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Alkusanat
Sirkus Supiaisen puolesta haluamme ilmaista ilomme ja kiitoksemme 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 saaman julkisen rahoituksen
pienuudesta. Jostain syystä olemme toimintamme laadusta ja toimntavolyymin kasvamisesta huolimatta harvoja alan toimijoita joiden tuki on ollut laskussa jo muutaman vuoden.
Työskentelemme tämän asian parissa ja toivomme tilanteen muuttuvan
tulevaisuudessa. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta voisimme toimia entistä
vahvemmin ja voisimme tarjota hienoja taidekokemuksia myös jatkossa.

Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013
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 kaksi kantaesitystä ‘[heresy]’ -esitys kantaesitettiin 25.9.2013 Helsingin Cirko-keskuksella ja esitys sai hyvät arviot niin
Helsingin Sanomissa kuin Hufvudstadsbladetetissakin. Toinen kantaesitys oli tilausteos
Ylipormestarin itsenäisyysjuhlaan Finlandia-taloon. Tämän lisäksi Sirkus Supiainen esitti
otteita ja demoja kahdesta vuonna 2014 kantaesityksensä saavasta teoksesta: Manifesti
-esityksestä sekä SIRKÜS - esityksestä.
Sirkus Supiaisen järjestämiä tapahtumia vuonna 2013 olivat kahdeksannen kerran
järjestetty, FDC -diabolojongleerausfestivaali 16. -18.9.2013 Eräjärvellä sekä
kuudennen kerran järjestetyt Diabolojongleerauksen ja jojopelaamisen SM-kilpailut
Joensuussa 10. -13.7.2012. Näiden tapahtumien lisäksi Sirkus Supiainen toimi paikallisena
järjestäjä Suomen Nuorisosirkusliiton sirkusfestivaaleilla 4. -6.6.2013
Viikottaisen sirkuskerhotoiminnan lisäksi Sirkus Supiainen järjesti jo perinteiksi
muodostuneet sirkus- ja kuvataideleirit Eräjärvellä.
Kaiken jo edellä mainitun lisäksi Sirkus Supiainen ylläpitää Supiainen-residenssiä, joka
tarjoaa Sirkus Supiaisen Eräjärvellä sijaitseva harjoitus ja majoitustilaa eri taideprojektien
residenssi käyttöön.
Sirpa Uimonen
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
Supiainen 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
tekijä nyt ja tulevaisuudessa
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 kokoonpano muuttuu kulloinkin kyseessä olevan projektin myötä. 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 sirkusharrastus mahdolliseksi etenkin maaseudun lapsille ja nuorille järjestämällä kerhotoimintaa, 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 2013 Sirkus Supiaisen toimintaa
johti yhdistyksen hallitus, johon kuuluivat
puheenjohtaja Samuli Männistö sekä
jäsenet Sirpa Uimonen, Miika Nuutinen,
Antti Nerg, Markus Nivala, Tuulia Katajavuori
Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 4
kertaa. Kokouksien sihteerinä toimi
Sirpa Uimonen.
Yhdistyksen kirjanpitoa hoitaa
Ulla Raita-aho.
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimii
Seija Vilkuna.
Sirkus Supiaisen toimintaa toteuttettiin
vuonna 2013 seuraavanlaisissa työryhmissä.
FDC (Finnish Diabolo Convention)
- Samuli Männistö
- Marko Akkanen
- Sirpa Uimonen
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 2013 mm. kahden tulevan
kantaesityksen harjoituksiin, joista
[heresy] kantaesitettiin 25.9.2013 Helsingin
Cirko-talossa ja ‘Manifesti’ tulee saamaan
kantaesityksensä myöhemmin vuoden 2014
aikana. 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.
Tila on palvellut Sirkus Supiaista hyvin
nyt jo kolme kokonaista vuotta. Yleisesti
ottaen harjoitustilan, varaston ja toimiston pitäminen Eräjärvellä ei ole ollenkaan
huono ratkaisu. Eräjärvi on hyvin keskellä
Suomea ja kun otamme huomioon toimintaalueemme 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 näyttämö, 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 kantaesityksistä ja vierailuista niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Lisäksi Barker-teatteri ylläpitää
taiteilijaresidenssiä.
Barker-teatteri, Turun vapaan taiteen näyttämö, toimii vanhassa Barkerin kutomorakennuksessa Turun Raunistulassa. Lokakuussa 2009 tilat laajenivat vielä 270m²
suuruisella studio-tilalla ja nyt kahdessa
kerroksessa toimiva Barker-teatteri omaa
yhteensä n. 700 m² esiintymis- ja harjoitustilaa. Aiemmin yksinomaan tanssinkentällä
toimineen Barker-teatterin toiminta on
laajentunut myös muille esittävän taiteen
aloille. Tanssin osuus Barker-teatterissa ei
ole vuosien varrella vähentynyt, vaan toiminta 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 ammattilaisryhmiä. Barker-teatteri tarjoaakin toiminnallaan
omalta osaltaan ratkaisua taiteilijoiden työja esitystilojen puutteeseen. Barker-teatterin
tärkeimpänä tehtävänä on koko kolmentoista vuoden ajan ollut esittävän taiteen
ammattilaisten, etenkin freelancereiden
työllisyyden ja työolosuhteiden parantaminen, sekä esittävän taiteen edistäminen.
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1.6. Toimintaympäristö
Esitystoiminnan ja esitystuotantojen tekemisen lisäksi, 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 jäseneltään yhteisöllisiä toimintavalmiuksia.
Opetussuunnitelmatyö, opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä työ ja erilaiset projektit ja hankkeet ovat esimerkkejä
toiminnoista, jotka nykyisin edellyttävät
yhteisöllistä ja yhteistoiminnallista kehittämistä.
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Tyeskentely-ympäristöillä ja niiden fyysisellä esteettömyydellä on tärkeä merkitys
työn toteuttamiselle. Toimivat rakenteelliset ratkaisut sekä turvallinen työskentelyympäristö tukevat kehittymistä ja helpottavat työn edistymistä. Tästä syystäkin
käynnistyvä harjoitustilan perusparannusprojekti on tärkeä.
Sirkus Supiaisen toimintaympäristö koostuu
erilaisista vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteista muiden yhdistysten viranomaistahojen sekä paikallisen ja alueellisen työelämän
kanssa. Sirkus Supiainen toimii alueellisena kehittäjänä, mikä edellyttää sekä
kehittämistaitoja että monissa tapauksissa
henkilökunnan alueellista verkostoitumista ja yhteistyötä. Laajimmillaan Sirkus
Supiaisen toimintaympäristö muodostuu
erilaisista kansallisista ja kansainvälisistä
verkostoista.

