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Alkusanat
Sirkus Supiainen ry. on monipuolinen ja laadukas toimija tämänpäivän sirkuskentällä.
Työskentelemme päämäärätietoisesti ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Haluamme
tarjota ainutlaatuisia taidekokemuksia mm. tuottamiemme esitysten, tapahtumien ja
sirkuskerhotoimintamme myötä myös jatkossa.
Sirkus Supiainen ry. haluaa ilmaista suuret kiitokset tämän hetkisille rahoittajillemme
heidän toimintaamme kohtaan osoittamasta luottamuksesta ja tuesta! Toivomme, että
yhdistyksemme tekemän kulttuuri- ja kasvatustyön arvo huomioidaan lähitulevaisuudessa
laajemmin ja toimintamme saa tukea myös julkisen rahoituksen puolelta.

Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2016
Vuonna 2016 Sirkus Supiainen täytti 30 vuotta. Näiden 30 vuoden aikana toimintamme on kehittynyt
sirkuskerhotoiminnasta ammattimaiseksi nykysirkustoiminnaksi, jossa toimintamme kattaa ydintoimintana
olevan nykysirkusesitystoiminnan lisäksi sirkuskulttuurin kehittymiselle tärkeiden tapahtumien ja festivaalien
järjestämistä, sekä ylläpidämme myös hyvin tärkeää kansainvälistä sirkusresidenssiä. Vaikka toimintamme ydin
on nykysirkusesitystoiminta, olemme kuitenkin jatkaneet myös tärkeänä pitämäämme sirkuskoulutoimintaa,
kasvattaen näin tulevaisuuden sirkustaiteilijoita ja -yleisöjä. Koko olemassaolomme ajan olemme toimineet
laajasti sirkuskulttuurin puolesta, niin ammattimaisen esitystoiminnan ja tapahtumien kuin harrastustoiminnan
muodossa. Katsoessani toimintaamme nyt voin sanoa että toimintamme on ollut laajaa ja laadukasta ja olemme
ylpeitä historiastamme ja toiminnastamme. Olemme valmistaneet 30 vuoden aikana yli 30 täysimittaista
näyttämöteosta. Olemme ylläpitäneet sirkuskoulutoimintaa vuodesta 1986 alkaen ja avanneet myös
sirkustaiteilijoille suunnatun residenssin Eräjärvellä 2012.
Vuonna 2016 Sirkus Supiaisen ohjelmistossa oli 10 nykysirkusesitystä, joista viisi oli uusia kantaesityksiä:
Lennä, lennä (kantaesitys 9.4.2016, Barker-teatteri, Turku), Kiven Aika (kantaesitys 25.8.2016, Hehku-tulitaidefestivaali, Joensuu), Sirkusta Suomesta (kantaesitys 20.9.2016, Sortavala), Runosirkus (kantaesitys
13.12.2016, Barker-teatteri, Turku) ja Joulumarkkinaesitys Joulutähti (kantaesitys 26.11.2016 Brinkkalan
piha, Turku).
Vanhoja esityksiä ohjelmistossamme olivat teokset Yhden Miehen Sirkus (kantaesitys 23.12.2015), Manifesti
(kantaesitys 12.11.2014), Viihdytysjoukot -ulkoilmaesitys (kantaesitys 8.8.2014) sekä [heresy] (kantaesitys
25.9.2013) ja Kuningasohjus (kantaesitys 11.6.2009). Yhteensä nykysirkusohjelmistoamme esitettiin yli 80
kertaa vuoden 2016 aikana, lisäksi yhdistyksemme jäsenet tekijät lukuisia yksittäisiä sirkuskeikkoja.
Sirkus Supiainen ry. järjesti viisi sirkuskulttuuria edistävää, kansainvälisesti merkittävää festivaalia ja tapahtumaa. Järjestimme 11. kerran, maailman pitkäikäisin diabolojongleerausfestivaalin, FDC-diabolojongleerausfestivaalin Eräjärvellä 11.-14.8.2016 sekä ensimmäistä kertaa järjestetyn Hehku-tulitaidefestivaalin Joensuussa 25.-28.8.2016. Näiden lisäksi yhdistys järjesti myös ensimmäiset Verkkokeilan SM-kilpailut Turussa
18. -19.6.2016 sekä Diabolojongleerauksen, jojopelaamisen ja kendaman SM-kilpailut Joensuussa 13.
-15.7.2016, ja tietenkin meille itselle merkittävimmän tapahtuman, jossa juhlistimme omaa kolmekymmentä
vuotta kestänyttä toimintaamme; Supiainen 30v-festivaalin Turussa 13.-18.2016.
Yleisöä vuonna 2016 keräsimme noin 20 000 katsojaa. Tapahtumat kokosivat näistä yli 10 000 katsojaa ja
esityksillämme katsojia oli yhteensä lähes 10 000.
Residenssitoimintaamme oli kysyntää, mutta toteutunut käyttö jäi vähäiseksi. Ilman residenssiavustusta, joudumme pyytämään residenssivierailta vuokraa tilankäytöstä. Tämä on todella suuri harmi. Teemme kovasti
töitä, jotta voisimme saada hyvin alkaneen ja taiteellisesti tuloksellisen residenssitoimintamme uudelleen residenssituen piiriin vuonna 2017.
Sirkus Supiaisen sirkuskoulutoiminta on myös kasvanut laajemmaksi. Vuonna 2016 opetusta järjestetään 11
ryhmässä, opetuspaikkoja ovat Joensuu, Uimaharju, Kontiolahti, Tohmajärvi ja Eräjärvi. Pyrkimyksemme on
saada kasvatettua sirkuskoulutoiminta tulevan kolmen vuoden aikana sellaiseen kokoluokkaan, että voisimme
ylläpitää omaa sirkuskoulutilaa Joensuussa ja voisimme samalla irrottaa sirkuskoulutoimintamme omaksi organisaatiokseen, joka voisi antaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta.
Kansainvälisen toiminnan puolella teimme sirkuskiertueen Venäjälle, Karjalan tasavaltaan 20.-25.9.2016.
Kiertue keräsi noin 1200 katsojan yleisön. Kiertueella esitettiin Sirkus Supiaisen teokset [heresy], Kuningasohjus ja Monitaideyhdistys Pisteen Jollygood Fellows sekä neljä kertaa Sirkusta Suomesta – nykysirkusesitys, joka sai ensi-iltansa Sortavalassa. Kiertue ulottui Sortavalasta Pitkärannan ja Prääsän kautta Petroskoihin.
Kiertue keräsi loistavaa palautetta ja tulemme tekemään uuden edellistä laajemman kiertueen vuonna 2017 ja
jatkamme näin hyvin alkanutta yhteistyötä Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön kanssa.
Lisäksi Sirkus Supiaisen kansainvälistä toimintaa vuonna 2016 oli yhdistyksemme hallituksen jäsenen Pekka
Laamasen koordinoima ja työryhmänsä kanssa (Heikki Tolin, Alisa Salonen, Ronda Lindberg ja Romulus
Chiciuc) toteuttama sirkuskiertue Romaniassa kesä-heinäkuussa 2016. Kiertueen tarkoituksena oli tarjota
Romanian lastenkotilapsille sirkusesityselämys ja mahdollisuus kehittää luovuuttaan ja aloittaa uusi harrastus
lahjoituksena saatujen sirkusvälineiden avulla. Romania -kiertueella esityksiä järjestettiin kahdeksan ja työpajoja 15. Paikallisia lapsia osallistui toimintaan noin 1500. Tälle toiminnalle suunnittelemme myös jatkoa
vuodelle 2017.
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Sirpa Uimonen, Puheenjohtaja, Sirkus Supiainen ry.

1. YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ
1.1. Sirkus Supiainen
Visuaalista sirkusta ajatuksella
Sirkus Supiaisen esityksissä yhdistyy sirkus,
teatteri, nukketeatteri ja esitystaide.
Sirkus 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 koettaa avata katsojan silmät
näkemään esityksessä myös muuta kuin
pelkkää taitoa tai hetkellistä esteettistä
tyhjyyttä.
Sirkus Supiainen on 1986 perustettu
esiintyvä sirkusryhmä, joka toimii
laaja-alaisesti esittävän taiteen kentällä.
Yhdistyksen kotipaikka on vuodesta 2015
alkaen Joensuu.
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
Sirkus Supiainen on suomalaisen sirkuksen
näkemyksellinen tekijä nyt ja tulevaisuudessa
Arvot
Tahto, yhteistoiminta, avoimuus sekä
houkutteleva ja hyvinvoiva työyhteisö.
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Alkusanat
Sirkus Supiainen ry. on monipuolinen ja laadukas toimija tämänpäivän sirkuskentällä.
Työskentelemme päämäärätietoisesti ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Haluamme
tarjota ainutlaatuisia taidekokemuksia muunmuassa tuottamiemme esitysten, tapahtumien
ja sirkuskerhotoimintamme myötä myös jatkossa.
Sirkus Supiainen ry. haluaa ilmaista suuret kiitokset tämän hetkisille rahoittajillemme
heidän toimintaamme kohtaan osoittamasta luottamuksesta ja tuesta! Toivomme, että
yhdistyksemme tekemän kulttuuri- ja kasvatustyön arvo huomioidaan lähitulevaisuudessa
laajemmin ja toimintamme saa tukea myös julkisen rahoituksen puolelta.
1.3. Yhdistyksen historia
Sirkus Supiainen -yhdistys ry. on muodostunut vuodesta 1986 toimineen Uimaharjun
Sirkuskerhon ja vuonna 1997 perustetun nykysirkusryhmä Sirkus Supiaisen yhdistäessä
toimintansa yhden yhdistyksen alle vuonna 2000.
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
lasten- ja nuorten harrastustoiminnan kehittämisessä ja yhteisen toimintaverkoston
luomisessa. Yhdistys järjestää sirkuskoulutusta ja -kursseja 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.
Vuonna 2012 Sirkus Supiainen aloitti residenssitoiminnan ylläpitämisen Eräjärvellä
sijaitsevissa toimitiloissaan. Residenssitoiminta on osoittautunut tärkeäksi ja olemme sen
avulla onnistuneet edistämään suomalaisen sirkuksen kehittymistä tarjotessamme inspiroivaa
työskentelytilaa nuorille taiteilijoille ilman tulosvelvollisuuden painetta.
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Tämän lisäksi vuonna 2014 Sirkus Supiainen aloitti alueellisen sirkuskoulun hankkeen,
jonka tarkoituksena on pystyä tarjoamaan myös haja-asutusalueiden ja pienten taajamien
lapsille ja nuorille mahdollisuus korkeatasoiseen, ammattitatoisesti pidettyyn
sirkusharrastukseen. Vuoden 2017 alussa Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu sai
projektirahoituksen ELY-keskukselta. Tulevaisuudessa tämä voi johtaa opetustoiminnan
siirtämiseen oman yhdistyksen alaisuuteen.

