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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.

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. 
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Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012

Sirkus Supiainen ry:n toiminnan ydintä ovat korkeatasoisest nykysirkusesitykset, 
suomalaiselle sirkuskentälle merkityksellisten tapahtumien järjestäminen, lasten ja nuorten 
sirkustoiminta sekä vuodesta 2012 alkaen myös työskentelyresidenssin ylläpito.

Esitystoiminnan puolella Sirkus Supiainen toteutti yhden kantaesityksen ‘Helsinki 
200years as Capital’ -esitys oli tilausteos Ylipormestarin itsenäisyysjuhlaan Finlandia-
taloon. Tämän lisäksi Sirkus Supiainen esitti otteita ja demoja kahdesta vuonna 2013 
kantaesityksensä saavasta teoksesta: Manifesti -esityksestä sekä [heresy] -esityksestä. 
Ohjelmistossa oli mukana myös vuonna 2009 kantaesitetty Kuningasohjus -esitys.

Sirkus Supiaisen järjestämiä tapahtumia vuonna 2012 olivat seitsemännen kerran 
järjestetty, FDC -diabolojongleerausfestivaali 9. -12.8.2012 Eräjärvellä sekä 
neljännen kerran järjestetyt Diabolojongleerauksen ja jojopelaamisen SM-kilpailut 
Joensuussa 10. -13.7.2012.

Viikottaisen sirkuskerhotoiminnan lisäksi Sirkus Supiainen järjesti jo perinteiksi 
muodostuneet sirkus- ja kuvataideleirit Eräjärvellä. 

Kaiken jo edellä mainitun lisäksi Sirkus Supiainen käynnisti Supiainen-residenssi 
projektin, joka tarjosi Sirkus Supiaisen Eräjärvellä sijaitseva harjoitus ja majoitustilaa eri 
taideprojektien residenssi käyttöön. 

Samuli Männistö
Puheenjohtaja
Sirkus Supiainen
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1. YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ

1.1. 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 kulkemiseen.

Sirkus Supiaisen esitykset ovat laajentaneet suomalaisen nykysirkuksen sisältöä ja 
muotokieltä, eikä sen sirkus ole sitä mitä on totuttu näkemään. Ryhmän avoin 
taidekäsitys avaa katsojan silmät nähdä esityksessä myös muuta kuin taitoa tai hetken 
esteettistä tyhjyytttä.

Sirkus Supiainen on 1986 perustettu esiintyvä sirkusryhmä, joka toimii laaja-alaisesti 
esittävän taiteen kentällä. Yhdistyksen kotipaikka on Eräjärvi.

1.2. Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Toiminta-ajatus
Sirkus Supiainen on sirkuskulttuurin kehittäjä, 
jonka toiminta luo edellytyksiä hyvinvoinnille, 
elinkeinojen kehittymiselle ja viihtyisälle 
ympäristölle.

Visio
Suomalaisen sirkuksen näkemyksellinen 
ykköskehittäjä.

Arvot
Tahto, yhteistoiminta, avoimuus sekä 
houkutteleva ja hyvinvoiva työyhteisö.
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1.3. Yhdistyksen historia

Sirkus Supiainen -yhdistys ry. on toiminut tällä nimellä vuodesta 2000, jolloin liittyivät 
vuonna 1997 perustettu nykysirkusryhmä Sirkus Supiainen ja vuodesta 1986 toiminut 
Uimaharjun Sirkuskerho yhteen, yhdeksi yhdistykseksi.

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

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.

Sirkus Supiainen ry. järjestää vuosittain mm. ‘FDC’ Finnish Diabolo Convention -
festivaalin. 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 Supiaisen Sirkuskerhon tavoitteena on tuoda sirkus-
harrastus mahdolliseksi etenkin maaseudun lapsille ja nuorille järjestämällä kerhotoi-
mintaa, leirejä ja muita esittävään taiteeseen liittyviä tapahtumia ja kursseja.

Tämän lisäksi sirkus Supiainen aloitti vuonna 2012 residenssitoiminnan ylläpitämisen.
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1.4. Henkilöstö ja hallinto

Vuonna 2012 Sirkus Supiaisen toimintaa 
johti yhdistyksen hallitus, johon kuuluivat
puheenjohtaja Samuli Männistö sekä 
jäsenet Sirpa Uimonen, Miika Nuutinen, 
Janne Hyötyläinen, Sakari Männistö.

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

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

Sirkus Supiaisen toimintaa toteuttettiin 
vuonna 2012 seuraavanlaisissa työryhmissä.

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

Diabolo & jojo SM-kilpailut
- Samuli Männistö
- Marko Akkanen

Esitystyöryhmä
- Samuli Männistö
- Juha Rautio
- Vespa Laine
- Antti Nerg
-Markus Nivala

Koulutustyöryhmä
- Sirpa Uimonen
- Samuli Männistö
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1.5. Toimipaikat

1.5.1. Sirkus Supiaisen toimipaikka 
Eräjärvellä

Sirkus Supiainen on vuokrannut käyttöönsä 
vuoden 2010 lopulla, Eräjärvellä 
sijaitsevasta Uiherlan koululta, käyttöönsä 
toimistotilan 15m²,  harjoitustilan 100m², 
lämmintä varastotilaa 20m², sekä vuoden 
2012 alusta majoitustilaa residenssivieraille.

Vuodesta 2011 alkaen nämä tilat ovat olleet 
kokopäiväisessä käytössä. Harjoitustilaa 
käytettiin vuonna 2012 mm. kahden tulevan 
kantaesityksen harjoituksiin, joista 
[heresy] tulee saamaan ensi-iltansa 
25.9.2013 Helsingin Cirko-talossa ja 
‘Manifesti’ myöhemmin syksyllä 2013. 
Tämän lisäksi tila toimi Sirkusresidenssi-
vieraiden harjoitustilana kuten myös Sirkus 
Supiaisen yleisenä harjoitustilana sekä 
Supiaisen sirkuskerhon harjoitussalina. 

Tällä hetkellä ohjelmistossa olevien 
esitysten tarpeistot ja lavasteet mahtuvat 
vielä helposti tuohon vuokraamaamme 
varastotilaan. 

Vuodet 2011 ja 2012 todistivat tilojen 
toimivan sirkuskäytössä, mutta osoitti myös 
tilan rajallisuuden. Tämä rajallisuus johtaa 
nyt kohti yhtä vuoden 2013 suurinta projek-
tiamme. Supiaisen harjoitustilan 
perusparannusremonttia, joka jälkeen salin 
maksimi korkeus nousisi 7m korkeuteen 
ja saliin pystyisi myös ripustamaan ilma-
akrobatiavälineitä järkevästi. Samalla tilaan 
tehtäisiin kiinnitykset myös kireää ja löysää 
nuoraa varten.

Yleisesti ottaen harjoitustilan, varaston ja 
toimiston pitäminen Eräjärvellä ei ole 
ollenkaan huono ratkaisu. Eräjärvi on hyvin 
keskellä Suomea ja kun otamme huomioon 
toiminta-alueemme laajuuden, on tälläinen 
keskeinen sijainti todella järkevä jo yleisen 
logistiikan kannalta.
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1.5.2. Sirkus Supiaisen toimipaikka 
 Turussa

Barker-teatteri, Turun vapaan taiteen näyt-
tämö, on freelancereina toimivien esittävän 
taiteen ammattilaisten käyttöön perustettu 
tila Turussa. Barker-teatteri perustettiin 
vuonna 1997 ja sitä ylläpitää Barker-teatteri 
yhdistys, aiemmalta nimeltään Pikinini Meri 
ry. Barker-teatterilla on jatkuva vuosittainen 
ohjelma, joka koostuu omista kantaesityk-
sistä ja vierailuista niin Suomesta kuin ulko-
mailtakin. Lisäksi Barker-teatteri ylläpitää 
taiteilijaresidenssiä.

Barker-teatteri, Turun vapaan taiteen näyt-
tämö, toimii vanhassa Barkerin kutomor-
akennuksessa Turun Raunistulassa. Lo-
kakuussa 2009 tilat laajenivat vielä 270m² 
suuruisella studio-tilalla ja nyt kahdessa 
kerroksessa toimiva Barker-teatteri omaa 
yhteensä n. 700 m² esiintymis- ja harjoitus-
tilaa. Aiemmin yksinomaan tanssinkentällä 
toimineen Barker-teatterin toiminta on 
laajentunut myös muille esittävän taiteen 
aloille. Tanssin osuus Barker-teatterissa ei 
ole vuosien varrella vähentynyt, vaan toi-
minta kokonaisuudessaan on laajentunut.

Barker-teatterin katon alla pitävät kotiaan 
kaksi tanssi- ja kaksi sirkustaiteen ryhmää; 
- Marjan Raar & Co, tanssi 
- Nina Renvall ja työryhmä, tanssi 
- SirkusUnioni 
- Sirkus Supiainen
 
Lisäksi Barker-teatterilla harjoittelee, 
esiintyy ja kouluttautuu useita eri esittävän 
taiteen freelancereita sekä ammattilaisryh-
miä. Barker-teatteri tarjoaakin toiminnallaan 
omalta osaltaan ratkaisua taiteilijoiden työ- 
ja esitystilojen puutteeseen. Barker-teatterin 
tärkeimpänä tehtävänä on koko kolmen-
toista vuoden ajan ollut esittävän taiteen 
ammattilaisten, etenkin freelancereiden 
työllisyyden ja työolosuhteiden parantami-
nen, sekä esittävän taiteen edistäminen.
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1.6. Toimintaympäristö

Yhtenä Sirkus Supiaisen painopisteenä on 
sirkusopetuksen kehittämistyö niin 
ammatillisiin kuin myös ns. sosiaalisen 
sirkuksen ja erityisryhmien tarpeisiin. 
Tämän työn laajuus ja haasteet vaativat  
suunnitelmallisuutta ja verkostotyötä sekä 
edellyttävät tutkivaa ja kehittävää työotetta. 
 
Sirkus Supiaisen toiminnan sisäinen 
kehittäminen edellyttää jokaiselta jäsenel-
tään yhteisöllisiä toimintavalmiuksia. 
Opetussuunnitelmatyö, opetuksen suunnit-
teluun ja toteutukseen liittyvä työ ja erilai-
set projektit ja hankkeet ovat esimerkkejä 
toiminnoista, jotka nykyisin edellyttävät 
yhteisöllistä ja yhteistoiminnallista kehit-
tämistä.  
 
Tyeskentely-ympäristöillä ja niiden fyy-
sisellä esteettömyydellä on tärkeä merkitys 
työn toteuttamiselle. Toimivat rakenteel-
liset ratkaisut sekä turvallinen työskentely-
ympäristö tukevat kehittymistä ja helpot-
tavat työn edistymistä. Tästä syystäkin 
käynnistyvä harjoitustilan perusparannus-
projekti on tärkeä.  
 
Sirkus Supiaisen toimintaympäristö koostuu 
erilaisista vuorovaikutus- ja yhteistyösuh-
teista muiden  yhdistysten viranomaistaho-
jen sekä paikallisen ja alueellisen työelämän 
kanssa. Sirkus Supiainen toimii alueel-
lisena kehittäjänä, mikä edellyttää sekä 
kehittämistaitoja että monissa tapauksissa 
henkilökunnan alueellista verkostoitu-
mista ja yhteistyötä. Laajimmillaan  Sirkus 
Supiaisen toimintaympäristö muodostuu 
erilaisista kansallisista ja kansainvälisistä 
verkostoista. 
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2. TALOUS

Vuonna 2012 Sirkus Supiaisen talous 
perustui omiin tuottoihin, toiminta- ja 
projektiavustuksiin, sekä yksityisten 
säätiöiden projektiavustuksiin.

Olemassaolonsa aikana Sirkus Supiaisen 
toiminta on kehittynyt ja laajentunut hurjasti 
ja vuoden 2010 liikevaihto oli jo yli 
200 000 €. Vuosi 2012 taas näyttäytyy 
taloudellisesti aikaisempaa pienempänä, 
sillä vuosi täyttyi residenssiprojektista ja 
kahdesta vasta vuonna 2013 kantaesityk-
sensä saavan esityksen valmistamisesta.  

Sirkus Supiainen ry:n toiminnan talouden 
pohjana on Taiteen keskustoimikunnan 
myöntämä 15 000 € toiminta-avustus. 
Tämän lisäksi toimitaa rahoitetaan omaan 
toiminnan tuottoilla ja yksittäisin 
apurahoihin.

Yhdistyksen tuotot koko vuoden aikana 
olivat yhteensä 34 165 €, joista omat tuo-
tot olivat 16 165 €, koostuen mm. leiri- ja 
kurssimaksuista, tapahtumien osallistumis-
maksuista, esitystoiminnan tuotoista sekä 
erilaisista varainhankintatuototoista. Omat 
tuotot kattoivat 47 % tilikauden toiminnasta.
Tilikauden 2011 talouden tulos oli 198,70 € 
alijäämäinen.

Organisaatio ja talous
Toiminnan kokonaisvolyymi 34 389,27 €
Tilikauden alijäämä 198,70 €
Taseen oman pääoman pysyvät 
vastaaavat  3 768,05€

Tulorakenne 2012
Taiteen keskustoimikunnan 
toiminta-avustus 15 000 €
Taiteen keskustoimikunnan 
residenssiavustus 3 000 €
Esitys- osanotto ja 
pääsylipputulot 16 165 €

Menorakenne 2012
Henkilöstökulut 15  620,12 €
Poistot 0 €
Muut varsinaisen toiminnan 
kulut 24 518,59€
Tilavuokrat  6000 €

Produktiokohtainen henkilöstö
Yhteensä produktiokohtaisesti palkattua 
henkilöstöä oli 11.

tilikauden tulos
Oma pääoma 7 077,42 €

Eräjärvellä 25. huhtikuuta 2012
Sirkus Supiainen (ry) hallitus
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Eläkemenot
Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on 
hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä.
Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti 
tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta 
ei ole.

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

Avustukset
-Taiteen keskustoimikunta, 
15000 €, toiminta-avustus
-Taiteen keskustoimikunta
3000 €, residenssituki

Poistosuunnitelma
Poistoja ei tehty

Henkilökunta
Samuli Männistö sai toiminnanjohtajan 
palkkaa vuoden aikana.
Eri projekteista maksettiin palkkoja
 yhdelletoista

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

Sirkus Supiainen toimii laaja-alaisesti 
sirkuksen ja taiteen parissa ja sen toiminta 
jakaantuu selkeästi neljään eri katogoriaan.

1. Supiaisen esitystoiminta
2. Supiaisen tapahtumatoiminta ja festivaalit
3. Supiaisen residenssitoiminta
4. Supiaisen koulutustoiminta

3.1. Esitystoiminta

Sirkus Supiainen ry:n esitystoiminnan 
tavoitteena on kehittää mielenkiintoisia, 
sirkustaidetta kehittäviä esitysproduk-
tioita, jotka voivat olla kansainvälisesti 
menestyviä, pitkän elinkaaren omaavia 
esityksiä kuten myös muutamaan 
esityskertaan jääviä kokeiluja.

Esitystoiminnan puolella Sirkus Supiainen 
toteutti vuonna 2012 yhden kantaesityksen. 
‘Helsinki 200 years as Capital’ -esitys oli 
tilausteos Ylipormestarin itsenäisyysjuh-
laan Finlandia-taloon. Tämän lisäksi Sirkus 
Supiainen esitti otteita ja demoja kahdesta 
vuonna 2013 kantesityksensä saavasta 
teoksesta: Manifesti -esityksestä sekä 
[heresy] -esitystä. Ohjelmistossa oli 
mukana myös vuonna 2009 kantaesitetty 
Kuningasohjus -esitys.

Näiden teosten lisäksi Sirkus Supiainen 
esiintyi myös yksittäisissä tilaisuuksissa 
sirkusohjelmalla sekä ollen mukana myös 
yhteistyöhankkeissa.

3.1.2. Esitystilastot

Sirkus Supiainen esiintymässä 
sirkusohjelmalla vuonna 2012
15.1. Tanska, Århus, DJC-gaalanäytös, 
 130 katsojaa
9.6. Eräpub, Eräjärvi, Lastenkonsertti 
 50 katsojaa
6.7. Kihaus-festival, Rääkkylä, 
 200 katsojaa
27.10. yksityistilaisuus, Hedåsen, Porvoo 
 80 katsojaa
5.12.  yksityistilaisuus, Tampere 
 30 katsojaa

Helsinki 200years as capital -show
4.12.2012 Ylipormestarin 
itsenäisyyspäiväjuhlat. helsinki 200v, 
kaksi näytöstä yteensä noin 5000 katsojaa

Manifesti (ennen kantaesitystä)  
-näytökset
30.5. Barker teatteri, Turku, 
 24 katsojaa
31.5. Barker teatteri, Turku, 
 16 katsojaa
1.6. Barker teatteri, Turku, 
 19 katsoja
2.6. Barker teatteri, Turku, 
 27 katsojaa
14.7. Pop-katu:Katutähti-kilpailu, 
 90 katsojaa (arvio)

[heresy] (ennen kantaesitystä)  -näytökset
13.7. Diabolo ja Jojo SM-kilpailuiden  
 loppunäytös. Joensuu,
 400 katsojaa (arvio)
22.7. Stavanger, Bestkyst-festival, Norja  
 120 katsojaa
12.8. FDC loppugaala, Eräjärvi 
 80 katsojaa

Kuningasohjus -näytökset
29.9. Eräjärven seuratalo, 22 katsojaa

Esityksillä katsojia yhteensä: 
6292 (osin arvio)
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3.1.3. Ohjelmisto 2012

3.1.3.1. Helsinki 200 years as Capital
tilausteos Helsingin Ylipormestaarin 
itsenäisyysjuhlaan Finlnditatalossa

Ohjaus
Samuli Männistö
Esiintyjät
Marko Akkanen
Antti Nerg
Saska Särkilahti
Onni Toivonen
Samuli Männistö

‘Helsinki nousi tuhkasta Suomen pääkaupungiksi. Tulipalon tuhoamasta Helsingistä tuli 
neljässä vuodessa Suomen pääkaupunki. Uskomattomaan suoritukseen tarvittiin voimak-
asta tahtoa, suotuisa poliittinen ilmapiiri, väittelytaitoa sekä mielipiteiden tulkitsemista 
omaksi eduksi.’

