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1. YLEISTÄ
Merkittävimmät asiat vuoden aikana:
• Laajan oppimäärän opetustuntikohtaisen  

valtionosuuden lisäys
• Suuria, näyttäviä esityksiä
• JouluShow 2008 POGOO!
• Kansainvälisen toiminnan vakiinnuttaminen

2. SIRKUSKESKUKSEN TOIMINTA  
JA KIINTEISTÖTYÖT  
Sirkuskeskuskiinteistössä on edelleen jatkettu rakennus-
töitä alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Salien sir-
kusvälineistöä on monipuolistettu ja näin helpotettu ja 
parannettu harjoitusmahdollisuuksia. 

Näkyvin muutos on tapahtunut sirkuskeskuksen ul-
kopuolella. Nyt koko piha-alue on asfaltoitu, myös ma-
neesihallin puoleinen piha-alue. Tontti on nyt rajattu ai-
dalla, joka rakennettiin syksyn aikana. Tontin länsinurk-
kaan on pystytetty 9 m korkea värikäs pylväs, joka on va-
laistu ja jossa lukee ”Sorin Sirkus”. Ko muutostyöt tehtiin 
alueelle, jonka Tampereen kaupunki vuokrasi sirkukselle 
toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella 

Uutta äänikalustoa hankittiin maneesihalliin, lähinnä 
uusia PA-laitteita; vahvistimia ja kaiuttimia sekä loppu 
vuodesta digitaalimikseri. 

  
2.1 Tapahtumia Nekalassa
• Veikko Kopran 70-vuotissyntymäpäivät  

JouluShow-esityksen kera tammikuussa
• Nuori Kulttuuri -tanssin aluetapahtuma 15.3.
• Lions Club Tampere Kanjoni järjestämä sirkuspäivä 

Hervanta Tuvan perheille 5.4.
• syntymäpäiväjuhlat, sis esityksen 26.4.
• Caravan/Local Activity/Sosiaalisen Sirkuksen  

seminaari 7.5. 
• KevätSirkus ”Kauniita unia!”, 17.–18.5.,  

yhteensä 4 esitystä.
• tilausesitys/Jämijärven koulu ja Treen ev.lut srk; 

vanhustyö 24.5. 
• sirkustyöpajoja/kansainvälinen sairaalaopettajien  

seminaarin oheisohjelmaa 5.6.
• yritysillanvietto, sis esityksen  6.6.
• seminaaripäivä ja sirkuskoulus lapsille/Tampereen  

kaupunki; lasten ja nuorten tukeminen, sijaisperheiden 
virkistyspäivä 20.9.

• Taite työpajoja viikoilla 38–41
• syntymäpäiväjuhlat, sis esityksen 11.10.
• Nuori Kulttuuri –sirkusfestivaalit 15.–18.10.
• JouluShow 2008 POGOO! 29.11.2008–6.1.2009

Päivisin harjoitussaleja ovat vuokranneet mm Näytteli-
jäntyön laitos, Suomen teatteriopisto ja Länsi-Suomen 
aluetanssin keskus sekä yksittäiset taiteilijaryhmät; mm 
Circus Ruska ja yksittäiset artistit

3. OPETUSTOIMINTA
Sorin Sirkuksen säännöllinen opetustoiminta on Tam-
pereella annettavaa taiteen perusopetusta. Toiminta on 
suosittua ja syksyisin tulijoita on enemmän kuin toimin-
taan voidaan ottaa. Syyslukukauden aikana saatiin kui-
tenkin otettua mukaan kaikki kouluikäiset kesäleirillä ol-
leet lapset, jotka jonottivat sirkuskouluun pääsyä. Kesällä 
Nekalassa järjestettävät kesäleirit olivat jälleen suosittuja. 

Ohjaajavierailut leireillä ja kouluilla tavoittavat suu-
ren määrän lapsia ja nuoria ympäri Suomea.