1.4. Henkilöstö ja hallinto
Vuonna 2016 Sirkus Supiainen ry:n
toimintaa johti hallitus, johon kuuluivat
sirkusalan ammattilaiset:
- Sirpa Uimonen, puheenjohtaja
- Tuulia Katajavuori, sihteeri
- Antti Nerg
- Markus Nivala
- Pekka Laamanen
- Emma Räisänen
Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana
4 kertaa. Kokouksien sihteerinä toimi
Tuulia Katajavuori.
Yhdistyksen kirjanpitoa hoitaa
Eräjärven Kehittämisyhdistys ry:n
kirjanpitäjä Sanna Pohja.
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimii
Seija Vilkuna.
Sirkus Supiainen ry:n toimintaa toteuttettiin
vuonna 2016 seuraavanlaisissa työryhmissä.
FDC (Finnish Diabolo Convention)
- Marko Akkanen
- Sirpa Uimonen
- Joona Muistola
Diabolo & jojo SM-kilpailut
- Marko Akkanen
- Joona Muistola
Esitystyöryhmä
- Juha Rautio
- Antti Nerg
-Markus Nivala
- Tommi Ollikainen
Koulutustyöryhmä
- Sirpa Uimonen
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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 2016 kaikkien esitystemme
harjoitustilana. 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 vuokraamaamme varastotilaan.
Tila on palvellut Sirkus Supiaista hyvin nyt jo
kuusi vuotta. Yleisesti ottaen harjoitustilan,
varaston ja toimiston pitäminen Eräjärvellä
on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi
ratkaisuksi. Eräjärvi on keskellä Suomea ja
kun otamme huomioon toiminta-alueemme
laajuuden, on tällainen sijainti 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 (tanssitaide)
-Nina Renvall ja työryhmä (tanssitaide)
-SirkusUnioni (sirkustaide)
-Sirkus Supiainen (sirkustaide)
Lisäksi Barker -teatterilla harjoittelee,
esiintyy ja kouluttautuu useita eri
esittävän taiteen freelancereita sekä
ammattilaisryhmiä.
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 parantaminen, sekä
esittävän taiteen edistäminen.
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2. TALOUS
Produktiokohtainen henkilöstö
Yhteensä produktiokohtaisesti palkattu
henkilöstöä oli 20 henkilöä. Tämän lisäksi
kulukorvauksia maksettiin kolmelle
Sirkus Supiainen ry:n toiminnan talouden henkilölle.
pohjana olivat oman toiminnan tuotot
sillä yhdistyksemme putosi vuoden 2016 Tilikauden tulos
ajaksi pois Taiteen keskustoimikunnan Tilikauden tulos 3 760,24 €
toiminta-avustuksien piiristä. Tämän lisäksi Oma pääoma 5 663,33 €
yhdistyksen toimintaa rahoitetaan yksittäisin
Eräjärvellä 18. maaliskuuta 2017
apurahoihin.
Sirkus Supiainen (ry) hallitus
Yhdistyksen tuotot koko vuoden aikana
olivat yhteensä 71 558.92 €, joista omat
tuotot olivat 48 919,25 €, koostuen mm. Eläkemenot
leiri- ja kurssimaksuista, tapahtumien Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on
osallistumismaksuista ja esitystoiminnan hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä.
tuotoista. Omat tuotot kattoivat 68,36 % Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti
tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta
tilikauden
ei ole.
toiminnasta.
Vuonna 2016 Sirkus Supiaisen talous
perustui omiin tuottoihin sekä toiminta- ja
projektiavustuksiin.

Tilikauden 2016 talouden tulos oli
3 760,24 € ylijäämäinen.
Organisaatio ja talous
Toiminnan kokonaisvolyymi 71 558.92 €
Tilikauden ylijäämä 3 760,24€
Taseen oman pääoman pysyvät
vastaaavat 2 413,09 €
Tulorakenne 2016
Avustukset ja apurahat 22 639,67
Esitys- osanotto- ja
pääsylipputulot 32 633,75 €
Opetustoiminnan tulot 14 785,50 €
Muut tulot 1500 €
Menorakenne 2016
Yleishallinto -1 714,52 €
Henkilöstökulut -36 223,98 €
Poistot -804,36 €
Muut varsinaisen toiminnan
kulut 24 973,82 €
Tilavuokrat - 4082 €
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Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen
välittömään hankintamenoon vähennettynä
suunnitelman mukaisilla poistoilla.
Avustukset
- TAIKE 9000 €, esitystoimintaan
- OKM 8000 €
- SKR, Pohjois-Karjalan rahasto 14 000 €
- Joensuun kaupunki 3000 €
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2439,67 €
Vastuut ja vakuudet
Ei vieraan velan sitoumukseksi annettuja
vastuita tai vakuuksia.

Tulojen jakaantuminen 2016

Menojen jakaantuminen 2016
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3. Toiminta

3.1.2. Esitystilastot

Sirkus Supiainen esiintymässä

Sirkus Supiainen toimii laaja-alaisesti nykysirkusteoksillaan vuonna 2016
sirkuksen ja muun esittävän taiteen parissa
ja toiminta jakaantuu selkeästi neljään eri Viisi kantaesitystä vuonna 2016.
katogoriaan.
Esityksiä yhdeksällä nykysirkusteoksella
yhteensä 85 näytöstä.
1. Supiaisen esitystoiminta
Kaikki
teoksien
esiintyjät
ovat
2. Supiaisen tapahtumatoiminta ja festivaalit sirkuskoulutuksen saaneita sirkustaiteilijoita.
3. Supiaisen koulutustoiminta
4. Supiaisen residenssitoiminta
Joulutähti (kantaesitys)
Joulumarkkinaesitys,
Turun Joulumarkkinoilla
3.1. Esitystoiminta
26.11., 27.11., 3.12., 4.12., 10.12., 11.12.,
17.12., 18.12.2016
Sirkus Supiainen ry:n esitystoiminnan 2 näytöstä päivässä, näytöksiin oli vapaa
tavoitteena on luoda mielenkiintoisia, pääsy. Yhteensä 16 näytöstä ja yleisöä
sirkustaidetta kehittäviä esitysproduktioita. arviona noin 2500.
Esitystoiminnan puolella Sirkus Supiainen
toteutti vuonna 2016 viisi kantaesitystä:
Supiainen 30v-gaalanäytös
Joulutähti (kantaesitys 26.11.),
Ke 14.12. Barker-teatteri, Turku (30)
Runosirkus (kantaesitys 13.12.),
To 15.12. Barker-teatteri, Turku (20)
Kiven aika (kantaesitys 25.8.),
Kaksi näytöstä, joissa yhteensä 50 katsojaa.
Lennä, lennä (kantaesitys 9.4.),
Sirkusta Suomesta (kantaesitys 20.9.)
Runosirkus (kantaesitys)
To 17.3 klo 9.30 Erälinna (80)
Ohjelmistossa oli näiden lisäksi myös
To 17.3 klo 12.30 Kultavuoren koulu (80)
Kuningasohjus (kantaesitys 11.6. 2009),
La 19.3 klo 15 Oriveden kirjastolla (40)
[heresy] (kantaesitys 25.9.2013)
La 22.7. klo 18 Jättömaa-festivaalilla,
Viihdytysjoukot (kantaesitys 8.8.2014) ja
Kouvolassa (loppuunmyyty) (100)
Manifesti (kantaesitys 12.11.2014)
Ti 13.12.Barker-teatteri, Turku, (32)
Yhden miehen sirkus
Ke 14.12. Barker-teatteri, Turku (28)
(kantaesitys 23.12.2015)
6 näytöstä, joissa yhteensä 360 katsojaa.
Näiden teosten lisäksi Sirkus Supiainen Kiven aika (kantaesitys)
esiintyi myös yksittäisissä tilaisuuksissa 25.8. Hehku-festivaali, Joensuu (80)
sirkusohjelmalla.
26.8. Hehku-festivaali, Joensuu (320)
yhteensä 2 näytöstä (400 katsojaa)
Kuningasohjus
To 3.3. Parainen, klo 19 (30)
Pe 18.3. Kuopio, Sotku klo 19 (40)
La 9. 4. Barker-teatteri, Turku klo 19 (8)
Pe 23.9. Begemot, Petroskoi klo 20 (80)
La 17.12.2016 Barker-teatteri klo 17 (12)
yhteensä 5 näytöstä (170)
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Lennä, lennä (kantaesitys)
La 9.4 Barker-teatteri, Turku (83)
Su 10.4 Barker-teatteri, Turku (66)
Ti 12.4, Barker-teatteri, Turku (133)
Ti 12.4, Barker-teatteri, Turku (103)
Ke 13.4. Barker-teatteri, Turku (87)
Ke 13.4. Barker-teatteri, Turku (65)
To 14.4. Barker-teatteri, Turku (49)
Ke 18.5. Eräjärven koulu (62)
Ke 18.5. Kultavuoren koulukeskus (231)
To 19.5 Juupajoen koulukeskus (94)
To 30.6. Turku, Teatteri Timantti (47)
To 7.7. Turku, Teatteri Timantti (36)
Ke 13.7. Turku, Teatteri Timantti (53)
Pe 29.7. Turku, Teatteri Timantti (52)
Su 9.10. Turku, Teatteri Timantti (62)
To 3.11. Turku, Teatteri Timantti (42)
Ke 9.11. Juvanpuiston koulu, Espoo (206)
Ke 9.11. Juvanpuiston koulu, Espoo (209)
Ke 9.11. Juvanpuiston koulu, Espoo (196)
To 10.11. Martinus, Vantaa (132)
To 10.11. Martinus, Vantaa (85)
To 10.11. Kartanonkosken koulu, Vantaa
(203)
Ti 15.11. Turku, Teatteri Timantti (37)
Ke 7.12. Paattisten koulu (92)
Ke 7.12. Jäkärlän koulu (133)
Ke 7.12. Moision koulu (103)
To 8.12. Ilpoisten koulu (95)
To 8.12. Luolavuoren koulu (112)
To 8.12. Vähä-Heikkilän koulu (184)
Pe 9.12. Varissuon koulu (127)
Pe 9.12. Nummenpakan koulu (103)
Pe 9.12. Nummenpakan koulu (92)
To 15.12. Barker-teatteri, Turku (18)
Pe 16.12. Barker-teatteri, Turku (8)
yhteensä 34 näytöstä (3400)