Sirkus Supiaisen tilausteos ‘Helsinki 200 years as Capital’ kertoo tämän tosiseikan ja 
paljon muutakin mitä et välttämättä tiennyt Suomen pääkaupungista. Kaiken informaation 
lisäksi esitys viihdyttää taikuuden, tasapainoilun, jojopelaamisen sekä jongleeruksen 
keinoin. Harvoin on faktat näin kuorrutettu.  
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3.1.3.2. Manifesti
‘Näinä aikoina viihde on vaikea laji.’

Työryhmä: 
Samuli Männistö, esiintyjä, suunnittelu
Juha Rautio, esiintyjä, suunnittelu
Saija Nojonen, valosuunnittelu

Runoilija-muusikko Juha Rautio ja 
sirkustaiteilija Samuli Männistö purkavat ja 
tutkivat teoksessaan esitystaiteen konventioita. 
Itsetietoiset kalvosulkeiset analysoivat esittävän 
taiteen rajoja viihteestä taiteeseen, runoudesta 
sirkukseen. Manifesti aloittaa poliittisen 
sirkuksen paradigman. 
Manifesti on runosirkuksen kuolinisku.

‘Jonglööri Samuli Männistön ja runoilija-
virtuoosi Juha Raution Manifesti piti yleisöä 
lujassa otteessaan.’
  – Seija Lappalainen, Lapin Kansa. 14.11.2011

‘Teknisen toteutuksen puutteista huolimatta 
esitys kulkee ironian ja nerokkuuden rajalla.’ 
- Erika-Evely Eisen, Sirkuspyramidi 3/2012

Teaservideo tulevasta esityksestä:
http://youtu.be/64WA50bFLJ0

Esityksen demoja on esitetty:
- Pop-katu:Katutähti-kilpailu 14.7.2012
- Barker-teatteri, Turku 30.5.- 2.6.2012
- Runokauppa Kattila, Tampere 11.2. 2011
- EKF-festivaalilla, Tampere 12.2. 2011
- Kirjan aika-festivaali, Hämeenlinna 27.8.2011
- Pispalan runotulet, Tampere 3.9. 2011
- Vitus-festivaali, Rovaniemi 11.11. 2011
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Manifesti -esityksen työrymä:
 
Juha Rautio
(s.1980) on runoilija ja muusikko. Hän on kotoisin Savonlinnasta, mutta on asunut Tam-
pereella 2000-luvun alusta. Viime vuosina Rautio on kiertänyt runon mukana ympäri maata 
Utsjoelta Helsinkiin. Hän on ollut mukana syrjäseutuja tutkivilla runokiertueilla, esiinty-
nyt monitaidefestivaaleilla ja runoklubeilla sekä tehnyt esityksiä ja performansseja eri 
alojen taiteilijoiden kanssa. Tällä hetkellä Rautio kirjoittaa runotrilogiansa kolmatta osaa, 
suomentaa Raymond Carverin runoja, valmistelee kahta äänitettä sekä esiintyy erilaisissa 
poikkitaiteellisissa projekteissa.

Samuli Männistö
Samuli Männistö tunnetaan omaperäisistä, omailmeisistä ja tinkimättömistä esityksistään, 
jotka yhdistävät vaikutteita aina nykyteatterista, nukketeatteriin.

”Samuli Männistö ei ole koskaan halunnut tehdä sirkustaidettaan helpoimman ja 
ilmeisimmän kautta. Hän kokeilee ja venyttelee rajoja äärimmilleen.” 
-Jussi Tossavainen, HS. 12.4.2010

”Männistö on suomalaisen kokeellisen jongleerauksen pioneereja.”
- Jussi Tossavainen HS 6.4. 2008

Saija Nojonen
Saija Nojonen valmistui vuonna 2011 Teatterikorkeakoulusta Valo- ja äänisuunnittelun 
laitoksella teatteritaiteen maisteriksi. Hän on tehnyt valosuunnittelua ja visualisointeja 
teatteriin, tanssiin, konsertteihin, tilateoksiin ja runoihin. Kiinnostukset (letunpaiston 
ja kansanmusiikin ohella) materiaalien tuntu ja valon heijastuminen niiltä. Innostunut 
valolla rajaamisen mahdollisuuksista ja valon mahdollisuuksien rajattomuudesta. Saija 
tahtoo työllään rakentaa sekä esitysten näyttämökuvaa että visuaalista dramaturgiaa.
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Esityksen valmistamisprosessista

Manifesti tulee ensi-iltaan syksyllä 2013 ja sen parissa on työskennelty useaan otteeseen 
vuonna 2012. Esitykseen tulevaa materiaalia on demottu yleisön edessä vuodesta 2010 
alkaen. 

Manifesti - esityksen tekotapaan on kuulunut että tuotamme paljon materiaalia ja kokei-
lemme monia tapoja yhdistää runoutta ja sirkusta. Päämäärämme on saada toisistaan poik-
keavat taidemuodot toimimaan yhdenvertaisina läpi esityksen sekä toisaalta kyseenalaistaa 
ja osoittaa esimerkeillä taiteidenvälisyyden ongelmia. Manifesti esittää avoimesti kysy-
myksen: missä määrin mielekästä on törmäyttää erilaisia taiteita toisiinsa. 

Yhtenä esityksen tasoista toimii luennoiva konsulttiteema, joka tasapainoilee hionovireisen 
parodian ja vakavan manifestin rajoilla. Muodoltaan Manifesti on siis eräänlainen koulu-
tustilaisuus, jota pätkittävät demonstraatiot. Näissä demonstraatioissa tapahtuu varsinainen 
taidemuotojen kohtaaminen. Luento- tai teoriaosuus muodostaa vieraannuttavan osan, jon-
ka suhteen vastaanottaja joutuu muodostamaan katsojapositiotaan uudestaan ja uudestaan.
Demonstraatioiden esimerkkitaiteina toimivat pääasiasssa tekijöiden omat kentät: runous, 
musiikki ja sirkus. Esitys käyttää kuitenkin myös muita esitystaiteen keinoja, kuten ääni- ja 
valoilmaisua, sekä operoi myös performanssin, käsitetaiteen ja teatterin kentillä.

Aikataulu

Olemme hakeneet projektille residenssejä niin suomesta kuin ulkomailta. Työryhmä jatkaa 
teoksen työstämistä keväällä 2013. Esityksen ensi-ilta tulee olemaan syksyllä 2013.
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3.1.3.3. [heresy]

Nimensä puolesta esitys [heresy] viittaa 
harhaoppiin ja kerettiläisyyteen eli 
uskomuksiin ja teorioihin, jotka ovat 
vahvasti ristiriidassa vakiintuneiden 
uskomusten ja tottumuksien kanssa. 

Tämän viitekehyksen sisällä [heresy] tutkii 
sitä mikä on oleellista, mikä on hallittavissa 
ja mikä on pyhyyttä. Tämän tutkimuksen
taustalla ovat erilaiset taideteoriat, uskon-
tojen käsitykset ja muut todellisuuden ja 
maailmankaikkeuden syytä, luonnetta sekä 
perimmäistä totuutta etsivät teoriat.

[heresy] sisältää vähäeleistä fyysisen teat-
terin ja jongleerauksen taidetta, elävää mu-
siikkia ja kyseenalaistamisesta kuten myös 
itsetietoisuudestakin syntyvää lempeää 
huumoria. [heresy] on kolmen jonglöörin ja 
kansanmuusikon vuoropuhelu käsitellen 
esineitä, arvoituksia ja muita tärkeitä 
asioita.

Projekt NMN:n esitys [heresy]
on todellista nykysirkuksen runoutta.

Apurahat:
- Alfred Kordelinin rahaston apuraha 2500 €
- Koneen säätiön residenssituki 2500 €

Sponsorit:
- Epic Juggling props. Malesia
- Koistinen kantele, Rääkkylä

Työskentelyresidenssit
-Supiainen residenssi, 2. -7.5.2012
-Cirko- residenssi, 4. -15.6.2012
-Supiainen residenssi, 6. -12.8.2012
-Cirko- residenssi 2. -25.9.2013 (tulossa)
-Saaren Kartanon residenssi 17. -30.6. 2013

videomateriaalia tulevasta esityksestä
http://youtu.be/6G9dIC8327U
http://youtu.be/wVKRtKeY6IY
http://youtu.be/zntBOGPTTCg
http://youtu.be/824orPF-UKs
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Tuotannolliset/tekniset seikat

Projekt NMN työryhmä perustettiin Norjassa vuonna 2011. Tällöin aloitimme miettimään 
millaisen esityksen haluamme tällä työryhmällä tehdä ja tästä eteenpäin esitystä on valmis-
tettu rauhalliseen tahtiin, paineettomasti, toisten töiden ohella.

[heresy] esityksen musiikki soitetaan kaikki elävänä osana esitystä. Soittimina on käytössä 
liikuteltavalla alustalla oleva urkuharmooni sekä erilaisia kanteleita. Musiikin esittämisestä 
ja sovituksista ja osasta sävellyksistä vastaa Laura Vuorjoki-Elo. Sirkuslajeista pääosassa 
on diabolojongleeraus, esityksen voi jopa ajatella olevan kokonaisuudessaan diabolo-
jongleerausta, vaikka esitys tulee sisältämään myös akrobatiaa. Lopullisen, valmiin esityk-
sen kesto tulee olemaan noin yksi tunti.
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[heresy] -esityksen työrymä

Ohjaus, lavastus ja tuotanto
Samuli Männistö

Valosuunnittelu
Saija Nojonen

Musiikki ja äänisuunnittelu
Laura Vuorjoki-Elo

Pukusuunnittelu
Marjo Haapasalo

Esiintyjät
Antti Nerg,
Markus Nivala,
Samuli Männistö,
Laura Vuorjoki-Elo

Teknikko
Talvi Janatuinen

Tarpeiston ja lavastuksen rakentaminen
Toni Saikonen,

Työryhmän esittelyt

Samuli Männistö
Samuli Männistö tunnetaan omaperäisistä, 
omailmeisistä ja tinkimättömistä esityk-
sistään, jotka yhdistävät vaikutteita aina 
nykyteatterista, nukketeatteriin.

‘Samuli Männistö ei ole koskaan halunnut 
tehdä sirkustaidettaan helpoimman ja
ilmeisimmän kautta. Hän kokeilee ja
venyttelee rajoja äärimmilleen..‘
-Jussi Tossavainen, HS. 12.4.2010

‘Männistö on suomalaisen kokeellisen 
jongleerauksen pioneereja‘
-Jussi Tossavainen HS arvio 6.4. 2008 

Laura Vuorjoki-Elo
Laura Vuorjoki-Elo on Sibelius-Akate-
miasta valmistunut muusikin maisteri ja 
musiikkipedagogi, joka haastaa itsensä 
päivittäin saadakseen uusia näkökulmia 
musiikkiin ja sen kokemiseen. Vuorjoki-Elo 
on muun muassa yhdistänyt konemusiikkia 
suomalais-ugrilaiseen muinaismusiikkiin 
sekä sorvannut muinaiskarjalaisia sävelmiä 
moderneiksi yhtyelaulusovituksiksi.
Hänen lähtökohtanaan kaikessa musiikissa 
on perinne ja perinteentuntemus sekä oma, 
vahva intuitio ja tunne. Laura Vuorjoki-
Elo opettaa musiikin ammattiopiskelijoita 
Joensuun konservatoriossa ja Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulussa ja esiintyy 
erilaisissa kokoonpanoissa ja Suomessa ja 
ulkomailla.
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Antti Nerg
Antti Nerg on vuodesta 2008 päätoimisena sirkustaiteilijana sekä -opettajana toiminut 
jongleerauksen moniosaaja. Hän toimii muun muassa Turun Taideakatemian sirkuslinjan 
jongleerausopettajana. Nerg on niin opettajana kuin taiteilijanakin kiinnostunut jonglee-
rauksen ja sirkustaiteen perinteestä sekä tyylisuuntauksista. Hänen omassa taiteellisessa 
työssä tämä näkyy useiden erilaisten jongleerausvälineiden osaamisena. Hänen lukuisten 
esiintymisten monimuotoisuus kattaa sekä 
katuesiintymiset että teatteriproduktiot. 

Markus Nivala
Markus Nivala on Turun taideakatemiasta vuonna 2010 valmistunut sirkustaiteilija. Tätä 
ennen Markus Nivala opiskeli teatteria Lahden kansanopistossa, missä hänen laajempi 
kiinnostus koko esittävään taiteeseen heräsi. Tässä vaiheessa hän oli myös mukana mm. 
Lahden kaupunginteatterin, sekä Oulun ja Helsingin ylioppilasteatterien toiminnassa. Tu-
run taideakatemiasta valmistuttuaan Markus Nivala on ollut päätoiminen sirkustaitelija ja 
esittänyt myös katusirkusta ympäri eurooppaa. 

Saija Nojonen
Saija Nojonen valmistui vuonna 2011 Teatterikorkeakoulusta Valo- ja äänisuunnittelun 
laitoksella teatteritaiteen maisteriksi. Hän on tehnyt valosuunnittelua ja visualisointeja 
teatteriin, tanssiin, konsertteihin, tilateoksiin ja runoihin. Kiinnostukset (letunpaiston ja 
kansanmusiikin ohella) materiaalien tuntu ja valon heijastuminen niiltä. Innostunut valolla 
rajaamisen mahdollisuuksista ja valon mahdollisuuksien rajattomuudesta. Saija tahtoo 
työllään rakentaa sekä esitysten näyttämökuvaa että visuaalista dramaturgiaa.

Marjo Haapasalo
Marjo Haapasalo on teatteri- ja tanssipuvustuksiin erikoistunut vaatesuunnittelija. Hän on 
toiminut alalla freelancerina useissa eri tuotannoissa eri teattereissa. Vahvan käsityötaidon 
lisäksi Haapasalon töissä näkyy eri tyylien ja aikakausien sekoittelu.
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3.1.3.4. 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 Helsingissä

videomateriaalia esityksestä:
http://juggling.tv/3703
http://juggling.tv/1795
http://juggling.tv/3040

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

Sirkus Supiainen ry:n tapahtumatoiminnan 
tavoitteena on järjestää sellaisia 
tapahtumia, jotka kiinnostavat sekä alan 
ammattilaisia, harrastajia kuin myös täysin 
sirkusalan ulkopuolelta tuleviakin. 

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää 
erityisesti sirkuskentän pienet erityisalat 
huomiovia tapahtumia. 

3.2.1. Tapahtumatilastot

Diabolojongleerauksen  ja Jojopelamisen 
Suomen mestaruuskilpailut
10.7. -13.7. 2012, Joensuu,
tapahtuma tavoitti kolmen päivän aikana 
1000 katsojaa (arvio)

FDC, Diabolojongleerausfestivaali
9.-12.8.2012. Eräjärvi, 
tapahtumassa osallistujia 46 hlö ja 
loppugaalassa katsojia tämän lisäksi 34 hlö

Tapahtumien näytöksissä katsojia yhteensä: 
1080 (osin arvio)
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3.2.2.1. FINNISH DIABOLO CONVENTION-  DIABOLOFESTIVAALIT
Eräjärvellä vuodesta 2006
9. -12.8.2012.
www.fdc2013.org

Finnish Diabolo Convention, Suomen ainoa Diabolojongleerausfestivaali on järjestetty jo 
vuodesta 2006 alkaen luonnonkauniilla Eräjärvellä.

Tämä maailman mittakaavaassa uniikki tapahtuma kokoaa vuosittain alan ammattilaiset ja 
harrastajat niin Suomesta kuin maailmalta jakamaan taitojaan ja oppimaan uutta. 

Tapahtuman ohjelmassa on mm open stage, lukuisia työpajoja, diabolothlon, videoita, 
temppujami yms. Festivaali päättyy sunnuntai-iltapäivällä pidettävään loppunäytökseen ja 
aina on myös yllätyksiä luvassa.

Lyhenne ‘FDC’ tulee sanoista Finnish Diabolo Convention. Kyseessä on Diabolo -harrasta-
jien ja ammattilaisten yhteinen festivaalimuotoinen tapahtuma joka pitää sisällään esityk-
siä, työpajoja ja tietysti yhdessä oloa. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 
2006 Sirkus Supiainen ry:n toimesta ja paikanpäällä tapahtumasta vastasivat Samuli Män-
nistö, Laura Sariola (Poranen) sekä Sirpa Uimonen. 

Tapahtuma huipentuu joka vuosi yleisölle avoimeen korkeatasoiseen Diabolo! -
gaalaesitykseen, 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-tapahtuma 
on tärkeä merkkitapahtuma myös syrjäiselle Eräjärven kylälle.