Sorin sirkuksen opettajat myös vierailivat alan amma-
tillisissa oppilaitoksissa; Koulutuskeskus Salpaus/Lahti ja 
Turun taideakatemia. 

3.1 Taiteen perusopetus 
Sorin Sirkus on antanut taiteen perusopetusta vuodes-
ta 1993. Sorin Sirkus antaa yleisen- ja laajanoppimää-
rän mukaista opetusta. Opetushallitus hyväksyi taiteen 
perusopetuksen sirkustaiteen laajan oppimäärän ope-
tussuunnitelman perusteet vuonna 2005. Jo samana 
vuonna Sorin Sirkus aloitti laajan oppimäärän kokeilu-
na. Opetussuunnitelma on hyväksytty Tampereen kau-
pungin kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunnassa kesäkuus-
sa 2006. Opetusministeriö antoi Sorin Sirkukselle laajan 
oppimäärän järjestämisluvan 5.11.2007 ja samalla sir-
kuksemme pääsi tuntiperusteisen valtionavun piiriin.

Kaikkiaan sirkuskoulussa oli 315 oppilasta vuoden ai-
kana. Halukkaita oli syyslukukauden alussa enemmän 
kuin aloittaviin ryhmiin voitiin ottaa. Uusia oppilaita 
otettiin arpomalla niistä kesäleiriläisistä, jotka leirin jäl-
keen ilmoittivat halukkuutensa aloittaa varsinainen sir-
kuskoulu.

4-6 -vuotiaat lapset käyvät kerran viikossa varhaisiän 
opintoja. Opinnot kestävät 1-3 vuotta. Kouluiässä aloi-
tetaan taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, jonka 
laajuus on 500 oppituntia. Tämän tuntimäärän voi suo-
rittaa joko kolmessa tai neljässä vuodessa. Harjoitusker-
toja viikossa on yhdestä kolmeen (2-6 oppituntia / viik-
ko). 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetuk-
sen laajuus on 1300 oppituntia. Laajat opinnot suorite-
taan neljässä vuodessa ja harjoituskerrat lisääntyvät vuo-
sien mittaan kolmesta kuuteen kertaan viikossa (6-12 ot/
vko). 
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Laajan oppimäärän perusopintojen, 2v/500 ot sekä 
laajan oppimäärän syventävien opintojen, 2v/800 ot jäl-
keen oppilaat valmistavat päättötyön.

Taiteen perusopetuksen lisäksi sirkuskoulussa toimii 
esiintyväryhmä, johon kuuluu reilut 20 nuorta. He har-
joittelevat ympäri vuoden, osallistuvat erilaisiin projek-
teihin ja esiintymisiin. Harjoituksia on keskimäärin 20 
oppituntia viikossa. Sirkusteknisten tuntien lisäksi an-
nettiin muita tunteja, kuten tanssi- ja esiintymistaitotun-
teja.

Esiintyvät -ryhmä teki 91 eri esitystä vuoden aikana.

3.2. Sirkuskoulun toiminta-ajat
Sirkuskoulun lukuvuosi on 33 viikkoa. Kevätlukukau-
si alkoi 7.1.2008 ja päättyi 18.5.2008, yhteensä 18 viik-
koa. Hiihtoloma oli viikolla 9.  Syyslukukausi alkoi 
25.8.2008 ja päättyi 7.12.2008, yhteensä 15 viikkoa. 
Syyslomaa ei vietetty tänä vuotena lainkaan. Ko viikolla 
Nekalassa oli Nuori Kulttuuri –sirkusfestivaalit, joten sir-
kuskoululaisilla oli mainio tilaisuus nähdä muiden nuo-
risosirkuslaisten esityksiä kolmen päivän ajan.

