheilukentällä 
20:00 Diabolothon palkintojen jako ja 
FDC-tapahtuman avajaiset 
21:00 KisaSauna / kahviossa GHero

Perjantai 10.8.2012
10:00 Aamupala & puuro kahviossa
11:00 – 15:00 
Työpajoja Erälinnassa
15:00 FDC Yo-yo OPEN!
16:00 -18:00 Työpajoja Erälinnassa
19:00 When you know there’s no hope left 
for progress, you count on your luck, 
avoinlava Eräjärven Seuratalolla 
21:00 kahviossa Ghero competition ilmoit-
tatuminen 
22:00 Rantasauna / Videoita kahviossa + 
GH/RB skabayö

Lauantai 11.8.2011
10:00 Aamupala & puuro kahviossa
11:00 -17:00 Työpajoja Erälinnassa
19:00 Trick Jam Eräjärven Seuratalolla  
22:00 FDC-Ohjelmaa Eräpubissa

Sunnuntai 12.8.2011
10:00 Aamupala & puuro kahviossa
11:00 -14:00 Työpajoja Erälinnassa
15:00 Galashow 
17:00 Kuljetus juna-asemalle.
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6. Palaute ja pohdinta
Vuonna 2011 paikalla oli 41 osallistujaa. 

Palautetta esiintyjiltä:
Kansainväliset vieraamme ovat tyytyväisiä työskentelyyn ja asioiden toteuttamiseen sopi-
musten mukaan. Tapahtumaa pidettiin puitteiltaan ja tunnelmaltaan ainutlaatuisena. Lisäksi 
mainittiin ettei maailmalla ole toista vastaavaa tapahtumaa. Kaikki esiintyjistä ovat aina 
halunneet osallistua tapahtumaamme uudelleen. Osa on jopa palannut tapahtumaan joko 
osallistujana tai esiintyjänä.

Kyläläisiltä:
Eräjärven kyläyhteisö on nyt vuosien jälkeen ottanut tapahtumamme osaksi jokavuotista 
perinnettä ja seuraavaa tapahtumaa jo odotetaan. Mielenkiinto tapahtumaan on kasvanut 
vuosi vuodelta. Tapahtumallamme on paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa ja kannatet-
tava väriläiskä kylän yleisessä profiilissa. 

Järjestäjien omat huomiot:

Ohjelma:
Ohjelma oli onnistunut mutta henkilökuntapula ja taloudellinen niukkuus aiheutti stressiä 
tapahtuman pääjärjestäjille, sillä tuntui kuin olisi pitänyt olla kaikkialla kerralla. Esityspai-
kkojen tekniikkaan kiinnitetään ensi vuonna enemmän huomiota ja on välttämätöntä saada 
paikalle oma henkilö vastaamaan tekniikasta, nyt työtä kasaantui liikaa yhden henkilön 
harteille. 

Aikataulu:
Aikataulu toimi tänä vuonna hyvin, ohjelmaa oli juuri sopivasti, tarpeeksi, ei liikaa.

Yleisön saavuttaminen:
Yleisöä saapui seuraamaan kaikkia tapahtuman tapahtumia mutta mutta tähänkin asiaan 
täytyy keskittyä enemmän tulevina vuosina. Tähän asti tapahtuman markkinointi on ollut 
pitkälti internetin keskustelupalstojen varassa, nyt niiden laskevat kävijämäärät pakottavat 
meidät miettimään toisia tapoja saavuttaa kohdeyleisömme. Paikallinen mainonta levisi 
hyvin Purkiaisen ja Oriveden sanomien mukana.

Taiteilijoiden saavuttaminen:
FDC-tapahtuman järjestäjien hyvät yhteydet maailman diabolojonglööreihin edesauttavat 
tapahtuman järjestämisessä, kertaakaan kukaan ei ole kieltäytynyt kutsusta tulla osalliseksi 
FDC-tapahtumasta. Pyrimme toisaalta löytämään ne juuri tämän hetken mielenkiintoisim-
mat nimet. Toisaalta meillä on muutama esiintyjä, jotka olemme halunneet kutsua jo use-
amman vuoden, mutta meidän tapahtumallamme ei vain vielä ole ollut tähän taloudellisia 
mahdollisuuksia.

Talous:
Festivaalin talous meni suunnitelmien mukaan. Taloudellissa voittoa festivaaleilta ei olla 
hakemassa. Toivoisimme kuitenkin että pystysimme vakiinnuttamaan tapahtuman taloud-
en, tällä hetkellä Fesitvaalimme on pääasiassa Sirkus Supiaisen toiminta-avustuksen, osal-
listujamaksujen ja lipputulojen varassa. Tapahtuman kasvattaminen ilman lisärahoitusta on 
mahdotonta. 



60

Yhteistyön synnyttäminen:
Festivaalin järjestämisen taustalla on halu luoda 
uusia yhteyksiä sekä taiteilijoiden välille, että 
tapahtuman järjestäjien ja eri yhteistyökump-
paneiden välille. Tapahtuma pyrkii toimimaan 
avoimena  ja inspiroivana ympäristönä kes-
kustelulle ja kohtaamiselle. Näissä tavoitteissa 
FDC-festivaali on jo lunastanut paikkansa.
FDC on kasvanut maailman merkittävimmäksi 
diabolojongleerausfestivaaliksi. Toivomme että 
pystymme jatkamaan tät perinnettä ja kasvat-
tamaan tästä entistäkin paremman tapahtuman 
niin diabolojonglööreille alan sisällä, kuin myös 
esittävästä taiteesta kiinnostuneellekin yleisölle.

Yleinen pohdinta:
Diabolojongleeraus-kulttuurin näkökulmasta 
tapahtuma on erittäin tarpeellinen ja tarkoituk-
senmukainen. Verrattuna jongleerausfestivaa-
leihin, ei diabolojonglööreille ole olemassa 
oikein verkostoitumismahdollisuuksia, ei ole 
paljoakaan paikkoja joissa nähdä kollegoja ja 
kollegojen työtä. Ei synny ideoiden vaihtoa eikä yhteenkuuluvuuden tuntua, ei oman työn  
arvon kokemista. Diabolojonglööri jää helposti yksin. 

Tarvetta rauhan hetkille, jakamiselle, elämyksille ja keskustelulle on olemassa paikasta ja 
ajasta riippumatta.
Festivaalin tavoitteena ei ole kasvaa suureksi yleisöjuhlaksi, vaan pyrimme pitämään 
tapahtuman pääpainon diabolojonglöörien verkostoitumisessa ja keskusteluissa. Tavoit-
teemme on myös aktivoida lähiseudun paikallinen väestö osallistumaan festivaalin ohjel-
maan. 

Festivaalin ehdottomia vahvuuksia ovat sen ainutlaatuisuus ja tapahtuman synnyttämä 
diabolojonglöörien yhteisöllisyys. Meillä on oma kulttuuri. Tapaamme ystävinä FDC:ssä 
ainakin kerran vuodessa ja jaamme sen mitä osaamme.  Diabolojongleeraus ansaitsee oman 
pienen elämänmakuisen ja  rauhallisen juhlansa.