FDC-tapahtuman yhtenä alkuperäisistä päämääristä on ollut dokumentoida Suomalaisen 
diabolojongleerauksen kehittymistä. Tapahtuman kotisivuilla (www.fdc2013.org) on lyhyet 
kuvaukset menneistä FDC- tapahtumista, valokuvia sekä tapahtuman aikana kuvatusta 
videomateriaalista tehtyjä festivaalivideoita. Olemme dokumentoineet myös tapahtuman 
osallistuja sekä katsojamäärät. Pyrimme jokaisen tapahtuman jälkeen kootusti kertomaan 
tärkeimpiä tapahtuneita asioita. Uskomme tämän auttavan ymmärtämään millaisesta kult-
tuurista diabolojongleerauksessa on kysymys. Samalla kerätty tieto voi toimia myös lähde-
materiaalina Suomalaisen diabolojongleerauksen historian tutkimiselle.
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Tapahtuman kiteytettynä
Tapahtuman ajatus on koota yhteen Suomen ja euroopan diabolojonglöörit keskustelemaan 
ja verkostoitumaan rauhallisessa ja inspiroivassa ympäristössä. Festivaali värittää paikal-
lista arkea pitkän viikonlopun ajan ja tuo korkeatasoisia esityksiä Eräjärvelle. Tapahtuma ei 
ainoastaan ole tarkoitettu Suomalaisille harrastajille vaan pyrimme vuosittain tuomaan pai-
kalle ulkomaisia vieraita mutta näiden lisäksi myös ulkomaisia osallistujia. Tällä hetkellä 
FDC on tiedettävästi ainoa pelkästään diabolojongleeraukseen keskittyvä festivaali. Lähin 
ja ainoa Diaboloaiheinen tapahtuma Euroopassa 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 kansainvälisellä tasolla. 

Tapahtuman tarkoituksena on festivaalin ohessa tarjota oppitunteja tapahtuman osallistu-
jille mutta myös sirkusalan oppilaitoksille, sirkuskouluille sekä nuorisosirkuksille. Ulko-
maisten vieraiden tuominen tapahtumaan mahdollistaa myös sen että sirkuksille voidaan 
tarjota mahdollisuuksia vieraileviin opettajiin pienemmillä kuluilla. Tapahtumaan liittyy 
siis paljon muutakin kuin tapahtuma itsessään. 

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

Tapahtumaa ovat vuosien aikana tukeneet
Taiteen keskustoimikunta, 
Kordelinin-rahasto
Sirkuksen tiedotuskeskus

Yhteistyökumppanit
EKY
Sirkus Kumiankka
Suomen Diaboloseura Ry
Suomen Jojoyhdistys Ry

Videoita FDC2012 festivaalilta
http://juggling.tv/12578
http://youtu.be/NAv4LRZrpLw
http://youtu.be/cAjBNMzCRSU
http://youtu.be/18RnFyFi_TM
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Tapahtumapaikat

Erälinna
Suurin osa festivaalin ohjelmasta järjes-
tetään 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 seura-
talossa 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 näin us-
komme saavamme paikallisetkin mukaan.
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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 tapahtuman kansainväliset vieraat ovat saapuneet ja olemme 
saaneet järjestettyä tapahtumapaikat valmiiksi tapahtumaa varten, pidämme diabolojon-
gleeraustyöpajoja Oriveden ja Eräjärven kouluilla. Opetamme koululaisille diabolojon-
gleerausta ja lopuksi pidämme pienen vapaamuotoisen esityksen koko koulun oppilaille. 
Jaamme palan sitä mitä itse pidämme tärkeänä. Kerromme myös tapahtumastamme ja 
toivomme saavamme uusia harrastajia alamme pariin.

Diabolothon
Diabolothon on yhdistelmä kenttäurheilulajeista ja diabolojongleerauksesta. Diabolothon 
kilpailuissa on seitsemän lajia, joiden yhteispistemäärä ratkaisee koko diabolothon-kil-
pailun 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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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 lahjak-
kuuksille. Tule viihtymään ja katsomaan uusien tulokkaiden taiturointia. Voit myös halutes-
sasi nousta itse lavalle esiintymään!

Tämä FDC-tapahtuman open-stagen nimihirviö on vain kasvanut vuosien kuluessa. Alku-
vuosina toivoimme vielä kehittyvämme ja tarkoitus oli esitellä uusia työnalla olevia esityk-
siä. 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 tapahtuman 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’

Trick Jam
FDC-trickjam on tapahtuma jossa jokainen voi mennä vuorollaan näyttämään parhaimpia 
temppujaan näyttämölle, toisten katsoessa. Temppu ratkaisee, tässä ei ole kyse esiintymis-
estä ja esityksistä. Tarkoitus on jakaa temppuja. Jos temppu epäonnistuu on jo seuraavan 
vuoro, näin tilaisuus jatkuu FDC-DJ:n soittaman musiikin tahdissa reilun tunnin ajan. 
Sellaisiakin FDC-tapahtumia on ollut,jolloinenemmän osallistujia on jonottamassa vuoro-
aan näyttämölle kuin istumassa katsomossa. 

Galashow
FDC-tapahtuman Diabolo! gaalanäytös tarjoaa upean, esteettisen kokonaisuuden 
- tule ja nauti!

Upeassa diabologaalassa esiintyvät Suomen diabolojongleerauksen huiput vauvasta vaa-
rin sekä tapahtumaan kutsutut kansainväliset tähdet. Nauti liikkeestä, rytmistä, väreistä ja 
valoista. Monipuolinen kokonaisuus tuo esille  diabolojongleerauksen koko kirjon. Esitys 
sopii koko perheelle.



29

FDC2012 vieraat

Etienne Chauzy (Fr)
Etienne on nuori äärimmäisen taitava ja 
omaperäinen diabolojonglööri Pariisista. 
Hän aloitti diabolojongleerauksen 11-vuo-
tiaana ja hyvin pian tästä tuli hänelle todel-
linen intohimo. Etienne on yksi diaboloalan 
kuumista nimistä ja lähes kaikki harrastajat 
ovat seuranneet hänen videoitaan verkosta.

Hän esiintyy mielellään uudella soolollaan 
‘Assemblage’ jongleeraustapahtumissa mut-
ta nauttii paljon myös duo työstään Guillau-
men kanssa. Lisäksi hän on myös mukana 
tuolla pian julkaistavalla diabolo dvd:llä. 
Guillaume joutui tänä vuonna peruuttamaan 
tulonsa murtuneen jalan vuoksi. FDC2012-
tapahtumassa Etienne esittää sooloteoksensa 
ja näyttää mistä Ranskalaiset ovat kotoisin.

Etiennen mukana tapahtumaan saapui 
Diabolo Planet projektista tuttu Donald the 
Trekky, joka jakoi meille myös lisää tietoa 
historiasta sekä kuulumisia Ranskan maalta.

Jouni Ihalainen
Ystävämme paluu Ranskasta FDC:hen

Jouni Ihalainen aloitti diabolojongleerauk-
sen vuoden 2000 syksyllä ja vuonna 2002 
hän hakeutui opiskelemaan Koulutuskeskus 
Salpauksen Sirkuslinjalle. Näiden opintojen 
jälkeen hän opiskeli Ranskan Academie 
fratellinissa, joka on Chalons en champan-
gen lisäksi toinen Ranskassa oleva 
korkeakoulututkintoon tähtäävä sirkusalan 
koulu.  Tämän jälkeen Jouni on työsken-
nellyt pääasiassa Ranskassa, hänet on myös  
palkittu 30eme festival mondial du cirque 
de demain festivaaleilla Pariisissa. Joten 
olimme enmmän kuin innoissamme saades-
samme hänet taas takaisin j esiintymään
FDC-diabolojongleerausfestivaalille.
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Naoya Aoki (JPN)
Naoya Aoki on kotoisin Japanista. Vuosi 
2012 kului hänellä nopeasti, koska 
esiintymisiä riitti useilla festivaaleilla 
kuluneen vuoden aikana. Hänet on nähty 
mm. Brittish Juggling Conventionissa, 
Nordic Juggling Conventionissa sekä 
European Juggling Conventionissa. Nyt oli
siis jo aika saada neljäskin kolmikirjaiminen 
tapahtuma listalle, ‘Finnish Diabolo Con-
vention’. Naoya oli itse todella innoissaan 
jo kun pyysimme häntä vieraakseemme. 
Tieto FDC-festivaalista oli jo saavuttanut 
Japanin.

Naoya painottaa diabolojongleerauksessa 
esiintymistä, teknisen taituruuden sijaan 
vaikka sitäkin hänellä riittää. Idässä 
diabolojongleeruksen esittämistyyli on sa-
mankaltaistunut paljon. Useat esitykset ovat 
kuin kopioita toisistaan ja valtaosalla esii-
ntyjillä ei ole omaa tyyliä tai tapaa esittää 
temppuja. Jopa useiden esiintyjien temput 
ovat samanlaisia. Naoya kiitteli paljon Eu-
rooppalaista lähestymistapaa sekä sitä kuin-
ka erinäköisiä esitykset ovat täällä. Omassa 
gaalaesityksessään hän toikin taitavasti 
esille miten samalla välineellä voi tehdä 

aivan erilaisia esityksiä. Keskustelimme 
vieraamme kanssa myös paljon kulttuurista. 
Toivottavasti ehdimme jonain päivänä tehdä 
vastavierailun Japaniin, Malesiaan ja 
Taiwaniin. Kuuleman mukaan Taiwan on 
näistä kolmesta ehdoton Naoyan suosikki.

FDC:ssä Naoya opetti kaikille innok-
kaille itämaisen laakadiabolon saloja sekä 
periaatteita. Työpaja veti Suomen taita-
vimmatkin pelaajat hiljaisiksi ja nöyriksi. 
Työpaja oli erittäin tervetullut tuulahdus ja 
sillä on varmasti paljon vaikutusta monien 
harjoitusintoon sekä temppuvalikoimaan. 
Ideoita ja intoa riitti. Järjestäjät myös iloit-
sivat nuorien poikien reaktioista ja lattialle 
tippuneista leuoista vieraamme demojen 
aikana.
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FDC DIABOLO MOD CONTEST

Ensimmäinen diabolon rakennuskilpailu 
järjestettiin FDC2012 tapahtuman yhtey-
dessä. Kilpailuun osallistuva diabolo ei 
saanut sisältää yhtään kaupallisesti 
myytävänä olevan diabolon osaa. Tarkoitus 
on tehdä toimiva diabolo joko tekemällä 
osat itse tai käyttämällä mitä tahansa muita 
olemassa olevia tuotteita paitsi diaboloja. 
Parhaat diabolot palkittiin.

Säännöt
- Kilpailuun osallistuvat hyrrät oli tuotava 
tuomareille FDC-tapahtumaan viimeistään 
perjantaina klo 17:00 mennessä.
- Modi ei saa sisältää oikeita diabolo-osia. 
Kierrepultti, ruuvit ja prikat lasketaan tässä 
tapauksessa arkihankinnoiksi.
- Osallistujan on oltava valmis vastaamaan 
tuomaristolle modaamaansa hyrrää koske-
viin kysymyksiin.
- Hyrrän osista pitää tehdä luettelo, mitä 
asioitta ja mitä hankintoja sekä mistä modin 
ainekset ovat löytyneet. Tämä myös siksi 
että tuomaristo varmasti ymmärtää itse 
tehdyn diabolon hienoudet.
- Tuomaristo arvioi hyrrämodit innovaation, 
luovuuden, materiaalien käytön, laadun sekä 
ulkoisen ja taiteellisen vaikutelman yhteis-
tuloksella, hyrrän käytettävyyttä 
unohtamatta.

Vuoden 2012 diabolon 
rakennuskilpaulun tulokset

Ensimmäinen palkinto
Samuli Männistö
Diabolo: ‘Shinnythingy’
Paino: 296g
Korkeus: 160mm
Halkaisija: 120mm

Osaluettelo:
Kupit: 2 x BLANDA BLANK 
Tarjoilukulho, ruostumaton teräs, Ikea.
Akseli: Palohaka 80mm, SS (500935717), 
Rautia Orivesi, käytetty osa yhdestä, 
irroitettu rautasahalla.
Prikat: 2 x M6 prikka, Bulkki.
Pultti: M6 bolt, Bulkki.
Erikoisosat: 4 x Pultin jatkopaloja, 
2 x rullalaudan laakerit, muovitulpat 
laakereiden päälle.
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Toinen palkinto
Marko Akkanen
Diabolo: ‘The Fat Kid’
Paino: 373g
Korkeus: 111 mm
Halkaisija: 95 mm

Osaluettelo:
Kupit: 3/8” Volvo Oil Filter tool.  (Used in 
models Volvo 40-, 60-, 70- & 80.)
Biltema Art. 20-323.
Akseli: Drawer knobs. The middle part of 
the knob used as axle. Not fully symmetri-
cal. 26mm version. 
Biltema Art. 87-562.
Prikat: M6 prikka. Bulkki, Starkki.
Pultti: M6 pultti bulkki. 
Erikoisosat Fixut extension nub. HR5 
DIV0334. sinkitty,  Starkki.
Drawer knob end part.

Kolmas palkinto
Jussi Jaakkosela
Diabolo ‘Lapsuuden kesä’
Paino: ?
Korkeus: 128mm
Halkaisija: 118mm

Osaluettelo:
Kupit: Halkaistu lasten muovipallo, löydet-
ty metsästä. (Löytöpaikka Kouvola, Suomi)
Akseli: 2 x Kertakäyttöisen shampanjalasin 
jalusta, Orthex 6kpl/pkt 1,85/pkt, Prisma, 
Kouvola. Tuotetta jalostettu mekaanisesti 
(vasara)
Pultti ja mutteri: M6 pultti täyskierteinen, 
M6 mutteri

Kilpailun tuomarein toimivat FDC tapahtu-
man kutsuvieraat: Jouni Ihalainen, Etienne 
Chauzy ja Naoya Aoki.
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Talous
FDC -diabolofestivaalilla emme hae taloudellista voittoa. Toivoisimme kuitenkin että 
pystysimme vakiinnuttamaan tapahtuman talouden, tällä hetkellä Fesitvaalimme on 
pääasiassa Sirkus Supiaisen toiminta-avustuksen, osallistujamaksujen ja lipputulojen 
varassa. Tapahtuman turvaaminen ilman lisärahoitusta on mahdotonta, koemme tämän 
veitsenterällä tasapainoilun uhkana tälle kulttuurillemme. 

Yleinen pohdinta
Diabolojongleeraus-kulttuurin näkökulmasta tapahtuma on erittäin tarpeellinen ja tar-
koituksenmukainen. Verrattuna jongleerausfestivaaleihin, 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 kes-
kusteluissa. Tavoitteemme on myös aktivoida lähiseudun paikallinen väestö osallistumaan 
festivaalin ohjelmaan. 

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.
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FDC-festivaalin tulevaisuus
Vuonna 2013 tapahtuma tullaan järjestämään jo kahdeksannen kerran 16. - 18.8.2013. 
välisenä aikana. Tulevia ulkomaan vieraita pohditaan jo nyt. Kuten myös muuta tapahtu-
man ohjelmaa. Pyrkimyksenä on kasvattaa tapahtumaa sekä myös syventää sitä. Pyrkimyk-
semme on sekä syventää että laventaa diabolojongleerauksen kulttuuria. Onneksi tapah-
tuma on järjestetty jo kuusi kertaa. Tiedämme että tapahtumalle on tarvetta, nyt pyrkimys 
on vain kohti parempaa tulevaisuutta.

Toivomme että pystyisimme kutsumaan tapahtuman päävieraan Taiwanista tai Malesia-
sta, jossa diabolojongleeraus on lähes kansallisurheilua. Olisi hienoa saada paikalle vieras 
maasta jossa diabolokulttuuri on jo saavuttanut aseman missä sen pitäisi olla muuallakin. 
Uskomme että tämmöinen vieras pystyisi antamaan paljon myös tälle Eurooppalaiselle 
diabolokulttuurillemme.

Suuri tulevaisuuden hanke on myös aloittaa kirjaprojekti työnimeltään ‘Suomalainen 
diabolojongleeraus 20-vuotta’. Pyrkimys on saada kirja toimitettua valmiiksi ja julkai-
suun vuoden 2015 FDC-tapahtumaan. Tällöin juhlistaisimme samalla FDC-tapahtuman 
kymmenettä vuotta mutta myös koko suomalaista diabolokulttuuria. Takoitus on kasata 
kirjan sisällöksi artikkeleita ja haastatteluja ensimmäisiltä suomalaisista diabolojonglöö-
reistä alkaen. Kuinka kulttuuri on syntynyt ja kuinka se on kehittynyt. Tarkoitus on koota 
Suomalaisen diabolojongleerauksen historia vielä kun se on mahdollista. Tämä liittyy 
myös FDC-tapahtuman alkuperäiseen tarkoitukseen. Olemme mukana tekemässä historiaa. 
Kirjan toteuttamisesta on jo puhuttu useaman toimittajan kanssa ja tällä hetkellä näyttää 
että kirjan tulisi toimittamaan Juha Rautio joka on toimittanut myös Suomen Nuoriso-
sirkusliiton juhlakirjan 2011. Autamme toimimalla hänelle tietolähteenä ja kokoamalla jo 
valmiita artikeleita.

Uskon ja toivon että diabolojongleerauksen kulttuuri on valoisa.
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3.2.2.2. Diabolojongleerauksen ja 
jojopelaamisen SM-kilpailut 

Diabolojongleerauksen ja jojopelaamisen 
Suomen mestaruudet ratkesivat Joensuun 
Torilavalla 9. -12.7.2012.