2. TALOUS
Vuonna 2013 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 2013 taas osoittaa kuinka
ajat ovat kiristyneet ja tämä koskee myös
Sirkus Supiaista. Rahoitusta ja tuloja oli
todella paljon vaikeampaa saada ilman
viihteellistä ja helpohkoa ohjelmistoa.
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 40 216 €, joista omat tuotot olivat 22 216 €, koostuen mm. leiri- ja
kurssimaksuista, tapahtumien osallistumismaksuista, esitystoiminnan tuotoista sekä
erilaisista varainhankintatuototoista. Omat
tuotot kattoivat 55 % tilikauden
toiminnasta.
Tilikauden 2013 talouden tulos oli 365,54 €
alijäämäinen.
Organisaatio ja talous
Toiminnan kokonaisvolyymi 40 581,54 €
Tilikauden alijäämä 365,54 €
Taseen oman pääoman pysyvät
vastaaavat 3 853,24 €
Tulorakenne 2013
Taiteen keskustoimikunnan
toiminta-avustus 15 000 €
Taiteen keskustoimikunnan
residenssiavustus 3 000 €
Esitys- osanotto ja
pääsylipputulot 22 216 €

Menorakenne 2013
Henkilöstökulut 16 569 €
Poistot 1 285 €
Muut varsinaisen toiminnan
kulut 20 518 €
Tilavuokrat 3500 €
Produktiokohtainen henkilöstö
Yhteensä produktiokohtaisesti palkattua
henkilöstöä oli 11.
tilikauden tulos
Oma pääoma 6 711,88 €
Eräjärvellä 25. huhtikuuta 2013
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
-TAIKE 15000 €, toiminta-avustus
-TAIKE 3000 €, residenssituki
Henkilökunta
Eri projekteista maksettiin palkkoja
yhdelletoista henkilölle
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 koulutustoiminta
4. Supiaisen residenssitoiminta
3.1. Esitystoiminta
Sirkus Supiainen ry:n esitystoiminnan
tavoitteena on kehittää mielenkiintoisia,
sirkustaidetta kehittäviä esitysproduktioita, jotka voivat olla kansainvälisesti
menestyviä, pitkän elinkaaren omaavia
esityksiä kuten myös muutamaan
esityskertaan jääviä kokeiluja.
Esitystoiminnan puolella Sirkus Supiainen
toteutti vuonna 2013 kaksi kantaesitystä.
‘‘[heresy]’ - esitys sai kantaesityksensä
25.9. Helsingin Cirko-keskuksessa ja
’Taikaa ja sirkusta’ -esitys oli tilausteos
Ylipormestarin itsenäisyysjuhlaan
Finlandia-taloon. Tämän lisäksi Sirkus
Supiainen esitti otteita ja demoja kahdesta
vuonna 2014 kantesityksensä saavasta
teoksesta: Manifesti -esityksestä sekä
SIRKÜS -esitystä.
Näiden teosten lisäksi Sirkus Supiainen
esiintyi myös yksittäisissä tilaisuuksissa
sirkusohjelmalla sekä ollen mukana myös
yhteistyöhankkeissa.