61

RUNOILIJANTIE  2011 -2013
Runoilijantie on kokonaistaideteos johon kuuluu purjehtiminen, poikkitaiteelliset 
runoesitykset ja paljas läheisyys.

Projekti: Runoilijantie 2011 – 2013, kokonaistaideteos
Runoilijantie herää henkiin.

Runoilijan tie on kolmevuotinen taideprojekti jonka nimi viittaa Tampereelta Ruoveden 
kautta Virroille johtavaan vesireittiin. Tämän vesireitin nimi taas viittaa Johan Ludvig 
Runebergiin, joka asui nuoruudessaan jonkin aikaa Ruovedellä ja kirjoitti siellä useita tun-
nettuja runoja. 
Ensimmäinen vuosi tässä Runoilijantie-projektissa tutustui runoilijan tiehen, vesireittiin 
jota Runeberg ja Topelius saattoivat aivan hyvin kimpassa meloakin. Se on juuri lähes 
jatkuvaan etenemiseen perustuva purjehdus kohti myyttisiä Virtojen kaupunkia. Jo alun 
ihmisvarjojen kuvaelma veneeseen nousemisineen tuo mieleen Van Goghin kuuluisan 
purjehdusaiheisen taulun. Ennen kaikkea alkuosassa nähtiin hyvää purjehtimista, upean 
hiottua ja tarkkaan mietittyä reittisuunnittelua. Millekään höttöimprolle ei suotu sijaa.
Luonnon dramaattinen ja kuvaileva maisema ja sää saa onnistuneen vastineen purjeveneen 
liikkeessä. Se aaltoilee ja kieppuu, mutta yksilöt palaavat aina yhteen suureksi yksiköksi. 
Joukosta nousee yksilöitä, kuten Juha Rautio runoilijana tai Samuli Laurikainen suunnan-
näyttäjänä. Allekirjoittaneen raivokkaan läsnä oleva sirkustaiteilija on miltei pelottava.

Runoilijantie-kokonaistaideteoksen toinen näytös tapahtuu heinäkuussa 2012. Tällöin mat-
kaan lähdetään suurella kalustolla ja työryhmä päästää mielikuvituksen täysin valloilleen, 
ja uskon, että veneen liikekin tulee saamaan siitä inspiraationsa. Mieleen nousevat varmas-
ti viime vuosisadan alun futuristiset taidekokeilut. Tyylitietoisesti Runoilijantie-työryhmä 
tulee heittelemään pastisseja koko taiteen historiasta. Siellä ne ovat, kaikki klassisen run-
ouden konventiot, avantgarde, sekä venäläiset klassikot.

Kolmas vuosi saattaa näyttää tulevan toisen vuoden jälkeen vähän antikliimaksilta. 
Hylätään rakas H-vene ja taitetaan matka jalan sekä polkupyörin. Ikään kuin havahduttai-
siin hassuttelemasta. Vakavaa pitää olla. Pitää olla nöyrä ja uskoa asiaansa. Kokonaisuud-
esta tulee huumaava audiovisuaalinen kokemus. Suoranainen kokonaistaideteos – osittain 
haudan takaa.
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Lähtökohdat Runoilijantie projektille:
Idea tähän Runoilijantie-projektiin tuli 
Samuli Männistöltä, jonka isoisä oli runon-
laulaja Samppa Uimonen. Samuli Männistö 
alkoi vuosien jälkeen ottaa selvää juuristaan 
ja isoisiensä työstä. Hänen arvostuksensa 
isoisiään kohtaan kasvoi suuresti mutta 
varsinkin Samppa Uimosen työtä kohtaan 
hänen arvostuksensa kasvoi suuresti. Tämän 
Runoilijantie-projektin on tavallaan ja osal-
laan tarkoitus jatkaa tuota perintöä.
Osaltaan projekti pohjaa myös Agit-Cirk ry.n 
toteuttamille Saimaan Runokiertueille, joilla 
myös allekirjoittanut on ollut mukana kuten 
koko Runoilijantie-työryhmä.

Projektin kiintopisteet
- Purjehdus 
- Poikkitaiteelliset esitykset 
- Paikallisten kohtaaminen 
- Odottamattomat tilanteet 
- Kaiken dokumentointi

Vuoden 2011 Runoilijantie-kiertueella 
mukana olivat: 
Samuli Laurikainen, 
esiintyjä, kippari, diplomi-insinööri, 
runoilija
Juha Rautio, 
esiintyjä, runoilija, trubaduuri
Samuli Männistö, 
esiintyjä, sirkustaitelija

kiertueella vieraili myös 
elämäntaparunoilija Topi Paalanen.

Vuoden 2011 Runoilijantie-kiertueen aikana 
ei järjestetty yhtään ilmoitettua esitystä, 
päämäärä oli
tutustua reittiin ja löytää mahdollisia esii-
ntymispaikkoja vuoden 2012-kiertueelle. 
Oleellisinta tällä 2011 kiertueella oli vas-
tavirtaan purjehtiminen (moottoria ei ollut 
edes mukana), Runoilijantiehen tutus-
tuminen ja  pyrkimys Virroille. Runoiljantie 
2011-kiertue alkoi 28.8. 2011. ja päättyi 
2.9.2011.

Oleellinen osa kiertuetta on korkealentoinen 
jatkuvasti päivittyvä blogi netissä.  
http://runoilijantie.wordpress.com 
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Tässä muutamia otteita vuoden 2011 
blogista:

28.8.2011.
”Harvassa on veneilijöitä liikkeellä”, sanon 
katsellessani ympärilleni.
”Harvemmat lähtee vesille ukkospuuskaan”, 
Laurikainen sanoo.
”Sitäkö se on, onpa huono asenne!”
Ihmettelen räyhäkkää tuulta. Peräsimestä 
joutuu pitelemään kaksin käsin; vene 
seilaa puolelta toiselle. Männistö ja Lau-
rikainen tulevat kannelle naureskelemaan 
ja kuvaamaan videokameralla epätoivoista 
taisteluani pinnan kanssa. Tampere alkaa jo 
jäädä taakse.
Yhtäkkiä vene kallistuu, imaisee vettä par-
taan yli. Peräsimestä häviää tatsi. Videoku-
vaus valitettavasti keskeytyy, mutta hymy 
pysyy. 52 neliötä nostettuja purjeita alkavat 
käyttäytyä hallitsemattomasti. Rantakalliot 
lähestyvät. Laurikainen kelaa alas spinaak-
keria ja komentaa Männistöä spinnupuomia 
irroittamaan. Purjeet vääntävät venettä yhä 
enemmän kallelleen. Männistö roikkuu 
kaksin käsin mastosta, molemmat jalat irti 
kannesta ja yrittää saada spinnupuomia ir-
rotetuksi . Minä väännän peräsintä turhaan. 
Rantakalliot lähestyvät.
Kuusi metriä ennen rantaa saamme ison 
purjeen ja spinnun alas ja veneen hallintaan. 
Aikaa ei olisi ollut kovin montaa sekuntia. 
On sunnuntai, 28.8. Nostimme purjeet 
iltapäivällä joskus kahden-kolmen aikaan 
Tampereen Santalahdelta. Veneenä toimii 
viidellä Saimaan runokiertueellakin kulku-
välineenä toiminut h-vene, s/y Mariza, 
kapteeninaan Samuli Laurikainen. Veneessä 
tätä kokonaistaideteosta ovat toteuttamassa 
itseni lisäksi jonglööri Samuli Männistö. 
Suuntana on historiallinen runoilijatie kohti 
Virtoja ja takaisin. Aikaisemmin viitenä 
vuotena Saimaalla tehty ihmiskoe, Saimaan 
runokiertue, hakee nyt uusia tuulia ja uusia 
vaaratilanteita Näsijärven matalikoilta.
Ensimmäisenä päivänä keli on paitsi ras-
kas myös äärimmäisen vaarallinen, mutta 
miehistöä yhdistää riskien maksimointi ja 
täydellisyyttä hipova piittaamattomuus. 