Sirkus Supiainen on ollut järjestämässä 
Diabolojongleerauksen ja jojopelaamisen 
SM-kilpailuja vuodesta 2009 yhdessä 
Suomen diaboloseuran ja Suomen 
jojoyhdistyksen kanssa. 

Ensimmäiset Diabolojongleerauksen  ja 
jojopelaamisen  SM-kilpailut järjestettiin 
Tampereen Tamppi-Areenalla vuonna 2009. 
Tämän jälkeen vuoden 2010 SM-kilpailut 
järjestettiin Barker-teatterilla, turussa ja 
vuodesta 2011 alkaen, nämä kilpailut ovat 
kuuluneet osaksi Joensuun Popkatu 
tapahtumaa.

Popkatu on Joensuun kävelykeskustassa 
järjestettävä koko perheen karnevaali-
henkinen kaupunkifestivaali. Popkatu on 
tarjonnut maksutonta ohjelmaa ja toimintaa 
lapsille, nuorille ja aikuisille vuodesta 2001 
lähtien.

Kilpailut järjestettiin nyt vsta toista  ker-
taa ulkotiloissa, joten tämä aiheuttaa vielä 
lievää jännitystä altistaessaan kilpailijat 
säätilan ehkä aiheuttamille yllätyksille. 
Näkyvyyden puolesta taas ulkonäyttämö 
Joensuun keskustassa on mitä parhain. 
Yleisöä kävi katsomassa lavalla tapahtu-
via urheilusuorituksia yli 300 jokaisena 
päivänä. 

SM-2012 tulokset
Diabolojongleerauksen ja jojopelaamisen 
SM-kilpailut on saatu jälleen onnellisesti 
päätökseen. Kilpailujen taso oli selvästi 
korkeammalla tänä vuonna kuin aiemmin. 
Lähes kaikki vanhat tutut kasvot oli saatu 
paikalle. Erityisesti usean vuoden tauon jäl-
keen Jesse Gehlen saapui kisaamaan kuten 
myös viime vuoden päätuomarina ollut 
Aaro Kontio. Myös viime vuoden Suomen 

Mestari Marko Akkanen oli puolustamassa 
titteliään. Paikalla olivat myös Tommi Ol-
likainen, Jussi Jaakkosela sekä Uimaharjun 
Samuli Männistö. Nuorempaa sukupolvea 
SM-sarjassa edustivat Joona Muistola sekä 
Saska Särkilahti. Erityisesti kokeneempi 
porukka pelkäsi näitä nuoria lupauksia 
polvet tutisten, ja syystäkin. SM-sarjassa 
kilpailijoita nähtiin kaiken kaikkiaan kah-
deksan.
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Kaikkien yläpuolelle nousi yksi vahvoista ennakkosuosikeista Joona Muistola voittaen 
Diabolojongleerauksen Suomen mestaruuden. Kärkisija oli kolmantena kilpailupäivänä 
lähes kaikille kilpailijoille selvä tapaus, sen sijaan hopea ja pronnsi sijoituksista taisteltiin 
veren maku suussa. Hopeasijalle jäi viimevuoden mestari Marko Akkanen ja pronssia vei 
kotiinsa Samuli Männistö.

Nuorten sarjassa tänä vuonna nähtiin vain kaksi kilpailijaa. Nuorten Suomen Mestariksi 
pääsi Viljami Erkkilä Jämsästä. Ja hopeapystin puolestaan voitti Niko Tiilikainen.  Naisten 
sarjaa ei tänä vuonna osanottajien puutteen vuoksi pystytty järjestämään.

Jojopelaamisen SM-kilpailuiden tulokset

1A-sarja
1. Saska Särkilahti
2. Marko Akkanen
3. Viljami Erkkilä

Videoita sekä linkkejä kilpailuista
Ylen Uutiset – http://areena.yle.fi/tv/1613192
Ylen Verkkotoimitus – http://yle.fi/uutiset/diabolo-kisa_avasi_popkadun/6212231
Karjalainen – http://www.youtube.com/watch?v=BcNN0eItwzw
Sirkus Kumiankka - http://www.kumiankka.com/blog.php?id=120
Popkatu, kuvat osiosta päivittäiset kuvat sekä verkkotoimitus osiosta Joonan haastis, http://
www.popkatu.fi, http://www.popkatu.fi/verkkotoimitus/120-popkatu-starttasi-sm-kisoilla
Oi FM 101.5 mhz Samuli Männistön haastattelu – http://oifm.fi/tag/samuli-mannisto/
Ilosaarirock 2012 NettiTV - http://www.ilosaarirock.fi/2012/felamaa/?p=229

www.diaboloseura.fi, www.yoyo.fi

X-sarja
1. Viljami Erkkilä
2. Marko Akkanen
3. Saska Särkilahti
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3.3. Koulutustoiminta

Sirkus Supiainen ry:n koulutustoiminnan 
pääpaino on päämäärätietoisessa 
nuorisotyössä ja sirkusharrastukesn 
mahdollistamisessa etenkin maaseu-
dun lapsille ja nuorille. Pyrimme tähän 
järjestämällä monipuolista kerhotoimintaa, 
leirejä ja muita esittävään taiteeseen liit-
tyviä tapahtumia ja kursseja.

3.3.1. Sirkus Supiaisen 
koulutustoiminnasta vastaavat 
opettajat

Sirpa Uimonen
Sirpa Uimonen valmistui luokanopet-
tajaksi vuonna 1978 ja on tämän jälkeen 
laajentanut osaamistaan jatkuvasti. mm. 
opinto-ohjaajan, erityisopettajan, ilmaisu- 
ja draaamaohjaajan, tanssi-ja liiketerapian 
ammattiopintojen, johtamisen erikoisam-
mattitutkinnon sekä sosiaalisen sirkuksen 
erikoistumisopintojen muodossa

Tämän jatkuvan kouluttautumisen lisäksi 
hän on toiminut nuorisosirkusohjaajana, 
ohjannut nuorisoteattaeria sekä ilmaisutai-
toa Enossa vuosina 1978-1998 sekä luovan 
ilmaisun ja sirkuksen ryhmiä Kangaslalla ja 
Orivedellä vuosina 1998-2011.

Sirpa Uimonen on ollut myös kiinnostunut 
poliittisesta vaikuttamisesta ja toiminut 
Pohjois-Karjalan läänin taidetoimikunnan 
jäsenenä ja varapuheenjohtajana 1990- lu-
vulla 2 kautta, toiminut erilaisissa luotta-
mustehtävissä Enossa vuosina 1974-1998 
sekä toiminut Suomen NuorisoSirkusliiton 
puheenjohtajana 1997-2004 ja 2009-2011.

Vuonna 2004 Sirpa uimonen oli 
perustamassa koulua Eräjärvelle ja toimi 
tämän rehtorina vuodet 2004 -2009. 

Kaiken tämän lisäksi Sirpa Uimonen on 
opettanut myös Teatterikorkeakoulussa 
kurssia ‘luovat menetelmät opettajan työssä’ 
1998 -2003.

Tällä hetkellä Sirpa Uimonen tekee pää-
työtään erityisopettajna Orivedellä ja kokee 
työnsä Sirkus Supiaisen opetustoiminnan 
parissa sydämen asiakseen.
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Samuli Männistö
Samuli Männistön opinnäytetyö 
Teatterikorkeakoulun teatteripedagogiikan 
osastolle käsitteli hänen luomia diabolo 
state graph-, sekä graphic juggling notation 
-järjestelmiä. Molemmat järjestelmät luovat 
uusia uria koko sirkuspedagogiikan alueelle 
tarjoten uusia työvälineitä sirkustaitojen 
ymmärtämiseen ja oppimiseen laajem-
minkin. Molempien järjestelmien taustalla 
oli tarve muuttaa ja kehittää sitä kuinka 
sirkusta opetetaan. 

Männistö toimi päätoimisena opettajana 
Turun Ammattikorkeakoulussa vuodet 2004 
-2008. Tätä ennen hän toimi päätoimisena 
opettajana Sirkus Tuikku ry:ssä, 
Lappeenrantassa  2002 -2003.

Vuoden 2013 alkuvuoden Samuli Männistö 
työskentelee TKK:n myöntämällä puolivuo-
tisella työskentelyapurahalla.

3.3.2. Kerhotoiminta

Vuosina 2009 -2011 Sirkus Supiainen antoi 
kohdistettua sirkuskoulutusta eri tahoille 
mm. sosiaalisen sirkuksen hankkeen puit-
teissa. Vuonna 2012 Sirkus Supiainen jatkoi 
sosiaalisen sirkuksen parissa yhteistyössä 
Mannerheimin lastensuojeluliiton Oriveden 
osaston kanssa Orivedellä ja toiminta jatkuu 
edelleen vuonna 2013 perhesirkusryhmän 
muodossa. Tämä perhesirkusryhmä kokoon-
tuu joka toinen sunnuntai 2 h/vko. Osallis-
tujina tällä hetkellä 5 perhettä. Opettajana 
Sirpa Uimonen.

Supiaisen sirkuskerho kokoontuu viikottain 
Eräjärvellä Supiaisen harjoitustilaan tiistai-
sin ja torstaisin  Oppilaita on tällä hetkellä 
17 kahdessa ryhmässä ja perusopetuksesta 
huolehtivat Sirpa Uimonen ja Samuli Män-
nistö. Opetuskerta kestää 2h ja molemmat 
ryhmät harjoittelevat kaksi kertaa viikossa. 
Vuodessa opetustunteja annetaan 132 op-
pituntia.

Sirkus Supiaisen aikuisten liikeimprovisaa-
tioryhmä kokoontuu joka toinen sunnuntai 
Supiaisen harjoi-tustilaan Eräjärvelle, 
Opettajana Sirpa Uimonen. 

Lisäksi Sirkus Supiainen piti
diabolojongleerausryhmää Orivedellä.
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3.3.3. Joonas-koulu

Sirkus Supiainen on opettanut 
Joonas-koulussa, joka on 
Steiner-pedagoginen erityiskoulu erityistä 
tukea tarvitseville lapsille, vuodesta 2009 
alkaen. Tällä hetkellä Sirkus Supiainen 
tarjoaa sirkusopetusta 2h/vko. Opettajina 
toimivat Sirpa Uimonen ja Samuli 
Männistö. 

Vuonna 2009 -2010 tarjosimme Joonas-
koulussa ryhmäopetusta kahdelle 3 hengen 
ryhmälle. Lukuvuonna 2010-2011 ryhmiä 
pienennettiin erityisten keskittymis- ja 
kaverisuhteiden vuoksi, Tällöin opetimme 
oppilaita kolmessa eri ryhmässä.

Tällä hetkellä kaikki Sirkus Supiaisen Joo-
nas-koululla antama opetus on terapeuttista 
yksilöohjausta, jossa otetaan huomioon 
jokaisen oppijan omat heikot ja vahvat 
puolet. Pyrkimyksenä on ohjata oppilaat 
tavoitteelisesti suunniteltuun päämäärään. 
Monilla oppilailla on vaikeita tasapainoon 
ja kehonhallintaan liittyvä ongelmia ja 
sirkuksen avulla voimme harjoitella näitä 
taitoja.
 
Turvallinen ja luottava ilmapiiri on Joonas-
koululla opettaessa todella tärkeä ja ohjaa-
ja- oppilas-suhde on erityinen, ja vaatii 
muutosvalmiutta ohjaajalta. Jokaisen tunnin 
tavoitteena on saavuttaa hetki oppimista, 
suuri hetki iloa ja hyvää mieltä. Itsetunto ja 
varmuus kasvavat. 

 

3.3.4. Leiritoiminta

Sirkus Supiainen leiritoimintaan kuuluu 
monipuolista lapsille ja nuorille tarjottavaa 
harrastustoimintaa. Toiminnan tarkoituk-
sena on tukea lasten ja nuorten liikunnallista 
ja taiteellista kehitystä tarjoamalle heille 
laadukasta sirkusopetusta sekä muuta taid-
eopetusta. Sirkustaideopetus antaa lapsille 
ja nuorille monipuolisia liikunnallisia 
valmiuksia ilman kilpailullisia tavoitteita.  
Sirkus Supiainen tarjoaa sirkusopetusta 
myös aikuisille ja erityisryhmille.

Vuonna 2012 Sirkus Supiainen ry:n 
järjestämään leiritoimintaan kuuluivat

Supiaisen Sirkusleiri
25. - 30.6. Eräjärvi.
12. vuosittainen Supiaisen sirkusleiri 
järjestettiin jälleen Eräjärvellä, sirkusleirin 
ohjaajina toimivat Sakari Männistö, Samuli 
Männistö, Miika Nuutinen ja Talvi Jana-
tuinen,. Leirin johtajana toimii Sirpa Ui-
monen. Sirkusleirin päätteeksi järjestetään 
loppunäytös Eräjärven Seuratalolla.

Kuvataideleiri
11. -15.6. Kuvataideleiri Eräjärvellä. 
Kuvataideleirin ohjelmassa oli mm. 
piirustusta, maalausta, plastista muotoilua ja 
grafiikkaa. Leirin pääohjaajana toimii Sirpa 
Uimonen ja leiri päättyi yhteiseen taidenäyt-
telyyn.
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3.3.4.1. Koko perhe sirkusleirillä
Kuvaus Supiaisen Sirkusleiristä

Toukokuu 2012
Istun Cirko-festareiden avajaisbileissä. 
Olemme juuri katsoneet esityksen,
jossa Sakari Männistö heittelee palloja 
tanssiessaan Marjo Selinin kanssa ja Juha 
Rautio lukee runoja. Välillä kaikki kolme 
taiteilijaa rimpuilevat alkusuon näköi-
sessä muodostelmassa tai huitovat toisiaan 
puukoilla tilanteessa, joka tuo mieleeni 
ikiaikaisen taistelun miehen ja naisen 
muodostamassa parisuhteessa. Mutta esitys 
on nyt ohi ja istun esiintyjien ja monien 
muiden kanssa isossa huoneessa lasi 
kädessäni ja kuulen oman ääneni sanovan, 
että jos olisin nyt kaksikymmentä, menisin 
ehdottomasti opiskelemaan sirkusta. Niin, 
aina se on tehnyt vaikutuksen, tuliakrobaatit
linnanmäellä alkusyksyn pimeydessä, 
Sirkus Finlandia lapsena ja nykysirkuksen 
eri taidemuotoja yhdistävä kieli nyt aikuise-
na.

Kesäkuu 2012
Surffailen tylsistyneenä facebookissa. 
Eksyn Samuli Männistön, joka on Cirkossa 
esiintyneen Sakari Männistön veli sirkusta-
iteilija itsekin sivulle ja näen siellä 
mainoksen Supiaisen sirkusleiristä. Laitan 
heti päivämäärän kalenteriin, piirrän koiran 
näköisen otuksen siihen viereen ja unohdan 
sen sitten. Minäkö aikuisena mukaan lasten-
leirille. Jos ei nyt kuitenkaan.

Juhannus 2012
Sirkusleirin alkuun on enää muutama päivä 
aikaa. Olen soitellut useaan otteeseen Sirpa 
Uimosen kanssa, joka on tämän sirkusleirin 
emäntä, sirkusliiton puheenjohtaja ja pal-
jon muuta. Jahkailen. Huomaan valtavaa 
imua viettää kesäkuun viimeisen viikon 
Eräjärvellä 15 lapsen plus oman kolmikkoni 
kanssa, mutta joku tässä asetelmassa tuntuu 
hankalalta. Olisinhan ainoa aikuinen, joka ei 
ole opettaja eikä edes apuopettaja vaan puh-
das leiriläinen ja itse oppimassa sirkusta.

Sunnuntai
Olemme palaamassa mökiltä kotiin juhan-
nuksenvietosta, pakkaan juuri pottaa, keitet-
tyjä ylijäämäperunoita ja pussilakanapinoa 
auton takakonttiin kun se tapahtuu. Kuulen 
oman ääneni sanovan puhelimeen: Kyllä me 
oltaisiin tulossa huomenna, vieläkö pääsee? 
Toisessa päässä kuulostetaan yllättyneeltä, 
mutta silti meidät toivotetaan lämpimästi 
tervetulleeksi. Tunnin päästä olemme ko-
tona. Sitten puran auton, pakatakseni sen 
uudestaan heti aamulla. Herätyskello soi 
seitsemältä ja kannan uniset lapset au-
toon. Yhdeksän aikaan lähdemme ajamaan 
Helsinki-Tampere-tietä ollaksemme perillä
Eräjärvellä viimeistään lounasaikaan. 
Mukaan pakkaan makuupussien lisäksi 
omat 1-, 5- ja 10-vuotiaat lapseni sekä vielä 
naapurista esikoiseni ystävän 12 vuotiaan 
neitokaisen.

Maanantai
Kun navigaattori ilmoittaa, että olemme 
perillä, käännän auton pihaan, jossa seisoo 
jo valmiiksi kaksi telttaa, iso trampoliini, 
kasoittain yksipyöräisiä sirkuspyöriä, riip-
pumatto, pöytä ja tuoliryhmä. Pihan molem-
min puolin on kaksi isoa vaaleaa rakennus-
ta. Myöhemmin kuulen, että toinen niistä on 
vanha koulurakennus ja toinen entinen opet-
tajaperheen kotitalo. Nyt toinen niistä on 
Sirpan ja hänen jonglööripoikansa Samulin 
koti, sekä viikoittain kokoontuvan sirkusk-
erhon ja tämänkin sirkusleirin tukikohta.