3.1.2. Esitystilastot
Sirkus Supiainen esiintymässä
sirkusohjelmalla vuonna 2013
29.11.2013 Miika, Samuli ja Runosirkus,
Kulttuurimaratonin Iltaklubi Metsähovissa
Outokumpu, 60 katsojaa
Joulumarkkinat, Turku 23.−24.11.,
30.11.−1.12., 7.−8.12. ja 14.−15.12.
Circus duo Nerg & Nivala Sirkusshow
8 esitystä
Circus duo Nerg & Nivala tulishow,
8 esitystä,
esityksillä yhteensä noin 10 000 katsojaa
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/
kaupunki/vanhan-suurtorin-joulumarkkinoilla-yli-100-000-kavijaa
Ylipormestarin itsenäisyyspäiväjuhlat
3.12.2013 Taikaa ja sirkusta-show, kaksi
näytöstä joissa yhteensä noin 5000 katsojaa
MANIFESTI (ennen kantaesitystä)
24.10.2013 Kesäaika päätttyy teatterifestivaali, Oulu, 2 katsojaa
25.10.2013 Kesäaika päätttyy teatterifestivaali, Oulu, 26 katsojaa
[heresy] -näytökset
28.6. Saaren kartano, residenssin lopuksi
demo, 22 katsojaa (ennen kantaesitystä)
12.7. Diabolo SM-kilpailuiden loppunäytös.
Joensuu, 400 katsojaa (arvio) (ennen kantaesitystä)
18.8. FDC2013 ‘Diabolo’ loppugaala,
Eräjärvi 80 katsojaa (ennen kantaesitystä)
25. -28.9. [heresy] cirko, Helsinki, Kantaesitykset, 4 näytöstä, yhteensä 162 katsojaa.
SIRKÜS
29.11. 2013SIRKÜS (demo) Outokumpu,
Kulttuurimaratonin Kulttuuritalo Maritassa,
80 katsojaa
5. 12.2013. SIRKÜS (demo), Pikku Aurora ,
Espoo kaksi näytöstä yhteensä 100 katsojaa
Esityksillä katsojia yhteensä:
15932 (osin arvio)
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3.1.3. Ohjelmisto 2013
3.1.3.1. Taikaa ja Sirkusta
tilausteos Helsingin Ylipormestaarin itsenäisyysjuhlaan Finlandiatalossa
Ohjaus
Samuli Männistö
Esiintyjät
Marko Akkanen, Antti Nerg, Markus Nivala, Miika Nuutinen, Samuli Männistö
Yli viisituhatta lasta pääsi juhlimaan Suomen itsenäisyyttä tiistaina 3.12.2013 sekä
nauttimaan Sirkus Supiaisen tilausteoksesta ‘Taikaa ja sirkusta’ Helsingin ylipormestari
Jussi Pajusen vastaanotolle Finlandiataloon.
Huutokuoro otti vastaan lavalle astuneet esiintyjät. Taikatemput ja sirkusesiintyjät saivat
hienon vastaanoton ja ohjelma upposi kymmenvuotiaisiin juhlavieraisiin kuin häkä.
Juhlaastaanottoja pidettiin kaksi: Ensimmäinen kello 11–13 ja
jälkimmäinen kello 15.30–17.30.
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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 runoilijavirtuoosi Juha Raution Manifesti piti
yleisöä lujassa otteessaan.’
– Seija Lappalainen, Lapin Kansa.
14.11.2011
‘Esitys kulkee ironian ja nerokkuuden
rajalla.’
- Erika-Evely Eisen, Sirkuspyramidi 3/2012
Teaservideo tulevasta esityksestä:
http://youtu.be/64WA50bFLJ0
Esityksen demoja on esitetty:
- Kesäaikapäättyy -teatterifestivaali,
Oulu 24. -25.10.2013
- 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 Tampereella 2000-luvun alusta. Viime vuosina Rautio on kiertänyt runon mukana ympäri maata
Utsjoelta Helsinkiin. Hän on ollut mukana syrjäseutuja tutkivilla runokiertueilla, esiintynyt 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 kantaesitetään syksyllä 2014 ja sen parissa on työskennelty pitkäjänteisesti
vuodesta 2010 alkaen ja esitykseen tulevaa materiaalia on myös demottu yleisön edessä
vuodesta 2010 alkaen.
Manifesti - esityksen tekotapaan on kuulunut että tuotamme paljon materiaalia ja kokeilemme monia tapoja yhdistää runoutta ja sirkusta. Päämäärämme on saada toisistaan poikkeavat taidemuodot toimimaan yhdenvertaisina läpi esityksen sekä toisaalta kyseenalaistaa
ja osoittaa esimerkeillä taiteidenvälisyyden ongelmia. Manifesti esittää avoimesti kysymyksen: 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 koulutustilaisuus, jota pätkittävät demonstraatiot. Näissä demonstraatioissa tapahtuu varsinainen
taidemuotojen kohtaaminen. Luento- tai teoriaosuus muodostaa vieraannuttavan osan, jonka 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 2014. Esitys saa kantaesityksensä 12.11.2014 Helsingin
Cirko-talossa.
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[heresy]
Sirkus Supiaisen uusin kantaesitetty teos [heresy] on todellista nykysirkuksen runoutta,
vähäeleistä fyysisen teatterin ja jongleerauksen taidetta, elävää musiikkia ja itsensä
kyseenalaistamisesta syntyvää lempeää huumoria.
Ensi-ilta: 25.9. klo 19.00, Cirko – Uuden Sirkuksen Keskus
Muut esitykset: 26.–28.9. klo 19.00
Kesto: 75 min
Ohjaus, lavastus: Samuli Männistö
Tuotanto: Sirkus Supiainen/Samuli Männistö
Esiintyjät: Antti Nerg, Markus Nivala, Samuli Männistö & Laura Vuorjoki-Elo
Musiikki: Laura Vuorjoki-Elo
Pukusuunnittelu: Marjo Haapasalo
Valosuunnittelu: Saija Nojonen
Tarpeiston ja lavastuksen toteutus: Toni Saikkonen
Ääniteknikko: ANtti Koukonen
Yhteistuotanto: Cirko – Uuden Sirkuksen Keskus
Tukijat:Alfred Kordelinin säätiö, Koneen säätiö, Epic Juggling props, Koistinen kantele,
Menu Spaustuve, Koistinen Kantele, Epic juggling props.
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Helsingin Sanomat 28.9.2013
Sirkusesitys tarjosi herätyskokouksen
paholaisen kanssa
Sirkus Supiaisen esitys [heresy]
Cirko-keskuksessa.
Ohjaus ja lavastus Samuli Männistö,
valot Saija Nojonen,
musiikki Laura Vuorjoki-Elo,
puvut Marjo Haapasalo,
esiintyjät Antti Nerg, Markus Nivala,
Samuli Männistö ja Laura Vuorjoki-Elo.
En liene ainut hämmennyksen tilassa Sirkus
Supiaisen esityksestä [heresy] poistunut.
Hienoutta, taitoa, outoutta ja yllätyksiä
kerrakseen. Illan kuluessa yleisössä näkyi
“ei voi olla totta” -eleitä ja hämmennyksen
naurunpyrskähdyksiin kietovia reaktioita.
Samuli Männistö on aina tehnyt toisin kuin
muut.
Aletaan siitä, että yleisön tullessa sisälle
taustalla soi Kikan Sukkula Venukseen. Ja
jatketaan siitä, että pian näyttämölle tulee
urkuharmoonin soittaja ja alkaa veisata
virttä Totuuden henki. Joko riittäisi? Ei.
Seuraa kolmen miehen diagonaalina etenevä
harras kulkue diabolo-hyrrineen. Miehet on
puettu katolisen papin mustiin täyspitkiin
leninkeihin. Anteeksi ulkokatolisen kerettiläinen ilmaisuni. Mieleen tulevat itseään
piiskaavat pyhiinvaeltajat. Hartautta tämä
muistuttaakin. Sanojen ja liturgioiden sijaan
sitä harjoitetaan diabololla, ikivanhalla
Aasiasta kotoisin olevalla narun ja parin
sauvan avulla pyöritettävällä kaksipäisellä
hyrrällä. Totuuden henki vaihtuu Eppu Normaaliin. Hartaus jatkuu. Kolmen miehen
diabolojonkka on jotain aivan uutta. Se
on todellista yhteistyötä, ei vain unisonoa.
Hyrrä kiertää mieheltä toiselle, ja langat
kietovat esiintyjiään toisiinsa ja erilleen.
Hienoa. Diabolohyrrät taipuvat myös
nukke- tai esineteatterin materiaaliksi.
Vähän taikaakin nähdään. Kuten myös
aasialaisten taistelulajien eleitä ja viittauksia
miekkamieselokuviin.