Manifesti
La 19.3 Oriveden Nauru, klo 20 (84)
Pe 4.11. Vitus-festivaali, Rovaniemi (90)
Ti 6.12. Suomi-00, Joensuu (74)
yhteensä 3 näytöstä (248)
Viihdytysjoukot
8.- 10.7. Ruisrock
yhteensä 9 näytöstä (800)
Yhden miehen sirkus
Pe 4.3. Huhmari 120 katsojaa
Pe 11.3. Huhmari 112 katsojaa
Pe 23.12. Huhmari 86 katsojaa
yhteensä 3 näytöstä (318)
Sirkusta Suomesta -kiertuesitys
Ti 20.9. Sortavala (kantaesitys) (250)
Ke 21.9. Pitkäranta (320)
Ke 21.9. Prääsä (280)
Pe 23.9. Petroskoi (80)
yhteensä 4 näytöstä (930)
Esitystoiminnalla yhteensä 9636 katsojaa

[heresy]
Pe 12.8. FDC-festivaali , Eräjärvi (90)
La 24.9. Petroskoin suomalainen teatteri
(200)
Pe 16.12. Barker-teatteri (50)
La 17.12. Barker-teatteri (120)
yhteensä 4 näytöstä (460)
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3.1.3. Ohjelmisto 2016

3.1.3.1. Kiven aika
’Epätietoisuus toimikoon suojelusenkelinä, kun kaikki turha on riisuttu pois’
Ohjaus:
Rauli Katajavuori
Tekstit/laulujen sanoitus:
Miika Nuutinen
Musiikin sävellys ja sovittaminen:
Laura Vuorjoki-Elo
Esiintyjät:
Laura Vuorjoki-Elo,
Miika Nuutinen,
Markus Nivala,
Antti Nerg,
Rauli Katajavuori,
Janne Ojajärvi,
Jukka Karppanen

Tämä nykysirkusteos pohjautui Miika
Nuutisen toisen runokirjan ‘Kiven aika’
teksteihin. Laura Vuorjoki-Elo on säveltänyt
esityksen musiikin näiden tekstien pohjalle.
‘Kiven aika’ – teoksessa kolme laulajaa
esittävät syntyneen runomusiikin tulen
säestyksellä. Tulikoreografiat ja jättimäiset
origamit luovat kuvituksen Miika Nuutisen
teksteille ja LauraVuorjoki-Elon sävellyksille.
Aasialainen ja karjalainen perinne sulautuvat
yhteen ja kurkottavat kohti uutta elävää
esitystaidetta. Seitsemän esiintyjän voimin
esitetty runotuliorigamikonsertti muodosti
vahvan ja tunnerikkaan kokemuksen koko
teosta seuraavalle yleisölle.
Esityksen kesto noin 50 minuuttia.
Ensi-ilta 25.8.2016 klo 18 Joensuu, osana
Hehku -tulitaidefestivaalin ohjelmistoa.
https://vimeo.com/185522018
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Sirkus Supiainen,
Kiven aika
25.8. klo 19. Hehku-tulitaidefestivaali
’Epätietoisuus toimikoon suojelusenkelinä,
kun kaikki turha on riisuttu pois’
Ohjaus ja konsepti:
Rauli Katajavuori
Tekstit/laulujen sanoitus:
Miika Nuutinen
Musiikin sävellys ja sovittaminen:
Laura Vuorjoki-Elo
Esiintyjät:
Laura Vuorjoki-Elo,
Janne Ojajärvi,
Jukka Karppanen,
Markus Nivala,
Antti Nerg,
Miika Nuutinen,
Rauli Katajavuori
Hehku -tulitaidefestivaalin aloitusesitys
Kiven aika on pienimuotoinen, mutta
viehättävä a capella -laulun ja tulitaiteen
yhdistävä teos. Miika Nuutisen runotekstit
pääsevät
oikeuksiinsa
laululyriikkana
paremmin kuin lausuttuna sanataiteena.
Musiikki ja Laura Vuorjoki-Elon taidokas
sovitustyö ovat esityksen kantavia voimia.
Teksti soljuu laulettuna kovin luonnollisesti
eteenpäin. Runoja ei ole survottu väkisin
laulajan suuhun.

Stand up -viihdettä lähestyvät osuudet
markkinakapitalismin kritiikkeineen eivät
ehkä kokonaisuuteen istuneet. Tunnelma
tuppasi
kärsimään.
Origamiaskartelua
olisi voinut harrastaa lavalla enemmänkin.
A capellalle uskollisena esitys alkaa Visuaalista näyttävyyttä lopussa nähdyn
kappelimaisissa tunnelmissa. Tulielementit suuren paperikanootin kaltaiset elementit
ovat minimalistisia. Kynttilöitä sytytetään olisivat esitykseen tuoneet.
herkästi sormin ja laulajat tunnelmoivat
rukouslaulua muistuttavissa sfääreissä.
Aidosti sympaattisen ja vaikuttavan kombon
Sirkus Supiaisen tulitaiturit ja muusikot
Tuleen liittyvä mystiikka kaikkoaa jo kuitenkin muodostavat. Esitys kuulostaa ja
kolmannen kappaleen kohdalla. Hyvä näyttää pimenevässä syysillassa kodikkaalta,
niin. Esityksen vaikuttavinta antia on se, intiimiltä, Joensuun kokoiselta, meille
kuinka tuli onnistutaan varsin mukiin tarkoitetulta performansilta.
menevästi saattamaan yhteen raikkaan
blues- ja rocksvengin kanssa. Puhdas laulu Sanna Jääskeläinen, Karjalainen 26.8.2016
ja vaikuttavat mutta hillitysti toteutetut
tulikoreografiat osoittavat, että myös pieni ja
yksinkertainen voi olla näyttävää. Tulitaiteen
ei tarvitse olla räjäyttävää tai massiivista.
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3.1.3.2. RUNOSIRKUS
Työryhmä: Juha Rautio, Miika Nuutinen, Rauli Katajavuori
Tuotanto: Sirkus Supiainen
Juha Raution, Miika Nuutisen ja Rauli Katajavuoren folkhenkinen runosirkus-teos yhdistää
lavarunouden, jongleerauksen ja singersongwriter-materiaalin hämmentävällä tavalla.
FAQ: Mitä tämä oikein on? Miksi ihmeessä toin lapseni katsomaan tätä? Miten tekstit,
musiikki sekä jongleeraus ja muut sirkustekniikat liittyvät toisiinsa? Onko tämä viihdettä
vai taidetta? Miksi minä kuulen tästä vasta nyt? Ja miksi tällaista ei tehdä enempää?
Monipuolisuutensa vuoksi Runosirkusta suositellaan niin baareihin kuin suljetuille osastoille.
”Näinä aikoina viihde on vaikea laji!”
Esityksen kesto: 55 min
Esitykset:
Esityksellä on keikkailtu paljon vuodesta 2013 alkaen. Nyt lopullisen muodon
ennakkonäytös pidettiin Jättömaa-festivaaleilla Kouvolassa 23.7. 2016.
Ensi-ilta 13.12.2016.
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Sirkusarvio: Turun Sanomat 15.12.2016
Suomen vanhin runosirkus Barkerilla
Sirkus Supiainen: Runosirkus.
Työryhmä Juha Rautio, Miika Nuutinen ja
Rauli Katajavuori.
Kantaesitys 13.12. Barker-teatterissa.
Sirkus Supiainen on esittänyt Runosirkusesitystään eri muodoissa vuodesta 2013
lähtien. Virallisen kantaesityksensä esitys
sai tällä viikolla vietettävässä Supiainen
30v -festivaalissa. Itse esitys on kuitenkin
kaikkea muuta kuin virallista vääntöä.
Runosirkus nivoo yhteen lavarunoutta,
jongleerausta ja musiikkia. Esiintyjien eli
Juha Raution, Miika Nuutisen ja Rauli
Katajavuoren tekemisen tapa poistaa
välimatkan katsojien ja esiintyjien väliltä.
Runosirkuksessa ollaan kuin keikalla samassa
tilassa, joka muistuttaa tunnelmaltaan
enemmän pubia kuin teatterisalia.