Meille näytetään huone sisältä talosta ja 
pääsen purkamaan tavaroita autosta. Lapset 
lehahtavat suoraan mukaan tutustumisleik-
keihin, jotka ovat jo täydessä vauhdissa. En 
pidä kiirettä purkamisessa. Tavara kerral-
laan huoneeseen ja sitten ajan auton vanhan 
saunan eteen. Turvallisin paikka pihaa tässä 
vaihteessa on aurinkotuoli. Istun siinä 
puoliksi maaten ja katselen silmienraosta, 
miten Samuli ja Miika ripustavat korkealle 
puuhun kangasliinaa. Lomallahan täällä 
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ollaan. 1-vuotiaani keinuu puuhevosen 
selässä, vanhemmat lapset juoksevat polt-
topalloa, ympärillä kuhisee, minulla on 
lämmin ja hyvä olo, mikäs tässä lomail-
lessa. Ajattelen, että ennen kuin viikko on 
ohi, kiipeän vielä riippumattoonkin ja otan 
oikein rennosti.

Lounas katkaisee tuumailuni. Ohjaajat 
syövät enimmäkseen kasvisruokaa, lapset 
vetävät makkarasoppaa hyvällä halulla. 
Lounaan jälkeen kaikki ajetaan taas pihalle 
ja aletaan treeniryhmiin jako. Pysyttelen 
sivummalla. Kun lapset ovat ryhmissä, mikä 
veitsenheitossa, mikä liinassa, mikä tram-
poliinilla uskaltaudun hipsimään lähemmäs 
yhtä ryhmistä, joka touhuaa pallojen kanssa.

Aloitetaan yhdellä pallolla, Samuli opet-
taa, on tärkeää, että ote on tiukka, napakka 
puristus kämmeneen, kun pallo tulee ja 
heitto suoraan ylös. Hyvä, vähän lisää 
korkeutta, suora heitto, Samuli neuvoo. 
Ehdimme jutella pallojen viuhuessa ilmassa 
ja kuulen, että sirkuksen lisäksi Samuli on 
myös opettanut Oriveden peruskoulussa, ja 
sen kyllä huomaa. Etenemme harjoituksesta 
toiseen ja kohta, läpsyteltyäni ensin yksi 
pallo kädessä polvia ja otsaa, huomaan, että 
minulla on kohta kädessäni kolme palloa.
Outoa, sillä vaikka ne eivät vielä pysykään 
yhtä aikaa ilmassa, ei tilanteessa enää ole 
sitä samaa mahdottomuuden tuntua, mikä 
siinä on aina tähän asti ollut, kun kotona 
olen mielenhäiriössä kerännyt käsiini kolme
tennispalloa ja päättänyt, että nyt lähtee.

Veitsenheitto ei paljon eroa tikanheitosta, 
tikoilla itse asiassa aloitetaankin. Ensim-
mäisiä onnistumiskokemuksia tulee, kun 
ensimmäinen veitsi ei kilahdakaan lit-
teänä taulusta alas maahan vaan jää puu-
hun pystyyn sojottamaan. Minähän osaan. 
Lapset huutavat kannustusta toisilleen ja
minullekin. Kyllä tämä on mukavaa. Lii-
naan kiipeäminen ei sen sijaan tarjoa ensi 
yrittämällä onnistumiselämystä. Tartun 
kankaaseen Annikan ohjeiden

mukaan, kieritän jalan liinan ympärille ja 
ponnistan, mutta joku on ilmeisesti salaa 
liimannut painavia kiviä jalkapohjiini, 
sillä ne eivät nouse mihinkään. Toivotonta. 
Pitäisi olla monta kuukautta salitreeniä, että
saisi tämän vajaat 60 kiloa ilmaan näillä kä-
sivarsilla. Mutta Annika jaksaa kannustaa. 
Se on vain nopea ponkaisu ja sitten pääset 
taas jalkojen varaan, Annika tsemppaa mut-
ta luovutan tällä kertaa. Ajatus liinasta ja 
taivaalla killumisesta jää kuitenkin itämään. 
Ehkä loppuleiristä uudestaan?
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Tiistai
Juttelen paljon ihmisten kanssa. Sakarin 
kanssa puhumme eri esityksistä ja sirkuksen 
merkityksestä ihmiskunnalle, Vilhelmiina 
kertoo, miten aloitti täällä lapsileiriläisenä 
ja päätyi vuosi sitten Turkuun sirkuskouluun 
ja opiskelee nyt päätoimiseksi sirkustaiteli-
jaksi. Annika taas puhuu paljon armeijasta 
ja kouluttamisesta, senkin huomaa sillä, 
nuorella naisella on jo parempi ote lapsiryh-
mään, kuin minulla kymmenen vuoden 
äitinä olon jälkeen.

Koen pieniä onnistumisen hetkiä kolmen 
pallon kanssa. Oleellista on oikea rytmi ja 
se ettei pidä kiirettä. Seuraava pallo ylös 
vasta kun ensimmäinen lähtee jo alaspäin 
ja muista heittää kakkonen ykkösen ali, 
Samuli opastaa. Liinaa pääsen ylemmäs kun 
kaksi aikuista tukee alhaalta, no onhan sekin 
jotain ja ainakin huomaan että nälkä kasvaa 
syödessä. Jos tämän jälkeen päädyn salille 
käsilihaksia treenaamaan, tiedän ainakin 
miksi niitä treenaan. Opin myös, että kaikis-
sa tasapainolajeissa oleellista on keskivar-
talon hallinta. Siis iso tasapainopallo, jonka 
päällä täällä moni aivan pienikin leiriläinen 
tepastelee tottuneesti, yksipyöräinen ja 
nuoralla kävely treenaavaat kaikki sitä 
kuuluisaa korsettia, joka on paitsi kauniin 
vartalon, myös hyvän ryhdin ja terveyden 
perusta. Seisoskelen hetken löysän köyden 
päällä tärisemässä ja ihmettelen, miksi 
kukaan meistä kolmekymppisistä naisista 
viitsisi treenata korsettiaan tylsillä aerobic-
ja bodypump-tunneilla kun tämä on niin 
paljon hauskempaa.
Nuorin lapsistani on löytänyt trampoliinin ja 
rakastaa juosta sitä pitkin poikin. Keskim-
mäistä kiinnostaa myös trampoliini eniten 
ja vanhimmassa on samaa vikaa. Hauska 
hetki äidin ja puberteettia lähestyvän tyt-
tären välillä syntyy, kun telinevoimistelua 
harrastanut esikoiseni pääsee opettamaan 
äidille aasinpotkua ja takaperin kuperkeik-
kaa trampoliinilla.

Keskiviikko
Opetusryhmissä olo ei jaksa enää ujostuttaa, 
päinvastoin, olen innokkaimmasta päästä 
leiriläisiä, joista osa on niin pieniä, että 
heitä pitää välillä houkutella pois keinuilta 
ja patistaa mukaan kuperkeikkajonoihin ja 
yhteisleikkiin. Isommat sen sijaan treenaa-
vat kaiken aikaa niin että heitä pitää suor-
astaan kieltää välillä pois välineiltä ja
huoneisiinsa lepäämään.

Tänään uskaltaudun ensimmäistä kertaa 
yksipyöräisen selkään. 10-vuotiaat
leiriläiset treenaavat niillä jo pujottelua ja 
käsi-kädessä ajamista. Minä puristan ti-
kapuita, jotka on astettu vaakatasoon kyljen 
korekeudelle vasta-alkajan tueksi ja hoen 
mielessäni, keskivartalopito, katse eteen,
selkä suorana, pieni etunoja, vauhtia, us-
kalla ja annan mennä. Joka kerta pyörä 
kaatuu ensimmäisen polkaisun jälkeen. Joko 
se karkaa alta tai sitten se jää taakse, minun 
itseni kallistuessa eteen. Ainoat mustelmat 
saan kuitenkin sisäreisiin, joilla puristan it-
seäni vasten satulaa, kun yritän estää pyörää 
karkailemasta.

Lapset alkavat jo suunnitella lauantain 
esitysnumeroitaan, jotka esitetään naapu-
rikylässä Rönnissä, jossa esitys on osa 
lastenpäivän tapahtumaa. Lapset valitsevat 
lempivälineitään ja ohjaajat auttavat suun-
nittelussa niin, että kokonaisuudesta tulisi 
mielekäs myös katsojille. Illalla pidetään 
avoin lava, jossa kaikki halukkaat saavat 
esiintyä. Minä nostan 5-vuotiaani seisomaan 
polvilleni, käsiin tulee turvalukko, sitten 
toinen käsi irti ja hieno ojennus. Kaikki 
taputtavat. Esiintymisessäkin on oma
mukavuutensa. Illalla poikani suunnittelee 
jo minkä pyramidin voisi tehdä kanssani 
seuraavana päivänä ja mitä loruja voisimme 
lukea hänen seistessään selkäni päällä.

Kun lapset nukkuvat ja suljen silmäni tun-
nen yksipyöräisen keinunnan allani. Tätä se 
on se toiston voima.
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Torstai
Lapset ovat levottomia ja riitaa syntyy hel-
posti, Sirpa puhuu leiriväsymyksestä. Mi-
nusta tuntuu että myös esiintymisjännitystä 
on ilmassa. Me karkaamme oman pesueen 
kanssa läheiselle rannalle uimaan, kun
Vilhelmiina ja Annika juoksuttavat muuta 
porukkaa pellolla energianpurkuleikeissä.

Kun tulee sopiva tilaisuus, hiivimme 
esikoiseni kanssa heittämään veitsiä.
Huomaan, että mieleni askaroi jo sellaisissa 
asioissa, että minkä verran yksi heittoveitsi 
maksaa ja miten helppo olisi kiinnittää 
mökille ladon seinään taulu, johon niitä 
voisi heittää. Myös jättitrampoliini mahtuisi
hyvin mökille ja sirkuspalloja ja yk-
sipyöräisen voisi hankkia vaikka kotiin. Oli-
sipa kerrostalon naapureilla taas katsottavaa 
ja puhuttavaa kun me kaikki kolme vuo-
rotellen huojuisimme asfaltoidulla pihalla 
yhden pyörän päällä ja kuopus vieressä 
harjoittelisi omalla kolmipyöräisellään.
Hiekkalaatikolla seisoskeluinhoni varmaan 
myös helpottaisi, jos voisin treenata pal-
lonheittoa samalla kun kuopukseni lapioi 
tummaa ja vaaleaa hiekkaa ämpäriin.

Onnistumiskokemus tulee taas. Tällä kertaa 
yllättäen liinan kanssa. En usko, että 
hauikseni tässä ovat näiden neljän päivän 
aikana juurikaan vahvistuneet, mutta kum-
ma kyllä, saan itseni hinattua ylös. Aivan 
huipulle asti en jaksa, vaikka Annika kuinka 
huutaa alhaalla, mutta tunnen itseni silti 
uskomattoman suureksi voittajaksi, kun liu-
un hitaasti alas. Lapsia kuhisee ympärillä. 
Naapurin lapsetkin ovat jo löytäneet tiensä 
sirkusleirin vakiokalustoon ja jonottavat 
trampoliinivuoroaan siinä missä kaikki
leiriläisetkin. Naapurin aikuiset katsovat 
pitkään kun hypin trampoliinilla yksinäni 
kuperkeikkoja, istumaan laskuja, kontalleen 
menoja ja pyörähdyksiä ja puristan samalla 
vimmatusti kolmen synnytyksen kuluttamia 
lantionpohjan lihaksiani. Eivät ne naisten-
klinikan fysioterapeutit tienneet tätäkään
treenitapaa, ajattelen itsetyytyväisenä.
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Perjantai
On vahvasti viimeisen leiripäivän maku 
suussa kun herään aamulla. Tiedän, että 
haluan edelleen oppia uutta. Lapset tekevät 
läpimenoja esiintymisohjelmistaan. Oma 
suosikkini lasten ohjelmista on akrobatia-
numero, jossa melkein kaikki leiriläiset, 
ovat mukana. Yli kymmenen lapsen pyra-
midit taipuvat moneen suuntaan ja ovat 
näyttäviä. Pienimmät nousevat kevyesti ylös 
ja isot kannattavat keskikokoisia reisilihak-
set täristen. Sitten kuperkeikkoja, 
siltakaatoja, samaa, mitä tekevät meillä 
kotona telinevoimistelussakin.

Minä odotan kuumeisesti, että kuopukseni 
käy päiväunille ja karkaan pyörien kimp-
puun. Yksi, kaksi, kolme polkaisua. Edistys 
tuntuu huimaavalta, vaikka onkin ehkä 
ulkopuolisen silmissä pientä. Hyvä Helmi, 
kajahtaa taas kirkas lapsen ääni, kun poljen 
oman ennätykseni, kahdeksan polkaisua 
kaatumatta. En edes lähdön epäröinnissäni 
vakavasti ajatellut, että tulisin katumaan
sirkusleirille lähtöä, mutta nyt sydämeni 
on lopullisesti myyty. Tämän päivän ai-
kana juoksen vielä kilpaa yhdeksänvuo-
tiaan tytön kanssa ja kuulen olevani hyvä 
juoksija. Tämä onkin yksi sirkuslaisuuden 
ja varmaan kaiken muunkin yhdessä teke-
misen hienoimpia puolia, jatkuva kannus-
tus ja tsemppi, jota kaikki jakavat auliisti 
toisilleen. Esityksissäkin on ihan sama,
kaatuuko pyörä vai pysyykö pystyssä, 
yleisössä istuvat leiriläiset taputtavat joka 
tapauksessa yhtä kovaa joka välissä.

Sirkusnälkäni on varmasti huipussaan, kun 
hipsin yksin saliin muitten temppuillessa 
pellolla ja heitän kolmea palloa välillä 
seisten ison tasapainopallon päällä ja välillä 
rullalla kävellen. Iltapäivällä pyydän vielä 
neuvoa uuteen pallotemppuun ja diab-
olon heittämiseen sekä kiepsautan itseni 
nurinpäin liinassa roikkuessani. Hyvä minä!

Illalla olen tosi ylpeä itsestäni, tuntuu, että 
tämän enempää en olisi saanut itsestäni 
irti, vaikka olisin hampaat irvessä yrittänyt 
ja nyt tämä on ollut vain hauskaa. Oman 
sirkustelun lisäksi olen lisäksi ehtinyt tukea
esikoistani, joka on myös opetellut yk-
sipyöräisellä ajoa, pelailla seurapelejä, 
hoitaa yksivuotiasta, uida, saunoa, lueskella, 
harjoitella monia erialaisia akrobatiatemp-
puja lasteni kanssa, rentoutua maalaismaise-
massa, venytellä, jumpata ja jutella muka-
vien, avointen sirkus-ihmisten kanssa.

Lapsilla leirin kohokohta on vielä edessä, 
kun he huomenna kiipeävät esiintymis-
lavalle, mutta meidän perhe ei tällä kertaa 
aio esiintyä. Paras on siis ohi. Luonnostelen 
nopeasti tämän jutun vihkooni ja nukahdan
trampoliinin keinuntaan jalkojen alla. Olen 
iloinen sirkusharrastaja, vaikka kuinka 
kolmekymppinen.

-
Kotona kirjoitin facebooksivulleni: Sirkus-
leiri takana. Vastaavaa onnistumisen iloa 
olen viimeksi kokenut siinä iässä kun opin 
uimaan ja ajamaan ilman apupyöriä.

--
Kirjoittaja on helsinkiläinen elintarvikekem-
isti, kolmen lapsen äiti ja teologian 
opiskelija
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3.3.4.2. Kuvataideleiri

11. -15.6. Kuvataideleiri Eräjärvellä. 
Kuvataideleirin ohjelmassa oli mm. 
piirustusta, maalausta, plastista muotoilua 
ja grafiikkaa. Leirin pääohjaajana toimii 
Sirpa Uimonen ja leiri päättyi yhteiseen 
taidenäyttelyyn. 

Supiaisen kuvataideleirillä keskityttiin 
tänä vuonna ihmiseen ja ihmisen toimiin; 
mitä ihminen tekee ja kenen kanssa, miten 
luonto, ympäristö ja mm. eläimet vaikut-
tavat ihmisen toimintaan ja ajatuksiin, mikä 
yhdistää, mikä lähentää, mikä vieorttaa 
ihmistä luonnosta. Lasten innostus puhkesi 
kukkaan värien löytymisestä ja  niiden 
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 musteläikkiä. 
Kun musteläikät sekoittuivat märällä akva-
rellipaperilla, ihastuksen ja hämmästyksen 
hihkaisut kertoivat löytämisen ja kokeil-
emisen ilosta. Myös siemenistä ja mm. 
makarooneista koottu ihmisen/eläimen kuva 
oli innostava.
 
Surullista oli kuvata nykymaailmaa rakenta-
malla kierrätysmateriaalista asumuksia ja 
ympäristöjä kaukana tulevaisuudessa. Jos-
sakin työssä ei ollut lainkaan enää ihmisiä, 
vain paratiisin omainen saari. Yksi työ oli 
ihmisten jättämät tyhjät talot roskineen ja 
yhdessä taas ihmiset olivat kaivautuneet 
kokonaan maan alle, koska maan päällä ei 
voinut asua. Haluttiin löytää myös keinoja 
ja vahvuuksia elämän ylläpitämiseksi ja 
suojelemiseksi maapallolla.

Kuvan kautta lasten filosofinen ajattelu ja 
keskustelukyky tulee hienosti esille. Lapset 
näkevät ja kuulevat paljon enemmän kuin 
uskomme.

