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Alkusanat
Sirkus Supiainen ry. on monipuolinen ja laadukas toimija tämän päivän sirkuskentällä. Työskentelemme päämäärätietoisesti ja ke-
hitämme toimintaamme jatkuvasti. Haluamme tarjota ainutlaatuisia taidekokemuksia mm. tuottamiemme esitysten, tapahtumien 
ja sirkuskoulutoimintamme myötä myös jatkossa.  Sirkus Supiainen ry. haluaa ilmaista suuret kiitokset tämän hetkisille rahoittajil-
lemme 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.

Sirkus Supiainen ry on kehittynyt pienestä kollektiivista aktiiviseksi sirkuksen esitys- ja tuotanto-organisaatioksi. Vuonna 1986 
aloitimme toimintamme itäsuomalaisena Uimaharjun sirkuskerhona ja nyt, yli 30 vuotta myöhemmin, yhdistyksemme toiminta 
kattaa nykysirkusesitystoimintaa, festivaalien ja tapahtumien järjestämistä sekä residenssi- ja sirkuskoulutoimintaa. 
Sirkus Supiainen on pyrkinyt koko olemassaolonsa ajan toimimaan laajasti sirkuskulttuurin puolesta. Toimintamme on 
laaja-alaista, kestävää ja laadukasta. Vuonna 2018 toteutimme? esiintymistä ? eri nykysirkustuotannollamme ja tavoitimme ?katso-
jaa.
 
Sirkus Supiainen on suomen vanhin nykysirkusryhmä ja Itä-Suomen ainoa ympärivuotisesti nykysirkuksen esitystoimintaa jär-
jestävä ammattilaisorganisaatio. Sirkus Supiainen toteuttaa toiminnassaan kahta perustehtävää; ympärivuotisen esitystoiminnan 
tarjoamista eri ikäisille katsojille sekä sirkustaiteen kehittämistä residenssitoiminnan ja sirkuskoulun kautta.
Esitystoiminta on Sirkus Supiaisen keskeisin toimintamuoto. Esitystoiminta jakaantuu repertuaariohjelmistoon, uusiin kantaesityk-
siin sekä esittävän taiteen festivaaleihin.

Syksyllä 2018 avasimme NÄYTTÄMÖ – vierailuteatterin esittäville taiteille Joensuussa. NÄYTTÄMÖ on sirkustaiteeseen erikois-
tunut esitys- ja tuotantotalo, joka avaa ovensa kaikelle esittävälle taiteelle. NÄYTTÄMÖn kaltaista keskusta, jossa toimii vierai-
lunäyttämö, residenssikeskus, nykysirkusryhmä, ja sirkuskoulu ei löydy muualta suomesta. Sirkus Supiainen toiminta vahvistaa 
osaltaan kuvaa suomalaisen sirkuksen vetovoimaisuudesta. Se tarjoaa taiteilijoille verkostoitumis- ja työskentelymahdollisuuksia 
kansainvälisessä toimintaympäristössä. Sirkus Supiainen tukee sirkustaiteen kehitystä valtakunnallisesti tarjoten residenssi- ja 
esiintymismahdollisuuksia sirkuksen ammattilaisryhmille. Residenssiohjelman puitteissa työskentelee tällä hetkellä 4-8 nykysirkus-
ryhmää vuosittain. Sirkus Supiaisen viime vuosien tärkeimpiä tavoitteita on ollut toiminnan rahoituspohjan saattaminen kestävälle 
tasolle. Menneistä toimintavuosista voi yksiselitteisesti todeta, että Sirkus Supiaisen toiminta on huomattavan laajaa ja 
korkeatasoista suhteessa olemassa olevaan julkiseen rahoitukseen. Kulttuurirahoituksen totutun kolmijaon mukaan kunkin tahon; 
toimijan, kunnan ja valtion osuus olisi ⅓ kokonaisrahoituksesta.  Ilman valtion ja kaupungin myöntämiä toiminta-avustuksia tämä 
toiminta on Sirkus Supiainen ry:lle äärimmäisen haastavaa.

Yhdistyksen tulevan kolmivuotiskauden keskeiset tavoitteet ovat NÄYTTÄMÖ -keskuksen toiminnallisten ja teknisten edellytysten 
luominen ja kehittäminen sekä viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen. Toiminnallisten ja teknisten edellytysten 
parantaminen edellyttää uusia investointeja laitteistoon.  Viestinnän kohdalla suuri kysymyksemme liittyy siihen miksi esittävien 
taiteiden hierarkiassa sirkustaiteella ei edelleenkään ole, etenkään kuntatasolla, teattereiden ja orkesterien kaltaista asemaa? Miksi 
emme ole saaneet taiteellisia näyttöjämme, laajentuneita yleisöjämme ja kansainvälistä menestystämme näkymään paremmin myös 
työhömme kohdistuvana rahallisena arvostuksena? Onhan sirkustaiteella todistetusti niin paljon annettavaa Suomelle ja suomalais-
ille niin henkilökohtaisella, paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. 
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YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ
Sirkus Supiainen
Visuaalista sirkusta ajatuksella
Sirkus Supiainen toimii avoimin mielin ja eri taidemuotojen 
raja-aitoja kaataen. Sirkus Supiainen uskoo rajattomaan taitee-
seen, rohkeaan kokeiluun ja vastavirtaan kulkemiseen.
Sirkus Supiaisen esitykset ovat laajentaneet suomalaisen nyky-
sirkuksen sisältöä ja muotokieltä, eikä sen sirkus ole sitä mitä 
on totuttu näkemään. Ryhmän avoin taidekäsitys koettaa avata 
katsojan silmät näkemään esityksessä myös muuta hetkellistä 
esteettistä tyhjyyttä.
Sirkus Supiainen on 1986 perustettu esiintyvä sirkusryhmä, 
joka toimii laaja-alaisesti esittävän taiteen kentällä. Yhdistyksen 
kotipaikka on vuodesta 2015 alkaen Joensuu.

Yhdistyksen historia
Sirkus Supiainen -yhdistys ry. on muodostunut vuodesta 1986 
toimineen Uimaharjun Sirkuskerhon ja vuonna 1997 peruste-
tun nykysirkusryhmä Sirkus Supiaisen yhdistäessä toimintansa 
yhden yhdistyksen alle vuonna 2000. 
Sirkus Supiainen ry. on yhdistys, joka toiminnallaan kehittää 
ja edistää sirkusta taidemuotona. Yhdistyksen tavoitteena on 
parantaa sirkuksen asemaa suomalaisessa taidekentässä sekä 
valmistamiensa esityksien, järjestämiensä tapahtumien, että 
ylläpitämänsä sirkuskerhotoiminnan kautta. Yhdistys toimii 
monialaisessa yhteistyössä eri taidemuotojen kanssa.
Vuonna 2012 Sirkus Supiainen aloitti residenssitoiminnan 
ylläpitämisen ja residenssitoiminta on osoittautunut tärkeäk-
si toiminnaksi ja olemme sen avulla onnistuneet edistämään 
suomalaisen sirkuksen kehittymistä tarjotessamme inspiroivaa 
työskentelytilaa taiteilijoille.

Vuosi 2018 lyhyesti
Toimintaa 5 maassa: 
Suomi, Saksa, Kiina, Venäjä, Kuuba

Esitykset
Omat ja yhteistuotannot: 
4 näytöstä  ulkomailla  Saksa, Kiina, Venäjä
Suomessa 80 näytöstä ja esiinnyimme: Helsingissä, Turussa, 
Tampereella, Rovaniemellä, Kuopiossa, Joensuussa, 
Savonlinnassa, Eräjärvellä, ja Rääkkylässä
Kokonaiskatsojamäärä:  4300, joista 1700 (kotimaassa)

Vierailutuotannot
11 näytöstä 5 eri tuotannolla Suomessa
Kokonaiskatsojamäärä 270

Opetustoiminta
Ammattilaistunnit ja kurssit jonglööreillle
Kiina, Kuuba, Saksa, Venäjä, Suomi

Sirkuskoulussa pidimme harrastajille vikkotunteja ma -ke välillä 
syyskuusta - joulukuuhun 42 oppilasta 7 ryhmässä x 15 kertaa.

Yleisötyö
Yhteensä 32 yleisökeskustelua, avointa harjoitusta, osaesitystä, 
teosesittelyä, yleisöworkshopia ja keskustelutilaisuutta joissa 640 
osallistujaa

MISSIO
Luoda, esittää ja opettaa aikaa kestävää ja korkeatasoista 
sirkustaidetta Joensuussa, Suomessa ja kansainvälisesti 
taiteelliseen visioon perustuen.

ARVOT
Yhteistyö, laatu, uskallus ja ilo.

VISIO
Lisätä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia parantamalla alku-
voimaisen sirkustaiteen ja kokonaisvaltaisten elämysten avulla 
ihmisten suhdetta omaan kehoon, itseen sekä toisiin ihmisiin.

Organisaatio ja talous
Lyhyissä työsuhteissa yhteensä 21 eri henkilöä

Toiminnan kokonaisvolyymi  328 189,30 €
Tilikauden alijäämä -17978,81€
Taseen oman pääoman pysyvät vastaaavat 2893,89 €

Menorakenne 2018
Yleishallinto 1800 €
Henkilöstökulut  36 502,92 €
Poistot 603,27 €
Muut varsinaisen toiminnan kulut  116 757,45 €
Tilavuokrat  10 038,32 €

Tulorakenne 2018
Projektiavustukset 62 567,84 € (52%)
Esitys- ja pääsylipputulot 41 000 € (32 %)
Muut varsinaisen toiminnan tuotot  2 495 € (3 %)



TOIMIPAIKAT
Sirkus Supiainen ja Joensuu
Sirkus Supiaisen kotikaupunki on Joensuu. Ryhmän toimisto 
ja harjoitustilat sijaitsevat yhdistyksen ylläpitämässä NÄYT-
TÄMÖ-teatterissa osoitteessa Pilkontie 7. Joensuun NÄYT-
TÄMÖ-teatterissa järjestettyjen esiintymisien lisäksi ryhmä 
esiintyy säännöllisesti kiertueilla ja festivaaleilla. Omien 
teostensa lisäksi ryhmä tuottaa Joensuuhun esitysvierailuja, 
toteuttaa alueellisia yhteisöprojekteja, järjestää opetustoimintaa 
sekä tekee yleisötyötä.
Vuonna 2018 Sirkus Supiaisen toiminta oli monimuotoista. 
Ryhmä tuotti Joensuuhun kaikkiaan 14 omaa, yhteistuotanto- ja 
vierailuesitystä. Vuoden kohokohtia Joensuussa olivat Hands 
Some Feet -ryhmän esitysvierailu sekä Sirkus Supiaisen [heresy] 
ja Ulkopuolella -esitys. Keskenään erityyppiset teokset olivat 
kumpikin yleisö- ja arvostelumenestyksiä. Kaikkiaan Joensuus-
sa järjestettiin yli 100 esitys-, opetus- ja yleisötyötapahtumaker-
taa.

NÄYTTÄMÖ -teatterin valmistumisen myötä Sirkus Supiaisen 
omaa esitystoimintaa Joensuussa on mahdollista lisätä nykyis-
estä. Ryhmän tavoitteena on myös jatkaa ulkomaisten esiinty-
järyhmien tuomista Joensuuhun.