Kartanlukutaidoton kapteeni yhdistettynä 
käytännössä purjehdustaidottomaan mie-
histöön kuvaa sataprosenttisesti heidän 
luottamustaan hyvään onneen ja kolmessa 
vuorossa tuplamiehistöllä painaviin suojel-
usenkeleihinsä.
”Jostain uupuu mutteri”, Laurikainen sanoo. 
”Tää ei oo hyvä merkki.”
”Taas. Mistäs se viimeksi irtosi?”
”Mastosta! Se oli aika jäätävä tilanne.”
Tämä tilanne sattui viime kesänä Saimaan 
runokiertueella. Irronnut mutteri on vielä 
toistaiseksi arvoitus, ehkä se vielä selviää.
Selvittyämme ukkospuuskasta näemme 
keskellä selkää kelluvan moottoriveneen. 
Kannella meloo kutakuinkin meidän ikäisiä 
nuoria miehiä.
”Onkohan noilla joku hätä”, minä kysyn. 
”Tai ehkä se on vaan niiden tyyli edetä.”
Kippari epäilee tätä ja päätämme käydä 
lähempää kysymässä. Tarjoamme hinausky-
ytiä heille ja suureen ääneen ihmettelemme 
miten kukaan uskaltaa näinä aikoina lähteä 
tällaiseen keliin millään niin epävarmalla 
kuin moottoriveneellä.
Pelastustehtävän jälkeen vauhtimme taas 
kiihtyy. Muutamme suunnitelmaamme 
yöpyä Muroleen kanavalla. Otamme suun-
naksi Kurun.
Nyt istumme paikallisessa baarissa, Kurun 
kievarissa. Edessä on viileä yö kylmässä 
veneessä lämpimässä elokuun yössä. Ja 
huomenna uudet tuulet, uudet karttalehdet 
matkalla kohti runollista Ruovettä. Pysykää 
kanavalla!      - Juha Rautio
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29.8.2011.
Aamu heitti meidät Kurun todellisuuden 
hermolle. Yössä saimme hämmästellä 
kirkasta tähtitaivasta ja paikallisten moot-
toripyörän kaasutusperformansseja. Se oli 
jotain mitä ei autokouluissa opeteta, vielä.
Tällä hetkellä olemme saapuneet Muroleen 
kanavalle. Kanavalla kohtasimme purjeve-
neilijän, joka ihmetteli varustustamme.
”Eikö teillä ole moottoria tuossa ollen-
kaan?”
”Tää on purjevene”, Laurikainen vastasi.
”Sitkeitä sissejä, mihin te meinasitte 
päästä?”
”Virroille.”
”Hölmöläisten hommaa, kyllä te sitten 
kadutte, jos sinne asti koskaan pääsette.”
Harvinaisen huonolla asenteella jotkut 
lähtevät vesille. Mutta nyt nostamme taas 
purjeet ja jatkamme matkaamme kohti 
Ruovettä. Jos pääsemme. Hyväntuntuista 
puuskatuulta ja mustaa pilveä on jo taivas 
täynnä. Sekaan vaan.
-Samuli Laurikainen

31.8.2011.
Kasvot tuntuvat ottaneet valoa, iho kiristää 
ja silmät painuvat. Keikkoja tuntuu olevan 
vaikea saada. Nuo Runeberg ja Topelius 
ovat tainneet tehdä työnsä hyvin kun ei 
nuoremman polven postmodernista tekotai-
teellisesta sivistyksestä edes haluta kuulla 
vaikka se olisi kuinka intellektuellia sekä 
fyysistä. Virtamme on raskas kulkea kohti 
ylävirtaa ja vastatuulta. Jonkun tämäkin työ 
on tehtävä. Osamme on annettu, ei otettu. 
Valheelle rakennettu yhteiskunta ei kestä. 
Jumala on paennut yksityiskohtiin.
Tällä hetkellä olemme Visuveden VisuPu-
bissa. Valomerkki 21.30. Henkilökunta on 
huomattavasti avuliaampaa kuin Ruovedel-
lä ja iltaelämäkin on huomattavasti aktiivis-
empaa. Seurueemme tyky-päivää seurasi 
tänään tyky-ilta biljardipelin muodossa. 
Kyllä näillä eväillä jaksamme varmasti mat-
kaamme kohti myyttisiä Virtoja.
Visuveden saha meni konkurssiin tou-
kokuussa 2011, tämän lisäksi paikallinen 

kääntösilta on automatisoitu. Tämäkin vei 
työpaikkoja ja lisäksi tuo automaation kone-
huone vei vierasvenesataman käyttäjille 
tarkoitetun suihkun. Kuuleman mukaan 
Visuvesi hiljenee. Näinköhän tulemme ensi 
vuoden kiertueella VisuPubiin keikalle? 
Hieno paikka, kaunis ilta, hyvää ruokaa, 
väsymystä. Toivottomuutta? Osin varmasti 
sitäkin. Suurin kysymys lienee,voiko mat-
kamme Runebergin ja Topeliuksen jalan-
jäljissä johtaa kohti parempaa maailmaa.
Vai onko tämä vain hyväosaisten hulttioiden 
tapa yrittää unohtaa synkkä arki. Nordea-
kin taisi juuri irtisanoa 600 ihmistä. Paljon 
meidän arvomme on?
Päivä oli kaunis, satoi ja paistoi, ruoka oli 
hyvää, vesi oli lämmintä ja sateenkaaret 
ohjasivat kulkuamme. 1500 kiloinen 
kanoottikaan ei ollut raskas vaan rakas 
kulkea.      
- Samuli Männistö
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Opetussuunnitelma 2011 -
Supiaisen sirkuskerho
Sirkus Supiainen ry.
 
Supiaisen sirkuskerhossa pääpaino on yhdessä tekemisessä ja toisten huomioimessa, 
sirkustaitojen turvallista opettamista ja esiintymistaitoja unohtamatta. 
 
Opetus on tasolta toiselle etenevää
 
Supiaisen sirkuskerhon sirkuslajivalikioima painottuu seuraaviin lajeihin:
Akrobatia 
jongleeraus 
tasapainoilu
ilma-akrobatia 
 
Lisäksi annetaan opetusta myös muissa sirkuslajeissa mahdollisien lyhytkurssien muo-
dossa. 
Avoin tunti järjestetään kerran lukuvuodessa kaikilla opetustasoilla. 
Supiaisen sirkuskerhon opettajat ovat päteviä ammattiinsa. 
 