Purnun vierailu innoitti lapset tekemään 
vesitosten muaisia asentoja ja kuunnella 
mitä tuntemuksia ne herättivät. Tunnekoke-
musten pohjalta tehtiin exhaustic- maalauk-
sia sulavilla mehiläisvahaliiduilla, jotka 
lopuksi silitettiin paperiin. Yksi leiriläisistä 
innostui tekemään myös esittäviä kuvia 
kuten lintuja samalla tekniikalla. Lopuksi 
jokainen sai oman kipsinaamion omista kas-
voista ja oman, itse suunnitteleman paidan 
silkkipainotekniikalla. 

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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3.4. Residenssitoiminta

Vuoden 2012 alussa perustettu Supiainen-residenssi on pitkän aikavälin kokonaisvaltainen 
projekti residenssitoiminnan kehittämiseksi. Supiainen-residenssi-projektin ydin on 
kiteytetty visioon 

‘Supiainen-residenssi on kansainvälinen hyvinvoivien luovien taiteilijoiden 
vetovoimainen työskentelytalo’.

Supiainen-taiteilijaresidenssi tarjoaa mahdollisuuden määräaikaiseen työskentelyyn eri 
alojen taiteilijoille luonnonkauniissa Eräjärven kylässä. Residenssin pääpaino on sirkustai-
teella ja esittävällä taiteella yleensä. Supiainen-taiteilijaresidenssin tavoitteena on tarjota 
resursseja työskentelyyn, rohkaista vuorovaikutusta ja aktivoida taide-elämää residenssi-
paikkakunnalla.

Sirkustaiteelle ei Suomessa ole vielä juuri residenssimahdollisuuksia, joten Supiainen-
residenssi tulee todella tarpeeseen. Lisäksi Supiainen-residenssin erityislaatuisuus sirkus-
residenssien harvalukuisessa joukossa on sen sijainti luonnonkauniilla Eräjärvellä ja sekä 
samassa talossa sijaitsevat majoitus ja harjoitustilat. Harjoitustilat ovat kaiken lisäksi 
käytettävissä ympäri vuorokauden residenssijaksojen aikana. 

Taiteilijaresidenssin toiminnan lähtökohdat ja perustamissyyt
Residenssin toiminnan lähtökohtana on tarjota taiteilijoillle mahdollisuus keskittyä omaan 
työskentelyyn. Sirkukselle ei suomessa ole liikaa paikkoja joissa pääsisi tekemään sirkus-
alan tutkimusta ja harjoittelemaan rauhassa 24/7. Supiaisen residenssi mahdollistaa kaiken 
tämän koko residenssijakson ajaksi. Supiainen-residenssin pääpaino on sirkuksessa ja esit-
tävässä taiteessa  mutta residensi voidaan myöntää myös muiden taiteenalojen taiteilijoille.
Pyrkimyksenämme on myös useamman taiteilijan läsnäolo yhtäaikaa, jonka toivomme 
ruokkivan  esimerkiksi yhteistyöprojekteja vierastaiteilijoiden kesken, sekä tarjoavan edel-
lytykset taiteilijoiden väliselle vuorovaikutukselle. 
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Tarkoituksena on myös paikallisen taide-elämän kehittäminen ja stimuloiminen 
kutsumalla ulkomaisia taiteilijoita paikkakunnalle. Supiaisen residenssi voi tuoda 
kansainvälisiä vaikutteita ja näkökulmia paikkakunnalle ja sen taidetarjontaan. Tarkoituk-
semme on myös edistää  alueen kulttuuritarjontaa tuottamalla kaikille avoimia, 
kiinnostavia ja korkeatasoisia taideprojekteja.

Sirkus Supiainen on aktiivisten ihmisten perustama aktiivinen yhdistys ja tarjoaa täten 
hyvän pohjan residenssitoiminnan vireydelle. Tulemme myös toimimaan yhteistyössä 
muiden sirkusresidenssejä tarjoavien tahojen kanssa, jonka uskomme yleisesti parantavan 
sirkuksen työskentelymahdollisuuksia maassamme sekä kehittävän Suomalaisen sirkuksen 
laatua.

Residennsin hallinto ja henkilökunta
Käytännön toiminnasta Supiainen residenssissä vastaa Sirkus Supiainen ry:n 
toiminnanjohtaja oman toimensa ohella, Sirkus Supiainen ry.n hallituksen valvomana. Pyr-
kimyksenä on että pystymme auttamaan residenssiin saapuvia taiteilijoita onglemassa kuin 
ongelmassa.

Supiainen-residenssi taiteilijan näkökulmasta
Supiainen-residenssissä taiteilija voi keskittyä luovaan prosessiin ilman tuotantopakkoa.
Taiteilijalle tarjotaan resurssit: aikaa, tilaa ja mahdollisuuksien mukaan myös päiväraha. 
Toivomme näiden asioiden mahdollistavan  taiteilijan keskittymisen täysipainoisesti 
työskentelyyn, antaen mahdollisuuden tutkia ja kokeilla ideoita ja tekniikoita, miettiä mikä 
on oleellista hänen omassa työskentelyssään sekä peilata työtään uuteen ympäröivään 
taidemaailmaan yms. 

Tarjoamme myös mahdollisuudet taiteilijalle esittää omaa työtään jossain muodossa paikal-
lisille ihmisille ja muille taiteilijoille. Uskomme tämänlaisten tilaisuuksien olevan tietenkin 
taiteilijalle erittäin arvokkaita, tarjoten tilaisuuden vuorovaikutukseen.
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Taiteilijalle tarjotut resurssit
Sirkussali 7m x 10m x 3,2m (tällä hetkellä), remontin jälkeen korkeus tulee olemaan 7m
ateljee, kirjasto
pieni työpaja
yhteiskeittiö
yhteinen oleskeluhuone (televisio,stereot, dvd-soitin, videot, lp-soitin)
yksi yhden henkilön majoitushuone n. 15m2 sekä 
yksi kahden henkilön majoitushuone, noin 25m2. 
peseytymistilat
ulkosauna
rantasauna käytettävissä 3km päässä, talvisin mahdollisuusavantouintiin.

harjoitussalin varustus
PA-järjestelmä (aktiivikaiuttimet, mikseri, cd-soitin)
pieni valokalusto (himmentimet, valopöytä, teatteriheittimiä)
ilmakiinnitykset ja ilma-akrobatia välineistöä (trapetsi, kangas, ilmarengas)
jongleerausvälineitä (keiloja, palloja, renkaita, diaboloja)
Tasapainoiluvälineitä (rolabolia, yksipyöräisiä, tasapainotikapuut)
rullamattoja ja alastulopatjoja
puolapuut
itsestään seisova kireänuora
kiinnityspisteet löysälle nuoralle 
televisio, videot ja dvd:soitin
videotykki

Supiainen-residenssissä on käytössä internet-yhteys, tietokone 
sekä WiFI-verkko taiteilijan omaa laitetta varten. 

Ateljeetilaa voi käyttää hyvin kuvataiteen tai kirjallisen työn tekemiseen.

Valitettavasti, mikäli työryhmässä on useampi taiteilija emme välttämättä pysty tarjoamaan 
yksitysimajoitusta kaikille. 
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Residenssituotokset 
Supiainen-residenssissä pyrimme 
toteuttamaan yhteyden paikalliseen yh-
teisöön esimerkiksi opetus-, näyttely- ja 
esitystoimintana, opetuksena, avoimina 
ovina (open studios/work in progress) ja  
työpajoina. Uskomme että tälläisen toimin-
nan kautta residensseissä työskentelevistä 
taiteilijoista voi tulla yksi keskeinen osa 
paikallista ja alueellista kulttuuritoimintaa.
                                 
Hyöty ja vaikutus paikkakunnalle
Eräjärven ollessa hyvin pieni paikkakunta 
tahtoisimme hyödyntää 
Residenssitaiteilijoiden läsnäoloa  myös 
paikallisessa koulussa. Toivomme että 
taiteilijat voisivat vierailla koulussa 
kertomassa omasta työskentelystään, 
ja esimerkiksi kotimaansa kulttuurista. 
Toivomme että residenssimme voisi hyö-
dyttää aluetta myös monikulttuurisuuden ja 
avoimuuden lisäämisellä.

‘Taide on mahdollisuuksia sekä taiteilijoille 
että toimintaan osallistuville paikkakunnille 

ja niiden kansainvälistymiselle.’

Supiainen residenssin vieraat 2012

1. Kaputt Kollektiivi, 
‘tractatus logico saltarem’ (työnimi) 
8. - 20.5. 2012

2. Juha Rautio ja duo perikato 
Runolevyn äänittäminen 
21. - 24.6. 2012

3. Marko Akkanen / Sirkus Kumiankka, 
Timothy likes popcorn
16.-20.7. 2012

4. Työryhmä Rauni Koskinen & co. 
Ei vielä nimeä (työnimi)
30.10.-15.11. 2012

Residenssitoiminnan kehittäminen
Supiaisen residenssitoiminta käynnistyi 
vuonna 2012. Tällä hetkellä teemme kovasti 
töitä jotta saisimme toteutettua 
harjoitustilan perusparannuksen 
kokonaisuudessaan ennen vuoden 2013 
kesän pääsesonkiamme. Vuoden 2012 
residenssivierailut sijoittuivat pääasiassa 
kesäsesongille mutta tarkoituksemme on 
laajentaa residenssitoimintaa vuosien 2013 
-2014 aikana kohti ympärivuotista 
residenssitoimintaa. 

Päämäärämme on että 2014 Supiainen-
residenssi olisi ympärivuotuisessa käytössä.
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3.5. Tiedotustoiminta

Sirkus Supiainen ry tiedotti toiminnastaan 
vuonna 2012 mm. yhdistyksen www-
sivujen kautta. Tiedotustoiminnan välineinä 
käytetään mm. tiedotteita sosiaalisessa 
mediassa, internetin keskusteluryhmissä 
sekä sähköpostia. Sirkus Supiainen lähetti 
toiminnastaan lehdistötiedotteita valtakun-
nallisille ja paikallisille sanomalehdille, 
SirkusPyramidi-lehdelle sekä internetissä 
julkaistaville tapahtumatiedotuspalstoille. 
Sirkus Supiainen tiedottaa toiminnastaan 
mm. osallistumalla erilaisiin sirkusryhmille 
suunnattuihin tiedotustilaisuuksiin.

3.6. Muu toiminta

Sirkus Supiainen tukee ansiokkaaksi kat-
somiaan sirkuskenttää hyödyttäviä, taiteel-
lisesti korkeatasoisia projekteja esimerkiksi 
lainaamalla kalustoaan, välineitään tai 
antamalla ilmaista opetusta.

3.7. Yhteistyö

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

Vuonna 2012 Sirkus Supiainen ry. teki 
yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:
Oriveden seudun kansalaisopisto
Oriveden nuoriso-, kulttuuri- ja 
liikuntatoimi
Eräjärven Urheilijat 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.
Barker-teatteri ry.
popkatu ry.
Joensuun kaupunki
Helsingin kaupunki

4. Lopuksi
Strategiansa mukaisesti Sirkus Supiaisesta 
tulee yksi Suomen tärkeimmistä sirkustai-
teen kehittäjäjistä, vaikuttaja ja yhteistyö-
kumppani. Sirkus Supiainen haluaa 
parantaa avointa ja tuloksellista yhteistyötä 
sirkuskulttuurin avaintoimijoiden kanssa 
maamme sirkuskulttuurin eheyttämiseksi ja 
kansainvälisen kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi. 



51



52



53



54



55



56



57



58

Manifesti
‘Näinä aikoina viihde on vaikea laji’
työryhmä: Juha Rautio, Samuli Männistö 
ja Saija Nojonen
Demo tulevasta esityksestä 
Barker-teatteri, Turku, 31.5.2012

POIKKITAITEELLINEN ELIITTISIRKUS

Sana manifesti tulee latinasta ja tarkoittaa julistusta, 
etymologialtaan käsinkosketeltavaa. Wikipedian 
mukaan manifesti on ‘julkinen periaatteiden ja 
aikomuksien ilmoitus, joka usein liittyy poliittisiin 
aiheisiin, mutta manifesti voi myös ilmaista kirjoit-
tajansa elämänkatsomusta tai taiteellisia periaat-
teita’.

Itseään ironisesti ‘säkenöivän timanttiseksi’ kut-
suva kaksikko, runoilija-muusikko Juha Rautio ja 
sirkustaiteilija Samuli Männistö, ovat haukanneet 
poikkitaiteellisesta kinuskikakusta suurimman ja 
haastavimman palan. He purkavat, analysoivat ja 
mutustelevat taiteen, etenkin sirkuksen, musiikin 
ja runouden konventioita. Rautio lukee reseptejä 
runokirjastaan:

‘Ota kivi
Aseta kiven päälle
Kivi ja ota kivi aseta
Kiven päälle kivi ja ota kivi
Aseta kiven päälle kivi’

Manifesti koostuu teoriasta ja demonstraatioista. 
Teoriaosuudessa katsoja matkaa business manage-
ment -luennolle Raution ja Männistön konsulttifir-
man voimin. Huonosti toimiva kalvotussi soluttau-
tuu tehtäväänsä, kun eteemme piirretään lukuisia 
havainnollistavia malleja: kolmioita, ympyröitä ja 
diagonaaleja. Salaa toivon, että katsojille jaettaisiin 
ovella kalvomonisteet, joihin esityksen aikana olisi 
mahdollista kirjoittaa muistiinpanoja runosirkuk-
sen resursseista ja yhteydestä muihin taidekentän 
toimijoihin.

Esityksen demonstraatio-osuudet ovat häm-
mentäviä, humoristisia ja hätkähdyttäviä. Suomen 
lakia silvotaan vikisevällärei’ittemellä rytmik-
käästi, omena puolitetaan linkkuveitsellä suoraan 
kämmenellä ja katsoja perehdytetään graafiseen 
jongleerauksen merkitsemisjärjestelmään. Viimei-
sen esimerkkinä esitetään teos kahdelle jonglee-
rauspallolle ja ukulelelle. Runoilija jongleeraa ja 
Sirkustaiteilija Männistö soittaa melodikaa.

‘Minut on koulutettu tappamaan
Minun vanhempai on koulutettu tappamaan
He haluaisivat minunkin kouluttavan lapseni tap-
pamaan
Äänestämään vaaleissa
Katsomaan toiseen suuntaan
Ei toiseen suuntaan! Toiseen suuntaan ei!’

Barker-teatterin tila on yksinkertainen blackbox, 
johon on asetettu kaksi tukipistettä: vasemmalla 
pöydällä piirtoheitin, oikealla läppäri ja äänimik-
seri. Tekniikan hallitseminen suoraan lavalta vaatii 
veronsa, ja hetkittäin lennokkaat ideat törmäävät 
vääriin koskettimiin ja nappuloihin. Teknisen toteu-
tuksen puutteista huolimatta esitys kulkee ironian 
ja nerokkuuden rajalla. Kaksikon manifestiä ei voi 
lähestyä vakavasti mutta siitä löytää melkein kaiken, 
mitä katsojana olen tullut hakemaan. Teos hyökkää 
pilke silmäkulmassa ja haarukka kädessä elitististä ja 
sulkeutunutta taidemaailmaa vastaan.

Raution ja Männistön esitys on kannanotto kantaaot-
tamisesta väsymiselle, joka huipentuu varsinaiseen 
manifestiin, Raution runokokoelmasta löytyvään 
kirjoitukseen pohjoisella seinällä. Manifestin luke-
misen aikana Männistö tuo fyysisesti katsojan eteen 
tasapainoilun poikkitaiteellisella kentällä. Painovo-
iman uhmaaminen saavuttaa huippunsa sirkustaiteili-
jan alastonta vartaloa pitkin kulkevissa jääpalloissa. 
Eikä siinä vielä kaikki: taiteilijan verta valuu veteen 
ja katsoja seuraa punaisen ruumiinnesteen laimentu-
mista oranssiksi isolta valkokankaalta. Viikko aiem-
min oli Hyvinkään ampumavälikohtaus ja Helsin-
gissä tapahtunut taas perhesurma.

‘Okei itsemurha on vaihtoehto
Okei armomurha on vaihtoehto
Okei kunniamurha on vaihtoehto

Vaihtoehtomurha on vaihtoehto
Vaihtoehtomurhan vaihtoehto on jo viihdyttävää
JA NÄINÄ AIKOINA VIIHDE ON VAIKEA LAJI’

- Erika-Evely Eisen, Sirkuspyramidi 3/2012

Esityskritiikkejä
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Miehet oransseissa haalareissaan
-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-esityksensä 2008. Yhteensovitettu ko-
konaisuus kestää reippaat kaksi tuntia.

Kesto tulee kanadalaisen Godspeed youblack em-
perorin 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 kuuntele-
maan hyvää musiikkia, jota esiintyjät visualisoivat 
näyttämötapahtumissa. Visuaalisuuteen onkin teok-
sessa panostettu ja näyttämökuva kaihtaa kaikkea 
sievistelyä ja panostaa rosoisuuteen. Oranssia ei ole 
pelkästään miesten haalareitten värissä vaan myös 
pallot ja keilat ovat appelsiininvärisiä tai keltaisia.

Marko Kallelan ja Samuli Männistön valot tekev-
ätnäkymästä hienosti muuntuvan, ja ajoittain taka-
seinään heijastetut kuviot tai harsokankaan takana 
tehdyt numerot tuovat näkymään vaihtelua. Valkoiset 
kuutiot puolestaan ovat sekä lavastusta että osa akro-
batianumeroita.