Runosirkus on letkeää, hauskaa ja
viihdyttävää meininkiä, jossa esiintyjät myös
ironisoivat tekemisiään ja sanomisiaan.
Ryhmä nimeytyy niin viihdejoukoiksi kuin
Suomen vanhimmaksi runosirkukseksi.
Runosirkusporukka onkin väittämänsä
mukaan ollut mukana niin Pähkinäsaaren
rauhassa, mustassa surmassa kuin vaikkapa
vuonna 1995 voittamassa itseään.
Esityksessä
kuullaan
esimerkiksi
Miika Nuutisen suulla itä-suomalainen
musiikkitrilogia, Juha Raution klassikoksi
nimeämä Ota kivi -runo tai Raution kääntämä
amerikkalaisen John S. Hallin runo, jossa
toistetaan meditaation tylsyyttä.
Tekstit ja biisit niveltyvät Katajavuoren
jongleeraukseen, jota hän tekee välillä silmät
teipillä peitettynä. Katajavuori myös tanssii
ja juoksee diabolon kanssa. Välillä Nuutinen
ja Katajavuori tasapainottelevat tikkailla.
Hauskuutta piisaa, kun kaikki kolme yhdessä
soittavat samaa kitaraa ja jongleeraavat.
Kaisa Kurikka
Arvio, Teatteritanssi-lehti 1/2017
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RUNOSIRKUS VAPAUTTAA
Kitara soi ja jonglööri taituroi palloillaan
kitaristin käsivarren alta. Joku lurittelee
lakonisesti
lyriikoitaan.
Onko
tämä
poikkitaiteellisuutta konkreettisimmillaan?
Tai fyysisimmillään pikemminkin?
En tiedä, ja se ahdistaa. Runosirkus on nimi,
joka ei lupaa mitään tavallista. Kolme miestä
on tehnyt letkeän esityksen, jonka olemusta
on tolkuttoman vaikea määritellä.
Kuvauksen kohteena on epätäydellinen
ihminen; yritystä elämässä on, mutta
aina ei kaikki mene putkeen. Boheemia
flegmaattisuutta huokuva kitaristi Juha
Rautio laulaa lähteneensä huoraksi
elämän laivaan. Ihmiskuva on pohjattoman
tragikoominen.
Harkitun epätäydellinen on myös itse esitys.
Se on sekä hyvä että huono asia. Lavan ja
katsomon välille ei kohoa kynnystä, ja
vuorovaikutus on tavattoman rentoa.
Toisaalta esitys on häiriintyneimmillään
silloin, kun huomaa epäilevänsä, onko
tämä silkkaa improvisaatioita. Esityksessä
nähtävissä sirkustempuissa kun mokaillaan
täysin suvereenisti. Onko se harkittua vai
puhdasta välinpitämättömyyttä?
Jonglööri-rumpali-laulaja Miika Nuutisen
Tango
Itä-Suomi-trilogia
provosoi
mauttomuudellaan. Epäkorrekti sanoitus
näkee
WTC-iskujen
pilvenpiirtäjistä
kuolemaan
pudottautumisessa
jotain
mahtavaa, ja katsojan sietokyky on
koetuksella.
Sirkusasioista vastaa pääasiassa velmusti
ilmehtivä Rauli Katajavuori ja hänen
palloilla, keiloilla ja naruilla tekemänsä
temput
osoittavatkin
ansiokasta
virtuositeettiä.
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Esityksessä kuultavissa teksteissä yhdistyvät
vivahteet intellektuellista älykkörunoudesta
ja naiiveista kliseistä, ja ne ovatkin
viihdyttävää kuunneltavaa.
Kun lopulta huomaa, että tämän esityksen
määrittely on mahdotonta ja hyväksyy
sen, olo on kovin kevyt. Näin Runosirkus
vapauttaa määritelmien vankilasta.
-Jaakko Virrankoski

3.1.3.3. ‘Lennä, lennä’ - sirkusesitys lapsille
‘Tarina ilosta, unelmista, oppimisesta ja ystävyydestä.’
Ohjaus: Markus Nivala
Esiintyjät: Emma Räisänen, Antti Nerg, Pekka Laamanen/Eikka Alatalo, Markus Nivala
Tuotanto: Sirkus Supiainen
‘Lennä, lennä’ on ajatuksia herättävä humoristinen lasten sirkusesitys. Esityksessä
yhdistyvät korkeatasoinen sirkustekniikka, vuorovaikutteiset puheosuudet sekä valloittavat
persoonat. Esitys sisältää raivokkaan hempeitä sirkusnumeroita, hervotonta huumoria,
rutkasti leikkimieltä sekä yhdessä tekemisen ja kokemisen riemua. Koko perheelle sopiva
lasten sirkusesitys sukeltaa kysymysten ja vastausten värikkääseen maailmaan.
kesto 40min
https://youtu.be/quVS3fPg_Gc
Lennä, lennä -esitys oli mukana Konserttikeskuksen Sirkusta kouluihin -pilottihankeessa.
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Sirkus Supiainen:
Lennä, lennä
Ohjaus: Markus Nivala,
esiintyjät: Emma Räisänen, Antti Nerg,
Pekka Laamanen, Markus Nivala.
Ensi-ilta 9.4. Barker-teatterissa
Sirkus Supiaisen Lennä, lennä on yli
3-vuotiaille lapsille suunnattu sirkusesitys,
jossa ei pönötetä esiintymisessä tai temppujen
tekemisessä.
Esityksessä
sirkustelusta
tehdään kavereitten kanssa leikkimistä
letkeissä tunnelmissa. Lähtökohtana ja
esityksen jäsentäjänä tämä asenne on
oikein toimiva ratkaisu, sillä se rikkoo rajan
esiintyjien ja katsojien väliltä.
Vuorollaan kukin esiintyjistä juttelee yleisölle
ja antaa mahdollisuuden keskusteluun.
Markus Nivalan mukaan esiintyjät eivät
niinkään esitä mitään roolia, vaan ovat
näyttämöllä ilman roolihahmoja.
Jutusteluissa
kuullaankin
kertomuksia
vaikkapa Emma Räisäsen erilaisista
harrastuksista, mutta myös jännittämisestä
tai peloista sekä leikkimisen tärkeydestä.
Yhdessä tekemisen ja uudelleen yrittämisen
tärkeys korostuu.
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Esityksen nimi viittaakin yhtäältä siihen,
miten tärkeää on leikkiä vielä aikuisenakin,
ja siten antaa mielikuvituksen lentää.
Pekka Laamasen soolo-osuudessa ideat
lentävätkin humoristisesti, kun hän taiteilee
keppihevosen, kiinalaisen rummun, kahden
käärmepillin ja hammasharjan kanssa. Antti
Nerg puolestaan tuo esiin, miten häntä
jännittää yleisön edessä sekin, jos temppu
ei onnistukaan. Hän painottaa uudelleen
yrittämistä ja harjoittelua ja onnistuu omassa
renkaiden heitossaan yleisön kannustaessa.
Esityksen nimi viittaa myös konkreettisesti
lentäviin esineisiin ja niiden lennättämiseen.
Esiintyjät jongleeraavat yhdessä isoilla
jumppapalloilla, he jonkkaavat renkailla ja
sateenvarjolla. He lennättävät lennokkeja,
jotka palaavat kuin bumerangit heittäjänsä
käsiin.

Humoristinen vire läpäisee miellyttävästi
koko esitystä. Sen ilmapiirin mutkattomuus
ja temppujen taitavuus saavat sekä lapsi- että
aikuiskatsojan viihtymään.
Kaisa Kurikka
Turun Sanomat 11.4.2016

3.1.3.4. Joulutähti (kantaesitys 26.11.)
Työryhmä:
Markus Nivala, Antti Nerg

3.1.3.5. Sirkusta Suomesta
kantaesitys 20.9.Sortavala

Työryhmä:
Rauli Katajavuori/Mika Formunen, Antti
Joulutähti tuo ilon kylmimpään ja
Nerg, Markus Nivala,
synkimpään vuodenaikaan.
Emma Räisänen, Pekka Kumpulainen, Laura
Vurojoki-Elo
‘Joulutähti’ on kahden sirkustaiteilijan aito Valosuunnittelu: Vespa Laine
hyvän mielen show. Esityksessä on unohdettu Äänisuunnittelu Antti Koukonen
perinteisesti jouluun liittyvä kaupallisuus ja
tilalla on aitoa hauskanpitoa yleisön kanssa koko perheille suunnattu Sirkusta Suomesta
omalla kustannuksella.
esitys valmistettiin vartavasten Karjalan
Esiintyjät laittavat kaikkensa peliin sirkuskiertuetta varten. Esityksestä
haastamalla itseään jäisessä joulusäässä
valmistettiin sanaton, monipuolinen ja
mm. jongleeraamalla jättikokoisia
vauhdikas hyvänmielen sirkusesitys joka
lahjapaketteja ja taituroimalla maailman sopii kaikenikäisille ja josta eri ihmiset voivat
pisimmällä diabololangalla.
saada kiinni erikulmasta. Pelkkää viihdettä
Yleisö on aina etusijalla ja tänäkin vuonna ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä vaan teos
yleisöavustajalle annettiin palkinnoksi iso esittelee sirkustaiteen monia puolia elävän
käsi.
musiikin kanssa.
Esitys sisältää suunniteltua ja
suunnittelematonta huumoria!
Ulkoilmateos Joulutähti
Turun Joulumarkkinoilla.
26.11. 2 näytöstä päivässä
27.11. 2 näytöstä päivässä
3.12. 2 näytöstä päivässä
4.12. 2 näytöstä päivässä
10.12. 2 näytöstä päivässä
11.12. 2 näytöstä päivässä
17.12. 2 näytöstä päivässä
18.12. 2 näytöstä päivässä
yhteensä 16 näytöstä.