On siis aivan kaikkea. Mutta juuri, kun luulit nähneesi kaiken, seuraa vielä lopullinen
yllätys. Tulee se saarnakin sieltä! Ei ehkä
ihan korkeakirkollinen, vaan esityksen nimen mukaisesti vähän kerettiläinen. Ollaan
herätyskokouksessa, jossa ylistetään sivistystä ja uuden oppimisen tärkeyttä
valistuksen hengessä. Kehotetaan
kättelemään vierustoveria ja niin edelleen.
Kaikkea en voi tässä paljastaa. Haluaisin
mennä esityksen luojan Samuli
Männistön päähän ja tietää lopultakin,
täytyykö katsojan suhtautua tähän
ironisesti vai kritiikittömästi hurmioituen,
kuten uskonnollisissa kokoontumisissa.
Kumpikin silti sopii minulle. Ainakaan ei
tempaus jättänyt kylmäksi.
Jussi Tossavainen
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Virvelstormar i timglasen
Nycirkus
[heresy]
regi, dekor: Samuli Männistö
Ljus: Saija Nojonen
Musik: Laura Vuorjoki-Elo
Dräkter: Marjo Haapasalo
På scenen: Antti Nerg, Markus Nivala, Samuli Männistö, Laura Vuorjoki-Elo
Sirkus Supiainen premiär 25.9. på Cirko.
Diabolo är ett timglasliknande föremål,
ett slags snurra som i Sirkus Supiainens
föreställning [heresy], vilket betyder irrlära,
tycks vara framställd i hård plast och innehar huvudrollen i uppsättningen.
Diabolor brukar användas av jonglörer. Med
hjälp av smala, korta käppar och elastiskt
snöre låter jonglörerna föremålet snurra
runt, tvinna sig kring käppen, bli kastat upp
i luften, flyga omkring och åter infångas i
snöret.
Diabolorna hanteras oerhört skickligt,
rytmiskt mångsidikgt och visuellt kreativt
av Antti Nerg, Markus Nivala och Samuli
Männistö. Samuli Männistö har regisserat
föreställningen som inleds med att Laura
Vuorjoki-Elo i ett slags prästliknande svart
kåpa sätter sig vid pianot för att spela och
sjunga en psalm. Det religiösa, mässande
elementet i föreställningen fortsätter då de
tre jonglörerna iklädda svarta kåpor, som
associerar till munkvärlden, kommer in med
sina diabolor, snurrar dem och kastar dem
at varandra. Dessutom har jonglörerna rakat
av sig håret vilket ytterligare framhäver den
religiösa aspekten.
En stor del av föreställningen går ut på att
låta diabolorna segla omkring i luften, sväva
mellan himmel och jord i intressanta konstellationer. De timglasformade föremålen
kan både syfta på tiden och livet som rinner
ut och försvinner.
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Ett tag hanteras diabolorna som handdockor
då de är placerade på pianokanten där de
grälar med varandra och skuffar ner varandra. Musiken och sången följer rytmiskt
med jonglörernas rörelser.
Mot slutet blir det mörkt på scenen och
tvärstopp i jonglerandet. Så dyker en av
jonglörerna i sin prästskrud upp vid pianot
som blivit en predikstol, välsignar oss och
håller ett slags själamässa för publiken om
trygghet, inrutat vardag, förändringar i livet
och problemen med att välja och vilja något.
So rullas ett jättetimglas in på scenen och
tas itu. Predikan forsätter med att timglasets
olika delar får represanera allt från den heliga treenigheten, fadern, sonen, den helige
anden till jungfru Maria, madonna, moder
jord och hora. Också ordet diabolo diabolo
dyker nu upp.
Det här kontrapunktiska, dialektiska draget
i föreställningen kan uppfattas på olika sätt
– allt från absurd ironi, satir till ett budskap att reflektera över. På det sätter blir
föreställningen inte bara tekniskt skicklig
utan får också ett associativt, tankeväckande
innehåll.
Elisabeth Nordgren,
Hufvudstadsbladet, 28.9.2013