TOIMINTA ALOITTAIN JA PROJEKTEITTAIN

Esitystoiminta
Sirkus Supiainen ry:n esitystoiminnan tavoitteena on luoda 
mielenkiintoisia, sirkustaidetta kehittäviä esitysproduktioita. 
Esitystoiminnan puolella Sirkus Supiainen toteutti vuonna 2018 
kaksi kantaesitystä: TOM OF CIRCUS ja SIRKÜS

Esitystilastot
Sirkus Supiainen esiintymässä nykysirkusteoksillaan vuonna 
2018

Esityksiä 12 nykysirkusteoksella
yhteensä 80 näytöstä ja 4300 katsojaa.
vierailut 5
yhteensä 11 näytöstä ja 270 katsojaa.
Esitystoiminnalla yhteensä 4570 Katsojaa

SIRKÜS (kantaesitys)
29.11. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19 (kantaesitys)
30.11. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
1.12. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
13.12. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
14.12. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
15.12. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
16.12. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
20.12. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
21.12. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
22.12. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19

Kiertävän tarina
14.9. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 18
15.9. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 15

Hetkiä kolmessa ajassa (Laura Vuorjoki- Elo, Rauli Katajavuori, Azra Topcu)
7.7. Kihaus, klo 23.15
18.8. FDC-festivaalit, Eräjärvi

[heresy]
1.7. Pietari (Russian juggling convention) 640 katsojaa
1.11. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
2.11. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
3.11. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
8.11. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
9.11. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
10.11 NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19

Olipa kerran sirkus
3.5. klo 10 Seikkailupuiston Timantti-sali, Turku
4.5. klo 10 Seikkailupuiston Timantti-sali, Turku
7.5. klo 10 Seikkailupuiston Timantti-sali, Turku
17.5. klo 10 Seikkailupuiston Timantti-sali, Turku
18.5. klo 10 Seikkailupuiston Timantti-sali, Turku
23.5. klo 10 Seikkailupuiston Timantti-sali, Turku
7.7. RHC 10V -festivaali. Cirko-keskus, Helsinki
8.7. RHC 10V -festivaali. Cirko-keskus, Helsinki
13.8. Taika-Ajan 15-vuotis juhlaviikko, esitys klo 18
14.8 Taika-Ajan 15-vuotis juhlaviikko, esitys klo 18
7.9. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
8.9. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 15

Sirkus Supiaisen Kataja-Basket show
21.3. klo 18.30 Joensuu Areena noin 700 katsojaa
28.3. klo 18.30 Joensuu Areena noin 700 katsojaa
4.4. klo 18.30 Joensuu Areena noin 700 katsojaa

Lennä, lennä
12.4. Peltolammin koulu
9.8. Taidetori, Kulttuuriareena 44, Kuopio

Yhden miehen sirkus
22.2. Huhmari
1.3. Huhmari
14.6. Huhmari
12.7. Huhmari
2.8. Huhmari
11.10. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
12.10. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19

Ulkopuolella
1.3. Barker-teatteri, Turku
2.3. Barker-teatteri, Turku
7.3. Barker-teatteri, Turku 
8.3. Barker-teatteri, Turku
15.5. klo 22 Helsinki, Kaasutehtaankatu 1
16.5. klo 19 Helsinki, Kaasutehtaankatu 1
17.5. klo 20 Helsinki, Kaasutehtaankatu 1
18.5. klo 19 Helsinki, Kaasutehtaankatu 1
7.7. Savonlinnan uusi taidemuseo, klo 19
8.7. Savonlinnan uusi taidemuseo, klo 19 
9.7. Savonlinnan uusi taidemuseo, klo 19 
13.8. Taika-Ajan 15-vuotis juhlaviikko, esitys klo 18
14.8 Taika-Ajan 15-vuotis juhlaviikko, esitys klo 18
8.9. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
20.9. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
21.9. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
22.9. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
27.9. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
28.9. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
29.9. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19

Kuningasohjus
10.3. Barker-teatteri, Turku
14.11. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
15.11. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
16.11. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
23.11. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
24.11. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
25.11. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19

TOM OF CIRCUS
7.3. Barker-teatteri, Turku (kantaesitys)
8.3. Barker-teatteri, Turku
9.3. Barker-teatteri, Turku
10.3. Barker-teatteri, Turku

Manifesti
9.3. Barker-teatteri, Turku
17.8. FDC-festivaalit, Eräjärvi

Vierailut:
Pölymalja (vierailu)
1.3. Barker-teatteri, Turku
2.3. Barker-teatteri, Turku

Robot loves (vierailu ja kantaesitys)
25.10. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
26.10. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
27.10. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19

Hand Some Feet (vierailu) (Joensuun ensi-ilta)
4.10. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
5.10. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
6.10. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19

Tiedeteatteri (vierailu) (Joensuun ensi-ilta)
14.9. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 19
15.9. NÄYTTÄMÖ, Joensuu, klo 16

Grupo3: Oliko (vierailu) (Joensuun ensi-ilta)
Joensuu 6.12. klo 19

KV-esiintymiset ja toiminta:

Venäjän jongleerausfestivaalit RJC (heinäkuu 2018)
Tohuwabohu-festivaali
Shaoxin Diabolofestivaali, Kiina
Korea Supiaisen esittelymatka PAMS-messuille

Omat esitykset, yhteistuotannot ja tuotetut vierailut
Vuonna 2018 Sirkus Supiaisen toiminnan painopiste oli NÄYT-
TÄMÖ-teatterin avaamisessa sekä uusien teosten tuotannossa.  
Vuoden kohokohtia olivat [heresy] -esityksen saamat 
seisaaltaan annetut loppuaploodit Venäjän jongleerausfesti-
vaalilla Pietarissa sekä Ulkopuolella-esityksen Suomen kiertue, 
joista molemmat olivat huomattavia yleisö- ja 
arvostelumenestyksiä. Muualla Suomessa tapahtuva toiminta 
toteutui Supiainen -festivaalin muodossa Turussa ja yksittäisinä 
esiintymisinä. Vuonna 2018 aloitettiin kahden uuden teoksen 
tuottaminen: Taikuri-esitys, joka sai ensi-iltansa tammikuussa 
2019 ja Kuutamolla (työnimi) joka saa ensi-iltansa syksyllä 
2019.

Esitysten yhteyteen järjestettiin erilaisia yleisötyötilaisuuksia: 
ennakkokeskusteluja, taiteilijatapaamisia sekä yleisökeskustelu-
ja.

Sirkus Supiaisella oli yhteensä 80 näytöstä ja niissä 
4300 katsojaa. 

Uusien teosten tuottaminen
Keväällä 2018 käynnistyivät Sirkus Supiaisen harjoitukset. 
Keskisuurille ja pienille näyttämöille suunnatun Taikuri -teok-
sen harjoitukset Rinnakkain tänän Taikuri-teoksen kanssa har-
joitettiin lapsille ja pikku-joulukauteen tuleva SIRKÜS -teoksen 
harjoitukset. SIRKÜS -esityksestä järjestettiin 12 näytöstä 
marrass-joulukuussa 2018. Taikuri -teoksen kantaesityssesonki 
oli NÄYTTÄMÖ-teatterissa Joensuussa vuoden 2019 alussa.
Lisäksi käynnistettiin toukokuussa 2020 ensi-iltaan tulevan 
suurteoksen tuotannon suunnittelu.



Tapahtumatoiminta
Sirkus Supiainen ry:n tapahtumatoiminnan tavoitteena on 
järjestää sellaisia tapahtumia, jotka kiinnostavat sekä alan am-
mattilaisia, harrastajia kuin myös täysin sirkusalan ulkopuolelta 
tuleviakin. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää erityisesti 
sirkuskentän pienet erityisalat huomiovia tapahtumia. 

1.Supiainen -sirkusfestivaali 2.-10.3.2018
Barker-teatteri, Turku
Sirkus Supiainen juhli yli kolmikymmenvuotista 
olemassaoloaan ja järjestää itsensä kunniaksi omaa nimeään 
kantavan Supiainen -festivaalin jo toista kertaa. Festivaalin 
ohjelmistossa nähtiin Sirkus Supiaisen uusi kantaesitys 
TOM OF CIRCUS mukana ohjelmistossa on myös 
Kuningasohjus-esityksen 10v juhlanäytös.

Ohjelmisto:
Pölymalja (vierailu)  2näytöstä
Ulkopuolella 4näytöstä
TOM OF CIRCUS 4näytöstä
Manifesti 1näytös
Iltapäivädemot
Kuningasohjus 10-v juhlanätyös  1näytös
Epärehellistä rokkia ja sirkushuveja-klubi

2. Diabolojongleerauksen,Jojopelamisen, kendaman ja verk-
kokeilan Suomen mestaruuskilpailut Turussa
Sirkus Supiainen on ollut järjestämässä Diabolojongleerauksen 
ja jojopelaamisen SM-kilpailuja vuodesta 2009 yhdessä Suomen 
diaboloseuran ja Suomen jojoyhdistyksen kanssa. Diabolo-
jongleerauksen ja jojopelaamisen SM-kilpailuissa taso kovenee 
vuosi vuodelta.

3. FDC, Diabolojongleerausfestivaali 11.-14.8.2018. Eräjärvi
Eräjärvellä vuodesta 2006
https://youtu.be/6eHp9x8QBOE
Vuodesta 2006 järjestetty FDC-festivaali täytti kymmenen 
vuotta 2015. Tämän kymmenen vuoden aikana FDC-tapahtu-
ma 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 ohjelmassa mm: Yuyin Lin (Taiwan) Naoya Aoki 
(Japan), Rokets, Karkki & Car Keys, Tamara Luonto, Linkopiin, 
Rauli Katajavuori, Juha Raution paikkasidonnainen konsertti 
Eräpyhällä, MANIFESTI, Arvi Yrjölä, Henri Kangas, Onni & 
Vilma, Gala Show, HETKIÄ KOLMESSA AJASSA -konsertti, 
Diabolo Modauskisa, Rantasauna, ja Diabolothon urheilukil-
pailut.

4. PILKE! – esittävän taiteen festivaali lapsille ja nuorille! 
Sirkus Supiaisen NÄYTTÄMÖllä Joensuussa.
Pilke! -on esittävän taiteen festivaali, joka tarjoaa laadukas-
ta ohjelmaa lapsille ja nuorille. Festivaali järjestetään Sirkus 
Supiaisen uudessa, NÄYTTÄMÖ-teatterissa Joensuussa. Tällä 
festivaalilla haluamme tuoda esiin ja edistää lastenkulttuuria, 
inspiroida ympärillä olevia ihmisiä ja olla rakentamassa 
parempaa, yhteisöllistä ja tapahtumarikasta Pohjois-Karjalaa.
Festivaalin ohjelma koostuu lapsille ja nuorille suunnatuista 
ammattilaisten toteuttamista sirkus ja teatteriesityksistä. Fes-
tivaalin yhteydessä järjestetään myös sirkustyöpajoja aiheesta 
kiinnostuneille. Tulevien vuosien Pilke-festivaaleille kutsumme 
myös Pohjois-Karjalaiset harrastustoimijat mukaan esittämään 
lapsien ja nuorten itsensä esittämiä esityksiä hyvällä esityskäyt-
töön suunnitellulla näyttämöllä.

Päiväohjelmaa pihalla ilmaiseksi klo 12 alkaen (Sirkustyöpa-
joja ja pieniä esityksiä, ilmaista kiipeilykokeilua klo 10 -21 ja 
musiikkia.)
Olipa kerran sirkus (2 näytöstä)
Kiertävän tarina (2 näytöstä)
Ulkopuolella (2 näytöstä)
Jouni Temonen KATUSHOW (2 näytöstä)
VILUS 
DUO Nerg & Nivala: TulinenTulishow 
Tiedeteatteri -esitys (2 näytöstä, toinen näytös Karhunmäen 
koululla klo 11.45 alkaen 4.-6-luokkalaisille. 
Tämä vierailu toteutetaan Pilke!-festivaalin ja LUMA Centre of 
the University of Eastern Finland kanssa.