Sirkusta Suomesta -esitys kiertueella
Karjalan tasavallassa, Venäjä, 20.–25.9.
Sortavala 20.9.
Pitkäranta 21.9.
Prääsän 21.9.
Petroskoi 24.9.
yleisöä esitys keräsi yli 900 henkilön verran.
Suurimmat yleisöt olivat Sortavalassa,
Pitkärannassa ja Prääsässä.
Kiertue
järjestettiin
Taiteen
edistämiskeskuksen Joensuun ja Lapin
toimipisteiden sekä Karjalan tasavallan
kulttuuriministeriön yhteistyönä.
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3.1.3.6. Yhden Miehen Sirkus
Esitys ja esiintyminen: Miika Nuutinen
Miika Nuutisen Yhden miehen sirkus –esitys koostuu monipuolisesta ja tasokkaasta
jongleerauksesta ja tasapainoilusta. Esityksessä katsojat otetaan mukaan kohteliaasti
keskustellen. Miika Nuutinen ottaa yleisön osaksi esitystä ja esityksen aikana useampi
henkilö pääsee iästä ja taitotasosta riippumatta osallistumaan ja kurkistamaan sirkustaiteen
saloihin.
Esityksestä on suunniteltu kevyesti liikuteltava. Miika voi kiertää esityksellä yksin hoitaen
lipunmyynnin, kahvion, esityksen pystytyksen, ääni ja valotekniikan yksinään.
Sisällöllisesti teos on valmistettu erityisesti ajatellen koulu ja päiväkotiyleisöjä.
Kantaesitys, Huhmari 23.12.2015. 45 min.
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3.1.3.7. [heresy]
Ohjaus ja lavastus: Samuli Männistö
Valosuunnittelu: Saija Nojonen
Musiikki: Laura Vuorjoki-Elo
Pukusuunnittelu: Marjo Haapasalo
Ääniteknikko: Antti Koukonen
Tarpeiston rakentaminen: Toni Saikkonen
Esiintyjät: Antti Nerg, Markus Nivala,
Samuli Männistö, Laura Vuorjoki-Elo
Nimensä puolesta [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,
uskontojen käsitykset ja muut todellisuuden
ja maailmankaikkeuden syytä, luonnetta
sekä perimmäistä totuutta etsivät teoriat.
[heresy] sisältää vähäeleistä fyysisen
teatterin ja jongleerauksen taidetta, elävää
musiikkia 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.
[heresy]-esitys
sai
kantaesityksensä
25.9.2013 Helsingin Cirko-keskuksessa.
Esitystaltiointi:
https://vimeo.com/76806095
Salasanan videoon saa kysymällä.
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3.1.3.8. Kuningasohjus
Runoja kivusta, kuvia kaipuusta.
Ohjaus, käsikirjoitus ja esiintyminen:
Samuli Männistö
Lavastus ja puvustus: Laura Sariola
Valosuunnittelu: Vespa Laine
Teksti/musiikki: John S. Hall/King missile 3
Kuningasohjus on sirkusesitys, joka
pohjautuu amerikkalaisen runoilija
John S. Hall’in tarkkanäköisiin,
yhteiskunnallisesti kantaaottaviin teksteihin
ja laulunsanoituksiin. Esityksessä yhdistyvät
runous, musiikki ja sirkus.
Kuningasohjus on kollaasi ajasta irtileikattuja
ajatuksia. Esityksen sisältämä jongleeraus,
taikuus
ja
tasapainoilu
kuvittavat,
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 tuntumaan oudon
levottomalta, se pakottaa ajattelemaan.
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.
Esitystaltiointi:
https://vimeo.com/77032640
Salasanan videoon saa kysymällä.
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3.1.3.9. Manifesti
‘Näinä aikoina viihde on vaikea laji.’
Lavastus, valosuunnittelu, suunnittelu,
esiintyminen: Rauli Katajavuori
Suunnittelu, musiikki, esiintyminen:
Juha Rautio
Runoilija-muusikko Juha Rautio ja
sirkustaiteilija Rauli Katajavuori purkavat ja
tutkivat humoristisessa teoksessaan
poikkitaiteellisuutta.
Itsetietoiset
kalvosulkeiset analysoivat esittävän taiteen
rajoja viihteestä taiteeseen, runoudesta
sirkukseen. Alkaako tästä poliittisen
sirkuksen paradigma?
Onko tämä runosirkuksen kuolinisku?
Onko tarkoitus naurattaa vai kutsua
ajattelemaan?
Tervetuloa kirkastamaan strategiaa
kanssamme.
‘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
‘Suuret kiitokset upeasta korkeatasoisesta
esityksestänne! Olen kuullut yleisöltä
pelkkiä kehuja. Teidän kansainvälisen tason
esityksenne oli vallan mainio huipennus
(käytännöntaitojen
osoituksena)
sitä
edeltävälle
teoreettisesti
ansiokkaalle
luentopäivälle.’
-huumoriasiantuntija, fil.lis. Reijo Virtanen
19.3.2016 Oriveden nauru-festivaali
Kantaesitykset Helsingin Cirko-keskuksessa
12. - 16.11.2014.
Esityksen tallenne:
https://vimeo.com/122761566
salasana: manifesti
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3.1.1.10. Viihdytysjoukot
(Ulkoilmaversio, teatteriversio tulossa 2017 osana Suomi 100 -juhlavuotta)
‘Kuvailtaessa sotiemme kulkua, on paljon kerrottu miehistä ja naisista, jotka toimivat
sotakoneiston osina ja jotka jäivät julman sodan uhreiksi. Historiankirjoitukseen on kuitenkin
jäänyt valitettava aukko. Rintamalinjoilla moraalia piti yllä joukko nimeltä
Viihdytysjoukot. Tämä esitys on kunnianosoitus näille naisille ja miehille.’
Työryhmä
Ohjaus: Jarmo Humalajärvi & työryhmä, Lavastus: Heikki Pullo, Puvustus: työryhmä,
Musiikki: Toni Perttula, Taiteellinen konsultointi: Rauli Katajavuori
Esiintyjät: Emma Räisänen, Markus Nivala, Antti Nerg, Toni Perttula ja Jarmo Humalajärvi
Viihdytysjoukot oli vuosina 1941–1944 toiminut organisaatio, jonka tehtävänä oli kohottaa
sotilaiden moraalia ja mielialaa. Koskaan muulloin historiamme aikana ei kansankulttuuri
ja korkeakulttuuri ole ollut yhtä sulassa sopusoinnussa samoilla esiintymislavoilla. Taikurit,
akrobaatit, muusikot ja tanssijat esittivät hurjimmat numeronsa yleisölle, joka kaipasi
viihdykettä enemmän kuin koskaan. Tämä ‘Viihdytysjoukot’ -esitys on kunnianosoitus
näille historian heikosti muistamille taiteilijoille.
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70 vuotta sitten vihollinen oli selkeä ja kansan oli helppo käydä taistelua yhtenä rintamana
yhteistä vihollista vastaan. Nyt vuonna 2015 vastassa ei olekaan yhtä selkeää vihollista. Nyt
suomessa tapahtuva henkinen sisällissota luo Suomeen luokkayhteiskuntaa. Valtio kylpee
lamassa, koulutukselta ja kulttuurilta leikataan kaikki mahdollisuudet olemassa-oloon. Tämä
vuoden 2015 vihollinen on luomassa valtioita jossa vain hyväosaisilla on varaa sivistykseen.
Kysymys kuuluu, mikä on viihdytysjoukkojen asema tässä sodassa?
Kenen puolella viihdytysjoukot seisovat? Onko taiteen aika ohi?
Tästä huolimatta Viihdytysjoukkojen esityksessä on luvassa, kuten 70 vuotta sitten,
päätähuimaavaa akrobatiaa, nurinkurista jousiammuntaa, liekkejä ja lentäviä esineitä. Elävää
haitarimusiikkia ja tyrmistyttävää taikuutta. Tervetuloa viihtymään!
Esityksen kesto noin yksi tunti.
Kiitokset: Markku Aulangolle lähdemateriaalin hankinnoissa.
Sakolle ja Savotalle armeijavarusteista.
Tuotannosta ja esityksen valmistamisprosessista
Jarmo Humalajärvi aloitti Viihdytysjoukoihin perustuvan esityksen suunnittelun kesällä
2013. Tämän jälkeen esityksen ensimmäinen version sai ensi-iltansa elokuussa 2014 osana
Future Circus -festivaalin ohjelmaa Turussa. Nyt tämän ensimmäisen ulkoilmaesitysversion
pohjalta tästä teoksesta on tarkoitus rakentaa syvällisempi ja teatterillisempi versio oikeille
teatterinäyttämöille. Tarkoitus on saada esitys lopulliseen muotoonsa ja kantaesitettäväksi
syksyllä 2016 Helsingin Cirko-taloon.
Esityksen perusajatuksena on kertoa faktapohjaisesti sodanaikaisten viihdytysjoukkojen
toiminnasta. Esitystä voi tavallaan tulkita myös dramatisoituna sirkushistorian luentona.
Esityksen kannalta nyt on menossa kiinnostava vaihe suomalaisessa historiantutkimuksessa
koskien 1930-luvun ja talvi- ja jatkosotien tulkintaa. Parhaillaan historiantutkimus on
kääntynyt kohti yksilöä, ja tutkimusaineistoa on kerätty sotilaiden mielenterveyden tai
propagandan vaikutuksen kautta. Käsitys sankaruudesta ja kuva suomalaisesta miehestä
on ollut suuressa muutoksessa 2010-luvulle tultaessa. Tätä tutkimusta vasten peilaamme
esityksessämme mennyttä ja nykyisyyttä. Pohdimme ja peilaamme historian kautta millaista
taidetta pitäisi olla. Kuinka nyt pitäisi tehdä kulttuuripolitiikkaa! Kuinka unohtunut ja
vääristynyt on ajatus hyvästä yhteiskunnasta, hyvästä maailmasta. Voiko viihdytysjoukot
tehdä nykyisin osansa uuden maailman luomisessa, jossa kulttuuri olisi osa jokaisen arkea
eikä kirosana. Kun kasvamme siihen kullttuuriin joka meidät kasvattaa on meidän nähtävä
vaivaa että pystymme tekoihin jotka ohjaavat kulttuuriin jolla rakennetaan hyvä maailma.
Konkreettisesti esitys tulee ensi-iltaan syksyllä 2017 Sirkus Unionille, Turkuun.
Esityksen yhteyteen järjestetään myös näyttely, joka koostuu sodan aikaisista julisteista ja
valokuvista.
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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.