3.2. Tapahtumatoiminta

3.2.1. Tapahtumatilastot

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

SNSL:n Nurtssi nuorisosirkusfestivaalit
Orivedellä 4. -6.6.2013
Esiintymässä 280 sirkusharrastajaa ja katsojia tapahtuma keräsi kolmen päivän aikana
noin 1000hlö.


Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää
erityisesti sirkuskentän pienet erityisalat
huomiovia tapahtumia.

FDC, Diabolojongleerausfestivaali
16.-18.9.2013. Eräjärvi,
tapahtumassa osallistujia 50hlö ja
loppugaalassa katsojia tämän lisäksi 80hlö
Diabolojongleerauksen ja Jojopelamisen
Suomen mestaruuskilpailut
10.7. -13.7. 2012, Joensuu,
tapahtuma tavoitti kolmen päivän aikana
5000 katsojaa (arvio)
Tapahtumien näytöksissä katsojia yhteensä:
noin 6100
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3.2.2.
SNSL:n Nurtssi nuorisosirkusfestivaalit
Orivedellä 4. -6.6.2013
Suomen NuorisoSirkusliitto järjesti valtakunnallisen nuorisosirkusfestivaalin yhdessä Sirkus Supiaisen kanssa 4.-6.6.2013
Orivedellä. Nuorisosirkusliitto on järjestänyt sirkusfestivaaleja jo vuodesta 1994
alkaen. Festivaali tarjoaa hienon mahdollisuuden nähdä toisten harrastajien esityksiä
ja tutustua muihin sirkusharrastajiin eri
puolelta Suomea!
Festivaalin tavoitteena on antaa nuorille
sirkusharrastajille onnistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Festivaali kokoaa
yhteen kaikki Suomen nuorisosirkuslaiset
tapaamaan toisiaan, esiintymään ja saamaan
palautetta esityksistään. Lisäksi tarkoituksena on esitellä laajaa nuorisosirkustoimintaa
myös muulle yleisölle sekä innostaa uusia
harrastajia sirkuksen pariin. Sirkuskoulujen
toivotaan lähettävän tapahtumaan myös
sosiaalisen sirkuksen ryhmiä.
Tapahtumassa ei ole kilpailullisuutta, vaan
sen tarkoituksena on yhteisöllisyys, uuden
oppiminen, esiintymismahdollisuuden tarjoaminen sekä harrastajien innostaminen.
Kolmipäiväisen sirkusfestivaalin ohjelman
tukijalan muodostavat osallistuvien sirku-s
koulujen esitykset. Osallistujilla on mahdollisuus seurata muiden sirkusten esityksiä
ja esitykset ovat myös yleisölle avoimia,
mikäli tilaa riittää. Sirkuskoulujen esitykset
järjestetään Oriveden jäähallin vieressä
sijaitsevassa sirkusteltassa.
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Esitysten lisäksi festivaalilla tarjotaan nuorille mahdollisuus pitää työpajoja haluamastaan aiheesta toisille osallistujille. Tämä on
yleinen käytäntö mm. suurissa
jongleeraustapahtumissa mutta nuoisosirkusfestivaaleilla se tulee olemaan
käytössä nyt ensimmäistä kertaa. Vapaamuotoiset työpajat tarjoavat nuorille
mahdollisuuden opettaa toisiaan ja jakaa
taitojaan.