Supiaisen sirkuskerhon visio: 
Kaikille löytyy paikka ja jokaiselle löytyy opettaja. Sirkusta elämää varten.

Opintorakenne
Perheopinnot: 
1. Vauvasirkus 0-1 v 
2. Vanhempi- lapsi 1-4 v 
3. Varhaisiän ryhmä 5-6 v 
 
Perusopinnot:
4. Perusopintoryhmät kesto 2-3v 1krt viikossa 2 h 
5. Perusopntoryhmät jatko + hops 3-4v 2krt 2 h viikossa + lajiopinnot 
 
Syventävät opinnot:
6. syventävä kesto? 1krt 2h viikossa oma ryhmä + lajitunnit 
 
Muut opinnot:
Lyhytkursseja ja  vierailevia opettajia: 
permantoakrobatia 
pyramidit 
trampoliini 
jongleeraus 
tasapainoilu 
yms... 
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Perheopinnot
Vauvasirkus 0-1 v 
Vanhempi- lapsi 1-4 v 
Varhaisiän ryhmä 5-6 v 

Perusopinnot 1 kerta viikossa 2 h Suoritusaika 2-3vuotta

 
PERUSOPINTOJEN 1.VUOSI
yhteensä 66 oppituntia 
 
sisällöt: akrobatia, ilma-akrobatia, jongleeraus, tasapainoilu 
menetelmät: ryhmäopetus 
esitys: pieniä eistysharjoituksia ja esityksiä vanhemmille 
 
Opetuksen jakaantuminen tunteihin:
permanto (perus) akrobatia 30 h 
pariakrobatia 3 h 
tasapainoilu 11 h 
jongleeraus 11 h
ilma-akrobatia 5h 

vähimmäisvaatimukset seuraavalle tasolle siirtoon. 
 
Jongleeraus:
- jaksolliset jongleerauskuviot joiden jaksonpituus on 5 ja maksimi siteswaparvo on 3 

Tasapainoilu:
- rolabolalle nousu käden ja toisen jalan avulla ja sen päällä seisominen 30 sec. 
- Tiukalla nuoralla kävely päästä päähän ja seisominen sen päällä 15 sec 

Ilma-akrobatia: 
- Köyden kiipeäminen kattoon asti 
- Trapetsilla roikkuminen 1 min. 
- Yksi leuanveto
- kerän pitäminen riippuen trapetsilla 30 sec 
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Akrobatia: 
- Kuperkeikka eteen 
- haara kuperkeikka 
- kuperkeikka taakse 
- haarakuperkeikka taakse 
- päälläseisonta
- sivuttain kuperkeikka 
- tiukkana kierintä 
-päälläseisonta kuperkeikka 
-silta 
- siltakävely eteen 
- siltakävely taakse 
- aasinpotkut erijalkaa 
- aasinpotku tasajalkaa 
 
Pariakrobatia: 
- parikuperkeikka eteen 
- kontan yli kuperkeikka
- sivuttain kontan yli sivuttain kuperkeikka 

PERUSOPINTOJEN 2.VUOSI
yhteensä 66 oppituntia 
 
sisällöt: akrobatia, ilma-akrobatia, jongleeraus, tasapainoilu, pariakrobatia, pyramidit, 
esitys 
menetelmät: ryhmäopetus 
esitys: ryhmäesitys vanhemmille, sisältäen opittuja taitoja, kesto noin 5min 
 
Oppituntien jakaantuminen
permanto (perus) akrobatia 30 h 
pariakrobatia 2 h 
tasapainoilu 10 h 
ilma-akrobatia 10 h 
jongleeraus 10 h 
pyramidit 2 h 
esityksen valmistaminen 2 h 

vähimmäisvaatimukset seuraavalle tasolle siirtoon. 
 
Jongleeraus:
- jaksolliset jongleerauskuviot joiden jaksonpituus on 5 ja maksimi siteswaparvo on 4 

Tasapainoilu: 
- Yksipyöräiselle nousu ilman tukea 
- Yksipyöräisellä ajaminen 5 m. 
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Ilma-akrobatia: 
- Köydessä heilurista haara ylösalaisin 
- Kieppi tangolla tai trapetsilla
- Polvitaiveroikunta trapetsilla
- taiton pitäminen riippuen trapetsilla 5 sec 

Akrobatia: 
- Takaperin kuperkeikka jalat suorana 
- takaperin kuperkeikka jalatsuorana punnerrusasentoon 
- istuen sivukuperkeikka niskan yli
- kärrynpyörä, lähtö eteen loppu selin menosuuntaan
- Käsilläseisontakuperkeikka erijalkaa lähdöllä seisomasta 
 
Pariakrobatia: 
- Seläntakana reisillä seisonta 
- Takapuolenpäällä seisonta 
 
Pyramidit: 
- 3:n harava 
- kolmikerroksinen konttapyramidi 

 
PERUSOPINTOJEN 3.VUOSI
yhteensä 66 oppituntia 
 
sisällöt: akrobatia, ilma-akrobatia, jongleeraus, tasapainoilu, pyramidit, pariakrobatia 
menetelmät: ryhmäopetus 
esitys: ryhmäesitys vanhemmille ja toisille samanpäivän opetusryhmille, sisältäen opittuja 
taitoja, kesto noin 6min 
 
Oppituntien jakaantuminen:
permanto (perus) akrobatia 29 h 
pariakrobatia 2 h 
tasapainoilu 9 h 
ilma-akrobatia 9 h 
jongleeraus 9 h 
pyramidit 2 h 
esityksen valmistaminen 4 h 

vähimmäisvaatimukset seuraavalle tasolle siirtoon. 
Jongleeraus:
- jaksolliset jongleerauskuviot joiden jaksonpituus on 5, maksimi siteswaparvo on 5, 
heitettäviä esineitä enimmillään 3. 

Tasapainoilu:
- löysällä nuoralla seisominen ilman tukea 30 sec. 



69

Ilma-akrobatia: 
- 5 leukaa 
- 90sec roikunta trapetsilla
- trapetsilla roikunta taitossa 10 sec.
- 30sec. Yhden käden roikunta 
- köyden kiipeäminen ylös-alas kahdesti 
 
Akrobatia: 
- Kurbert 
- siltakaato eteen 
- siltakaato taakse 
- käsilläseisontakuperkeikka haarankautta kuperkeikasta 
- käsilläseisonta 10 sec. 
- Päähyppy 
 
Pariakrobatia: 
- 1 polvilla/reisillä 
- 1 harteilla 
 
Pyramidit: 
- 3:n harava hartioilla 
 
Perusopinnot 2 kertaa viikossa 2 h, Suoritusaika 3-4 vuotta + HOPS tunnit 

PERUSOPINTOJEN 4.VUOSI
yhteensä 132 oppituntia +HOPS opinnot 
 
sisällöt: akrobatia, ilma-akrobatia, jongleeraus, tasapainoilu, 
menetelmät: ryhmäopetus 
esitys: ryhmäesitys 7min 
 
Oppituntien jakaantuminen:
permanto (perus) akrobatia 50 h 
tasapainoilu 20 h 
ilma-akrobatia 20 h 
jongleeraus 20 h 
muut lajikokeilut 10 h 
esityksen valmistaminen 12 h 

vähimmäisvaatimukset seuraavalle tasolle siirtoon. 
Jongleeraus:
-jaksolliset jongleerauskuviot joiden jaksonpituus on 5, maksimi siteswaparvo on 5, 
heitettäviä esineitä enimmillään 4. 