3.3 Kurssit ja leirit
• Sirkuskesäleirejä oli kesäkuussa neljän viikon aikana 

12 kpl ja lisäksi Sorin sirkuslaisten oma leiri. Pisimmät 
leirit olivat kouluikäisten viikonpituisia päiväleirejä ja 
lyhyimmät 3 päiväsiä leirejä, jotka olivat tarkoitettu 
alle kouluikäisille. Kesäleirit antavat monelle sellaisel-
la mahdollisuuden kokeilla sirkustemppuja, jotka eivät 
pääse säännöllisen sirkusopetuksen piiriin. Leiriläisiä 
oli yhteensä 269.

• Kesä-heinäkuun vaihteessa järjestettiin yhteisleiri Lin-
nanmäen sirkuskoulun ja Sorin sirkuslaisten kesken. 
Viisipäiväiselle leirille osallistui 34 nuorta, joista sori-
laisia oli 28.

• Jo useampana vuotena Sorin Sirkuksen ohjaajia on 
pyydetty pitämään sirkusleiriä Jyväskylän Kesä –festi-
vaalin yhteyteen. Tänäkin vuonna kaksi ohjaajaa läh-
ti sirkusvälineistön kanssa innostuneiden leiriläisten 
luokse Jyväskylään. 

• Syys-lokakuussa, kolmen viikon aikana järjestettiin 
”Lavakarismaa” – niminen sirkustyöpajakokonaisuus 
erityiskoulujen 4-luokkien oppilaille Nekalassa. Ko-
konaisuus muodostui sirkustyöpajasta, sirkusaiheises-
ta askartelutyöpajasta sekä JouluShow 2008 koululais-
esityksen katsomisesta. ”Lavakarismaa” nimisen hank-
keen tilaajana oli Taidekaari, jonka tehtävänä on kehit-
tää erityistä tukea tarvitsevien lasten taidekasvatusta. 

• Toisena Taidekaari sirkuskokonaisuutena järjestettiin 
sirkustyöpajoja myös valmistavan koulun eli maahan-

muuttajaluokkien lapsille ja nuorille. Nämä ”Abraka-
dabra” -pajat pidettiin luokkien omissa kouluissa. Työ-
pajat toteutettiin loka-marraskuussa, kolmen viikon ai-
kana.

• Sorin Sirkus on oman sirkuskoulunsa lisäksi antanut 
vuoden aikana sirkusohjausta mm. tyky-päivien yhtey-
dessä ja yritysten tiimipäivillä. Lisäksi useiden esiinty-
misten yhteydessä on ollut sirkustemppupisteitä, joissa 
yleisö on päässyt kokeilemaan temppujen tekemistä.

• Seela Wanwik kävi opettamassa sirkustaitoja Fria 
kristliga folkhögskolan/Vaasa oppilaitoksessa heidän 
valmistaessa omaa musikaaliesitystä

• Tampereen yliopiston Näyttelijäntyön laitoksen ja Suo-
men Teatteriopiston opiskelijat ovat käyneet päiväai-
kaan säännöllisesti akrobatiatunneilla Sorin Sirkuksen 
ohjaajien opetuksessa.

• Aikuisten sirkuskurssi järjestettiin jälleen sen suuren 
kysynnän vuoksi. Keväällä ryhmä kokoontui 10 kertaa 
ja mukana oli 19 innokasta osallistujaa. 

3.4 Sirkuskoulusta annetut lahjoitukset
Sorin Sirkus oli yhteistyökumppanina Tampere Unicef 
kaupunki 2008 –hankkeessa. Joulukuun aikana kerättiin 
vapaaehtoinen narikkamaksu JouluShow esitysten aika-
na ja tuotto lahjoitettiin lyhentämättömänä Unicefille. 
Tuottoa kertyi 1065,35 euroa.

4. PROJEKTIT
Sorin Sirkus organisoi isoimmat toiminnot omiksi pro-
jekteikseen, mm Särkänniemi kesäaikaan, kesäleirit, ti-
lausesitykset ja JouluShow. Projekteihin palkataan usein 
myös ulkopuolisia työntekijöitä esim. sirkusohjaajia, 
valo- ja ääni- ja muuta teknistä henkilöstöä.