Pilke!-festivaalin järjestämisen mahdollisti Taiteen edistämiske-
skuksen apuraha

Tapahtumien näytöksissä katsojia yhteensä noin 2000 katsojaa 
ja osallistujaa

Opetustoiminta
Sirkus Supiainen toteutti opetustoimintaa viidessä eri maassa, 
Suomen lisäksi Saksassa, Kiinassa Venäjällä ja Kuubassa.

Sirkus Supiainen ry:n koulutustoiminnan pääpaino on 
päämäärätietoisessa nuorisotyössä ja sirkusharrastuksen mah-
dollistamisessa etenkin lapsille ja nuorille. Toteutamme tätä ta-
voitetta järjestämällä monipuolista sirkuskoulutoimintaa, leirejä 
ja muita esittävään taiteeseen liittyviä tapahtumia ja kursseja.
Sirkuskoulun toiminta perustuu helppoon saavutettavuuteen 
ja korkeaan laatuun. Supiainen tarjoaa monipuoliset puitteet, 
välineet ja mahdollisuudet harrastajalle tutustua eri sirkuslajei-
hin. Samalla Sirkus Supiainen tutustuttaa harrastajansa myös 
muihin vastaaviin kerhoihin ympäri Suomea ja tuo ammattitai-
toisia opettajia lyhytkursseille. Sirkus Supiaisen sirkuskerhon 
toiminnan tavoite on innostaa lapsia ja nuoria harrastukses-
saan. Tarjoamme lapsille ja nuorille hyvät mahdollisuudet oppia 
perustaidot hyvin. Näin annamme oppilaillemme hyvän pohjan 
hakeutua moniin eri ammatteihin aina esiintyvästä taiteilijas-
ta opettajaksi tai nuoriso-ohjaajaksi. Supiaisen sirkuskoulun 
kasvatteja kiertää tällä hetkellä maailmaa eri ryhmien mukana. 
Tämän lisäksi koemme, että työ erityistä tukea tarvitsevien 
parissa on sirkusta parhaimmillaan.  Tukea tarvitsevat lapset ja 
nuoret löytävät kannustavan ja turvallisen “kotiharrastuksen” 
Supiaisen lempeässä sylissä. Perheille lasten näkeminen uudessa 
valossa, osaajina ja tekijöinä, antaa uuden sykäyksen yhteisöl-
lisyyteen. On innostavaa katsoa omaa lastaan, joka on oppinut 
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 ammatti-
laisten 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.

Tiedotustoiminta
Sirkus Supiainen ry tiedotti toiminnastaan vuonna 2018 mm. 
yhdistyksen www-sivujen kautta. Tiedotustoiminnan välineinä 
käytetään mm. tiedotteita sosiaalisessa mediassa, Sirkuksen 
tiedotuskeskuksen ja Tinfon  tiedotuskirjeitä, nternetin keskus-
teluryhmissä sekä sähköpostia. Sirkus Supiainen lähetti 
toiminnastaan lehdistötiedotteita valtakunnallisille ja paikallis-
ille sanomalehdille. Sirkus Supiainen tiedottaa toiminnastaan 
mm. osallistumalla erilaisiin sirkusryhmille suunnattuihin 
tiedotustilaisuuksiin.

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

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

Vuonna 2018 Sirkus Supiainen ry. teki yhteistyötä seuraavien 
toimijoiden kanssa:
Eräjärven Urheilijat ry.
Eräjärven Kehittämisyhdistys ry.
Eräjärven Työväennäyttämö
Eräjärven koulu
Kontiolahden kunta
Joensuun kaupunki



Residenssitoiminta NÄYTTÄMÖ-teatterissa
Sirkus Supiaisen NÄYTTÄMÖ -Residenssi esittävälle taiteelle 
avattiin Joensuussa syyskuussa 2018.
Residenssiaikoja voi hakea kahden viikon tai kuukauden 
periodeille. Pääpaino residenssivalinnoissa on valmistuvat 
projektit, joille voitaisiin järjestää ensi-ilta ja esityskausi 
teatterissamme residenssin jälkeen. 

Sirkus Supiaisen keskeinen rooli valtakunnallisen 
nykysirkuskentän toimintaedellytysten mahdollistajana ja 
kehittäjänä toteutuu myös ympärivuotisen residenssiohjel-
mamme kautta. 

Vuoden 2018 aikana 3 työryhmää työsti uusia teoksiaan 
NÄYTTÄMÖllä yhteensä 12 työviikon edestä. Sirkus Supiainen 
tarjosi residenssissä taiteilijoille työtilat, esitystekniikan, sirkus-
teknistä, tuotannollista ja taiteellista mentorointia, kansallisia 
ja kansainvälisiä kontakteja sekä mahdollisuuksien mukaan 
majoituksen. 1-4 viikon jaksot sisälsivät produktiota katsojille 
avaavan demon tai valmiin tuotannon ensi-illan. Residenssijak-
sot antoivat taiteilijoille ja ryhmille mahdollisuuden taiteelliseen 
työhön sekä tilaisuuden esitellä valmistumassa olevia töitään 
yleisölle, yhteistuottajatahoille ja ostajille. 
Residenssiohjelma on ensiarvoisen tärkeä suomalaisen nyky-
sirkuskentän elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja alan kehit-
tämiseksi. Residenssivalinnat tehtiin avoimen haun kautta. 
Valinnoissa painotettiin työryhmien ja työsuunnitelmien
ammattimaisuutta, taiteellista tasoa, yksilöllisyyttä, kansallista 
kattavuutta, taiteilijoiden sukupuolijakaumaa sekä projektin 
soveltuvuutta NÄYTTÄMÖn tiloihin. Residenssiin valittiin am-
mattiuran eri vaiheissa olevia taiteilijoita, sekä sitä että joukossa 
oli sekä residenssivuoden aikana valmistuvia teoksia,
että suunnittelun alkuvaiheessa olevia produktioita. Valinnat 
teki Sirkus Supiaisen hallitus toiminnanjohtajajn esittelyn 
pohjalta.

Robot Loves -työryhmä Lokakuu 2018
Saippuakuplia, sormiparistoja ja outoja kohtaamisia
Kaikki kaipaavat rakkautta, myös ne joilla on patterisydän. 
Mutta mitä ihmettä robottirakkaus oikein on? Löytyykö se 
tanssilattialta? Ja miten Kuningatar E-lisabeth liittyy tähän kai-
kkeen? Robot loves yhdistää kineettistä teatteria ja kokeellista 
esine- ja nukketeatteria. Interaktiivinen teos osallistuu keskus-
teluun taiteen uusista muodoista ja antaa näkökulmia pohdin-
taan esiintyjän ja esineen, katsomon ja näyttämön sekä tilan ja 
lavasteen suhteesta. Robot loves tutkii liikkuvan ja osallistuvan 
lavastuksen sekä keinotekoisten esiintyjien suhdetta katsojaan. 
Lavastaja-nukenrakentaja Laura Sariolan kierrätysmateriaa-
leista, rikkinäisistä leluista ja elektroniikkaromusta rakentamat 
esiintyjät vievät katsojat rakkauden etsintään.
Esityskonsepti ja toteutus: Laura Sariola
Esityksen kesto n. 1 h Esitystä ei suositella alle kuusivuotiaille.
Esityksen toteutusta ovat tukeneet: Taiteen edistämiskeskus, 
Pyynikin kesäteatterisäätiö, Tampereen kaupunki ja Sirkus 
Supiainen ry

Syksyn residenssivieraat:
Hands Some Feet -työryhmä Syyskuu 2018
Esiintyjät: Jeromy Zwick ja Liisa Näykki
Dramaturgia: Meri-Maija Näykki
Musiikki ja musiikillinen toteutus: Liisa Näykki, Jeromy Zwick, 
Patrik Zeller
Tuotanto: Hands some Feet
Hands some Feet esitys kertoo tarinan sirkuksen läpi. Esityk-
sessä seurataan kahden
hahmon kertomusta kohtaamisesta, toistensa tuntemaan 
oppimisesta ja ymmärtämisestä, kompromissien teosta ja 
rakastamisesta. Esityksen kaksi pääroolissa toimivaa sirkuslajia 
ovat nuorallatanssi ja jongleeraus. Ryhmän ja esityksen san-
aleikillinen nimi “Hands some Feet” juontaa juurensa näistä 
sirkuslajeista. Hands (=kädet) Jeromylle – jonglöörille, joka 
käyttää käsiään päätyökalunaan, ja Feet (=jalat) Liisalle, joka 
taas käyttää jalkojaan päätyövälineenään nuorallatanssiessaan. 
He löytävät toisiaan täydentävät elementit ja luovat poikkeuk-
sellisen ja tavattoman symbioosin. Hands some Feet on leikkisä, 
mutta samalla vakava esitys kaikille ja kaiken ikäisille. Herkim-
mästä täysin naurettavaan, heidän hienovarainen pelleilynsä saa 
meidät esimerkiksi muistamaan, miltä tuntui rakastua ensim-
mäistä kertaa.

Gruppo 3: Oliko -työryhmä, joulukuussa 2018
Ohjaus: Aapo Stavén
Esiintyjät: Aaro Kontio, Lassi Talasmo
Teos käsittelee muistia ja muistamista. Muistoja ja muistin 
ongelmia. Teema ei ole sidottu aikaan, paikkaan tai tiettyyn 
kulttuuriympäristöön, vaan jokainen katsoja voi löytää teok-
sesta oman samaistumispintansa. Sanaton visuaalinen kerronta 
johdattaa katsojat matkalle mieleen.

Esitystoiminnan ohessa panostuksia osallistavaan yleisötyöhön 
jatkettiin. Rauli Katajavuoren taiteelliseen työhön ja 
jongleerauksen merkitsemisjärjestelmään keskittyvät 
workshopit järjestettiin Saksassa ja Kiinassa. 

Lisäksi valmisteltiin vuonna 2019 toteutuvaa Kiertävä sirkusfes-
tivaali -kokonaisuutta.