Hehku -tulitaidefestivaali
www.hehkufestivaali.fi
Hehkufestivaalin
näytökset
kokosivat
yleisöä arviolta yli 5000 henkilöä.

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää
erityisesti sirkuskentän pienet erityisalat
huomiovia tapahtumia.

Verkkokeilan SM-kilpailut 18.-19.2016
Turussa, yleisöä noin 50 henkilöä
(ilmainen tapahtuma).
FDC, Diabolojongleerausfestivaali
11.-14.8.2016. Eräjärvi.
Tapahtumassa osallistujia oli 40 ja
loppugaalassa katsojia tämän lisäksi 80
henkilöä.
Diabolojongleerauksen ja Jojopelamisen
Suomen mestaruuskilpailut
13. -15.7. 2016, Joensuu,
tapahtuma tavoitti kolmen päivän aikana
arviolta noin 5000 katsojaa.
Supiainen 30v -festivaalit
Turussa 13. -18.12.2016
yleisöä kokonaisuudessaan 720 hlö.
Suosituin näytös oli loppuviikkoon
sijoittunut [heresy].
Tapahtumien näytöksissä katsojia yhteensä:
yli 10 000 katsojaa ja osallistujaa
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3.2.2.1. HEHKU – tulitaidefestivaali 25. -28.8.2016 Joensuussa
www.hehkufestivaali.fi
Ensimmäinen vuosittainen suomen tulitaiteilijoiden tulitaidefestivaali HEHKU järjestettiin
Joensuussa 25. -28.8.2016, lisäksi tapahtuma oli osana ’Joen Yö’ -kaupunkifestivaalia
26.8.2016. Hehku-festivaalin gaalanäytös täytti Joensuun torin tuhansilla katsojilla.
Hehku – tulitaidefestivaali kiteytyi perjantaina klo 21 alkaneeseen tulitaideryhmien tunnin
mittaiseen gaalanäytökseen. Tämä näytös toimi samalla myös Joen Yö -tapahtuman
näyttävänä huipennuksena. Tuligaalan pääesiintyjiksi on kutsuttu Vojta Stolbenko (Tšekin
tasavalta), UNIFLOW (tampere), Fire Circus Walkea (liettua) ja Belenos (Helsinki).
Hehku-festivaalin ohjelmistossa nähtiin myös Joensuulaisen Sirkus Supiainen ry:n uusi
tulitaidetta sisältävä kantaesitys nimeltä ’Kiven aika’. Esitys täytti sirkusteltan ääriään
myöten ja 400 ihmistä joutui jäämään teltan ulkopuolelle, koska telttaan ei vain mahtunut
enempää yleisöä.
https://vimeo.com/180405346
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3.2.2.2. Verkkokeilan SM-kilpailut
Ensimmäiset verkkokeilan SM-kilpailut pelattiin Turun urheilupuistossa 18-19.2016.
Verkkokeila on urheilulaji, joka pohjautuu lentopallon sääntöihin, mutta pallon sijaan
pelivälineenä ovat jongleerauskeilat.
SM-kilpailuihin osallistui 9 joukkuetta eri puolelta Suomea.
Turnauksen tuloslista:
1. Åbon pallo, Åbo, (Antti Nerg & Jukka Haataja)
2. Joensuun Katana, Joensuu (Rauli Katajavuori & Miika Nuutinen)
3. Bäng Digi Däng!, Turku (Markus Nivala & Heikki Tolin)
& Team kukkakeila, Turku (Pekka Laamanen & Joonas Linnavuori)
(kolmas sija jaettiin urheilullisesti, sillä pronssiottelu jäi pelaamatta loukkaantumisen takia.)
SM-KILPAILUIHIN OSALLISTUNEET JOUKKUEET:
1. Turun Kyklooppi, Turku (Markus Murtola ja Kai Kuutamo)
2. Joensuun Katana, Joensuu (Rauli Katajavuori & Miika Nuutinen)
3. Åbon pallo, Åbo, (Antti Nerg & Jukka Haataja)
4. Bäng Digi Däng!, Turku (Markus Nivala & Heikki Tolin)
5. Verkkokeilan Suomenmestarit, Vilna (Teemu Virtanen & Lauri Koskinen, luovuttivat kun
ovatkin Vilnassa)
6. Team kukkakeila, Turku (Pekka Laamanen & Joonas Linnavuori)
7. Tampereen Natumaksimit, Manse (Onni Toivonen & Aleksi Niittyvuopio, luovuttivat kun
Aleksi teki Team killin jä lähti Lappiin)
8. Team Piskus (Ilkka Hilkka ja Myrsky-Eemeli Reppu)
9. Duo Ylijäämä, (Lauri Tuhkanen ja Jilka Repo)
Turnauksen yhteydessä pelattiin myös hupikepin (Jolleystick) mestaruusottelu kahden
ilmoittautuneen joukkueen kesken ja Suomen mestaruuden voitti Åbon Katana (Antti Nerg
& Miika Nuutinen). Toiselle sijalle tuli joukkue Bäng Digi Däng!, Turku (Markus Nivala &
Heikki Tolin).
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3.2.2.3. FINNISH DIABOLO CONVENTION- DIABOLOFESTIVAALIT
Eräjärvellä vuodesta 2006
11.-14.8.2016 Eräjärvi
www.fdc2017.org
Vuodesta 2006 järjestetty FDC-festivaali täytti kymmenen vuotta 2015. Tämän kymmenen
vuoden aikana FDC-tapahtuma on kasvanut maailman tärkeimmäksi ja pitkäikäisimmäksi
diabolofestivaaliksi maailmassa. Finnish Diabolo Convention, Euroopan 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, ulkomaisten vieraiden pitämiä työpajoja,
diabolothlon -kenttäurheilukilpailut, videoita, temppujami yms. tapahtumaohjelmaa.
Festivaalin esiintyjät 2016:
Epic schmetterling (FRA), Roman Müller (SWI), Théo Scarito (FRA), Naoya Aoki
(JPN),SkitsoJ, OJJ, Laura Vuorjoki-Elo, Tommi Ollikainen, Jani Suihkonen, Arvi Yrjölä,
Henri Kangas, Viljami Erkkilä, Veli-Pekko Häkli, Aleksi Niittyvuopio, Valtteri Ukonaho,
Lassi,Saska Särkilahti, Harri Varpasen, Antti Nerg ja Rauli Katajavuori.
FDC2016 tapahtuman virallinen ohjelma:
Perjantai 12.8.
18:00 Avajaiset ja Harri Varpasen, Antti Nerg ja Rauli Katajavuoren esitysluento
18.30 Trick jam! -Temppujamit
19.30 Illallinen
20:00 Tietokilpailu paikallisessa Eräpubissa
21:00 Laura Vuorjoki-Elon konsertti Eräpubissa
22:00 Sauna ja DJ Pasi Fist
Lauantai13.8.
9:00 Aamupala
10:00 Työpajoja
14:00 Nuorten Diabolo SM-kilpailut
15:00 [heresy] -esitys Rönnissä
18:00 Gaalaesitys Seuratalolla
21:00 Stand up koomikko Heikki Multanen Erälinnassa
22:00 Diabolo Mod kilpailut Erälinnassa
23:00 OJJ, Skitso J and Epic schmetterling rantasaunalla
Sunnuntai 14.8.
9:00 Aamupala
11:00 Diabolothon -kenttäurheilukilpailut Uiherlan urheilukentällä
15:00 lounas
15:30 Diabolothon palkintojen jako Erälinnassa
16:30 Festivaali päättyy
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3.2.2.4. Diabolojongleerauksen ja
jojopelaamisen SM-kilpailut
Joensuun Torilavalla 11. -13.7.2016.
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 kahdeksatta kertaa järjestetyt
Diabolojongleerauksen ja jojopelaamisen
SM-kilpailut pidettiin kuudetta kertaa osana
Popkatu-festivaaleja. Popkadulla järjestettiin
myös Kendaman avoimet kilpailut.
Popkatu on koko perheen pääsymaksuton
karnevaalihenkinen festivaali, joka järjestetään Joensuun keskustassa Ilosaarirockia
edeltävällä viikolla. Tämän vuoden Popkatu
oli järjestyksessään 15:sta ja Diabolon ja
jojon SM-kilpailut vievät Popkadun ohjelmaa
toivotusti kohti sirkusta.
Tänä
vuonna
diabolojongleeraukseen
osallistui
kahdeksan
kilpailijaa,
jojopelaamiseen viisi ja kendaman avoimiin
kilpailuihin 11. Osa pelaajista osallistui
useaan lajiin.
Kilpailujen tuomaristoon kuuluivat:
Olli Vainionpää
Jesse Gehlen
Miika Nuutinen
32