Tasapainoilu: (suunnitelma kesken) 
Ilma-akrobatia: (suunnitelma kesken) 
Akrobatia: (suunnitelma kesken) 
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PERUSOPINTOJEN 5.VUOSI
yhteensä 132 oppituntia +HOPS opinnot 
 
sisällöt: akrobatia, ilma-akrobatia, jongleeraus, tasapainoilu, 
menetelmät: ryhmäopetus 
esitys: ryhmäesitys min 
 
Oppituntien jakaantuminen:
permanto (perus) akrobatia 50 h 
tasapainoilu 15 h 
ilma-akrobatia 15 h 
jongleeraus 15 h 
muut lajikokeilut 10 h 
esityksen valmistaminen 27 h 

vähimmäisvaatimukset seuraavalle tasolle siirtoon. 
Jongleeraus: 
- jaksolliset jongleerauskuviot joiden jaksonpituus on 5, maksimi siteswaparvo on 5, 
heitettäviä esineitä enimmillään 5. 

Tasapainoilu: (suunnitelma kesken) 
Ilma-akrobatia: (suunnitelma kesken) 
Akrobatia: (suunnitelma kesken) 

 
PERUSOPINTOJEN 6.VUOSI
yhteensä 132 oppituntia +HOPS opinnot 
 
sisällöt: akrobatia, ilma-akrobatia, jongleeraus, tasapainoilu, 
menetelmät: ryhmäopetus 
esitys: esiintyjien soolokohtauksille pohjaava esitys, soolo-osuuden aika n.3min 
 
Oppituntien jakaantuminen:
permanto (perus) akrobatia 50 h 
tasapainoilu 15 h 
ilma-akrobatia 15 h 
jongleeraus 15 h 
muut lajikokeilut 10 h 
esityksen valmistaminen 27 h 

vähimmäisvaatimukset seuraavalle tasolle siirtoon. 
Jongleeraus: 
- jaksolliset jongleerauskuviot joiden jaksonpituus on 5, maksimi siteswaparvo on 5, 
heitettäviä esineitä enimmillään 5. 

Tasapainoilu: (suunnitelma kesken) 
Ilma-akrobatia: (suunnitelma kesken) 
Akrobatia: (suunnitelma kesken) 
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HOPS OPINNOT SUPIASEN SIRKUSKERHOSSA
Tässä kohdassa esitellään kaikista Supiaisen sirkuskerhossa opettevista sirkuslajista oma 
osuus, mitä tavoitteita missäkin sirkuslajissa on. Miitä on konkreettisesti tarkoitus tehdä. 
HOPS-opinnoissa on tarkoitus edetä henkilökohtaisesti, oppilaiden omat tavoitteet ovat 
keskeisiä. Oppitunnilla voi olla vasta lajin aloittaneita ja jo lajia useamman vuoden harras-
tanut yhdessä. Aikaisemmat perusopinnot mahdollistavat oppilaiden osallistumisen samalle 
tunnille. 

Jongleerausopinnot
Jongleerausopinnoissa edetään tasolta toiselle. Oppilas saa vuosittain arvioinnin osaamis-
estaan.
Oppiainekohtaiset tavoitteet ja niiden ajoittuminen opintoajalle riippuu opetuksen 
järjestäjästä.

Oppilaan siirtyminen jongleerausopintojen perustasolta jongleerauksen pääaineopintoihin 
edellyttää perustason päättötason vaatimuksena olevaa osaamista vähintään hyvällä tasolla. 
Jongleerauksen pääaineopintoihin haluava oppilas hakee oikeutta jatkaa opintojaan jon-
gleerauksen pääaineopintojen parissa. Oppilasvalintapäätöksen
jongleerauksen pääaineopintoihin pääsemisestä tekee jongleerauksen opettaja.

Opintojen suoritusaika
Opintojen eteneminen riippuu oppilaan osaamisesta. Tasolta toiselle edettäessä arvioidaan
ennenkaikkea oppilaan osaamista, ei niinkään oppimiseen käytettyä aikaa. Opintojen suori-
tusajassa
on tämän johdosta jonkin verran yksilöllisiä eroja.
Jongleerauksen perustason opiskeluaika on enintään neljä vuotta. 
Perustasolla opiskelevat pääsääntöisesti ne jotka eivät valitse jongleerausta pääaineekseen. 
Nämä opinnot kuuluvat jokaisen oppilaan opintoihin.
Jongleerauksen pääaineopinnot tulee pääsääntöisesti suorittaa kolmen opintovuoden ai-
kana. Jongleerauksen pääaineopinnot suoritettuaan oppilas voi silti jatkaa ja saada lisäope-
tusta. 

Jongleerauksen pääaineopintoihin haluavalla on mahdollisuus suorittaa jongleerausopin-
tojens perustaso opiskelujensa ensimmäisenä vuonna ja siirtyä pääaineopintoihin toisen 
opiskeluvuoden alusta. Mikäli oppilas kykenee suorittamaan jongleerauksen perustason jo 
opiskelujensa alussa, on hänen mahdollista siirtyä pääaineopintoihin saman tien tai kuitata 
jongleerausopinnot suoritetuiksi.

Lisäopetus
Sirkus Supiainen voi antaa jongleerauksen pääaineopintojen jälkeistä lisäopetusta opin-
noissaan hyvin menestyneille oppilaille, jotka tähtäävät jongleerauksen ammattilaisiksi ja 
ovat jo suorittaneet pääaineopintonsa vähintään hyvällä arvosanalla. Lisäopetuksen tavoit-
teena on tukea erityislahjakkaiden opiskelijoiden kehitystä kohti ammattilaisuutta. Koulun 
pääaopettaja päättää oppilaan oikeudesta lisäopetukseen jongleerauksen pääaineopintojen 
päättösuorituksen sekä muun opiskelun perusteella.
Lisäopetusta saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon 
kirjataan opintojen tavoitteet ja opiskeltavat aineet. Lisäopetusta annetaan enintään kahden 
opintovuoden ajan.
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Oppiaineet
Supiaisen sirkuskerhon antama jongleerauksenperusopetus rakentuu seuraavien opintoko-
konaisuuksien varaan:
- Jongleerauksen perusteet
- Välinetaidot ja sosiaalinen ryhmäjongleeraus
- Valinnaiset opinnot ja vierailijat

Jongleerauksen perusteet
Jongleerauksen perusteiden pääasiallinen sisältö rakentuu jongleerauksen luku- ja kirjoitu-
staidosta sekä jongleerauksen historiasta. Jongleerauksen perusteiden opetus on pääasial-
lisesti ryhmäopetusta. Jongleerauksen perusteiden opetus järjestetään niin, että se etenee 
mahdollisuuksien mukaan jatkuvana rinnakkain Välinetaitojen kanssa ja soveltuvin osin 
myös sosiaaliseen ryhmäjongleerauksen integroituna. Opetuksessa käytetään erilaisia peda-
gogisia keinovaroja ja aihealueiden ryhmittelyä sekä projekti- ja periodimuotoista työsken-
telyä. Opetusryhmien koossa huomioidaan pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, oppilas-
ryhmän rakenne sekä opetuksen tavoitteet ja luonne. Erilaisissa projekteissa ryhmäkoko 
vaihtelee projektin tarpeiden mukaan. Opetuksessa otetaan mahdollisuuksien mukaan 
huomioon oppilaan opinto-ohjelma ja suuntautuminen sirkuksessa.