YLEISKULUT, HALLINTO JA RESURSSIT
Sirkus Supiaisen suunnitellun kaltainen perustoiminta edellyttää lisääntyviä taloudellisia resursseja. Tavoitteena on kaupungin 
toiminta-avustuksen ja Taiken toiminta-avustuksen saaminen samalle tasolle omarahoituksen kanssa. Valtion rahoituksen osalta 
seurataan käynnissä olevaa VOS-uudistusta. Omarahoitusosuutta kasvatetaan muun muassa lisäämällä esitystuotantojen määrää. 
Tuotantojen lisääminen tuo enemmän lipputuloja, työllistää sirkustaiteilijoita ja palautuu näin ollen suurempana verotulona 
kaupungille ja valtiolle. Sirkus Supiaisen toiminnan kehittämiselle ja jatkumiselle tärkeää on ammattitaitoinen, riittävä ja hyvin or-
ganisoitu henkilökunta. Tavoitteena on kasvattaa palkallisen kuukausipalkkaisen henkilökunnan lukumäärää. Tällä hetkellä kaikki 
työntekijät, paitsi toiminnanjohtaja on palkattu projektikohtaisesti. Tavoitteemme on saada kasvatettua henkilötyövuosia lähemmäs 
kuutta henkilötyövuotta. Vuosien 2016-2017 aikana onnistuneesta omarahoituksen kasvattamisesta huolimatta julkinen tukemme 
ei ole kuin laskenut. Tämä ei varsinaisesti helpota toimintaamme. Kulttuurirahoituksen totutun kolmijaon mukaan, kunkin tahon; 
toimija, kunta ja valtio osuus olisi 1/3. Tällä mallilla tarkasteltuna kaupungin ja valtion toiminta-avustus kuuluisi ehdottomasti 
Sirkus Supiaiselle. Toiminta-avustuksilla turvattaisiin nykyisenkaltaisen perustehtävän toteutus, mukaan lukien ympärivuotisen 
esitystoiminnan Suomessa ja erityisesti Joensuun ja itä-suomen alueella. Itä-Suomen kulttuurialue on kärsinyt ympärivuotis-
en toiminnan vähyydestä historiansa läpi. Sirkus Supiaisen perustama NÄYTTÄMÖ-teatteri lisää alueen kiinnostavuutta kau-
punkilaisten keskuudessa. NÄYTTÄMÖ-teatteri on jo kasvanut ainoaksi ympärivuotista esitystoimintaa järjestävistä tahoista, joka 
palvelee kaupunkilaisia nykysirkuksen saralla. Perusrahoituspohjan ollessa kestävä, mahdollistaa se toiminnan volyymin suunnitel-
mallisen kasvattamisen, joka näkyy omarahoituksessa kasvavina pääsylipputuloina, kasvavina kävijämäärinä ja tämän myötä Sirkus 
Supiainen näyttäytyy myös entistä kiinnostavampana kaupallisena kumppanina.

Sirkus Supiaisen vuosibudjetti vuonna 2018 on noin 120 000 €. Tämä koostuu omasta tuotostamme, joka on noin 45 000  € sekä 
yksittäisistä apurahoista n. 65 000 € edestä, Omarahoitusosuuden suurimat tuloerät ovat esitystoiminnan pääsylipputulot. Yh-
distyksen vuoden 2018 kulut koostuvat toimitilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksista, henkilökuluista, esitys- ja residenssitoimin-
nan kuluista, projektikuluista, yleisistä toimintakuluista sekä tiedotus- ja markkinointikuluista.

Henkilöstö
Taiteellisen ja teknisen henkilökunnan osalta pääpaino on edelleen vierailijoissa ja ulkopuolisten palveluiden käyttämisessä. Lisäksi 
ryhmä tarjosi palkattomia harjoittelupaikkoja NÄYTTÄMÖ-teatterissa.

Tilat ja kalusto
NÄYTTÄMÖ
Sirkus Supiainen avasi NÄYTTÄMÖ-teatterin Joensuuhun 
syyskuun alussa 2018. 
NÄYTTÄMÖ-teatterin päätarkoitus on edistää nykysirkus-
alan ammattimaisen toiminnan toimintaedellytyksiä. Tarjota 
meille ja muille käyttäjille puitteet missä voimme kehittää omaa 
taiteellista toimintaamme ja tarjota yleisölle tarttumapinta 
nykysirkukseen. Ammattilaisten harjoitus-, residenssi-, esitys- 
ja festivaalitoiminta tukevat alan kehitystä laajasti. Keskuk-
sen tiloja vuokrataan kulttuuri- ja liike-elämän yhteisöille ja 
yrityksille. Sirkus Supiainen pyrkii toiminnallaan palvelemaan 
ja kehittämään laajasti koko suomalaista sirkuksen ammatti-
laistoimintaa. Keskuksen toiminta on paikallista, kansallista 
ja kansainvälistä. Sirkus Supiaisen omat, talon eri toimijoiden 
verkostot ja projektit sekä keskuksessa järjestettävät muut 
tapahtumat edistävät sirkusalan taidon, taiteen ja tiedon kehit-
tämistä. Paikallisella tasolla NÄYTTÄMÖn toiminta-ajatuksena 
on koota saman katon alle laaja joukko esittävän taiteen muita 
erilaisia toimijoita, ja luoda synergisellä yhteistyöllä dynaami-
nen toimintaympäristö. Sirkus Supiaisen NÄYTTÄMÖ tar-
joaa itä-suomalaiselle yleisölle korkeatasoista ja kiinnostavaa 
ohjelmistoa ja tapahtumia ympäri vuoden.

Kansallisen tason toiminnalla NÄYTTÄMÖ mahdollistaa 
osaltaan nykysirkusryhmien toimintaa Helsingistä Rovanie-
melle, Turusta Joensuuhun harjoitusresidenssien, esitys-
mahdollisuuksien, työpajojen ja koulutuksen sekä erilaisten 
kokoontumisten kautta. Sirkus Supiaisen NÄYTTÄMÖ on 
kansainvälisessä toimintaympäristössä ainutlaatuinen 
toimintakonsepti.

Sirkus Supiaisen NÄYTTÄMÖn kaltaista keskusta, jossa 
toimii vierailunäyttämö, residenssikeskus, nykysirkusryhmä, 
ja sirkuskoulu ei löydy muualta maailmasta. Sirkus Supiaista ja 
NÄYTTÄMÖä kehittämällä Joensuulla on mahdollisuus nousta 
kulttuurialan innovatiiviseksi tiennäyttäjäksi. Sirkus 
Supiainen toiminta vahvistaa osaltaan kuvaa suomalaisen 
sirkuksen vetovoimaisuudesta. Se tarjoaa taiteilijoille verkostoi-
tumis- ja työskentelymahdollisuuksia kansainvälisessä 
toimintaympäristössä.

NÄYTTÄMÖ on Sirkus Supiaisen kotinäyttämö mutta ha-
luamme tarjota tilaamme myös vapaille produktioille, esit-
tävän taiteen oppilaitoksille, teatteri- tanssi ja sirkusryhmille. 
Tavoitteemme on, että voimme olla mahdollistajia ja että 
NÄYTTÄMÖ-teatterista voi hyötyä laaja joukko Joensuulaisia 
kulttuuritoimijoita ja yhdistyksiä.

NÄYTTÄMÖ -teatterin tiedot:
Musta laatikko 7-9 m leveys (katteista riippuen) x 9 m (syvyys) 
x 7 m (korkeus), lattia betonia (päällä tanssimatto)
Tanssimatot: musta/harmaa, koko näyttämö verhot palokäsitel-
tyä mustaa samettia, sivuilla, takaseinänä ja katteina
Kiinteitä katsomopaikkoja: 50, lisättävissä irtotuoleilla 70 asti.
Näyttämön korkeus: 0.0m
näyttämön mitat ilman katteita: 10m leveä x 9m syvä
käytännölliset mitat katteiden kanssa: 7,5m (l) x 8m (s)
korkeus valotankoihin: 6.5m korkeudessa

Kiinnitykset:
Kaksi master truss linjaa halkaisten tilan. Tässä myös valotangot 6.5m 
korkeudessa

6 lattiakiinnityspistettä näyttämön reunoilla. 
2 takana ja 2 kummallakin sivulla.

Valokalusto
valopöydät:
1 x Chamsys pc wing compac + HP Pavilion x360
1 x WholeHog 2

himmentimet:
2 x ETC smartpack 12 kanavaa = 24
2 x eurolight ld6230 6 kanavaa = 12
2 x stairville ddsb405 4 kanavaa = 8
yhteensä 44 kanavaa

Sähkö 63 A + 16 A + arkisähkö

Valonheittimet:
2x 
4 x clay paky 1500
8 x mac250
8 x Etc source four junior zoom 575w
4 x DTS scena 1000W Fresnell
4 x Stairville stage par 12 x 3 W WLA
12 x led par
12 x Par 64

VIDEO
Ohjaus:
HP Pavilion x360 + Resolume

videotykki
Optoma EH320UST Full HD DLP -close range projector

Äänikalusto
Mikseri:
Yamaha DM 1000

Kaiuttimet:
JBL eon 615 + eon 618s x2

Mikrofonit
piuhalliset:
2x Shure SM58



Hallinto ja johtaminen
Vuonna 2018 Sirkus Supiainen ry:n hallitukseen kuuluivat:
Sirpa Uimonen, puheenjohtaja, 
Antti Nerg, Miika Nuutinen ja Tuulia Katajavuori
Yhdistyksen toimintaa johti toiminnanjohtaja 
Rauli Katajavuori

Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 4 kertaa. 
Kokouksien sihteerinä toimi Rauli Katajavuori.
Yhdistyksen kirjanpitoa hoitaa kirjanpitäjä Sanna Pohja.
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimii Seija Vilkuna.

Yhdistykselle kautta työllistyvän henkilöstön kanssa käynnistet-
tiin Sirkus Supiaisen omien työelämän pelisääntöjen kehitystyö, 
koska laitosteatteriympäristöön laadittu teatterialan 
työehtosopimus ei sellaisenaan sovellu kiertävän, 
verkostomallilla toimivan sirkusryhmän tarpeisiin. 

Jäsenistön kohdalla tulemme ottamaan käyttöön jäsenmaksun 
vuoden 2019 alusta alkaen ja samalla tulemme 
mahdollistamaan jaon jäsenten ja kannatusjäsenten kanssa.
Vuoden lopussa 2018 Sirkus Supiainen ry:llä oli 47 varsinaista 
jäsentä.

Viestintä, markkinointi ja myynti
Suurimmat viestinnän ja markkinoinnin panostukset liittyivät 
NÄYTTÄMÖ-teatterin brändistrategian kehittämiseen.  
NÄYTTÄMÖ-teatterin oma verkkosivusto lanseerattiin syksyllä 
2018.  Medianäkyvyys oli runsasta ja positiivista.
Sosiaalisen median sisältöjen kehittämiseen ja yleisöjen laajen-
tamiseen panostettiin vuoden aikana mm. avaamalla NÄYT-
TÄMÖ-teatterille ryhmätason Facebook ja Instagram-tili.
Myynnin osalta panostettiin edelleen kotimaahan sekä 
kiertueiden rakentamiseen. 

Yleisavustukset
Talouden kokonaisvolyymi oli 328 189,30 euroa. Tulos oli  
ennakoitua pienempi ja jäi 17978,81 euroa alijäämäiseksi, mikä 
laski taseen 31.12.2018 oman pääoman -13 837,31 euroon.
Omien tulojen, hankeavustusten ja varainhankinnan osuus 
kokonaistulosta oli 51 %. Vuonna 2018 emme saaneet lainkaan 
yleisavustuksia vaan toteutimme toimintaamme oman toimin-
nan tuotolla ja yksittäisten avustusten avulla. 
Rahoituksen pienuus ja epätasapaino suhteessa Sirkus Supiaisen 
toimintavolyymiin onkin ryhmän toiminnan ja kehittämisen 
kannalta suurin yksittäinen haaste, joka tekee toiminnasta 
nykyisessä rahoitusjärjestelmässä erityisen haavoittuvaa.
Julkisten toiminta-avustusten pienuus vaikeuttaa paitsi uusien 
teosten tuottamista ja kiertämistä myös omatuotantoisia 
sesonkeja Joensuussa: teattereihin ja orkestereihin verrattuna 
alhaisempi subventiotaso pakottaa korkeisiin lipunhintoihin ja 
vähentää siten Sirkus Supiaisen esitysten saavutettavuutta.
Haaste on vakava myös puhuttaessa Sirkus Supiaisen avaaman 
NÄYTTÄMÖ-vierailuteatterin toiminnasta, koska sen talous ja 
toimintamalli rakentuvat verkottuneelle yhteistuotantotavalle. 
Sirkus Supiaisen nykyisellä rahoituspohjalla ei ole mahdollista 
asettaa enää yhä korkeampia tulostavoitteita. Joko perusra-
hoitukseen on saatava tuntuva korotus, tai ryhmän toiminta 
nykymuodossaan on vaarassa loppua.