1918
Muutama sirkuslainen oli mukana avustajana keväällä 
Tampereella tuotetussa suurhankkeessa 1918.  

KevätSirkus ”Kauniita unia!”
Oppilaskoulun perinteinen kevätesitys keräsi maneesille 
jälleen kaikki sirkuskoululaiset ja katsojiksi heidän per-
heenjäsenensä ja ystävät. Tänä vuonna esitystä markki-
noitiin pienimuotoisesti myös ulkopuolisille. Katsojia 
kertyikin ennätykselliset 1059. Esityksiä oli neljä ja sen 
ohjasi Floriane Saintongey, joka oli EVS vaihdossa Sorin 
Sirkuksessa. Valosuunnittelusta vastasi TAMK,/Taide ja 
viestintä/valosuunnittelijaopiskelija Elina Nopanen. Ke-
vätSirkus esitykset nähtiin 17.-18.5.
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Särkänniemi
Särkänniemen huvipuiston ulkoilmalavalla nähtiin Sorin 
Sirkuksen esityksiä heinäkuun 7 päivästä aina elokuun 9 
päivään asti, yhteensä 30 päivänä. Esityksiä oli kaksi päi-
vässä. Esiintyjinä olivat sekä Esiintyvät -ryhmän nuoret 
että laajanoppimäärän oppilaita. Tänä vuonna varsinais-
ten esitysten lisäksi sirkuslaiset viihdyttivät esiintymällä 
myös huvipuistoalueella, ihmisten joukossa.

JouluShow 2008 POGOO!
JouluShown ensi-ilta oli pe 29.11. Kokopitkiä esityksiä 
oli kaikkiaan 16, joista yksi jouduttiin perumaan kesken 
esityskauden sattuneen loukkaantumisen vuoksi. Näi-
den lisäksi esitettiin 2 päiväkotiesitystä, jotka olivat 45 
minuutin mittaisia ja 2 koululaisesitystä. Toinen kou-
lulaisesitys oli koko pitkä esitys ja toinen 45 minuuttia. 
Katsomon täyttöprosentti kokonaisuudessaan oli 100%. 
Ensimmäisen viikonlopun täyttöaste ei noussut täyteen 
100%, mutta loppuesitysten täydet katsomot porraspaik-
koineen kasvattivat kokonaislukua täyteen 100%.

JouluShow 2008 keräsi yhteensä huikeat 8257 katso-
jaa. 15 koko pitkän esityksen katsojamäärä oli 6484 ja 
päiväesitysten katsojamäärä 1773. Pirkanmaan Osuus-
kaupan jäsenkortilla sai alennuksen lipun hinnasta.               

POGOO! esityksessä oli mukana 23 sirkuslaista. Tänä 
vuonna mukana oli myös 4-henkinen live-bändi, joka 
koostui Pirkanmaan ammattikorkeakoulun/Musiikki 
-linjan opiskelijoista. Huomiota ja kiitosta saaneen esi-
tyksen ohjasi Taina Kopra ja ohjausassistenttina toimi 
Seela Wanvik. 

Puvustuksen oli suunnitellut sirkuksen oma puku-
suunnittelija Kitte Klemettilä. Hän myös vastasi puvus-
tuksen toteutuksesta yhdessä Tampereen ammattiopis-
to/Pukuompelu -linjan kahden opiskelijan kanssa. Va-
losuunnittelusta vastasi jälleen Eero Auvinen ja ääni- ja 
musiikkimiksauksesta Pekka Vesamäki.

Alfred Kordelinin säätiö myönsi esitykselle tuotanto-
tukea.