Diabolojongleerauksen SM-kilpailut
Kokonaiskilpailun voittajat:
Diabolo overall:
1. Aaro Kontio 60 points
2. Rauli Katajavuori 59 points
3. Tommi O’Likainen 45 points
Jojo 1A - sarja
1. Veli-Pekko Häkli
2. Viljami Erkkilä
3. Marko Akkanen
Jojo X - sarja
1. Viljami Erkkilä
2. Marko Akkanen
3. Veli-Pekko Häkli
Kendama:
1. Kalle Helenius
2. Alex Levit
3. Eero Kokko
Kendama Speed ladder:
1. Kalle Helenius
2. Albert J. Kirvesmäki
Osallistujien ikä vaihteli 13-40 ikävuoden
välillä.
Yleisöä kävi katsomassa lavalla tapahtuvia
urheilusuorituksia yli 1000 henkilöä
jokaisena päivänä. Vuoden 2016 Popkatufestivaali 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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3.2.2.5. SUPIAINEN 30v
-FESTIVAALIT
Sirkus
Supiainen
juhlisti
kolmekymmenvuotista olemassaoloaan
järjestämällä juhlavuotensa kunniaksi
omaa nimeään kantavan Supiainen 30v
-festivaalin. Festivaalin ohjelmistossa
nähtiin niin Supiaisen uusi kantaesitys
Runosirkus kuin myös Turun ensi-iltoja
sekä vanhoja klassikoita.
Ohjelma keräsi hyvin yleisöä Barkerteatterille Turkuun ja myös Turun
Sanomat huomioi Suomen vanhimman
nykysirkusryhmän juhlavuoden. Tämä
festivaali päätti komeasti yhdistyksemme
juhlavuoden ja tällä hetkellä
suunnittelemme vuosittaisen omaan
ohjelmistoomme perustuvan festivaalin
käynnistämistä.

Festivaalin ohjelmisto ja näytösajat:
Tiistai 13.12.2016 klo 18:30 Runosirkus (KANTAESITYS) kesto 50min
Keskiviikko 14.12.2016 klo 18:30 Runosirkus kesto 50min
Keskiviikko 14.12.2016 klo 20:00 Supiainen 30v Gaalanäytös
Torstai 15.12.2016 klo 18.00 Lennä, Lennä
Torstai 15.12.2016 klo 20:00 Supiainen 30v Gaalanäytös
Perjantai 16.12.2016 klo 18 Lennä, Lennä
Perjantai 16.12.2016 klo 20 [heresy] (turun ensi-ilta)
Lauantai 17.12.2016 klo 17 Kuningasohjus
Lauantai 17.12.2016 klo 19 [heresy]
Lauantai 17.12. klo 21 alkavat myös Sirkus Supiaisen ohjelmalliset pikkujoulut.
Ohjelmassa Supiaisen esityksiä vuosien varrelta yms. musiikkia ja muuta ohjelmaa.
Festivaalilla järjestimme myös yleisökeskustelut taiteilijoiden kanssa esitysten jälkeen.
Yleisöä jäi keskustelemaan näkemästään ja varsinkin [heresy] esitys ja runosirkus teos
herättivät keskustelua.
‘Kiitos vielä mahtavista esityksistä. Heresy oli kyllä pitkästä aikaan hieno sirkusesitys.
Kiva nähdä ajatusta tekemisen takana, eikä vain villejä temppuja ja siihen päälle liimattua
”dramaturgiaa”. Tykkäsin kyllä kovasti ja vieläkin palailee mieleen.’ - Jarkko Lehmus
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3.3. Koulutustoiminta
Sirkus Supiainen ry:n koulutustoiminnan
pääpaino on päämäärätietoisessa
nuorisotyössä ja sirkusharrastuksen
mahdollistamisessa etenkin maaseudun
lapsille ja nuorille. Toteutamme tätä tavoitetta
järjestämällä monipuolista kerhotoimintaa,
leirejä ja muita esittävään taiteeseen liittyviä
tapahtumia ja kursseja.
3.3.1. Sirkus Supiaisen
koulutustoiminnasta vastaavat
opettajat 2016
Sirpa Uimonen
Sirpa Uimonen valmistui luokanopettajaksi
vuonna 1978 ja on tämän jälkeen
laajentanut
osaamistaan
jatkuvasti.
mm. opinto-ohjaajan, erityisopettajan,
ilmaisu- ja draaamaohjaajan, tanssi-ja
liiketerapian ammattiopintojen, johtamisen
erikoisammattitutkinnon sekä sosiaalisen
sirkuksen erikoistumisopintojen muodossa.
Tämän jatkuvan kouluttautumisen lisäksi
hän on toiminut nuorisosirkusohjaajana,
ohjannut nuorisoteatteria sekä ilmaisutaitoja
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.
Tällä hetkellä Sirpa Uimonen tekee
päätyötään erityisopettajna Orivedellä
ja kokee työnsä Sirkus Supiaisen
opetustoiminnan parissa sydämen asiakseen.
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Miika Nuutinen
Opettaa sirkustaitoja Sirkus Supiaisen sirkuskerhoissa Uimaharjussa ja Kontiolahdella.
Runoilija/sirkustaiteilija Miika Nuutinen on joensuulainen (s.1978) voimakastahtoinen
oman tiensä kulkija. Hän on työskennellyt Suomessa erilaisissa projekteissa ja esityksissä
nukketeatterin, uuden sirkuksen sekä runon esittämisen parissa noin 15 vuoden ajan.
Nuutinen toimii Itä-suomessa sirkustaitojen opettajana sekä esiintyjänä.
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Esikoisrunoteos Tilannekatsaus (Ilias oy) valmistui vuonna 2007. Samana vuonna
Nuutinen valmisti ensimmäisen sooloesityksensä, Folkjongleeraus-esitys: Kiertävän tarina.
Nuutinen käyttää esityksissään sirkuksen lisäksi tekstiä.

3.3.2. Supiaisen sirkuskerhotoiminta Eräjrvellä ja ympäristössä
Supiaisen sirkuskerhon toiminta perustuu lasten ja nuorten saavuttamiseen harrastuksen
pariin syrjäseudulla. Supiainen tarjoaa monipuoliset puitteet, välineetja mahdollisuudet
harrastajalle tutustua eri sirkuslajeihin. Samalla Sirkus Supiainen tutustuttaa harrastajansa
myös muihin vastaaviin kerhoihin ympäri Suomea ja tuo ammattitaitoisia opettajia
lyhytkursseille.
Sirkus Supiaisen sirkuskerhon toiminnan tavoite on innostaa lapsia ja nuoria
harrastustoimintaan ja saamaan hyvää kuntoa ja iloista mieltä toisten kanssa sekä tarjota
mahdollisuuden oppia sirkustaitojen perusteet, josta on hyvä jatkaa vaikkapa ammatiin
asti eri koulujen kautta. Supiaisen kasvatteja on tällä hetkellä maailmalla, mm. Fratellinin
sirkuskoulussa Ranskassa.
Tämän lisäksi koemme että työ erityistä tukea tarvitsevien parissa on sosiaalista sirkusta
parhaimmillaan. Tukea tarvitsevat lapset ja nuoret löytävät kannustavan ja turvallisen
“kotiharrastuksen” Supiaisen lempeässä sylissä. He saavatat innoitusta ja itseluottamusta
toimiessaan Supiaisen kerhoissa ja ohjauksessa.Yhteistyötaidot, mukaanlähteminen ja esim.
tasapainotaidot kehittyvät ja on helpompi keskittyä, kun osaa rauhoittaa mielensä ohjatuissa
harjoituksissa. Osa harjoituksista, kuten tietoinen äsnäolo ja keskittyminen auttavat myös
muuualla elämässä.
Perheille lasten näkeminen uudessa valossa, osaajina ja tekijöinä, antaa uuden sykäyksen
yhteisöllisyyteen. On innostavaa katsoa omaa lastaan, joka on opppinut paljon, ja osaa jakaa
oppimaansa ilon kautta. Vanhempien usko lapsiin palaa, ja he alkavat kannustaa lapsiaan eri
tavallla. Tästä syntyy positiivisuuden kierre.
Lapsille koetut hetket ammatilaisten kanssa ovat arvokkaita. Lapset saavat uusia ihanteita, ja
tuntevat ihanteensa oikeasti ja samalla he näkevät kuinka paljon aikuisen on täytynyt tehdä
työtä osaamisensa eteen. Näin lapset oppivat samalla harjoittelun ja rutiinin merkityksen.
Mikään ei tulla tupsahda tuosta vain kuten videopeleissä tai televisiossa.
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3.3.3. Sirkus Supiaisen opetusryhmät
Sirkus Supiaisen opetusryhmä Eräjärvellä
Kevät 2016, tiistaisin 2 ryhmää, yht. 25 lasta,
Syksy 2016, torstaisin 2 ryhmää, perhesirkus ja lapset, yhteensä 28 lasta ja 4 aikuista.
Sirkusopetus Kylmäojalla yht. 25 lasta
Kevät ja syksy, 2 ryhmää 2 x 45 min, maanantaisin klo 14.30-19.30
Sirkusopetus Uimaharjussa yht. 20 lasta
Kevät ja syksy, 2 ryhmää, 2 x 45min tiistaisin klo 14.30 -19.30
Sirkusopetus Tohmajärvellä yht. 15 lasta
Syksy, 1 ryhmää 1 x 45 min torstaisin
Sirkusopetus Joensuussa Norssilla yht. 16 lasta
Syksy, 2 ryhmää 1 x 45 min keskiviikkoisin ja perjantaisin
Toiminnassa on mukana 10 oppilasryhmää, yli 100 oppilasta ja opetustaa toteutetaan viidellä
paikkakunnalla. Opetuskerrat kestävät 2h (2 x 45min).
Vuodessa annetaan 660 oppituntia.
Sirkus Supiaisen aikuisten liikeimprovisaatioryhmä kokoontuu joka toinen sunnuntai
Supiaisen harjoitustilaan Eräjärvelle, Opettajina toimivat Sirpa Uimonen ja Mirja Tukiainen.
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3.3.4. Leiritoiminta
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 2016 Sirkus Supiainen ry:n järjestämään leiritoimintaan kuuluivat
Supiaisen Sirkusleiri
25. - 30.6. Eräjärvi.
14. vuosittainen Supiaisen sirkusleiri järjestettiin jälleen Eräjärvellä, sirkusleirin ohjaajina
toimivat sirkusalan ammattilaiset Vilhelmiina Sinervo, Markus Nivala ja Emma Räsänen.
Leirin johtajana toimii Sirpa Uimonen. Sirkusleirin päätteeksi järjestettiin loppunäytös
Eräjärven Seuratalolla.
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Romaniakuvat Aake Roininen