 
OHJELMISTO 2018

Tulevien tilikausien näkymät
Korkeatasoiset teokset, innostunut kasvava yleisö, motivoitunut 
ja osaava henkilöstö, tarkka projektikohtainen talousseuranta ja 
toiminnan jatkuva kehittäminen ovat Sirkus Supiaisen 
strategisia menestystekijöitä.

Tulevina tilikausina myös julkisen perusrahoituksen 
saaminen on avainkysymys. Onneksemme Joensuun kaupunki 
antoi meille ensimmäisen toiminta-avustuksen vuodelle 2019, 
olkoon tämä alkusysäys myös valtiotason toiminta-avustuksen 
piiriin pääsemisessä.

Huolellinen strategiatyö sekä vuosille 2019 ja 2020 jo var-
mistuneet kiertueet ja vierailut tekevät tulevaisuudesta kirkkaan 
ja luovat hyvän taiteellisen perustan tuleville tilikausille. 

Joensuussa  4. huhtikuuta 2019
Sirkus Supiainen RY HALLITUS

TYÖNTEKIJÄT JA KESKEISET PALVELUNTARJOAJAT
Sirkus Supiainen ry:n työntekijät ja keskeiset palveluntarjoajat 
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Produktiokohtaiset esiintyjät
Rauli Katajavuori, 
Miika Nuutinen, 
Teemu Riihelä
Markus Nivala
Antti Nerg
Emma Nivala
Matti Koskela
Juha Rautio
Laura Vuorjoki-Elo

Produktiokohtaiset teknikot:
Vespa Laine
Riku Elo
Tatu Vuori

Muut produktiokohtaiset työntekijät 
Hannu Multanen
Olli Vainionpää

Vierailevat ryhmät
Hands Some Feet
Tiedeteatteri
Pölymalja
Gruppo3

SIRKÜS
Esitys rapistuneissa sirkusväreissä
Esitys ja esiintyjät Rauli Katajavuori, Miika Nuutinen, Teemu 
Riihelä

SIRKÜS on hauska ja yllättävä kaikenikäisille katsojille sopiva 
lämminhenkinen sirkusparodia, joka elää ja hengittää men-
neisyyden sirkusromantiikkaa. Esitys tarkastelee sirkushisto-
riaan kuin menneisyyden sirkusvaunun rikkinäisestä ikkunasta.
Esityksen esiintyjät muuttavat roolihahmojaan numerosta 
toiseen, näyttämölle saapuu niin pöyhkeää ranskalaista bask-
eripäätä kuin kurimuksessa kärsivää sirkuseläintä, ja nähdään 
esityksessä huima washington trapetsi -numerokin. Ironisen 
ivallinen mutta kuitenkin lempeä ja herkkä SIRKÜS -esitys 
iskee silmää yleisölle, koko estetisoiva sirkustaide ja romanti-
soitu sirkuskuvasto päätyvät näyttämölle koko totuudessaan. 
Eikä ketään varmasti häiritse, vaikka vatsastapuhuja ei ole kovin 
hauska, temput eivät aina onnistu, tirehtööri on ylidramaattinen 
ja orkesteri soittaa vähän sinne päin. Mutta se kaikki kuuluu 
sirkukseen: mennyt loisto ja jäntevä nuoruus. Sama artisti 
esiintyy monella nimellä, myy välissä ylihintaista popcornia – 
taiteilijat venyvät kaikkeen.  Ja kaikessa on vähän huijauksen 
makua, kuten sirkuksessa kuuluu ollakin!
Mutta kaikki esityksessä on kuitenkin totta, kaikki sirkus 
tapahtuu oikeasti siinä katsojien silmien edessä – ei ruudussa, ei 
virtuaalisesti. Keilat lentävät, ruoska napsuu, trapetsi keinuu ja 
haju tarttuu nenään. Ja kuten K.S. Stanislawskikin sanoi ’Sirküs 
– sirkus on paras paikka maailmassa’.



Kuningasohjus
Ohjaus, käsikirjoitus ja esiintyminen: Samuli Männistö
Lavastus ja puvustus: Laura Poranen
Valosuunnittelu: Vespa Laine
Teksti/musiikki: John S. Hall/King missile 3
Kuningasohjus on sirkusesitys, joka pohjautuu amerikkalaisen 
runoilija John S. Hall’in tarkkanäköisiin, yhteiskunnallisesti 
kantaaottaviin teksteihin ja laulunsanoituksiin. Esityksessä yh-
distyvät 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, vihjauk-
sia 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 Kor-
jaamolla.

[heresy]
‘Hienoutta, taitoa, outoutta ja yllätyksiä kerrakseen. Illan ku-
luessa yleisössä näkyi “ei voi olla totta” -eleitä ja hämmennyksen 
naurunpyrskähdyksiin kietovia reaktioita.’ – Jussi Tosavainen, HS 
28.9.2013
Työryhmä 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
Tukijat:Alfred Kordelinin säätiö, Koneen säätiö, Epic Juggling 
props, Koistinen kantele, Menu Spaustuve
Nimensä puolesta [heresy] viittaa harhaoppiin ja ker-
ettiläisyyteen eli uskomuksiin ja teorioihin, jotka ovat vah-
vasti 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 itsetie-
toisuudestakin syntyvää lempeää huumoria. [heresy] on kolmen 
jonglöörin ja kansanmuusikon vuoropuhelu käsitellen esineitä, 
arvoituksia ja muita tärkeitä asioita.

S – Kulttuuri – 12.4.2010
Karhuryhmän esitys Kuningasohjus Turun Barker-teatterissa. 
Ohjaus,käsikirjoitus ja esiintyminen Samuli Männistö, lavastus ja pu-
vut LauraPoranen, valot Vespa Laine, teksti/musiikki John S. Hall.
Kuningasohjus osuu ja upottaa

SIRKUS. Samuli Männistö ei ole koskaan halunnut tehdä sirkustaidet-
taan helpoimman ja ilmeisimmän kautta. Hän kokeilee ja venyttelee 
rajoja äärimmilleen. Poikkeusta ei tee Kuningasohjuskaan.
Esityksessä ei voi puhua yhden miehen show’sta, koska taustalla 
kuuluvat John S. Hallin lausumat runot ovat vähintään yhtä tärkeässä 
roolissa. Jutun nimi on lainattu Hallin King Missile -nimiseltä avant-
garde-bändiltä.
Avantgardea on myös Männistön iltamat. Eikä täysin vailla absurdia 
huumoria. Osin temput kuvittavat runoja, kuten alun meditaation 
tylsyydestä kertovassa osassa. Männistö veivaa siinä lankasilmuk-
kaansa kuin rukousnauhaa. Kirjaimellisesti kuvittavia ovat myös piirto-
heitindemonstraatiot ja diashow’t. Ensin mainitulla nähdään kuvaus 
Garyn ja Melissan seksielämästä. Ei siis mitään lastensirkusta. Ilma on 
sakeana f-sanasta.
Paikoin Männistön juttu on antiesittämistä. Joissakin kohtauksissa 
tehot syntyvät ristiriidoista runojen ja näyttämön toiminnan välillä. 
Esimerkiksi kun Männistö temppuilee tikapuilla maireasti hymyillen ja 
yleisöä kosiskellen, kuullaan taustalla toive presidentti Bushin hitaasta 
ja kivuliaasta kuolemasta!
Sirkustaiteilijana Männistö on erityisen innovatiivinen. Diabolo-
kohtaus on suurten eleiden pientä draamaa. - JUSSI TOSSAVAINEN

Turun Sanomat 11.4 2010 02:32:27
Verta ja hikeä ilman kyyneleitä
• Sirkus Supiainen/Karhuryhmä: Kuningasohjus. Ohjaus ja käsikirjoi-
tus Samuli Männistö, lavastus ja puvut Laura Poranen, valosuunnittelu 
Vespa Laine, teksti/musiikki John S. Hall/King Missile 3. Esitys 9.4. 
Barker-teatterilla.

Sirkus Supiaisen Karhuryhmän Kuningasohjus -esitystä voisi nimittää 
underground-nykysirkukseksi, sillä siitä puuttuu kaikenlainen keski-
luokkainen sievyys ja siveys. Ja juuri siksi esitys on nautinnollinen.
Samuli Männistön yhden miehen esitys rakentuu yhdysvaltalaisen run-
oilijamuusikon John S. Hallin ja tämän avantgarde-yhtye King Missile 
3:n teksteihin ja biiseihin.
Vasemmistoradikaali Hallin tekstit suuntaavat ohjuksiaan kohti 
jenkkilän konservatiivipolitiikkoja. Lisäksi tykityksen alle joutuvat 
keskiluokkaiset käsitykset niin seksistä kuin taiteesta, ja ylipäätään 
kaikenlaiset romantisoidut ylevyydet asettuvat ironian piikittämiksi.
Kuningasohjuksessa kuullaan lukuisia Hallin huutamia ja laulamia 
runoesityksiä. Männistön lavaperformanssi asettuu sekä kuvittama-
an tekstejä että niitä vasten. Esityksen aikana Männistö jongleeraa 
taitavasti palloilla ja keiloilla, tasapainoilee tikkailla, tekee huikean 
diabolonumeron ja huvittaa taikuudella.
Temput eivät välttämättä onnistu ainakaan ensi yrittämällä, mutta 
tämäkin sopii tismalleen esityksen konseptiin. Tempuissa ei ole kyse 
lopputuloksesta vaan niiden tekemisestä.
Lavastus muistuttaa kotikutoista ja vastakarvaista luentosalia. Piirto-
heitin kököttää etualalla ja takana on keltaisilla muistiinpanolapuilla 
täytetty valkokangas.
Tämän pehmeästi elävän kangaspinnan funktio paljastuu, kun esityk-
sessä siirrytään kuvittamaan Hallin Synnytyksen ihme -runoa, joka 
käsittelee kaikkea muuta kuin kaunistellen raskauteen johtavia tapah-
tumia. Männistö heijastaa kankaalle pornografisia kuvia, joissa näkyvät 
paljaat ihmiselimet hukkuvat kankaan pintaan.
Piirtoheitintä ei käytetä kalvosulkeisiin vaan kuvittamaan verenvuo-
datusta käsittelevää runoa. Männistö muka viiltää veitsellä itseään 
sormeen, josta vesisäiliöön valutettu veri heijastuu kankaalle kuin 
elävässä maalauksessa.
Erilaiset kipuun ja kivun aiheuttamiseen liittyvät kuvat toistuvat 
runoissa, mutta ihan yhtä paljon runot ja koko Männistön esiintymisen 
arsenaali asettavat kipuilevan elämänasenteen humoristiseen asentoon.
Vaikkei esityksen aikana mihinkään hervottomaan nauruun 
päädykään, saa aivan alusta asti naureskella teräville yksityiskohdille, 
hienoille tempuille, outoudelle ja etenkin esityksen rankalle meinin-
gille.
Kuningasohjus ei siis ole mitään kaunosielujen sirkusilluusiota vaan 
rajunkin asenteen kyllästämää performanssia, joka säilyttää kuitenkin 
letkeän miellyttävyyden alusta loppuunsa asti.