Esiintyjiä on kaikkiaan kahdeksan miestä, jotka on 
puettu oransseihin haalareihin kuin sirkusduunarit 
ikään. Esityksen motoksi on nimetty lausahdus ‘riit-
tää, 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 pop-
poo. Männistö ja Nuuutinen jongleeraavat muiden 
toimiessa roudareina välineiden vaihtuessa. Alkuosa 
etenee verkkaisesti totisten miesten puurtaessa yhä 
uudestaan numeroitaan. Tunteen purkauksiin miehet 
eivät antaudu vaikka välillä vähän toisiaan tönivät-
kin.

Väliajan jälkeen sen sijaan Lauri Koskinen, Lasse 
Piironen, Sami Suominen, Pekka Laamanen, Aleksi 
Laurila ja Jarmo Humalajärvi ottavat näyttämön hal-
tuunsa ja esityksen meno muuttuu aktiivisemmaksi. 
Intensiteetti nousee merkittävästi, kun näyttämön eri 
osissa alkaa tapahtua niin jongleerausta kuin akroba-
tiaa.

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

Kaisa Kurikka, Turun Sanomat ke 24.8.2011
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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 tapahtumaa 
Helsingissä.

Pohjolan parhaat ja mielenkiintoisimmat jonglöörit 
tapaavat ja vaihtavat näkemyksiään. Yleisölle näytet-
tiin kompakteja herkkupaloja Gaalassa, jonka Män-
nistö juonsi pikkuironiseen tyyliinsä.

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

Hauskimmasta ja innovatiivisimmasta päästä oli-
vat Olli Vuorisen pienet tunnelmoinnit. 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 kommentoivat 
hilpeästi tapahtumia.

Tanskalaisen Lauge Benjaminsenin numero on su-
vereenia pallojen käsittelyä. Vauhdikasta ja viihdyt-
tävää show’ta diskobiittiin, mutta ei muuta. Antin ja 
Makun paridiabolojuttu sen sijaan tempasi täysillä 
kelkkaansa. Jerina Hintikan ja Laura Koskisen ren-
gastrapetsi ja vannenumerot eivät ole aivan jongleer-
austa, mutta kaunista katsottavaa silti.

Eikä Valko-Venäjä ole varsinaisesti Pohjoismaa, 
mutta mielellään Pavel Evsukevichin huikeita taitoja 
katseli. Slaavilaiseen tapaan esitys on superdramaat-
tinen show, vähän Euroviisujen tapaan camp-asen-
teella katsottava. Väheksymättä.

Jussi Tossavainen
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Turun Sanomat 15.4 2011 02:31:36

• Sirkus Supiainen: Kannumiehen kumma sirkus. 
Ohjaus Samuli Männistö, valosuunnittelu 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 sirkusspe-
ktaakkelien tarjoaminen, eikä sitä tee Kannumiehen 
kumma sirkuskaan. Esityksen mentaliteettia voisi 
pikemmin nimittää kaveripiirisirkusteluksi, pien-
imuotoiseksi esittämiseksi, jossa esiintyjien ja katso-
jien välillä on kaverillinen suhde.

On viehättävää, kun jonglöörit Samuli Männistö ja 
Miika Nuutinen vaikuttavat iskevän silmää katso-
jille, joko kuvaannollisesti tai välillä kirjaimellis-
estikin. Esimerkiksi silloin, kun roolihahmon viik-
simaski vinoutuu tai diabolo lentääkin videotykin 
päälle, tuskin tarkoituksella.

Esityksen kulkua sitoo yhteen kannumiehen taika-
temppuja tekevä ja musisoiva nukkehahmo, yhden-
lainen sirkustirehtööri. Erilaiset jongleerausnumerot 
ja tikkailla tasapainottelu seuraavat toisiaan pai-
koitellen hienosti toimien, paikoitellen vähemmän 
hienosti.

Männistö ja Nuutinen muuttavat roolihahmojaan nu-
merosta toiseen, joten eteen tuodaan niin pöyhkeää 
ranskalaista baskeripäätä kuin kurimuksessa kärsivää 
sirkuseläintä. Nähdään esityksessä huima lentävä 
trapetsi -numerokin, tosin tietokonepeliversiona.

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

Näkymästä syntyy kliseinen kimppu, jossa tun-
nelmamusiikki 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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HS - Kulttuuri - 12.4.2010

Karhuryhmän esitys Kuningasohjus Turun Barker-
teatterissa. Ohjaus,käsikirjoitus ja esiintyminen 
Samuli Männistö, lavastus ja puvut LauraPoranen, 
valot Vespa Laine, teksti/musiikki John S. Hall.

Kuningasohjus osuu ja upottaa

SIRKUS. Samuli Männistö ei ole koskaan halunnut 
tehdä sirkustaidettaan helpoimman ja ilmeisimmän 
kautta. Hän kokeilee ja venyttelee rajoja äärim-
milleen. Poikkeusta ei tee Kuningasohjuskaan.

Esityksessä ei voi puhua yhden miehen show’sta, 
koska taustalla kuuluvat John S. Hallin lausumat 
runot ovat vähintään yhtä tärkeässä roolissa. Jutun 
nimi on lainattu Hallin King Missile -nimiseltä 
avantgarde-bändiltä.

Avantgardea on myös Männistön iltamat. Eikä 
täysin vailla absurdia huumoria. Osin temput kuvit-
tavat runoja, kuten alun meditaation tylsyydestä 
kertovassa osassa. Männistö veivaa siinä lankasil-
mukkaansa kuin rukousnauhaa. Kirjaimellisesti 
kuvittavia ovat myös piirtoheitindemonstraatiot ja 
diashow’t. Ensin mainitulla nähdään kuvaus Garyn 
ja Melissan seksielämästä. Ei siis mitään lastensi-
rkusta. Ilma on sakeana f-sanasta.

Paikoin Männistön juttu on antiesittämistä. Joissa-
kin kohtauksissa tehot syntyvät ristiriidoista runo-
jen ja näyttämön toiminnan välillä. Esimerkiksi 
kun Männistö temppuilee tikapuilla maireasti 
hymyillen ja yleisöä kosiskellen, kuullaan taust-
alla toive presidentti Bushin hitaasta ja kivuliaasta 
kuolemasta!

Sirkustaiteilijana Männistö on erityisen innovati-
ivinen. Diabolokohtaus on suurten eleiden pientä 
draamaa.

JUSSI TOSSAVAINEN
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Verta ja hikeä ilman kyyneleitä

Turun Sanomat 11.4 2010 02:32:27

• Sirkus Supiainen/Karhuryhmä: Kuningasohjus. 
Ohjaus ja käsikirjoitus Samuli Männistö, lavastus 
ja puvut Laura Poranen, valosuunnittelu Vespa 
Laine, teksti/musiikki John S. Hall/King Missile 3. 
Esitys 9.4. Barker-teatterilla.

Sirkus Supiaisen Karhuryhmän Kuningasohjus -es-
itystä voisi nimittää underground-nykysirkukseksi, 
sillä siitä puuttuu kaikenlainen keskiluokkainen 
sievyys ja siveys. Ja juuri siksi esitys on nautinnol-
linen.

Samuli Männistön yhden miehen esitys rakentuu 
yhdysvaltalaisen runoilijamuusikon John S. Hallin 
ja tämän avantgarde-yhtye King Missile 3:n tek-
steihin ja biiseihin.

Vasemmistoradikaali Hallin tekstit suuntaavat 
ohjuksiaan kohti jenkkilän konservatiivipolitiikko-
ja. Lisäksi tykityksen alle joutuvat keskiluokkaiset 
käsitykset niin seksistä kuin taiteesta, ja ylipäätään 
kaikenlaiset romantisoidut ylevyydet asettuvat 
ironian piikittämiksi.

Kuningasohjuksessa kuullaan lukuisia Hallin 
huutamia ja laulamia runoesityksiä. Männistön 
lavaperformanssi asettuu sekä kuvittamaan tekstejä 
että niitä vasten. Esityksen aikana Männistö jon-
gleeraa taitavasti palloilla ja keiloilla, tasapainoilee 
tikkailla, tekee huikean diabolonumeron ja huvittaa 
taikuudella.

Temput eivät välttämättä onnistu ainakaan ensi 
yrittämällä, mutta tämäkin sopii tismalleen esityk-
sen konseptiin. Tempuissa ei ole kyse lopputulok-
sesta vaan niiden tekemisestä.

Lavastus muistuttaa kotikutoista ja vastakarvaista lu-
entosalia. Piirtoheitin kököttää etualalla ja takana on 
keltaisilla muistiinpanolapuilla täytetty valkokangas.

Tämän pehmeästi elävän kangaspinnan funktio pal-
jastuu, kun esityksessä siirrytään kuvittamaan Hallin 
Synnytyksen ihme -runoa, joka käsittelee kaikkea 
muuta kuin kaunistellen raskauteen johtavia tapah-
tumia. Männistö heijastaa kankaalle pornografisia 
kuvia, joissa näkyvät paljaat ihmiselimet hukkuvat 
kankaan pintaan.

Piirtoheitintä ei käytetä kalvosulkeisiin vaan kuvit-
tamaan verenvuodatusta käsittelevää runoa. Män-
nistö muka viiltää veitsellä itseään sormeen, josta 
vesisäiliöön valutettu veri heijastuu kankaalle kuin 
elävässä maalauksessa.

Erilaiset kipuun ja kivun aiheuttamiseen liittyvät ku-
vat toistuvat runoissa, mutta ihan yhtä paljon runot 
ja koko Männistön esiintymisen arsenaali asettavat 
kipuilevan elämänasenteen humoristiseen asentoon.

Vaikkei esityksen aikana mihinkään hervottomaan 
nauruun päädykään, saa aivan alusta asti naureskella 
teräville yksityiskohdille, hienoille tempuille, out-
oudelle ja etenkin esityksen rankalle meiningille.

Kuningasohjus ei siis ole mitään kaunosielujen 
sirkusilluusiota vaan rajunkin asenteen kyllästämää 
performanssia, joka säilyttää kuitenkin letkeän miel-
lyttävyyden alusta loppuunsa asti.

KAISA KURIKKA
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Lapin Kansa 16.11.2010

Kuningasohjus -esitystä käsittelevä ote 14.11.2010 
Vitus -festivaalilla pidetyn näytöksen arviosta.

Sirkus Supiaisen Kuningasohjus
…
Samuli Männistön ohjaama, käsikirjoittama ja esit-
tämä Kuningasohjus lupasi käsiohjelman mukaan 
paljon ja sai ennakko-odotukset korkealle. Erityisesti 
viidentoista vuoden ikäraja aiheutti melkeinpä pelon-
sekaista uteliaisuutta.

Pääosin F-sanan ympärille rakentuva tekstimaailma 
huvitti alkuun mutta loppua kohden sai jo haukot-
telemaan. Mukaan mahtui toki hyviäkin tekstillisiä 
hetkiä, tosin keskittymisen rajaaminen pelkkään 
kuunteluun tai katsomiseen ei aina onnistunut. Tämä 
johtui lähinnä siitä että ajoittain näyttämöllä tap-
ahtuva tekeminen oli tarkoituksellisestikin erotettu 
äänimaailmasta.

Paitsi äänen puolesta myös muuten esitys pysyi 
pääasiassa navan alapuolisella alueella. Tämä ei 
sinänsä häirinnyt tai saanut ahdistumaan. Toisaalta 
se ei myöskään sen kummemmin shokeerannut, 
varsinkaan kun loppujen lopuksi kaikki vietiin vain 
puolitiehen. Lapsen alkuun panemisen havainnol-
listaminen pornokuvia apuna käyttämällä saa odot-
tamaan enemmän, kenties jopa alastonta esiintyjää 
lavalla.

Rekvisiitan määrä oli melkoinen, eikä ihan jokainen 
esine ehtinyt saada vuoroaan näytöksen aikana. Lu-
kuisten akrobaattisten välineiden lisäksi näyttämölle 
oli kannettu piirtoheitintä, muistilappuja ja paljon 
muuta. Esiin pääsivät myös esimerkiksi vesi ja veri.

Kokonaisuutena Kuningasohjus oli teos, jossa muka 
raflaavan tekstin höysteenä esitettiin helpohkoja 
sirkustemppuja melko kehnolla tekniikalla toteutet-
tuna. Se, oliko näin juuri nimenomaan tarkoitettukin, 
jäi epäselväksi. Esityksessä oli hetkensä, ajattel-
emaan se ei kuitenkaan pakottanut.
…

Outi Kallas
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Palloja, keiloja, tasapainotikkaita ja diaboloja ilman 
säihkettä ja spektaakkelia.Levyllinen duunarisirkusta 
 
Sirkusremonttia totisin elein  
 
• Sirkus Supiainen: Gathering Storm. Ohjaus Samuli 
Männistö, musiikki Godspeed you black emperor!. 
Ensi-ilta 10.12. Barker-teatterissa, Turun vapaan 
tanssin näyttämöllä.  
 
Sirkus Supiaisen jonglöörien Samuli Männistön 
ja Miika Nuutisen uusi esitys on totisten miesten 
toimintaa. Vajaan tunnin mittaisen esityksen aikana 
miesten naamat pysyvät perusilmeessä. Tässä nyky-
sirkusesityksessä ei hymyillä väkinäisesti tai oteta 
yleisöön suunnattuja poseerausasentoja vaan py-
sytellään ytimessä eli käsien työssä.  
 
Juuri tässä onkin Gathering Storm -esityksen perus-
pointti. Se asettuu vastoin perinteisten areenasirkus-
esitysten mentaliteettia, esiintyjyyttä ja spektaakkeli-
nomaisuutta kaikilla tasoillaan. Esitystä on vaikea 
katsoa suhteuttamatta sitä perinteisempään sirkusil-
maisuun.  
 
Männistö ja Nuutinen on puettu oransseihin haalarei-
hin kuin alleviivaamaan heidän tekemäänsä sirkus-
remonttia. He ovat keskittyneet täysin duuninsa 
tekemiseen eli tasapainotteluun tikkailla ja ennen 
kaikkea jongleeraamiseen. Välillä pyyhitään hikeä 
pois, sillä sirkuksen tekeminen on hikistä meininkiä 
eikä mitään henkistä silottelua. Miesten totisuus 
alkaa vähän naurattaakin esityksen kuluessa.  
 
Kanadalaisen Godspeed you black emperor! 
-yhtyeen Lift Your Skinny Fists Like Antennas 
to Heaven -levyn (2000) kaksi puolta soitetaan 
vinyylisoittimella. Miehet itse vastaavat valaistuk-
sen muutoksista kääntämällä valopöydän pöniköitä 
tarvittaessa. Tee se itse -asenne kyllästää esityksen 
kauttaaltaan, mutta kyse ei ole kotikutoisuudesta 
vaan pelkistämisestä ja paljaudesta. Esitystä on ilo 
katsoa.  
 
Miehet jongleeraavat yksin ja yhdessä, palloilla ja 
keiloilla, diabololla eikä keskittyminen herpaannu 
vaikka kaikki ei aina toimikaan. Esityksen väreet 
noudattavat musiikin menoa, ja hienoon kliimaksiin 
tullaan loppupuolella. Miehet jongleeraavat hurjassa 
vireessä mattamuovisen, katosta laskeutuvan peit-
teen takana, jolloin katsojat näkevät kaiken kuin 
sumussa tai varjoesityksenä.  

 
Silloin ollaan myrskyn silmässä ja kaaosmaisuus 
korostuu. Vaikutelma on hieno, sillä jongleerauksen 
säännönmukaisuus alkaa hajota ja saada aggressiivi-
siakin piirteitä.  
 
KAISA KURIKKA  
 
Julkaistu 12.12.2008 1:30:50 

‘... Sirkus Supiainen on Gathering Storm -teoksessa 
yhtä kuin kaksi jonglööriä eli Samuli Männistö ja 
Miika Nuutinen. Teos on tehty niin antiviihdyttäväk-
si, kuin on mahdollista. Männistö jopa antaa luvan 
vastata kännyköihin esityksen aikana.  
 
Työhaalareissaan miehet toistavat konemaisia koreo-
grafioitaan, väliin jopa selin yleisöön. He tahkoavat 
urakkaansa totisin ilmein ja käyvät itse hoitamassa 
valo -ja äänipöydän säädöt. Vieraannutavaa, jos 
mikä. Esityksessä on tarkoituksellista suorittamisen 
makua; hoidetaan putkeen sarja temppuja eikä jäädä 
odottelemaan kiitoksia.  
 
Samuli Männistön koreografiat ovat aina olleet 
kiehtovia ja yllätyksellisiä, eikä tämäkään esitys tee 
poikkeusta. Godspeed you Black Emperor - yhtyeen 
rahiseva vinyyli on tehokas tausta teokselle.’ 

HS 26.1 2009 
JUSSI TOSSAVAINEN 
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Nykysirkuksessa taitelija tekee kaiken itse 
 
Vain puhuria  
 
Miika Nuutinen ja Samuli Männistö pyrkivät jon-
gleeraamalla seuraamaan isiensä työnteon periksian-
tamatonta puurtamista. Jos suomalainen mies onkin 
selkä hiessä, vaiti ja ilmeettömänä hakannut hehta-
aritolkulla metsää, Nuutisen ja Männistön palloilla ja 
keiloilla taiteilu jää poikien leikin tasolle. Taitoa ja 
rytmitajua miehiltä toki löytyy, mutta teoksena Gath-
ering Storm on kypsymätön ja jäsentymätön. Teok-
sen jälkeen jää miettimään, oliko tässä nyt muuta 
näkökohtaa, kun katsoa kaverusten harjoittelua?  
 