3.2.3. FINNISH DIABOLO CONVENTION- DIABOLOFESTIVAALIT
Eräjärvellä vuodesta 2006
16. -18.9.2013
www.fdc2014.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 -harrastajien ja ammattilaisten yhteinen festivaalimuotoinen tapahtuma joka pitää sisällään esityksiä, työpajoja ja tietysti yhdessä oloa. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna
2006 Sirkus Supiainen ry:n toimesta ja paikanpäällä tapahtumasta vastasivat Samuli Männistö, 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.fdc2014.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 kulttuurista diabolojongleerauksessa on kysymys. Samalla kerätty tieto voi toimia myös lähdemateriaalina Suomalaisen diabolojongleerauksen historian tutkimiselle.
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3.2.4. Diabolojongleerauksen ja
jojopelaamisen SM-kilpailut
Joensuun Torilavalla 9. -11.7.2013.
Sirkus Supiainen on ollut järjestämässä
Diabolojongleerauksen ja jojopelaamisen
SM-kilpailuja vuodesta 2009 yhdessä
Suomen diaboloseuran ja Suomen
jojoyhdistyksen kanssa. Diabolojongleerauksen ja jojopelaamisen SM-kilpailuissa
taso kovenee vuosi vuodelta.
Nyt kuudetta kertaa järjestetyt
Diabolojongleerauksen ja jojopelaamisen
SM-kilpailut pidettiin neljättä kertaa osana
Popkatu-festivaaleja. Kilpailut pidettiin
Joensuun torin torilavalla 9.-11.7.2013.
Popkadulla järjestettiin myös Kendaman
avoimet kilpailut.
Popkatu on koko perheen pääsymaksuton
karnevaalihenkinen festivaali, joka järjestetään Joensuun keskustassa Ilosaarirockia
edeltävällä viikolla. Tämän vuoden Popkatu
on järjestyksessään 13:sta ja Diabolon ja jojon SM-kilpailut vievät Popkadun ohjelmaa
toivotusti kohti sirkusta.
Tänä vuonna diabolojongleeraukseen osallistui seitsemän kilpailijaa, jojopelaamiseen
9 ja kendaman avoimiin kilpailuihin 11. Osa
pelaajista osallistui useaan lajiin.
Kilpailujen tuomaristoon kuului
Stephen Langley (Iso-Britannia),
Spencer Berry (Yhdysvallat),
Lars Rivinius (Saksa),
Jesse Gehlen (Kanada/Suomi) ja
Tommi Ollikainen.
Kilpailujen loppunäytös ja palkintojen jako
järjestettiin torilavalla 11.7.2013 kello 13.
Kuvia: http://popkatu.fi/2013/07/10/
kuvagalleria-avattu/
Videoita: http://bambuser.com/channel/
taikurimarko
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Diabolojongleerauksen SM-kilpailut
Kokonaiskilpailun voittajat:
1# Arvi Yrjölä
2# Joona Muistola
3# Aaro Kontio
Jojopelaamisen SM-kilpailut:
1A Freestyle
1st – Viljami Erkkilä
2nd – Saska Särkilahti
3rd – Marko Akkanen
4th – Veli-Pekko
5th – Samuli Männistö
3A Freestyle
1st – Saska Särkilahti
2nd – Viljami Erkkilä
3rd – Marko Akkanen
4rd Samuli Männistö
Fixed axle
1. Spencer Berry
2. Marko Akkanen
2. Aaro Kontio
Ladder
1. Veli-Pekko Häkli
2. Saska Särkilahti
3. Viljami Erkkilä
4. Marko Akkanen
Finnish Kendama Open:
1. Spencer Berry
2. Aaro Kontio
3. Marko Akkanen
Koska Spencer Berry voitti on nyt Aaro
Kontio Kendaman suomenmestari.
Kaikki kilpailut täyttivät järjestäjien odotukset ollen monipuolisia ja korkeatasoisia. Stephen Langley, joka on tuomaroinut
diabolon ja jojon SM-kilpailuja kolmena
vuonna, sanoi tason nousevan joka vuosi.
Hän myös kehui Joensuun toria mukavaksi
paikaksi järjestää tällaisia kilpailuja.

SDS 2013 Finnish Nationals Scoresheet
Contest held 9th - 11th of July @Joensuu Popkatu event.
Judges: Stephen Langley (head judge),
Tommi Ollikainen, Jesse Gehlen
Womens division canceled due lack of players.
Younger players will be competing in Eräjärvi
@FDC diabolo festival 16th -18th of August.