Välinetaidot
Välinetaitojen opetus sisältää henkilökohtaista opetusta sekä ryhmäopetusta. Opettaja
suunnittelee yhdessä oppilaan kanssa välinetaitojen opintojen lukuvuosittaiset tavoitteet.
Osa oppilaalle varatusta välinetaitojen opetusajasta käytetään projektityöskentelyyn.

Sosiaalinen jongleeraus (ryhmäjongleeraus?)
Ryhmäjongleeraus liittyy olennaisena osana välinetaitojen opetukseen koko opiskelun ajan 
siitä lähtien, kun jongleerausvälineiden käsittelytaito sen mahdollistaa. Opettaja suunnittel-
ee yhdessä oppilaan kanssa lukuvuosittaisen ohjelman välinetaitojen opetuksen yhteydessä 
tapahtuvasta
ryhmäjongleerauksesta ja kirjaa toteutuneen ryhmäjongleerauksen oppilaskohtaisesti 
opiskeluaikoineen. Ryhmäjongleerausta harjoitetaan lisäksi erillisissä projekteissa, joihin 
oppilas on velvollinen osallistumaan oppilaan edistymisaste, pääaine ja muut asiaan vai-
kuttavat tekijät huomioiden.

Valinnaiskurssit ja vierailijat
Jongleerauksen valinnaiskurssit tukevat ja laajentavat oppilaan kehitystä. Ne voivat laajen-
taa oppilaan välinetaitoja (esim. improvisointi), lisätä jongleerauksen perusteiden tun-
temusta, kehittää ilmaisu- ja esiintymistaitoja tai syventää jonkin tietyn välineen, tyylin 
osaamista. Näitä kursseja varten kutsutaan vierailevia opettajia.
Valinnaiskursseina voidaan järjestää myös tietokonesovellutusten opetusta.

Jongleerauksen perusopinnot
Välineopetus ja sosiaalinenjongleeraus (ryhmä-
jongleeraus?) muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Jongleerauksen peru-
sopintojen tavoitteena on, että oppilas oppii jongleerauksen 
esittämiseen ja ryhmäjongleeraukseen tarvittavia välinetaitoja, kehittää ilmaisukykyään ja 
esiintymistaitoaan välineiden kanssa.
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Jongleerauksen perusopintoihin sisältyvät jongleerauksen perusteet suoritettuaan oppilas:
- oppii lukemaan, kirjoittamaan, katsomaan ja ymmärtämään jongleerausta
-osaa kirjoittaa ja toteuttaa jongleerausta sisältävää liikemateriaalia
- hallitsee monipuolisen liikevalikoiman ja on harjaantunut rytmin hahmottamiseen, 
- tekee itse pieniä jongleerausesityksiä, 
- osaa hyödyntää opiskelussaan oppilaitoksen tajoamaa tietotekniikkaa, 
- tuntee jongleerauksen keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja välineistöä, 
- on saanut valmiuksia käytännön jonglööriuteen.

Keskeisenä sisältönä on perehtyminen oman päävälineen perustekniikkaan ja välineen 
ominaisuuksiin sekä ryhmäjongleerauksen perusteisiin. Mahdollisuus soveltaa välinetaitoja 
ryhmäjongleeraukseen opintojen alusta lähtien on tärkeä iloa luova ja opiskelumotivaatiota 
vahvistava tekijä. Vaikeusasteeltaan sopiva liikemateriaali tukee parhaiten oppilaan kehit-
ystä jonglöörinä. Ryhmäjongleerauksen opetuksessa painottuu myös ryhmän jäsenten sos-
iaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen. Säännöllinen esiintyminen 
sekä jongleerauksen seuraaminen ovat tärkeä osa opintoja.
Jongleerauksen perusteiden sisältöalueet ovat jongleerauksen luku- ja kirjoitustaito, jon-
gleerauksen hahmottaminen sekä jongleerauksen historian ja tyylien tuntemus. Opetus 
pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa väline- ja ryhmäjongleeraus taitojen opetuksen 
kanssa.
Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan kehitystä 
jongleerauksessa.

Pääaineopinnot
Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja jongleerauskokonaisuuksia sekä 
syventää
kykyään jongleerauksen tulkintaan ja vuorovaikutukseen. Opetuksen on tarkoitus antaa
vankka pohja osaamiselle, jolla koulusta valmistunut jonglööri voi harjoittaa ammattiaan.
Opintojen tavoitteena on, että oppilas
kehittää edelleen jongleerauksen perusopinnoissa saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että 
hän saa valmiudet jongleerauksen itsenäiseen jatkamiseen ja ammattijonglöörinä toimimis-
een.  
laajentaa jongleerauksen ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan 
ilmaisuun jongleerauksen keinoin.

Jongleerauksen pääaineopinnot suoritettuaan 
oppilas osaa:
- Esittää ja kirjoittaa perusopintoja vaativampia jongleerausliikesarjoja
- hallitsee monipuolista jongleerausohjelmistoa
- osaa jäsentää nähtyä ja kirjoitettua jongleerausta
- on tietoinen jongleerausteorian lainalaisuuksista
- osaa soveltaa tietojaan käytäntöön
- on saanut valmiuksia analysoida itsenäisesti kokonaisia jongleerausteoksia ja
- ymmärtää muodon merkityksen
- on syventänyt oman suuntautumisensa mukaisen jongleerauslajin tyylien tuntemusta
- osaa soveltaa tyylintuntemusta jongleerauksessa

Väline- ja ryhmäjongleeraus -taitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan
jongleerauksellista ajattelua, päävälineen teknistä hallintaa ja liikemateriaalin tuntemusta 
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niin, että
hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn.
Ryhmäjongleerauksen merkitys oppilaan jonglööriyden monipuolisessa kehittämisessä 
korostuu.
Jongleerauksen perusteiden sisältöalueet ovat jongleerauksen luku- ja kirjoitustaito, jon-
gleerauksen hahmottaminen sekä jongleerauksen historian ja tyylien tuntemus. Mahdolliset 
sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaankehitystä ja laajen-
tamaan hänen näkemystään jongleerauksesta.

Arviointi

Oppilasarviointi ja arviointimenetelmät
Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Se ohjaa  opiskelulle 
asettettuja tavoitteita. Arvioinnilla pyritään kehittämään oppilaan kykyä arvioida omaa ja 
muiden työskentelyä. Arvioinnin perusteella oppilas saa oikeuden riittävän osaamisensa 
osoitettuaan siirtyä perusopinnoista päälajiopintoihin.