Merja Koskiniemi 

HS arvio 6.4. 2008  
 
Miehekäs sirkuksen antispektaakkeli  
 
Nosta luiset nyrkkisi kuin antennit kohti taivasta; 
se on ehkä erikoisin vastaan tullut esityksen nimi. 
Turun Taideakatemian nykysirkusesitys ei paljon 
anna avaimia nimen tulkintaan. Se herättää vision 
Akseli Gallen-Kallelan pellavapäisestä Kullervosta 
puimassa nyrkkiä taivaalle.  
 
Yhteensä kahdeksan miehen voimin tehdystä esi-
tyksestä voisi odottaa samanlaista uhoa ja vimmaa. 
Mutta onneksi ei. Tässä ei ole mitään äijäilyä tai 
testosteroniterherhentelyä.  
 
Samuli Männistön hauskasti ohjaamassa teoksessa 
ollaan pikemminkin poikamaisen uteliaita, kokeil-
laan ja kehitellään erilaisia juttuja - ja niiden lomassa 
heitetään vähän volttia. Männistö on suomalaisen 
kokeellisen jongleerauksen pioneereja, joten luon-
nollisesti tässäkin temput toteutetaan ei-ilmeisimmän 
kautta.  
 
Kupittaan Timantti-teatteri on pieni studiomainen 
tila, jossa esiintyjät tulevat liki katsojaa. Tälläinen 
tarkoituksellinen antispektaakkeli sopii sinne hyvin. 
Läheisyys myös paljastaa haasteellisesti esiintyjien 
joka eleen ja liikkeen. Miesten kannattaakin treenata 
näyttämöläsnäoloa, temput ovat kyllä hallussa erino-
maisesti.  

 
Männistö osaa rakentaa jännitteitä esitykseen. Kivi-
kasvoisen mieskuusikon hauskan hyperaktiivista 
rytmiheppua esittävä Lasse Piironen tuo hyvän kon-
trastin kokonaisuuteen. Ohjauksella ja valoilla luo-
daan hienoja visioita tavallaan kätkemällä tekniikka 
ja osin tekijätkin. Hämärässä loistavat huojuvat 
sauvat ovat lumoavia silloinkin, kun paljastuu niiden 
keikkuvan miesten otsilla. Toimintaa hajotetaan 
ympäri näyttämöä, jolloin katsojan valinta ratkaisee.  
 
Esitys ei pyri vääntämään väkisin komiikkaa, mutta 
se jättää hyvät fiilikset. Viimeistään lopussa, jossa 
sähköurkua soitetan lennossa koko köörin voimin. 
Varsinaista jongleeraustahan urkujen soitto onkin! 
Kuten kaikki tässä raikkaassa kokonaisuudessa.  
 
Jussi Tossavainen 
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Begemot vastaan Buster K.
Antakaas kun kerron! Olen tanssiteatteri Erin kat-
somossa. Näyttämöllä istuu mies kuin Bulgakovin 
mestariromaanista repäistynä. Puvustuksesta päätel-
len Begemot siinä kurtistelee kulmiaan. Paikalle ei 
saavu hän, tuo toinen, jota Begemot odottelee.
Verhoissa silti rapisee, ja Begemot luo katseita 
katsomoon. Hän epäilee eturivin nuorta naista vei-
jariksi. Kun toinen, yhdenlainen Buster K. hänkin, 
häärää taustalla, Begemot ei enää jaksa. Nauhurit ja 
c-kasetit vaihtavat paikkaa, ja kun Buster K. asettuu 
paikoilleen jongleeraukseen tarvittavien renkaittensa 
kanssa, alkaa eräänlainen kilpasoidinmeno. Begemot 
kitaroineen vastaan Buster K renkaineen. Läps läps, 
Syvä joki.

Olen siis uudessa sirkuksessa, jossa huumorilla, 
mustalla ja valkealla, on tärkeä osuutensa. Esitys 
Memo kertoo pisaroista, joista tulvat muodostuvat.
Mielihyväpojoja
S
amuli Männistön ja Matti Selinin käsikirjoittama 
Memo sisältää intertekstuaalisia yhtymäkohtia 
sirkuksen ulkopuolelle. Tosin, voiko lähinnä pan-
tomiimin keinoin kerrottavasta tarinasta käyttää 
tuota sanaa? Ja ehkä sana ”tarina” on sekin liioitte-
lua? Kahdesta sirkustaiteilijastahan esityksestä ker-
rotaan, eivätkä sirkustemput aivan maailmanluokkaa 
ole nekään.

Katsojalle annettu vapaus nähdä haluamaansa on 
juuri kuitenkin tämän esityksen vahvuus. Esittävän 
taiteen estetiikasta tarkasteltuna näyttämötyypit eivät 
ole vakuuttavimmillaan. Jos kuitenkin mielikuvituk-
selle ja varsinkin huumorille annetaan arvoa, Matti 
Selinin ja toisen näyttämöhäärijän, Sampo Kurpan, 
yhteistyölle suo paljon mielihyväpisteitä.
Silti esitys nakertaa esiin ajatuskaiherruksia 
varsinkin äänimaailmansa suhteen. Osa kiertävästä 
äänestä ja äänisäröistä on perusteltua ja ehkä te-
hokeinonakin pohdittua. Epäilys siitä, että äänima-
ailmassa osa häiriöistä tuli tekijöillekin yllätyksenä, 
kytee kuitenkin vahvana. Jongleeraus, yksikäsikita-
rointi ja rytmin löytäminen jättivät ensi-illassa osan 
komiikastaan puutumisasteelle.

Menisit sirkukseen!

Memon anti ei nojaa rengas- tai pallojongleerauk-
seen, ei diabolon kanssa temppuiluun, ei tulishow’n 
varaan, ei taikurin veitseen eikä mattoakrobatiaan. 
Samuli Männistön ohjaus käyttää kaikkea tätä 
hyväkseen, mutta tärkeintä on yhteyden luominen 
katsomoon.

Uudessa sirkuksessa ideana lienee myös, että 
arkipäivän huumorin yhteyteen sirotellaan läsnäo-
loelementtejä, joista naapurin mies huudahtaisi 
ihmeissään: ”Menisit sirkukseen temppuinesi!” No 
niin on tehty.

Memossa Matti Selin antaa opinnäytetyön osaamis-
estaan ja kyvystään kestää epäonnistumistenkin syn-
nyttämä riemutuntemusten kirjo. Tekniikan hiontaa 
voi aina lisätä, mutta rosojen lähtiessä myös esityk-
sen varsinainen sisältö voi muuttua sileäksi. Selin ei 
ole näkemyksineen yksin.

ERKKI KANERVA
• Samuli Männistö ja Matti Selin: Memo. Turun taid-
eakatemian sirkus, ohjaus Samuli Männistö, lavastus 
Laura Poranen, valot Eero Auvinen, puvut Kitte 
Klemettilä, ensi-ilta tanssiteatteri Erissä 17.5.
Julkaistu 20.5.2006 4:06:42 
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Sirkus keskittyy olennaiseen
Turun taideakatemian sirkuslinjan ja kaupunginteat-
terin yhteistyönä valmistunut Sirkus Lumière -esitys 
sopii aikuiseen makuun. Teoksen ikäsuosituksena on 
seitsemän vuotta, mikä vaikuttaa sopivalta. Esitys 
ei ole varsinainen joulusirkus, jos termillä viitataan 
tonttuhahmoihin, possuihin ja poroihin. Sirkus Lu-
mière sopii meneillä olevaan vuodenaikaan valosta 
ja sen puutteesta syntyvien tunnelmiensa vuoksi.
Samuli Männistön ohjaama esitys ei kerro tarinaa 
eikä siinä ole etenevää juonta. Teos pysyykin parem-
min koossa kuin aiempien vuosien yhteistuotannot. 
Männistön käsikirjoitus on kunnianhimoista nyky-
sirkusta, jossa ei harhailla tarinallisilla sivupoluilla 
vaan keskitytään olennaiseen.
Kolmannen vuosikurssin sirkusopiskelijoiden tai-
tojen esittely saa esityksessä suurimman osan. Tem-
put myös seuraavat toisiaan ilman päällekkäisyyksiä, 
jolloin ne saavat ansaitsemansa huomion. Väliai-
koineen kaksi tuntia kestävä esitys voisi tosin olla 
tiiviimpi ja useimmat temppunumerot ovat turhan 
pitkiä.
Äänet ja valot
Esityksen koossapitävä voima on Antti Hynnisen 
mahtava ja laajaskaalainen musiikki, jonka esittää 
kolmijäseninen bändi. Toinen esityksen läpikäyvä 
juonne on valoilla luotu visuaalinen ilme. Valosuun-
nittelusta vastaavan Timo Ollilan visiointi rakentuu 
vastakohtaisuuksille. Ajoittain näyttämö on kovin 
pimeä, ajoittain se täyttyy hienosti hehkuvista 
värisävyistä.
Bändi soittaa pääsääntöisesti näyttämön pyörivällä 
osalla ja sen liikettä käytetään esityksessä hyväksi. 
Teatterin ison näyttämön tarjoamat syvyysulottuvuu-
det jäävät esityksessä hyödyntämättä - suurin osan 
itse sirkustempuista tapahtuu etunäyttämöllä.
Esityksen nimessä oleva Lumière viittaa yhtäältä 
elokuvataiteen pioneeriaikoihin. Tämä yhteys tulee 
esiin Lasse Ilanon videoprojisoinneissa. Jotkut niistä 
muistuttavat varhaisen elokuvan teknisistä valmi-
uksista tarjotessaan katkonaista liikekuvaa. Hauska 
yksityiskohta on live-kuvan käyttö Hanna Moisalan 
tasapainoillessa tiukkanuoralla. Kun Moisala kävelee 
nuoraa pitkin, tarjotaan siitä samalla projisoitua ku-
vaa toisesta näkökulmasta, jolloin kohtaus säilyttää 
mielenkiintoisuutensa.

Temppujen tekijät
Tämän vuoden esityksessä ei ole mukana lainkaan 
klovneriaa eikä esitys muutoinkaan pyri hauskuut-
tamaan vaan pikemmin saamaan katsojat ihmettel-
emään. Kalle Lehto, Petra Niskanen ja Antti Nerg 
jongleeraavat renkailla ja Nergin soolojongleeraus 
on yksi esityksen kohokohdista. Kiinalaisella tolpal-
la taiteilu on puolestaan Lehdon ja Tomi Heikkilän 
aluetta.
Erika Halosen käsilläseisontanumero ja Susanna 
Ahon löysänuoralla tasapainoilu ovat jännittäviä. 
Milla Hintikan, Outi Ikosen ja Ahon trapetsinumero 
on hienosti rytmitetty ja yksi kauneimmista. Heidi 
Aho puolestaan temppuilee vertikaalikankaalla.
Opiskelijoiden taitotaso on vaihtelevaa, mutta 
ainakin kaikki vaikuttavat innostuneilta esiintyjiltä. 
Olisi epäreilua odottaa teoksen numeroilta huimaa 
innovatiivisuutta ja säväyttäviä temppuja, onhan 
kyseessä opiskelijaesitys. Sellaiseksi Sirkus Lumière 
on tarpeeksi taidokasta työtä.

KAISA KURIKKA
• Turun taideakatemian sirkuslinja ja Turun 
kaupunginteatteri: Sirkus Lumière. Ohjaus ja käsikir-
joitus Samuli Männistö, lavastus Männistö ja Laura 
Poranen, valosuunnittelu Timo Ollila, musiikki 
Antti Hynninen, videoprojisointi Lasse Ilano, pu-
kusuunnittelu Marjo Haapasalo, koreografia Minna 
Karesluoto, maskeerauksen suunnittelu Heidi Klaa-
vuniemi. Ensi-ilta 29.11. Turun kaupunginteatterin 
päänäyttämö.
Julkaistu 2.12.2006 1:32:30 



69

Taideakatemia: Toni Valta Uncovered
Kyky kyseenalaistaa oma taiteensa on eräs todel-
lisen taiteen tunnusmerkkejä. Uusi sirkuskäsitys 
nojaa vankasti tällaiseen kykyyn. Temput tehdään 
yhtä suurella vaatimustasolla kuin perinteisessäkin 
sirkuksessa, mutta mukaan sirkusretkeen otetaan 
ripaus myös romantisoitua arkea ja kosolti huumo-
ria. Suurta osaa niin sanotusta uudesta sirkuksesta 
voisikin kutsua stand up -sirkukseksi.
Sirkustaiteilija Toni Vallan lopputyö jakaantuu 
kahteen osioon. Toni Valta Uncovered -esityksen 
perinteinen sirkusnumerointi vie puolet esitysajasta. 
Toinen puoli menee videoita katsottaessa ja siihen, 
että taiteilija jutustelee (tarkasti käsikirjoituksen 
mukaan) yleisön kanssa. On vaikea sanoa, kumpaa 
seuraa mieluummin, mutta kokonaisuus toimii.
Toni Valta esittää numeronsa kuten tasapainoilun tik-
kailla ikään kuin oheistuotteena, kuin tuttu naapurin 
poika. Tämä ote puree, ja temputhan ovat itsessään 
jautaa.
Musiikki toimii värivaloissa melkein apokalyptisesti. 
Se myös rytmittää jongleerausta ja melodia Cher-
bourgin sateenvarjoista ilahduttaa mielleyhtymiensä 
kautta.
  Ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaava Samuli 
Männistö on rohkeasti käyttänyt Toni Vallan per-
soonallisuutta eri elementtien yhteensovittajana. 
Huumori rakentuu pitkälti itseironiaan. Erityisesti 
keilojen käytön yhteydessä näytettävä retrospekti-
ivinen video yhdistettynä esiintyjän live-komment-
teihin kutkuttaa.
Valta ottaa rohkeasti kontaktia yleisöön. Välittömyys 
on kaikessa stand up -estraditaiteessa avu, ja Vallan 
viljelemä savolaisperäinen sympaattinen venkulointi 
uponnee turkulaiseen mukajäyhään yleisöön.
Kolmen neljännestunnin mittaisessa esityksessä ei 
kritisoitavaa juuri löydy. Kiivastempoisessa rengas-
jongleerauksessa ei tosin ensi-illassa selvitty ilman 
rengaspudotuksia, mutta uudessa sirkuksessa sekin 
kuuluu asiaan: temppuilijaa ei ole koulutettu koneek-
si. Akrobatiaa varten tehty yksipyöräisen pyörän 
kokoaminen jää osittain turhan staattiseksi.
ERKKI KANERVA

• Samuli Männistö: Toni Valta Uncovered. Taideaka-
temian sirkuslinjan lopputyö, ohjaus Samuli Män-
nistö, puvustus Kitte Klemettilä, valot Esa Pukero, 
video Antti Kulmala.

SIRKUS ONNI 
Keilat lentävät ja pallot viuhuvat, kun neljä nuorta 
sirkustaiteilijaa pistää tuulemaan. Tapiolan kulttuuri-
aukealle on jälleen pystytetty teltta ja siellä majaile-
va SIRKUS ONNI esittelee taitojaan jo toista kesää.  
 
Esitys rakentuu simppelien, mutta toimivien ide-
oiden varaan. Kontakti katsomoon luodaan välit-
tömästi ja varsin mutkattomasti. Ensi alkuun lavan 
tuntumassa nimittäin tepastelee mies, joka pyyhkii 
huiskullaan pölyt katsojistakin.  
 
Ryhmä hyödyntää sujuvasti nukketeatteriperin-
nettä ja vanhoja vitsejä meressä uivista hainevistä. 
Komiikka on kotikutoista, mutta juuri siinä piilee 
sen viehätyskin. Esiintyjät suhtautuvat tekemiseensä 
tosissaan ja tuovat sirkuksen traditionaalisiin kuvioi-
hin oman, tuoreen lisänsä. Kokki, joka keittää herk-
kuateriaksi vanhaa saapasta, on ihan oikeasti hauska. 
Varsinaisia klovneja ei lavalla toikkaroi, huumori 
on kudottu jokaisen numeron sisään hienovireiseksi 
johdattelijaksi.  
 
Estradilla nähdään tikapuilla kävelyä, jonglöörausta 
palloilla ja vartaloton mies, joka suoltaa pingispallo-
ja suustaan. Taikuri Tatu Tyni ihastuttaa yleisöä ko-
likkotempuilla. Kullakin neljästä nuoresta miehestä 
on oma sirkusroolinsa. Yksi flirttailee yleisön kanssa 
ja iskee silmää, yksi vetää hömelön kulkijan roolia ja 
kolmas on sinisilmäisen oloinen innostunut hurjapää. 
He tekevät temppujansa yksin ja yhdessä ja vaihtavat 
lennossa lajia.  
 
Ensi-illassa keilat kolisivat välillä lattiaan ja pal-
lotkin karkailivat omille teilleen. Esiintymisen palo 
kuitenkin korvasi pikkumokat. Sirkuslaiset luottavat 
myöskin siihen, että sanoja ei tarvita. Pelkkä mu-
siikki, ohjelmanumerot ja niiden välinen dramaturgia 
riittää. Virkistävää sekin. 
 
Sirkus Onnen esityksessä ei perheen pienimpienkään 
tarvitse pelätä. Se on turvallista ja lämmöllä tehtyä 
sirkusta, joka puree varmaan parhaiten päiväkoti-
ikäisiin ja eka-tokaluokkalaisiin. Ainakin ensi-illassa 
ihastuneimmat kiljahdukset tulivat eturivin pik-
kuväeltä. Toisaalta takarivin keski-ikäiset naisetkin 
kyllä huokailivat jännityksestä vauhdikkaimpien 
jonglöörikohtausten aikana. 
 
Nina Naakka 

SIRKUS ONNI 
Tapiolan kulttuuriaukealla 
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