Placements in different divisions.
1D

Bearing

Vertax

2D

3D

Loop

Monobolo Mini gens Amounts

Vertax
gens

Marko

#5

#1

#2

#5

#7

#3

#3

#7

#5

#4

Joona

#1

#7

#5

#1

#2

#2

#6

#2

#3

#2

Arvi

#2

#3

#6

#4

#1

#1

#3

#1

#1

#7

Saska

#4

#5

#4

#6

#3

#5

#7

#1

Aaro

#3

#4

#3

#2

#4

#6

#4

#2

#1

#4

Samuli

#6

#6

#1

#7

#5

#5

#2

#4

#2

#5

Viljami

#7

#2

#7

#3

#6

#6

#5

#3

#6

#6

Points for players with totals. (automatic)
1D

Bearing

Vertax

2D

3D

Loop

Monobolo Mini gens Amounts

Vertax
gens

Total

Marko

5

10

8

5

3

7

7

0

1

2

48

Joona

10

3

5

10

8

8

4

4

3

4

59

Arvi

8

7

4

6

10

10

7

5

5

0

62

Saska

6

5

6

4

7

0

0

1

0

5

34

Aaro

7

6

7

8

6

6

10

0

2

4

56

Samuli

4

4

10

3

5

5

8

2

4

1

46

Viljami

3

8

3

7

4

4

5

3

0

0

37

Rank #

Total

Arvi

1

62

Joona

2

59

Aaro

3

56

Marko

4

48

Samuli

5

46

Viljami
Saska

6
7

37
34

Mini Gens
#7
27

Amounts
#5
226

Vertax Gens
#4
9

#2

45

#3

329

#2

Arvi

#1

82

#1

408

#7

0

Saska

#5

41

#7

213

#1

30

Aaro

#6

38

#4

318

#2

11

Samuli

#4

42

#2

354

#5

5

Viljami

#3

43

#6

217

#6

3

Marko
Joona

New records:
Arvi, 82 minigens in a minute.
Arvi, qualify for 4 diabolo high (8 catches).
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Sekä Stephen Langley että kilpailukoordinaattori Samuli Männistö totesivat, että Joensuussa pidettävät kilpailut ovat ainutlaatuisia Euroopassa: esimerkiksi vastaavia diabolokilpailuja ei Euroopassa ole. ”Kilpailut järjestetään myös ensi vuonna samassa paikassa
samaan aikaan. Pyrimme laajentamaan kilpailua EU:n tasolla kansainvälisten tuomareiden
kautta”, Samuli Männistö kertoi.
Osallistujien ikä vaihteli 13-36 – ikävuoden välillä ja vaikka sää vaikutti tuloksiin, tehtiin
diabolossa kaksi uutta Suomen ennätystä Arvi Yrjölän toimesta. Eniten minigenocidejä
minuutissa 87kpl ja kahdeksan kiinniottoa neljän diabolon jongleerausta.
Yleisöä kävi katsomassa lavalla tapahtuvia urheilusuorituksia yli 1000 henkilöä jokaisena
päivänä. Vuoden 2013 Popkatu-festivaali onnistui muutenkin loistavasti. Popkatu oli
suositumpi kuin koskaan: tapahtumia seurasi 14 000 ihmistä, kun aiemmin on parhaimmillaan päästy vajaaseen 10 000. Viime vuoteen nähden yleisömäärät kasvoivat kautta
linjan, mutta erityisesti Diabolon ja jojon Suomen mestaruuskilpailut, ToriPop, LastenPop
ja Rytmipuisto olivat aiempaa suositumpia. Viime vuodesta asti Popkadun yleisömäärä on
arvioitu laskemalla kussakin osatapahtumassa paikalla olleet ihmiset kerran tunnissa. Näin
on haluttu tavoittaa yleisön vaihtuvuus. On pyritty niin luotettavaan arvioon, kuin valtaosin
avoimessa kaupunkitilassa toteutettavassa tapahtumassa voi.
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3.3. Koulutustoiminta
Sirkus Supiainen ry:n koulutustoiminnan
pääpaino on päämäärätietoisessa
nuorisotyössä ja sirkusharrastukesn
mahdollistamisessa etenkin maaseudun lapsille ja nuorille. Pyrimme tähän
järjestämällä monipuolista kerhotoimintaa,
leirejä ja muita esittävään taiteeseen liittyviä tapahtumia ja kursseja.
3.3.1. Sirkus Supiaisen
koulutustoiminnasta vastaavat
opettajat 2013
Sirpa Uimonen
Sirpa Uimonen valmistui luokanopettajaksi vuonna 1978 ja on tämän jälkeen
laajentanut osaamistaan jatkuvasti. mm.
opinto-ohjaajan, erityisopettajan, ilmaisuja draaamaohjaajan, tanssi-ja liiketerapian
ammattiopintojen, johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä sosiaalisen sirkuksen
erikoistumisopintojen muodossa. Tämän
jatkuvan kouluttautumisen lisäksi hän on
toiminut nuorisosirkusohjaajana, ohjannut
nuorisoteatteria sekä ilmaisutai sekä luovan
ilmaisun ja sirkuksen ryhmiä.
Sirpa Uimonen on toiminut Pohjois-Karjalan läänin taidetoimikunnan jäsenenä ja
varapuheenjohtajana 1990- luvulla 2 kautta
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.
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Tällä hetkellä Sirpa Uimonen tekee päätyötään erityisopettajna Orivedellä ja kokee
työnsä Sirkus Supiaisen opetustoiminnan
parissa sydämen asiakseen.

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 laajemminkin. 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
työskenteli TKK:n myöntämällä puolivuotisella työskentelyapurahalla.

3.3.2. Kerhotoiminta
Vuosina 2009 -2011 Sirkus Supiainen antoi
kohdistettua sirkuskoulutusta eri tahoille
mm. sosiaalisen sirkuksen hankkeen puitteissa. Vuonna 2012 Sirkus Supiainen jatkoi
matalan kynnyksen sirkustoiminnan mahdollistajana Oriveden alueella.
Supiaisen sirkuskerho kokoontuu viikottain
Eräjärvellä Supiaisen harjoitustilaan tiistaisin ja torstaisin Oppilaita on tällä hetkellä
17 kahdessa ryhmässä ja perusopetuksesta
huolehtivat Sirpa Uimonen ja Samuli Männistö. Opetuskerta kestää 2h ja molemmat
ryhmät harjoittelevat kaksi kertaa viikossa.
Vuodessa opetustunteja annetaan 132
oppituntia.

Sirkuskerhon lisäksi Supiainen järjesti
myös vauvasirkus tunteja keväällä 2013
Sirkulassa, Eräjärvellä. Opettajana Sirpa
Uimonen. Sekä syksystä 2013 alkaen Sirkus
Supiainen alkoi myös ylläpitää Kautialan
koulun sirkuskerhoa perjantaisin. Tässä
toiminnassa on mukana 12 lasta.
Sirkus Supiaisen aikuisten liikeimprovisaatioryhmä kokoontuu joka toinen sunnuntai
Supiaisen harjoitustilaan Eräjärvelle,
Opettajina Sirpa Uimonen, Mirja Tukiainen
Lisäksi Sirkus Supiainen piti
diabolojongleerausryhmää Orivedellä.
Supiaisen sirkuskerho esiintyi:
- Spark -tapahtuma Finlaysonilla
toukokuussa katsojia 50
- Purnun yö, elokuussa katsojia 40
- Lasten joulushow katsojia 20
- Lasten joulujuhla (Joonas) katsojia 20
- Sirkusleiri kesäkuussa, katsojia 30
Supiaisen sirkuskerhotoimintaa esittelevä
valokuvanäyttely oli esillä mm. Sirkus
Finlandian Helsingin näytöksissä syksyllä
2013.
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3.3.3. Joonas-koulu

3.3.4. Leiritoiminta

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.