Arviointimenetelmillä pyritään kuvaamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tuke-
maan
oppimista. Tärkein arviointimenetelmä on oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskuste-
lu.
Palautetta opintojen edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta annetaan oppilaan osaa-
misen tasosta ja oppiaineesta riippuen henkilökohtaisesti tai ryhmissä asianomaisten opet-
tajien harkinnan mukaan.

Arvioinnin kohteet
Arviointi pohjautuu lukukauden alussa asetettuihin ja sovittuihin yksilö- ja ryhmäkohtaisiin
tavoitteisiin, jotka oppilas ja opettaja tai ryhmä ja opettaja ovat yhdessä laatineet.
Tavoitteenasettelun lähtökohtana ja arvioinnin perusteena ovat tämän opetussuunnitelman
määrittämät osaamisen eri alueet välinetaidoissa, ryhmäjongleerauksessa ja jongleerauksen 
perusteissa.

Arvioinnin sijoittuminen opintojen varrelle
Oppilas saa opettajiltaan säännöllistä palautetta oppimisensa eri osa-alueelta. Oppilaan 
edistyminen välinetaidoissa ja jongleerauksen perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kir-
jataan vuosittain. Edistymisnäytteiden yhteydessä tapahtuvaan arviointiin voi arvioitavan 
alueen mukaisesti oman opettajan lisäksi osallistua muita oppilaitoksen opettajia. Laajempi 
oppilaan osaamisen henkilökohtainen arviointi toteutetaan sekä perusopintojen että 
pääaineopintojen päättövaiheessa.
Tällöin arvioidaan välinetaitojen ja jongleerauksen perusteiden osaamisen tasoa. 

Arvioinnin suorittaa kaksi oppilaitoksen opettajaa.
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Arvosana-asteikko
Opetuksessa noudatettava arvosana-asteikko on viisiportainen:
Erinomainen 5
Kiitettävä 4
Hyvä 3
Tyydyttävä 2
Hyväksytty1

välinetaitojen ja jongleerauksen perusteiden päättösuoritukset arvioidaan asteikolla 1 – 5. 
Muut kuin päättösuoritukset hyväksytään ilman arvosanaa merkinnällä suoritettu. Oppi-
laalle annetaan kaikista suorituksista myös sanallinen palaute. Valinnaisista kursseista an-
netaan osallistumismerkintä. Päättösuorituksista ja mahdollisista osasuorituksista laaditaan 
pöytäkirja.

Arvioinnin oikaiseminen
Arvioinnin korjaamista pyydetään tarvittaessa arvioinnin antaneelta opettajalta.

Jongleerauksen perusopintoihin kuuluvat kurssit
Supiaisen sirkuskerhon edellyttämien valmiuksien saavuttaminen jongleerauksessa.

Jongleerauksen perusteet/ teoria
 ( 1op, 40 t)  
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija jongleerauksen peruskäsitteisiin, merkitsemisjärjest-
elmään, tilakäsitykseen, terminologiaan ja antaa valmiudet jongleerauksen analyyttiselle 
tarkastelulle. Opintojaksoa ei voi sellaisenaan korvata millään muussa oppilaitoksessa 
aiemmin tehdyllä tutkinnolla. Opintojakso jakaantuu neljään osaan, jotka voi suorittaa joko 
alkutenttinä tai osallistumalla opetukseen ja loppukuulusteluun. Kurssilla opetettavat asiat 
ovat välttämättömiä sekä välinetaito ja sosiaalinen/ryhmäjongleeraus kursseja ajatellen.

Osat ovat: 
1. vartaloheittoteoria, tilakäsitys. 
2. jongleerauksen analysoinnin ja merkitsemistapojentapojen perusteet. Pääasiassa 
siteswap-järjestelmä mukaan lukien useampikätiset kuviot.
3. terminologia ja jongleerauksen historia ja tyylit.
4. Graafinen jongleerauksen merkitsemisjärjestelmä. (yhdistävät aiemmat osat yhteen)
Kirjallisuutta: esim. Ben Beever, GS notation,

Opetus- ja työmuodot 
ryhmäopetusta ja harjoituksia enintään ? t
omakohtaista työtä  ? t 

Suoritukset 
Osallistuminen opetukseen. 
Loppukuulustelu kustakin osasta erikseen. 

Arviointi 
Kuulustelija arvioi kunkin osan erikseen. arviointi 0–5 
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Korvaavat suoritukset :
Hyväksytty kirjallisen alkukuulustelu 
suoritus kustakin osasta erikseen 
Suositeltu ajoitus 1. vuosi 

Jongleerauksen välinetaidot
(3 op?, 120 t) 
Tavoitteena on saavuttaa jongleerauksen perusvälineiden hallinta sekä niiden edellyt-
tämä heittotekniikka, hallita yksinkertaiset vartaloheitot (yhden kerran vartalon ympäri), 
siteswap kuviot alueelta maksimikorkeus 5 ja jaksonpituus 1 -5, pystyä yhdistämään yk-
sinkertaisia vartaloheittoja ja siteswap kuviota alueella maksimikorkeus 3 ja jaksonpituus 5 
sekä saada valmiudet jongleerauksen pääaineopintoihin. 

Vähintään kahden minuutin jongleerausesityksen valmistaminen kurssin alueesta..  

Opetus- ja työmuodot 
henkilökohtaista opetusta enintään ? t
 omakohtaista työtä ? t
Suoritukset 
I Osallistuminen opetukseen 
II Jongleeraus esityksen harjoittaminen ja esittäminen, opiskelija suunnittelee ja toteuttaa 
kerran tämän tason opiskelujensa aikana julkisen esiintymisen, jonka tulee olla hänen ideo-
imansa persoonallinen kokonaisuus. Esityksen kesto vähintään kaksi minuuttia
Kurssitutkinnossa esitettävän ohjelman on oltava kokonaisuutena riittävän vaativa ja 
monipuolinen. Epäselvissä tapauksissa on suositeltavaa keskustella ohjelmasta vastuuopet-
tajan kanssa riittävän ajoissa.
III Yksinkertaiset vartaloheitot (yhden kerran vartalon ympäri)
IV Siteswap kuviot alueelta maksimikorkeus 5 ja jaksonpituus 1 -5

Arviointi 
II opettajaraadi arvioi esityksen yhdessä, he antavat esityksestä myös palautteen arviointi 
0–5 
III ja IV opettaja seuraa suoritukset valvotussa koetilanteessa.
Suositeltava suoritusvuosi 
2. ja 3. vuosi 
Edeltävät suoritukset 
Ei edeltäviä suorituksia 
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot – 

Sosiaalinen/ryhmäjongleeraus? 
(1 op, ? t;) 
Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään ryhmäjongleerausta ja kehittää val-
miuksiaan ryhmätyöskentelyyn jongleerauksen parissa sekä oppii analysoimaan ja arvio-
imaan omaa tekemistään ryhmässä. Kurssilla tutustutaan ryhmäjongleerauksen yleisimpiin 
ilmenemismuotoihin. Ryhmäjongleerausta harjoitetaan lisäksi erillisissä projekteissa, joihin 
oppilas on velvollinen osallistumaan oppilaan edistymisaste, pääaine ja muut asiaan vaikut-
tavat tekijät huomioiden. Ryhmäprojektina kurssilla tulee valmistaa itsenäisesti trio-esitys. 
Esityksen on kestettävä vähintään kaksi minuuttia. 
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Opetus- ja työmuodot 
• ohjattua ryhmätyöskentelyä ?t 
• opiskelijan omakohtaista työtä ? t 

Suoritukset 
I Osallistuminen opetukseen ja Trio jongleerausesityksen harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus: 
Trio jongleerausesityksen esittäminen. Esityksen tulee olla ryhmässä ideoitu persoonal-
linen kokonaisuus. Esityksen kesto vähintään kaksi minuuttia
Kurssitutkinnossa esitettävän ohjelman on oltava kokonaisuutena riittävän vaativa ja 
monipuolinen. Epäselvissä tapauksissa on suositeltavaa keskustella ohjelmasta vastuuopet-
tajan kanssa riittävän ajoissa.