5. ESIINTYMISET KOTIMAASSA
Yksittäisiä tilattuja esityksiä oli vuoden aikana 31 ja niis-
sä yhteensä 92 esitystä. 

Poimintoja muutamista erityylisistä tilaituista keikoista:
• Unicef tapahtuma/Koskikeskus
• EM-painien avajaiset/Pirkkahalli
• Tampereen Kauppakamarin 90 v juhlat/Pirkkahalli
• Tampereen matkailuoppaat ry juhla/Olympia-sali
• Taiteen perusopetuksen festivaalit/Verkaranta, ulkona

• Vanhan Paukun festivaalit/Lapuan kulttuurikeskus
• Tampereen Sähkölaitoksen 120 v juhlat/Ratina, vanha 

halli
• Omena karnevaalit/Lohja
• Euroopan nuorisoviikon juhla/Pakkahuone

Keikkojen merkitys on suuri sirkuksen näkyvyyden, tun-
nettavuuden ja talouden vuoksi.

6. KANSAINVÄLINEN SIRKUS 
6.1 Esitykset ja opintomatkat
Pariisi
Esiintyvä ryhmä teki opintomatkan Pariisiin helmikuun 
alussa. Ohjelmassa oli vierailu kansainvälisesti kova-
tasoisilla Demain´in sirkusfestivaaleilla. Ryhmä seura-
si kahden päivän ajan sirkusesityksiä nähden uusimmat 
sirkustrendit. Hanke sai kulttuurivientihankeavustusta 
kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO:sta.

Heinäkuun lopussa 4 nuorta ja yksi ohjaaja matka-
sivat jälleen Pariisiin, nyt EU:n nuoriso-ohjelman puit-
teissa. Viikon aikana nuoret treenasivat yhdessä kuuden 
muun eurooppalaisten nuorisosirkuslaisten ja heidän 
ohjaajiensa kanssa. Tämä opintomatka oli Caravan-ver-
koston toimintaa.

Lontoo
Sorin Sirkus sai kutsun osallistua ”The London Interna-
tional Youth Circus Festival 2008” tapahtumaan. Mat-
kaan lähti 13 nuorta ja kaksi ohjaajaa. Viikon mittaisen 
vierailun aikana Sorin Sirkus esitti 2 kertaa 50 minuu-
tin pituisen esityksen. Sen lisäksi loppumatineassa näh-
tiin yksittäisiä numeroita. Festivaaliohjelmassa oli myös 
yhteisiä work-shop tunteja yhdessä erimaalaisten nuori-
sosirkuslaisten kanssa.

6.2 Yhteistyöverkostot
NICE
Sorin Sirkus oli edelleenkin mukana kansainvälisessä 
nuorisosirkusverkostossa NICE (Network of Internatio-
nal Circus Exchange). Verkoston tavoitteena on mm. yh-
teistyö  opettaja- ja oppilasvaihdoissa eri sirkusten kes-
ken, uusien toimintatapojen ja opetusmenetelmien kar-
toittaminen. 

Lokakuussa Amsterdamissa järjestettiin verkoston ta-
paaminen, johon osallistui uusia ja jo verkostossa mu-
kana olevia nuorisosirkuksia. Osallistujat olivat ohjaajia, 
tuottajia tai hallinnollisissa tehtävissä työskenteleviä sir-
kusalan ammattilaisia. 
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CARAVAN – European youth circus  
and educational network
Caravan on seitsemän eurooppalaisen nuorisosirkuksen 
verkosto, jonka toinen toimintavuosi 2008 oli. Mukana 
olevat maat ovat: Hollanti, Irlanti, Saksa, Belgia, Luxem-
burg, Ranska, Suomi. Caravan verkosto syntyi edellisenä 
vuonna NICE tapaamisten kautta.

Verkoston tulevaisuuden suunnitelmissa on tehdä tii-
vistä yhteistyötä järjestämällä kursseja sekä opettajille 
että oppilaille ja vaihtaa tieto-taitoa esim. sirkuskoulun 
organisaatiota ja taloutta koskevissa asioissa.