Diabolohyrrä lentää hartaasti ja ironisesti
Sirkus Supiainen: [heresy]
Ohjaus ja lavastus Rauli Katajavuori, musiikki Laura Vuorjoki-Elo, 
pukusuunnittelu Marjo Haapasalo, valosuunnittelu Saija Nojonen. 
Esiintyjät Antti Nerg, Markus Nivala, Katajavuori, Vuorjoki-Elo.
16.12. Barker-teatterissa.
Sirkus Supiaisen 30-vuotisfestivaalilla sai Turun ensi-iltansa Rauli 
Katajavuoren ohjaama [heresy]. Vuonna 2013 ensi-esityksensä saa-
neen teoksen nimi tarkoittaa harhaoppia ja vääräoppia, eikä esitys tai 
ylipäätään Supiaisen tekemisen eetos asetu valtavirtaiseen nykysirkuk-
sen pirtaan.
Nimen mahdollistama kytkös uskonasioihin näkyy esityksessä, tosin 
moninkertaisesti ironisoituna ja hämmennettynä. Harras harmonia saa 
rinnalleen yllättäviä äänikuvia, taidokasta ja visuaalisesti vivahteikasta 
diabolohyrrän hallintaa ja itämaisiin taistelulajeihin viittaavaa liike-en-
ergiaa.
Esityksen musiikista vastaava ja erinomaisesti laulava Laura Vuor-
joki-Elo aloittaa Totuuden henki -virrellä, joka vaihtuu Eppu Nor-
maalin Njet njet -biisiksi ja Kikan Sukkula Venukseen -lallatukseksi. 
Kotimaisten pop-rallatusten sävy saa vinkeän vivahteen Vuorjoki-Elon 
polkemasta harmonista.
Marjo Haapasalon puvustamina Antti Nerg, Markus Nivala ja Rauli 
Katajavuori näyttävät mustakaapuisilta munkeilta. He lennättävät dia-
boloa toisilleen, korkealle ja leveälle, yksin ja yhdessä, monimutkaisia 
kuvioita rakentaen.
Miehet kuljettavat hyrrää geometrisiä linjoja pitkin tai lennättävät 
sitä lattialla pyörähtäen. Diaboloa käytetään välillä myös leikillisessä 
esineteatterissa.
Esitys tuo hyrrästä esiin monitasoisia ulottuvuuksia, joita Saija Nojosen 
valosuunnittelu korostaa. Valaistus vaihtuu esityksessä pimeydestä 
valokäytäviin tai valopisteisiin.
[heresyn] kokonaiskonsepti on kiehtova, ja esitys kietoo myös jongleer-
auksen outoihin ympäristöihin.
Kaisa Kurikka, KULTTUURI Turun Sanomat 19.12.2016 14:15 0

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 hämmennyk-
sen naurunpyrskähdyksiin kietovia reaktioita.
Samuli Männistö on aina tehnyt toisin kuin muut.
Aletaan siitä, että yleisön tullessa sisälle taustalla soi Kikan Sukkula Ve-
nukseen. 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 diab-
olo-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. Kol-
men 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 korkea-
kirkollinen, vaan esityksen nimen mukaisesti vähän kerettiläinen. Ol-
laan 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 Sam-
uli 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, HS 28.9.2013

‘600 katsojan tarjoama Standing ovation [heresy] -teoksellemme 
Pietarissa oli jotain, jota en koskaan kuvitellut näkeväni.’
- Rauli Katajavuori



Ulkopuolella
Ohjaus, lavastus, valosuunnittelu: Rauli Katajavuori
Puvustus: Laura Sariola
musiikki: Olli Jalmari Vainionpää
lavasteiden rakennus: Hannu Multanen
Äänimaisema: Antti Koukonen
Esiintyjät: Jalmari ja Rauli Katajavuori

Ulkopuolella – teos on karhean humoristisesti vakava ideaa-
likone. Alkulähteenämme ovat sirkus ja musiikki. Syvennymme 
käsittämättömään ja etsimme syvää kansaperinnettä tule-
vaisuudesta. Tervetuloa mukaan huviretkelle tienpientareille, 
joissa resistanssia ei ole. Esityksen kesto noin 50min

Kiertävän tarina
Miika Nuutisen Kiertävän tarina -esitys on fiktiivinen kertomus 
perinteisestä sirkuksesta. Se vie katsojan sirkuksen maailmaan 
ja sen kulisseihin. Se valottaa yleisölle myös esiintyjien taustoja 
ja tavoitteita.
Mitä kaikkea tapahtuukaan ennen esityksen alkua? Mitä 
näytöksen päätyttyä? Ja mitä kaikkea uhrauksia ja työtä sirkus-
tähden elämä on vaatinut? 

Esitys sopii kaikenikäisille.

Sirkus Supiainen Ulkopuolella /Karjalainen 5.5.2017
Joensuun taidemuseo Onnin juhlasalissa 3.5.2017

Valoista, akrobatiasta, jongleerauksesta, sähköisistä äänistä ja 
muutamasta akustisesta soittimesta koostuva Ulkopuolella-teos on 
puhdistava kokemus. Kyse ei ole päälle puskevasta, väkisin ilmaisuun 
pyrkivästä tai tarinaa kertovasta performanssista. Ollaan sen kaltaisen 
taiteen äärellä, joka vapauttaa katsojan tulkinnan pakosta ja ohjaa 
kokemuksen ja tunteen äärelle. Teos on katarttinen. Teos tekee uutta.
Tapahtumapaikkana on taidemuseon juhlasaliin pystytetty pieni 
puolipalloteltta. Muoto kertautuu sisään astuttaessa: esiintymislavassa, 
akrobatiavälineissä, valaistuksessa ja liikkeessä. Kahluuäänet jäävät 
teltan ulkopuolelle, kupla sulkee katsojat ja taiteilijat sisäänsä. Ulkop-
uolitematiikka osoittautuu eräänlaiseksi illuusioksi tai paradoksiksi. 
Katsoja pohtii hiljaa omaa paikkaansa. Ympyrä, pallo, kupla, maail-
mankaikkeus. Missä on sisä-, missä ulkopuoli?
Pyörivä liike ja minimalistinen musiikki luovat telttaan shamanistisen 
tunnelman. Taustalla häilyy sarvipäinen muusikko, nappien kääntelijä, 
elämänrytmin tekijä. Ihminen kiertää avaruudellista kehää, laittaa 
maailmankaikkeuden kappaleita liikkeelle ja liikkuu niiden mukana. 
Teoksen imu perustuu pyörivään liikkeeseen, joka toisinaan muuttuu 
rytmilliseksi kokonaisuudeksi. Musiikki on vaistonvaraista ja kuvittaa 
kokonaisuutta harvakseltaan mutta luo maailman jossa teos syntyy.

Kaikki tulkinta on toisaalta turhaa ja väkinäistä. Meditatiiviseen ke-
häsymboliikkaan perustuva teos hypnotisoi, jos muodolle tohtii antau-
tua. Kuinka vapauttavaa on katsoa valkoisten pallojen liikettä kuperalla 
pinnalla, valojen avaruudellista liikettä tai antautua konemusiikin ja 
bongorumpujen sydäntä tahdittavaan rytmiin.
Ulkopuolella on teos, joka ei merkityksellistä mitään valmiiksi. Se 
antaa tilan ja mahdollisuuden syventyä muotoon, väriin, ääneen ja 
liikkeeseen, joista sielu löytyy tai sitten ei. Subjektiivisuus on hiljaisesti 
läsnä. Jokainen on vapaa tulkitsemaan niin kuin itse tahtoo. Taide on 
tunne, ei puhki selitetty merkitys. Jalmarin ja Rauli Katajavuoren esitys 
on taidetta, joka tuntuu eikä selitä.
Kaikessa universalismissaan Ulkopuolella-teos on myös inhimillis-
en armollinen. Sirkustaiteilija Rauli Katajavuoren jongleeraukseen 
perustuva esiintyminen on rooliton. Ilmeet ja teatraaliset eleet ovat 
poissa, syvä rauha ja kokonaisuudelle antautunut, näkymätön persoon-
allisuus viehättävät.
Taiteilija tasapainoilee kappaleiden kanssa, näyttää taitonsa mutta 
asettaa itsensä myös epäonnistumisen alttarille. Joskus tasapaino 
horjuu, yhteys ympäristöön ja omaan keskukseen katoaa, pallo putoaa. 
Inhimillistä, anteeksi antavaa ja lohdullista. Uusi yritys odottaa.
Kaikki, jotka luulevat jotakin jostakin ymmärtävänsä, käykää sisään 
Supiaisen telttaan. Kaiken tajun ja järkeen perustuvan tulkinnan voitte 
heittää. Aina ei tarvitse ymmärtää. Tunteessa, muodon aistimisessa ja 
kauneuden kokemuksessa on kylliksi.
- Sanna Jääskeläinen

Turun Sanomat 3.3.2018
Ulkopuolella
Ohjaus, lavastus, suunnittelu Rauli Katajavuori, puvut Laura Sariola, 
musiikki Olli Jalmari Vainionpää,
ääni Antti Koukonen.

Barker-teatterin näyttämötilaan on pystytetty valkoinen kupolirakenne, 
telttamainen tila. Se näyttää ulkopuolelta katsottuna paljon pienem-
mältä kuin vaikutus, jonka teltta saa aikaan sen sisäpuolella istuessa. 
Rauli Katajavuoren Ulkopuolella-esitys sai kupolissa Turun ensi-iltansa 
Sirkus Supiaisen sirkusfestivaaleilla.
Esityksen nimi saa aikaan monenlaisia miellejohtimia. Kupoliteltta sul-
kee muun maailman ulkopuolelleen. Vaikutelma korostuu, kun telttaan 
puhallettu utu on alussa niin sankkaa, ettei näe muita katsojia. Katsoja 
näkee ainoastaan esiintyjän, Rauli Katajavuoren.
Esityksessä konkretisoituu ajatus omassa kuplassa olemisesta, transsia 
lähentyvästä olotilasta. Siinä katse ja kokeminen kiinnittyvät intensiiv-
isesti tiettyyn kohteeseen.
Tilan muoto ja lavastus muistuttavat myös perinteisiä jurttia. Keskellä 
on pyöreä rakenne, joka luo vaikutelmaa yhtäältä tulipesästä, toisaal-
ta alttarista. Siinä esiintyvä Katajavuori rinnastuukin jonkinlaiseen 
samaaniin myös alkupuolen asustuksensa myötä.
Esitykseen rakentuu rituaalinkaltaisuutta, jopa riittimäisyyttä eli sellai-
sia kansanperinteeseen viittaavia elementtejä, jotka nykymaailma on 
sulkenut ulkopuolelleen ja joiden tilalle on tullut muita rituaaleja.
Olli Jalmari Vainionpään musiikki luo äänellisen tilan Katajavuoren 
keskittyneelle tekemiselle. Hän jonkkaa isoilla ja pienillä valkoisilla 
palloilla, tasapainoilee ja liikkuu pyöreän allasrakenteen reunoilla. Hän 
laittaa pallot liikkumaan erilaisissa kuvioissa altaan sisusta pitkin.
Lyhtyvaloja käyttämällä Katajavuori kohdentaa tilan valaistusta, ja 
lyhdyt luovat pehmeitä sinisävyjä ja punerrusta. Lopussa hän laittaa 
puolipallonmuotoisia valaisimia riippumaan katosta, ja ne jäävät 
heilumaan erivärisiksi sävyiksi muuntuvina esiintyjän itsensä lähtiessä 
pois kupolin ulkopuolelle.
Ulkopuolella-teoksen yhdistelmä nykysirkusta ja musiikkia näyttäy-
tyy myös tila- ja valotaiteena. Se tuottaa monenlaisia aistikokemuksia 
lempeästi ja kauniisti.
- Kaisa Kurikka

Yhden Miehen Sirkus
Esitys ja esiintyminen: Miika Nuutinen
Miika Nuutisen Yhden miehen sirkus –esitys koostuu 
monipuolisesta ja tasokkaastajongleerauksesta ja tasapainoi-
lusta. Esityksessä katsojat otetaan mukaan kohteliaasti keskus-
tellen. Miika Nuutinen ottaa yleisön osaksi esitystä ja esityksen 
aikana useampi henkilö pääsee iästä ja taitotasosta riippumatta 
osallistumaan ja kurkistamaan sirkustaiteen saloihin.