Arviointi 
I Opettajan ohjaavaa arviointia 
II opettajaraadi arvioi esityksen yhdessä, he antavat esityksestä myös palautteen arviointi 
0–5

Edeltävät suoritukset 
Ei edeltäviä suorituksia 
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot – 

Jongleerauksen päälajiopintoihin kuuluvat kurssit
Tavoitteiden edellyttämien valmiuksien saavuttaminen jongleerauksen päälajipinnoissa. 
Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja jongleerauskokonaisuuksia sekä 
syventää kykyään jongleerauksen tulkintaan ja vuorovaikutukseen. Opetuksen on tarkoitus 
antaa vankka pohja osaamiselle, jolla koulusta valmistunut jonglööri voi harjoittaa ammat-
tiaan.

Opintojen tavoitteena on, että oppilas
kehittää edelleen jongleerauksen perusopinnoissa saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että 
hän saa valmiudet jongleerauksen itsenäiseen jatkamiseen ja ammattijonglöörinä toimimis-
een.  
laajentaa jongleerauksen ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan 
ilmaisuun jongleerauksen keinoin.

Mikäli jongleerauksen päälajiopinnoissa ei halua keskittyä heittojongleeraukseen vaan 
keskittyä heittojongleeraustekniikasta poikkeavaan välinetekniikkaan (diabolo, devil’s stick 
yms.) muutetaan heidän kurssiensa sisältöä, kuitenkin niin että heittojongleerauksen osaa-
minen on välttämätöntä mutta painopiste siirtyy välineen oman tekniikan hallintaan.

Jongleerauksen välinetaidot 2
(8 op?, 208 t) 
Tavoitteena on syventää jongleerauksen perusvälineiden hallintaa sekä niiden edellyttämää 
heittotekniikka, hallita monimutkaisempia vartaloheitottoyhdistelmiä (yhden tai useamman 
kerran vartalon ympäri), 
siteswap kuviot 1 -5 heitettävällä esineellä, jaksonpituus 1 -5 ilman maksimikorkeus ra-
joitetta, pystyä yhdistämään vartaloheittoja ja siteswap kuviota alueella maksimikorkeus 
5 ja jaksonpituus 5 sekä jongleerauskuviot seuraavin ehdoin maksimikorkeus 7 ja jakson 
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pituus 1- 5. 
Varietee/sirkus jongleerausesityksen valmistaminen kurssin alueesta, itse valitsemallaan 
välineellä. Esityksen kesto 5 -10min.  

Opetus- ja työmuodot 
henkilökohtaista opetusta enintään ? t
 omakohtaista työtä ? t

Suoritukset 
I Osallistuminen opetukseen 
II Jongleeraus esityksen harjoittaminen ja esittäminen, opiskelija suunnittelee ja toteuttaa 
esityksen, jonka tulee olla hänen ideoimansa persoonallinen kokonaisuus. Esityksen kesto 
5 -10 minuuttia
Kurssitutkinnossa esitettävän ohjelman on oltava kokonaisuutena riittävän vaativa ja 
monipuolinen. Epäselvissä tapauksissa on suositeltavaa keskustella ohjelmasta vastuuopet-
tajan kanssa riittävän ajoissa.
III Jongleeraus kuudella esineellä yhden minuutin ajan

Arviointi 
II opettajaraadi arvioi esityksen yhdessä, he antavat esityksestä myös palautteen arviointi 
0–5
III Opettaja ottaa aikaa ja hyväksyy onnistuneen suorituksen. 
Suositeltava suoritusvuosi 
2. ja 3. vuosi 
Edeltävät suoritukset
Jongleerauksen välinetaidot
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Jongleeraustesti jossa,
I oppilas esittää raadille kurssin tasoa vastaavan ohjelmanumeron
II Jongleeraus kuudella esineellä yksi minuutti 

Jongleerauksen analyysi/ tulkinta
 (8 op, 208 t)  
Opintojaksolla oppilas valitsee opettajan kanssa yhden itselleen sopivan jongleerausklas-
sikon. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös ryhmätyönä, mikäli klassikko sisältää 
useamman esiintyjän. Tämän klassikon kanssa käydään läpi seuraavat työvaiheet.
I Opiskelija purkaa tämän jongleerausklassikon paperilta luettavaan muotoon,
II Opiskelija harjoittelee jongleerausklassikon käytännössä.
III Opiskelija tekee oman tulkinnan/version tästä jongleeraukslassikosta.
IIII Oppilas esittelee perustellen valintansa ja muutoksensa alkuperäiseen esitykseen.

Opetus- ja työmuodot 
ryhmäopetusta ja harjoituksia enintään ? t
omakohtaista työtä  ? t 

Suoritukset 
Osallistuminen opetukseen. 
I Opiskelija purkaa tämän jongleerausklassikon paperilta luettavaan muotoon,
II Opiskelija harjoittelee jongleerausklassikon käytännössä.
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III Opiskelija tekee oman tulkinnan/version tästä jongleeraukslassikosta.
IIII Oppilas esittelee perustellen valintansa ja muutoksensa alkuperäiseen esitykseen.

Arviointi 
I paperille puretun työn oikeellisuus ja ymmärrettävyys
II Jongleerausklassikon kopioinnin yhteneväisyys alkuperäisen kanssa, Kuulustelija arvioi 
0–5
III Opiskelija tekee oman tulkinnan/version tästä jongleeraukslassikosta, opettajaraadi 
arvioi esityksen yhdessä, he antavat esityksestä myös palautteen. arviointi 0–5
IIII Keskustelutilaisuus tulkinnasta vrt. klassikkoon opettajaraadin kanssa.

Korvaavat suoritukset : -

Jongleerauksen päälajiopintojen päättötyö
 (10 op, 262 t) 
Päättötyö on jongleerausesityksistä koostuva työnäyte. Kurssiin sisältyy kirjallinen koe, 
jossa opiskelijan tulee osoittaa perehtyneisyytensä päättötyönsä sisältöön

Opetus- ja työmuodot 
henkilökohtaista ohjausta enintään 30 t
 omakohtaista työtä 202 t

Suoritukset 
Opiskelija valmistaa 3-6 osasta koostuvan jongleerausesityksen. Esityksen kesto vähintään 
10 minuuttia. 

Arviointi 
Opettajaraadi arvioi esityksen asteikolla 0–5.  
Suositeltu ajoitus 4. vuosi.
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