3.4. Kansainvälinen toiminta
3.4.1. Romania-projekti 2016 Hallituksemme jäsen Pekka Laamanen
toteutti ryhmänsä kanssa heinäkuussa
2016 ensimmäisen sirkuskiertueen
Romaniaan Taiken matka-avustuksen
ja mesenaattikampanjan turvin. Kiertue
tulee toteutumaan jälleen kesällä 2017.
Toimimme yhteistyössä Laamasen kanssa
myös vuonna 2017.
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Suomen suurlähetystö tutustutti meidät
vuonna 2016 paikalliseen avustusjärjestöön
Asociatia OvidiuRoon, joka järjesti meille
seitsemälle paikkakunnalle esiintymiset ja
työpajojen toteuttamismahdollisuudet. OvidiuRon kautta loimme kontaktit myös paikallisiin Hospice ja SOS-lapsikylä-järjestöihin. Nämä järjestöt toimivat myös vuonna
2017 yhteistyössä kanssamme ja järjestävät
meille kiertuepaikkakunnat. Vuoden 2016
kiertueella loimme vahvat suhteet paikallisjärjestöihin ja tutustuimme kattavasti
romanialaiseen kulttuuriin. Pääsääntöisesti
kiertueemme toteutui paikkakunnilla, joissa
eli huomattavassa köyhyydessä eläviä lapsia
perheineen. Saimme tehdä töitä eri ryhmittymien kanssa Romanian sisällä. Romaniassa elää monia kansallisuuksia, joilla on
oma historiansa maan asuttamisessa ja usein
nämä kansallisuudet elävät jokainen omissa
oloissaan. Myös kommunistisella diktatuurilla ja sen hajoamisella on ollut suuri

vaikutus siihen, miten eri ryhmittymät näkevät toisensa. Näimme esimerkiksi, miten
paikallinen hyljeksitty romanivähemmistö
oli slummiutunut lähes jokaisella paikkakunnalla, jossa vierailimme. Esitysten ja
työpajojen aikana eri ryhmittymät kuitenkin
kerääntyivät yhteen ja tekivät asioita yhdessä. Tämä on se kohta, johon haluamme ensi
vuoden kiertueellamme keskittyä, ja jonka
kautta alamme kehittämään toimintaamme.
Syksyn 2016 aikana olimme yhteydessä romanialaisiin toimijoihin ja kartoitimme suomalaisten sirkustaiteilijoiden osallistumista
kiertueelle. Varmistimme myös esiintymisenne ja työpajojen järjestämisen vuonna
2017 Asociatia OvidiuRon ja SOS-lapsikylän kanssa. Tapaamiset Suomen Suurlähetystön kanssa Bukarestissa on sovittu
huhtikuulle 2017. Vuoden 2016 kiertue on
dokumentoitu kattavasti kiertueen mukana
olleiden dokumentoijien toimesta. Meillä on
siis jo tässä vaiheessa mahdollisuus näyttää
valokuvin ja videoin, miten kiertueemme
vaikutti ihmisiin viime kiertueellamme.
Maaliskuussa 2017 järjestämme Turussa
SirkusUnionilla Sirkuskiertue Romaniaanpäivän, jonka aikana kerromme vuoden
2016 kiertueesta sekä tulevasta kiertueestamme. Päivä tulee sisältämään myös työpajoja, sirkusesityksen ja lyhytelokuvan. Kiertueen seuranta tulee jatkumaan myös ensi
vuoden kiertueella samojen dokumentoijien
toimesta. Meille on tärkeää luoda ihmisille
mahdollisimman selkeä kuva työstämme ja
toimintamme kehittämisestä.

3.4.2. Venäjän karjalan sirkuskiertue
Suomalainen nykysirkus esittäytyi seitsemän
näytöksen voimin Karjalan tasavallassa,
Venäjällä,
20.–25.9.
Kiertue
ulottui
Sortavalasta Pitkärannan ja Prääsän kautta
Petroskoihin.
Kiertuetta varten valmistettiin koko perheille
suunnattu esitys, joka keräsi salit täyteen
kaikkialla. Lapsiyleisön välitön kontakti
pienemmillä paikkakunnilla yllätti esiintyjät
täysin. Lapset juoksivat esityksen päätteeksi
halaamaan taiteilijoita lavalle.

Keväällä 2017 harjoittelemme myös tulevan
esitysohjelman ja käymme läpi työpajojen
toiminnan. Asociatia OvidiuRolla on laajat
kontaktit romanialaisiin kulttuuripäättäjiin.
Käymme kevään aikana neuvotteluita näiden päättäjien kanssa ensi kesän kiertueen
seuraamisesta ja aloitamme jo tuolloin vuoropuhelun sirkustoiminnan kehittämisen
suhteen. Romanialaiset taiteilijat ovat jo
varmistaneet projektissa mukana olemisen
ja myös he selvittävät parhaillaan Romanian
päässä olevia kontakteja päättäjiin. Tapaamiset paikallisten taiteilijoiden kanssa on
sovittu huhtikuulle 2017.
Kiertue tulee toteutumaan heinäkuussa
2017, joten tulemme matkustamaan Romaniaan jo kesäkuun puolella. Toteutamme
kiertueen Romanian päässä pääasiallisesti
samalla tavalla, kuin vuonna 2016 teimme,
koska koimme sen toimivaksi konseptiksi.
Vietämme jokaisella paikkakunnalla 2-3
päivää. Majoitumme paikallisissa kouluissa ja päiväkodeissa. Ensimmäisen päivän
aikana tutustumme paikkakuntiin ja sen
ihmisiin. Kierrämme ympäri asuinalueita ja
kerromme, että kaikki ovat tervetulleita esityksiimme ja työpajoihin. Seuraavina päivinä järjestämme työpajat ja esiintymiset sekä
vietämme aikaa lasten kanssa. Edellisen
kiertueen aikana tulimme osaksi yhteisöjä ja
tunsimme yhdessä tekemisen riemun.

Petroskoissa
esityksiä
vietiin
niin
ravintolaan,
jokivarteen
Kalakundafestivaalille sekä Kansallisen teatterin
molemmille näyttämöille. Eri teoksia ja
esityskokonaisuuksia oli kiertueella neljä ja
yleisöä kiertue keräsi yhteensä noin 1200
henkilön verran. Suurimmat yleisöt olivat
Sortavalassa, Pitkärannassa ja Prääsässä.
Kiertue
järjestettiin
Taiteen
edistämiskeskuksen Joensuun ja Lapin
toimipisteiden sekä Karjalan tasavallan
kulttuuriministeriön
yhteistyönä.
Suomalaisina yhteistyökumppaneina olivat
lisäksi Monitaideyhdistys Piste.
Kiertueella mukana olleet teokset:
[heresy], Sirkus Supiainen, esiintyminen
Karjalan kansallisessa teatterissa
Kuningasohjus, Sirkus Supiainen,
esiintyminen Club Begemot Petroskoi
Jollygood fellows, Monitaideyhdistys Piste,
esiintyminen Kalakunda festivaalilla
Sirkusta Suomesta esitykset Sortavalassa,
Pitkärannassa, Prääsässä ja Petroskoissa
yleisöä kiertue keräsi yhteensä noin 1200
henkilön verran. Suurimmat yleisöt olivat
Sortavalassa, Pitkärannassa ja Prääsässä.
Kiertuetoimintaa tullaan jatkamaan vuonna
2017 yhdessä Karjalan kulttuuriministeriön,
Taiken ja OKM:n yhteistyössä.
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3.5. Tiedotustoiminta

3.7. Yhteistyö

Sirkus Supiainen ry tiedotti toiminnastaan
vuonna 2016 mm. yhdistyksen wwwsivujen kautta. Tiedotustoiminnan välineinä
käytetään mm. tiedotteita sosiaalisessa
mediassa, internetin keskusteluryhmissä
sekä sähköpostia. Sirkus Supiainen
lähetti toiminnastaan lehdistötiedotteita
valtakunnallisille
ja
paikallisille
sanomalehdille,
SirkusPyramidilehdelle 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 2016 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.
Popkatu ry.
Lieksan kansalaisopisto
Kontiolahden kunta
Turun Seikkailupuisto
Joensuun kaupunki
4. Lopuksi
Strategiansa mukaisesti Sirkus Supiainen
ry:n tavoite on olla yksi Suomen
tärkeimmistä sirkustaiteen uudistajista
ja toimia kehittäjänä, vaikuttajana ja
laadukkaana yhteistyökumppanina.
Sirkus Supiainen haluaa parantaa avointa ja
tuloksellista yhteistyötä sirkuskulttuurin
avaintoimijoiden kanssa Suomen
sirkuskulttuurin eheyttämiseksi ja
kansainvälisen kilpailukyvyn
vahvistamiseksi.
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