Olipa kerran sirkus
Ohjaus: Markus Nivala
Esiintyjät: Emma Räisänen, Matti Koskela, Antti Nerg, Markus 
Nivala
Tuotanto: Sirkus Supiainen
‘Olipa kerran sirkus’ on koko perheelle suunnattu sanaton 
nykysirkusteos. Esitys kertoo sirkuksen perinteisistä hahmois-
ta sekä esitystyylistä nykysirkuksen keinoin. Humoristinen 
ilmaisu, fyysinen teatteri sekä vaikuttavat sirkusnumerot 
takaavat päätähuimaavan sirkuskokemuksen. Esitys sisältää 
mm. käsilläseisontaa, ilma- ja pariakrobatiaa, jongleerausta sekä 
paljon komiikkaa!
Esityksen kesto: n.45min

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 sirk-
usesitys. Esityksessä yhdistyvät korkeatasoinen sirkustekniikka, 
vuorovaikutteiset puheosuudet sekä valloittavat persoonat. 
Esitys sisältää raivokkaan hempeitä sirkusnumeroita, hervoton-
ta huumoria, rutkasti leikkimieltä sekä yhdessä tekemisen ja 
kokemisen riemua. Koko perheelle sopiva lasten sirkusesitys 
sukeltaa kysymysten ja vastausten värikkääseen maailmaan.

Olipa kerran sirkus
Ohjaus: Markus Nivala
Esiintyjät: Emma Räisänen, Matti Koskela, Antti 
Nerg, Markus Nivala
Tuotanto: Sirkus Supiainen

Markus Nivalan ohjaama Sirkus Supiaisen esitys 
Olipa Kerran sirkus-esitys starttaa näyttävällä pyra-
midilla- joka marssii lavalle tedddykarhun harteilla. 
Mainioimmillaan meininki on kun koko nelikko 
tai ainakin muutama esiintyjä toimii kimpassa, ja 
eri tekniikat törmäytetään raikkaasti toisiinnsa. 
Antti Nergin pyöräakrobatia täydentää menevästi 
Emma Nivalan osaamista lollipop-tangolla, ja Matti 
KOskelan käsilläseisonta limittyy hienosti muiden 
jongleeraukseen. Markus Nivala itse riemastuttaa 
muka nukahtaessaan – muu tiimi pitää huolen siitä, 
että pallot pysyvät ilmassa joka tapauksessa. Myös 
huikean pitkällä nyörillä varustettu diabolo saa koko 
porukan liikkeeseen. Soolonumerot eivät svengaa 
aina yhtä jouhevasti kuin yhteispeli, ja välillä aplo-
dien odottelu hieman hidastaa etenemistä. Taiteilijat 
kuitenkin palaavat täydentämään toisiaan. Supiainen 
tarjoaa helposti lähestyttävää hyvän mielen sirkusta.
-Tenka Issakainen, Lapin Kansa 15.8.2018

Esineet ja ideat lentävät lastensirkuksessa
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 tekemi-
sessä. 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.
Esityksen nimi viittaakin yhtäältä siihen, miten tärkeää on leik-
kiä 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 painot-
taa 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 jump-
papalloilla, 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 aikuiskat-
sojan viihtymään.
-Kaisa Kurikka 11.4.2016

Lapin Kansa 30.5.2017
Yhteinen leikki lennättää
Sirkus
Sirkus Supiainen: Lennä, lennä
Ohjaus Markus Nivala
Ensi-ilta 9.4. 2016 Turku.
Arvio 25.5. esityksen perusteella
Turusta käsin toimiva Sirkus Supiainen vieraili Rovaniemellä yli kolmi-
vuotiaille suunnatulla, eloisan monipuolisella esityksellä.
Rakenteeltaan Lennä, lennä on perinteinen. Selkeän erilliset ja suoraan 
yleisölle suunnatut numerot seuraavat toisiaan, ja usein pääosassa on 
yksi tekniikka. Neljän esiintyjän välitön läsnäolo pitää kokonaisuuden 
kuitenkin yhtenäisenä.
Teoksessa on aika paljon lähinnä lapsikatsojille osoitettua puhetta. 
Ensimmäisen spiikin aikana miettii, onko luvassa turhan tuttua juttua 
kaveruuden tärkeydestä. Huoli on turha; jatkossa kuullaan sympaatti-
sen omakohtaisia, aikuistakin puhuttelevia ajatuksia leikistä, jännit-
tämisestä ja itsensä haastamisesta.
Osiot vaihtelevat mittakaavaltaan. Pienimuotoisemmat ilmaisukeinot, 
kuten manipulaatio paperiarkilla tai säestäjän veikistely, pääsisivät 
paremmin oikeuksiinsa intiimimmässä tilassa. Sen sijaan mehukkaat 
jumppapallot tai näyttävästi poreilevat renkaat täyttäisivät vaivatta 
suuremmankin salin.
Ilmapiiriä sävyttää yhteistyö, jonka avulla saadaan usein hieman 
kapea-alaisesta diabolostakin irti ilahduttavia yllätyksiä. Kunkin 
tekniikan mahdollisuuksia ennätetään tutkia rauhassa mutta energisen 
iloisesti. Mokia ei sivuuteta eikä klovneriatyyliin paisutella, vaan ne 
huomataan hyväksyvästi, ja sitten siirrytään eteenpäin. Ei haittaa!
Esityksen kaaressa on miellyttävää, ettei päätöksessä ole tarpeettoman 
suuria paukkuja vaan rauhaisampaa fiilistelyä. Lopussa tiivistyykin 
teoksen leikkisä henki; sirkustaiteilija saa vaikka paperilennokit 
ihmeellisesti tottelemaan, mutta yhtä suuressa roolissa on arvaamatto-
muus.
– Tenka Issakainen



Runosirkus
Työryhmä: Juha Rautio, Miika Nuutinen, Rauli Katajavuori
Tuotanto: Sirkus Supiainen
Juha Raution, Miika Nuutisen ja Rauli Katajavuoren folkhenk-
inen runosirkus-teos yhdistää lavarunouden, jongleerauksen ja 
singersongwriter-materiaalin hämmentävällä tavalla.
FAQ: Mitä tämä oikein on? Miksi ihmeessä toin lapseni kat-
somaan 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: n.55min

KULTTUURI Turun Sanomat 15.12.2016 0:01 0
Sirkus Supiainen: Runosirkus.

Sirkus Supiainen on esittänyt Runosirkus-esitystään eri muodoissa 
vuodesta 2013 lähtien. Virallisen kantaesityksensä esitys sai tällä viikol-
la 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 esiin-
tyjät 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-suoma-
lainen 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, KULTTUURI Turun Sanomat 15.12.2016

Arvio, Teatteritanssi-lehti 1/2017
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 huoku-
va kitaristi Juha Rautio laulaa lähteneensä huoraksi elämän laivaan. 
Ihmiskuva on pohjattoman tragikoominen.

Harkitun epätäydellinen on myös itse esitys. Se on sekä hyvä että huo-
no asia. Lavan ja katsomon välille ei kohoa kynnystä, ja vuorovaikutus 
on tavattoman rentoa.

Toisaalta esitys on häiriintyneimmillään silloin, kun huomaa epäi-
levänsä, 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 Kata-
javuori ja hänen palloilla, keiloilla ja naruilla tekemänsä temput 
osoittavatkin ansiokasta virtuositeettiä.

Esityksessä kuultavissa teksteissä yhdistyvät vivahteet intellektuellista 
älykkörunoudesta ja naiiveista kliseistä, ja ne ovatkin viihdyttävää 
kuunneltavaa.

Kun lopulta huomaa, että tämän esityksen määrittely on mahdoton-
ta ja hyväksyy sen, olo on kovin kevyt. Näin Runosirkus vapauttaa 
määritelmien vankilasta.

-Jaakko Virrankoski

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 Kata-
javuori purkavat ja tutkivat humoristisessa teoksessaan poik-
kitaiteellisuutta. 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 runoilija-virtuoosi 
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 luen-
topäivälle.’ -huumoriasiantuntija, fil.lis. Reijo Virtanen
19.3.2016 Oriveden nauru-festivaali

“Teos antaa ajateltavaa, naurattaa, ärsyttää, raivostuttaa ja pit-
kästyttää; puoleentoista tuntiin mahtuu paljon koettavaa.” 
- Veera Kuure, Lapin kansa 7. 11.2016 



VIERAILUT

Avoin Tiedeteatteri: Kuinka tietokone ajattelee (vierailu)
Kuinka tietokone ajattelee? Mikä on bitti? Tai looginen portti? 
Miten transistori liittyy tähän kaikkeen? Vastaukset kaikkiin 
näihin kysymyksiin selviävät tiedeteatterissa! Tiedeluentoa 
muistuttavassa esityksessä opettelemme digitaalitekniikan pe-
rusteita ja rakennamme yksinkertaisen yhteenlaskukoneen.
Esitys on suomenkielinen ja kestää noin tunnin. Esitystä suos-
itellaan yli 10-vuotiaille.
Tiedeteatteri -esitys 14.9. klo 18.30 ja 15.9. klo 16. NÄYT-
TÄMÖ, Pilkontie 7, 80230 Joensuu(liput 10 /15 €)

Webbisivut: www.tiedeteatteri.fi
Facebook: fb.me/tiedeteatteri

Pölymalja (vierailu)
Heikki Tolin ja Rond Linberg
Koko perheen musiikkia, nukketeatteria ja jongleriaa yhdiste-
levä kertomus eräästä 1930-luvun pahinta pölymyrskyä ja 
tuhoisaa kuivuutta pakoon lähteneestä ihmisestä, joka yrittää 
tienata elantonsa matkustaen tavarajunalla halki mahdollisuuk-
sien maan kohti itä-rannikkoa, toivoen löytävänsä paikan jota 
kutsua kodiksi.

Tämä episodinen selviytymistarina tukeutuu tekijän itse 
sanelemaansa omaelämänkerralliseen fiktioon, joka kirjoitetaan 
sävelin sekä liikkuvin esinein hetkeksi leimahtavalle paperille, 
joka jättää tuhkansa ”Todellisuus”-nimisen tuulen matkaan 
halki 1900-luvun vuosikymmenten, kohti… huomista.