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

Vuonna 2009 -2010 tarjosimme Joonaskoulussa ryhmäopetusta kahdelle 3 hengen
ryhmälle. Tällä hetkellä valtaosa Sirkus
Supiaisen Joonas-koululla antamasta
opetuksesta 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. Tätä yksilöopetusta
annetaan tiistaisin, lisäksi vuonna 2013
koko koulu tekee ilmaisuharjoituksia,
välineharjoituksia ja yhteistyöharjoituksia
perjatantaisin.
Turvallinen ja luottava ilmapiiri on Joonaskoululla opettaessa todella tärkeä ja ohjaaja- 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.
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Vuonna 2013 Sirkus Supiainen ry:n
järjestämään leiritoimintaan kuuluivat
Supiaisen Sirkusleiri
25. - 30.6. Eräjärvi.
12. vuosittainen Supiaisen sirkusleiri järjestettiin jälleen Eräjärvellä, sirkusleirin ohjaajina toimivat Vilhelmiina Sinervo, Talvi
Janatuinen, sekä Samuli Männistö, Leirin
johtajana toimii Sirpa Uimonen. Sirkusleirin
päätteeksi järjestettiin loppunäytös
Eräjärven Seuratalolla.
SNSL:n koulutusjakso nuorio-ohjaajille
ja muile lasten ja nuorten kanssa toimiville. pidettiin Sirkus Supiaisen tilassa ja
välineillä.
Opettajina Anita Mäntynen- Hakim,
Jani Suihkonen, Petra Päivärinne.
Läsnä 22 opiskelijaaa 4 vrk ajan

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 sirkustaiteella ja esittävällä taiteella yleensä. Supiainen-taiteilijaresidenssin tavoitteena on tarjota
resursseja työskentelyyn, rohkaista vuorovaikutusta ja aktivoida taide-elämää residenssipaikkakunnalla.
Sirkustaiteelle ei Suomessa ole vielä juuri residenssimahdollisuuksia, joten Supiainenresidenssi tulee todella tarpeeseen. Lisäksi Supiainen-residenssin erityislaatuisuus sirkusresidenssien 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 sirkusalan tutkimusta ja harjoittelemaan rauhassa 24/7. Supiaisen residenssi mahdollistaa kaiken
tämän koko residenssijakson ajaksi. Supiainen-residenssin pääpaino on sirkuksessa ja esittävässä 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 edellytykset 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. Tarkoituksemme 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. Pyrkimyksenä 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 paikallisille 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 yhteisöön esimerkiksi opetus-, näyttely- ja
esitystoimintana, opetuksena, avoimina
ovina (open studios/work in progress) ja
työpajoina. Uskomme että tälläisen toiminnan 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 hyödyttää aluetta myös monikulttuurisuuden ja
avoimuuden lisäämisellä.
‘Taide on mahdollisuuksia sekä taiteilijoille
että toimintaan osallistuville paikkakunnille
ja niiden kansainvälistymiselle.’
Supiainen residenssin vieraat 2013
1. Väkipyörä,
‘katusirkus esitys’ (Voitti myöhemmin
kesällä Alanko Katutähdeksi-kilpailun)
5. - 15.3. 2013
2. RHC, Rauli Kosonen
O’dd esityksen harjoitteleminen
1. - 14.4. 2013
3. Agit Cirk,
Periferia-projekti
16.-20.7. 2013
4. Lauri Koskinen & Maiju Heikkinen
Kuvvla-esityksen valmistaminen
1. -14.7.2013
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4. Työryhmä Sibelius 2015
Ei vielä nimeä (työnimi)
30.10.-15.11. 2013

Residenssitoiminnan kehittäminen
Supiaisen residenssitoiminta käynnistyi
vuonna 2012. Tällä hetkellä teemme kovasti
töitä jotta saisimme toteutettua
harjoitustilan perusparannuksen
kokonaisuudessaan ennen vuoden 2014
kesän pääsesonkiamme. Vuoden 2012
residenssivierailut sijoittuivat pääasiassa
kesäsesongille mutta tarkoituksemme on
laajentaa residenssitoimintaa vuosien 2014
-2015 aikana kohti ympärivuotista
residenssitoimintaa.
Päämäärämme on että 2014 Supiainenresidenssi olisi ympärivuotuisessa käytössä.
Tämän lisäksi residenssitoiminnan laajentamista Kambodžaan sekä Gambiaan.

3.5. Tiedotustoiminta

3.7. Yhteistyö

Sirkus Supiainen ry tiedotti toiminnastaan
vuonna 2013 mm. yhdistyksen wwwsivujen kautta. Tiedotustoiminnan välineinä
käytetään mm. tiedotteita sosiaalisessa
mediassa, internetin keskusteluryhmissä
sekä sähköpostia. Sirkus Supiainen lähetti
toiminnastaan lehdistötiedotteita valtakunnallisille ja paikallisille sanomalehdille,
SirkusPyramidi-lehdelle sekä internetissä
julkaistaville tapahtumatiedotuspalstoille.
Sirkus Supiainen tiedottaa toiminnastaan
mm. osallistumalla erilaisiin sirkusryhmille
suunnattuihin tiedotustilaisuuksiin.

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

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

Vuonna 2013 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 sirkustaiteen kehittäjäjistä, vaikuttaja ja yhteistyökumppani. Sirkus Supiainen haluaa
parantaa avointa ja tuloksellista yhteistyötä
sirkuskulttuurin avaintoimijoiden kanssa
maamme sirkuskulttuurin eheyttämiseksi ja
kansainvälisen kilpailukyvyn
vahvistamiseksi.
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