Vuoden 2008 aikana Caravan verkoston toimintaa:
• 1.-3.2. hallituksen kokous/Bryssel
• 3.-8.3. ”Training for trainers – sosiaalisen sirkuksen  

voima”/Amsterdam
• 7.5. ”Sosiaalinen sirkus” -seminaari/Sorin Sirkus
• 23.-27.7. ”Youth exchange”/Pariisi
• 27.10. hallituksen kokous/Amsterdam

Sorin Sirkus haki Youth in Action 4.3 ohjelmasta rahoi-
tusta kansalliselta toimistolta, CIMO, järjestää ”Training 
for trainers” opintoviikon, mutta hakemus hylättiin, jo-
ten Suomen osuus jäi toteuttamatta. 
Verkostolle perustettiin kotisivut, www.caravancircusnet-
work.eu, josta löytyy tietoja verkostosta ja sen jäsensir-
kuksista. 

FEDEC
European Federation of Vocational Circus Schools on 
ammattiin valmistavien euroopplaisten sirkusoppilai-
tosten verkosto. He ottavat jäseniksi myös ammatilliseen 
koulutukseen valmistavia laadukkaita oppilaitoksia. So-
rin Sirkus on nyt jäsenenä ensimmäistä vuotta.  

FEDEC:n toimintaan kuuluu osallistuminen erilaisiin 
sirkusalan tapahtumiin; työpajat, festivaalit ja opettajien 
koulutus. Tehtävänä on myös mm. eurooppalaisen sir-
kuskoulutusverkoston kehittäminen. 

Sorin Sirkuksesta ei ole ollut edustajaa verkoston ta-
paamisissa.

6.3 Muu kansainvälinen toiminta
”Puhuva Puu”
Syksyllä 2006 alkanut 3-vuotinen yhteisprojekti Suomi-
Venäjä seuran/Länsi-Suomi kanssa päättyi yhteisesityk-
seen elokuussa Tampereella, Nekalassa. Kaikki projektiin 
osallistuneet nuorisoryhmät kokoontuivat Tampereella 
ja kaikkien esitykset nähtiin kahden päivän aikana. 7.8. 
nähtiin kaksi teatteriesitystä ja 8.8. sirkus- ja tanssi- esi-
tykset. Esitykset kuuluivat Tampereen Teatterikesän off-

ohjelmistoon. Yhteistyösirkukset olivat Murmanskista, 
Pietarin läheltä Hatchinasta, Foxtsirkus Virosta ja Sorin 
Sirkus. Sorin Sirkuksen puolesta vastuuohjaajana toimi 
Juha Helppikangas. 

Kansainväliset sirkusopettajavierailut
Sorin Sirkuksesta lähteneet ja eurooppalaisista sirkus-
kouluista valmistuneita sirkuslaisia vieraili myös vanhas-
sa kotisirkuksessa opetustehtävissä; Sanna Kopra, Stina 
Kopra, Ulla Tikka, Laura Tikka, Mirja Jauhiainen, ja Kim-
mo Hietanen. Saimme vierailevia opettajia myös ulko-
mailta; Andreas Muntwyler ja Gunter Klinger Sveitsistä ja 
Tiia Kollom Virosta ja Andreas Falck Ruotsista.Kaikki vie-
railija opettajat pitivät lajikohtaisia erikoistunteja esiinty-
vät -ryhmäläisille ja laajan oppimäärän oppilaille. 

EVS – eurooppalainen vapaaehtoispalvelu
Sorin Sirkus oli vastaanottavana sirkuksena ranskalaisel-
le Floriane Saintongey´lle, jonka vapaaehtoisvuosi sir-
kusohjaajana loppui elokuussa. Vapaaehtoispalvelu on 
osa EU:n nuoriso-ohjelmaa, jota Suomessa organisoi ja 
valvoo Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO. 

7. TIEDOTUS JA NÄKYVYYS
Sirkuskouluun liittyvistä asioista ohjaajat jakoivat tiedot-
teita harjoituksissa ja niitä postitettiin myös suoraan ko-
teihin.