Hand Some Feet (vierailu)
Esiintyjät: Jeromy Zwick ja Liisa Näykki
Dramaturgia: Meri-Maija Näykki
Musiikki ja musiikillinen toteutus: Liisa Näykki, Jeromy Zwick, 
Patrik Zeller
Tuotanto: Hands some Feet
Hands some Feet esitys kertoo tarinan sirkuksen läpi. Esityk-
sessä seurataan kahden hahmon kertomusta kohtaamisesta, 
toistensa tuntemaan oppimisesta ja ymmärtämisestä, kompro-
missien teosta ja rakastamisesta. Esityksen kaksi pääroolissa 
toimivaa sirkuslajia ovat nuorallatanssi ja jongleeraus. 
Ryhmän ja esityksen sanaleikillinen nimi “Hands some Feet” 
juontaa juurensa näistä sirkuslajeista. Hands (=kädet) Jeromyl-
le – jonglöörille, joka käyttää käsiään päätyökalunaan, ja Feet 
(=jalat) Liisalle, joka taas käyttää jalkojaan päätyövälineenään 
nuorallatanssiessaan. He löytävät toisiaan täydentävät elementit 
ja luovat poikkeuksellisen ja tavattoman symbioosin. Hands 
some Feet on leikkisä, mutta samalla vakava esitys kaikille ja 
kaiken ikäisille. Herkimmästä täysin naurettavaan, heidän hien-
ovarainen pelleilynsä saa meidät esimerkiksi muistamaan, miltä 
tuntui rakastua ensimmäistä kertaa.
Kesto: 40-50 minuuttia

TOM OF CIRCUS
‘refuge and liberation in art!’
Ohjaus: Rauli Katajavuori
Valosuunnittelu: Vespa Laine
Puvustus: Laura Sariola
Esiintyjät: Lauri Koskinen, Rauli Katajavuori, Matti Koskela, 
Teemu Riihelä
‘Sirkus Supiaisen Tom of Circus -esitys on mitä kiinnostavinta nyky-
sirkustaidetta. Se ei asetu valtavirtaisen nykysirkuksen pirtaan vaan 
pikemmin se kommentoi ja polemisoi joitakin nykysirkuksen ominaisia 
piirteitä ja asetelmia. Samalla esitys viihdyttää, hauskuuttaa ja ihastut-
taa.’ -Kaisa Kurikka, Turun Sanomat 8.3.2018

Teesit:
1. ’TOM OF CIRCUS’ ei julista sanaa sillä ’TOM OF CIRCUS’ 
tietää kuinka maailma makaa.
2. ’TOM OF CIRCUS’ keskittyy asioiden todelliseen olemuk-
seen, siihen mikä on kätketty, ja lopulta tuhottu.
3. ’TOM OF CIRCUS’ – esityksen ei ole tarkoitus herättää kesk-
ustelua koska taidepuheen aika on ohi.
4. ’TOM OF CIRCUS’ on taiteilijoiden masturbaatiota joka 
pakottaa yleisön luottamaan esiintyjiin sokeasti.
5. ’TOM OF CIRCUS’ ei välttele viihdyttävyyttä tai piiloudu 
ironiaan.
6. ’TOM OF CIRCUS’ tulee kiihottamaan älyäsi ja aistejasi.
7. ’TOM OF CIRCUS’ -Esitys koostuu tila-ajallisista kompositi-
oista neljälle sirkustaiteilijalle.
8. Esitys on kuin kultainen leikkaus jatkuvassa muutoksessa 
komposition eläessä nahkauniformussaan.
9. Sanaton ja harmoninen dialogi kuljettaa sekä esiintyjät, että 
myös yleisön hetkestä hetkeen.
10. Tämän kaiken lisäksi ’TOM OF CIRCUS’ on myös neljän 
miehen herkkä ja virtuositeettia palvova hauska teos inhimil-
lisyydestä. Kliseevapaata sirkusta rakkaudesta sirkukseen.

Sirkus Supiainen: Tom of Circus.
Ohjaus ja lavastus Rauli Katajavuori, 
valosuunnittelu Vespa Laine, 
puvut Laura Sariola, 
esiintyjät Lauri Koskinen, Rauli Katajavuori, Matti Koskela, Teemu 
Riihelä. 
Kantaesitys 7.3. Barker-teatterissa.

Sirkus Supiaisen Tom of Circus -esitys on mitä kiinnostavinta 
nykysirkustaidetta. Se ei asetu valtavirtaisen nykysirkuksen pirtaan 
vaan pikemmin se kommentoi ja polemisoi joitakin nykysirkuksen 
ominaisia piirteitä ja asetelmia. Samalla esitys viihdyttää, hauskuuttaa 
ja ihastuttaa.
Teoksen nimi viittaa siihen, miten erityisesti Suomi 100 -juhlavuoden 
aikana tuotteistettiin erilaisia taiteen ilmiöitä jopa banaalisuuteen asti 
kulttuurisen omimisen puitteissa.
Käsiohjelmassa otetaan kantaa myös siihen, miten sirkus sopii taides-
pektaakkelien tausta- ja oheistuotteeksi, mutta itsenäisenä taidemuoto-
na sirkuksen asema on marginaalissa.
Supiaisenkin teoksessa pidetään puhetta videolle heijastetun Suomen 
lipun edessä, mutta puheen sisältö ei pönötä kansallisia aihelmia. 
Pikemmin puhe ja koko esitys hakee yhteisöllisyyttä, joka murtautuu 
perinteistä ulos.
Yhteisöllisyyttä esityksessä haetaan myös suhteessa yleisöön. Rauli 
Katajavuori vuorolaulattaa katsojia armeijan perinteitä tavoittelevalla 
ja häiritsevän sanoituksen sisältävällä laululla. Toisessa kohtauksessa 
katsojia pyydetään istumaan käsi kädessä.
Neljän miesesiintyjän lavaläsnäolo asettuu mielenkiintoiseen suhtee-
seen maskuliinista uhoa edustavan sirkuksen kanssa. Nämä esiintyjät 
eivät alleviivaa stereotyyppisesti sukupuoltaan vaan esittävät mitä 
fyysisimpiä suorituksiaan neutraalin oloisesti.
Teemu Riihelän washington-trapetsin temput ja Matti Koskelan 
käsilläseisontanumero ovat vaikuttavia. Rauli Katajavuori ja Lauri 
Koskinen jongleeravat yhdessäkin.
Musiikkikoosteessa kuullaan niin Finlandia-hymniä, siirappisia 
pop-biisejä kuin kiinnostavia sanoituksia sisältäviä lauluja. Laura Sa-
riolan puvustus ja erityisesti joissakin kohtauksissa käytetyt päähineet 
ovat osuvia ja hauskoja, ja Vespa Laineen monipuolinen valaistus 
toimii. 
-Kaisa Kurikka, Turun Sanomat 8.3.2018



Robot Loves (Vierailu)
Saippuakuplia, sormiparistoja ja outoja kohtaamisia
Kaikki kaipaavat rakkautta, myös ne joilla on patterisydän. 
Mutta mitä ihmettä robottirakkaus oikein on? Löytyykö se 
tanssilattialta? Ja miten Kuningatar E-lisabeth liittyy tähän kai-
kkeen? Robot loves yhdistää kineettistä teatteria ja kokeellista 
esine- ja nukketeatteria. Interaktiivinen teos osallistuu keskus-
teluun taiteen uusista muodoista ja antaa näkökulmia pohdin-
taan esiintyjän ja esineen, katsomon ja näyttämön sekä tilan ja 
lavasteen suhteesta. Robot loves tutkii liikkuvan ja osallistuvan 
lavastuksen sekä keinotekoisten esiintyjien suhdetta katsojaan. 
Lavastaja-nukenrakentaja Laura Sariolan kierrätysmateriaa-
leista, rikkinäisistä leluista ja elektroniikkaromusta rakentamat 
esiintyjät vievät katsojat rakkauden etsintään.
Esityskonsepti ja toteutus: Laura Sariola
Esityksen kesto n. 1 h Esitystä ei suositella alle kuusivuotiaille.
Esityksen toteutusta ovat tukeneet: Taiteen edistämiskeskus, 
Pyynikin kesäteatterisäätiö, Tampereen kaupunki ja Sirkus 
Supiainen ry

Grupo 3: Oliko (vierailu)
Ohjaus:  Aapo Stavén
Esiintyjät: Aaro Kontio, Lassi Talasmo
Grupo 3 on kolmen ammattitaiteilijan - sirkusartistin, 
muusikon ja teatterintekijän - perustama ryhmä 
Lappeenrannasta. Ryhmän ensimmäinen teos Oliko on 
inspiroitunut muistista ja muistamisesta, muistoista ja muistin 
ongelmista. Se on kahden instrumentin visuaalinen konsertti, 
jonka sanaton kerronta ei ole sidottu tiettyyn aikaan, paikkaan 
tai kulttuuriympäristöön. Esitys on yhdistelmä sirkusväline-
improvisaatiota, soitinimprovisaatiota ja näiden välineiden 
tarinankerronnallisten mahdollisuuksien tutkimista. Jokainen 
katsoja voi löytää teoksesta oman samaistumispintansa. Sanaton 
visuaalinen kerronta johdattaa katsojat matkalle mieleen.

Talous
Vuonna 2018 Sirkus Supiaisen talous perustui omiin tuottoihin, 
toiminta- ja projektiavustuksiin, sekä yksityisten säätiöiden 
projektiavustuksiin taloussuunnitelman mukaisesti. 

Vuoden 2018 kokonaismenot ovat 130 700 € 
joista saadut apurahat 65 000 € eli 49,70 % toiminnasta.
Yhdistyksen toteuttama taiteellinen toiminta eli esitystuotannot 
ja festivaalit veivät noin 68 919,85 € 
eli 52 % kaikista kuluista. 
Palkat ovat suurin kuluerä, yhteensä  81 360,34 € 
eli 62 % kaikista menoista.
Tilavuokrat veivät 10 038,32 € eli 7,7 % kaikista menoista. 
Oman toiminnan tuotto noin 42 351,50 € 
muodostaa 34,12 % osuuden tuloista.
Esitystoiminnan ja tapahtumien tulot 40 000 € 
ovat 32,23 % kaikista tuloista
Avustukset 65 000 € ovat 52 % osuus kaikista tuloista.

Toiminnan kannalta kaikki apurahat ovat äärimmäisen tärkeitä, 
ne mahdollistavat työn tekemisen. Ilman apurahoja emme voi 
valmistaa esityksiä ja järjestää tapahtumia ja palkata ihmisiä to-
teuttamaan hankkeita. Apurahat mahdollistavat tämän kaiken. 

Vuonna 2018 suuren taloudellisen panostuksen vaati 
NÄYTTÄMÖ-teatterin perustaminen. Samalla tämä tila on 
Joensuun ainoa sirkuksen käyttöön suunniteltu tila ja samalla 
myös ainoa kiertäville esityksille soveltuva vierailunäyttämö 
Joensuussa. 

Yhdistyksen tuotot koko vuoden aikana olivat yhteensä 
124 110,10 €, joista omat tuotot olivat 42 351,50 €, koostuen 
mm. tapahtumien osallistumismaksuista ja esitystoiminnan 
tuotoista. 
Tilikauden 2018 talouden tulos oli  17 978,81 € tappiollinen.
 
Toiminnan kokonaisvolyymi  328 189,30  €
Tilikauden alijäämä 17 978,81 €
Taseen oman pääoman pysyvät vastaaavat  2893,89 €

Tulorakenne 2018
Avustukset ja apurahat 65 000 €
Esitys- osanotto- ja pääsylipputulot  40 000 €
Opetustoiminnan tulot  2351,50 €

Menorakenne 2018
Yleishallinto 1800 €
Henkilöstökulut  80 000 €
Poistot 603,27 €
Muut varsinaisen toiminnan kulut 116 757,45 €
Tilavuokrat  10 038,32 €

Produktiokohtainen henkilöstö
Yhteensä produktiokohtaisesti palkattu henkilöstöä oli 21 
henkilöä. 

Joensuussa 9. huhtikuuta  2019
Sirkus Supiainen (ry) hallitus

Eläkemenot
Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuoli-
sessa vakuutusyhtiössä.
Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. 
Kattamatonta eläkevastuuta ei ole.

Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankin-
tamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

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

Avustukset
Projektiavustukset sisältyvät toiminnanalan tuottoihin.

Kulujen kohdistamisperiaatteet toiminnanaloille on kohdistettu 
niiden erilliskulut.