Omilla nettisivuilla kerrottiin ajankohtaisista tapahtu-
mista ja sirkuskouluun liittyvistä asioista. 

Sähköpostitiedottaminen oli myös yhtenä tapana tie-
dottaa sirkuskouluasioista, mutta vaikeutena on sähkö-
postiosoitteiden muuttuminen.

Sorin Sirkus sai palstatilaa JouluShow esityksien myö-
tä. Arvosteluja ja muita juttuja oli mm. Helsingin Sano-
missa, Aamulehdessä ja useissa kaupunki- ja paikallis-
lehdissä. Ylöjärven Uutiset  jutun mukaan Suomi-kuvaa  
voisi nykyisin mainostaa: ”sauna, sisu, Sibelius – ja So-
rin Sirkus”! 

8. YHDISTYSASIAT
Kevätkokous pidettiin 19.3.2008  ja syyskokous 
4.11.2008 Sorin Sirkuksen tiloissa ja kummankin koko-
usten päätteeksi nähtiin lasten ja nuorten esittämiä Ma-
neesi haltuun! –esityksiä  

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Taina Kopra 
sekä seitsemän jäsentä: Markku Aulanko, Jarmo Hakka-
rainen, Hanna-Maija Sirainen, Riitta Nisso, Pertti Paltila,  
Yrjö Juhani Renvall ja Anne Tervo. Hallitus piti vuoden 
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aikana 6 kokousta. 
Sorin Sirkuksen jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 

339 jäsentä, joista alle 18-vuotiaita oli 305. 

9. TALOUS 
9.1 Edellisen vuoden toimintakertomuksessa  

esitettyjen asioiden toteutuminen
Vuoden 2007 toimintakertomuksessa tuotiin esille mm. 
seuraavia talouden kannalta keskeisiä tekijöitä:
• Laadittiin toiminnan ja talouden suunnitelma vuoteen 

2011 ulottuen.
• Huomio kiinnitettiin kolmen keskeisen tavoitteen saa-

vuttamiseen; kiinteistökulujen hallinta ja rahoitus, laa-
jan oppimäärän opetustuntien lisääntymisen aiheutta-
ma kustannusten kasvun rahoittaminen sekä henkilös-
tön ansio- ja koulutustason nostaminen ja keinojen et-
sintä tämän rahoittamiseen.

Maaliskuussa 2008 yhdistyksen hallitus käsitteli osa-
na taloussuunnitelmaa vuoden 2008 budjettia, jossa ta-
louden osalta oli ajantasaistettu tulojen ja menojen en-
nusteita. Laadittu budjetti poikkesi syyskokouksen ti-
likaudelle hyväksymästä tulo- ja menoarviosta (ylijää-
mää 1129 euroa) ollen alijäämäinen 18683 euroa. Erilli-
nen budjetti ei korvannut tulo- ja menoarviota, vaan sen 
kautta johdettujen ennusteiden avulla ohjattiin päätök-
siä ja tavoitteita tasapainoisen talouden ylläpitämiseksi 
ja reagoimalla poikkeamiin riittävän aikaisessa vaiheessa.

Talouden suunnittelun seurantaa tehostettiin uuden 
1.1.2008 käyttöön otetun taloushallinto-ohjelman tar-
joamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä mm. toi-
mialakohtaisena budjetointina. Samoin otettiin käyt-
töön yleiskustannusten vyörytys toiminnanaloille. Vuon-
na 2008 ei voitu vielä toteuttaa vertailua toiminnanalo-
jen edellisen vuoden toteutuneisiin tietoihin. Tämä joh-
tui siitä, että aiemmin käytössä ollut tililuettelo yhtenäis-
tettiin siten, että kaikilla toimialoilla tuli käyttöön sama 
tilinumerointi koskemaan samanlajisia tuloja ja meno-
ja. Samalla karsittiin lähes puolet tarpeettomista tileis-
tä. Yhdistyksen tasolla tehtiin tarpeellinen tilien yhdiste-
ly vuoden 2008 alkusaldojen muodostamiseksi. Näiden 
toimien vaikutuksena jatkossa saadaan turvattua parem-
min toimialakohtainen talouden seuranta sekä oikeiden 
ja riittävien tietojen (kuvan) antaminen

eri sidosryhmille.
Tavoitteiden osalta kiinteistön kulujen kattamiseen 

ei saatu merkittävää lisäystä toiminta-avustusten kaut-
ta. Saatu 4000 euron (Tampereen kaupunki, toiminta-
avustus) avustusten kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 

kattoi osan kasvaneista kuluista, mutta kiinteistö rasit-
taa edelleen merkittävästi yhdistyksen taloutta. Kiinteis-
tön toiminnanalan tilikauden alijäämä oli 128025 euroa 
(sisältyy em. yleiskulujen vyörytyksiä, hallinnon yk-li-
sä, 14258 euroa), ollen kuitenkin budjetoitua alijäämää 
7644 euroa pienempi. Energian hintojen korotukset en-
sin maaliskuussa ja toistamiseen lokakuussa olivat suu-
rimmat yksittäiset kustannuksia nostavat tekijät.

Laajan oppimäärän tuntikohtainen valtionosuus suu-
ruudeltaan 17308 euroa oli ensimmäistä kertaa vaikutta-
massa yhdistyksen talouteen. Laajan oppimäärän lasken-
nalliset kustannukset olivat noin 71500 euroa vuonna 
2008. Avustus kattoi siten noin 24 prosenttia kokonais-
kustannuksista.

Henkilöstön palkkoihin tehtiin helmikuussa 5 pro-
sentin korotus, joka riitti turvaamaan 1-1,5 prosentin re-
aaliansiotason nousun vuodelle 2008. Mitään tasokoro-
tuksia ei siten kyetty toteuttamaan, vaan tavoitteena ole-
va henkilöstön ansiotason nostaminen edes lähemmäk-
si vastaavien tehtävien hoitamisesta maksettavia minimi-
palkkoja jää edelleen odottamaan siihen saatavaa mah-
dollista rahoitusta.

Yhdistyksen saama opetusministeriön investointeihin 
myöntämä eritysavustus 150000 euroa tuli kokonaisuu-
dessaan käytettyä vuoden 2008 loppuun mennessä. In-
vestoinneista kohdistui kiinteistöön 100000 euroa, pa-
kettiajoneuvon hankintaan 10000 euroa sekä varustelu-
tason nostamiseen sekä mm. sirkusvälineiden hankin-
taan 40000 euroa. Kaikki erät on aktivoitu taseeseen ja 
tase-eristä on vähennetty saadut avustukset kustannuksia 
vastaavassa suhteessa.

9.2 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja  
sen päättymisen jälkeen

Olennaisina tapahtumina talouden näkökulmasta voi-
daan tilikaudella pitää talouden suunnittelun tehos-
tumista uuden suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän 
käyttöönoton myötä. Myös siirtyminen laskutusohjel-
man käyttöön osana uutta taloushallinnon järjestelmää 
on parantanut paitsi reskontran seurantaa, pienentänyt 
yli 1200 laskun kirjoittamiseen liittyvää työmäärää ja 
nopeuttanut tulojen kertymistä kassavaroihin. Vuodelle 
2009 otetaan uudeksi seurantakohteeksi hallituksen pää-
töksellä toiminnanala Kansainvälinen, joka tehostaa tä-
män kasvaneen yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen 
sisältyvän toiminnan seurantaa. Vuodelle 2009 on bud-
jetoitu ko. toiminnasta noin 10000 euron alijäämä.

Tilikaudella (15.12.2008 opetusministeriö) saatu pää-
tös vuodelle 2009 maksettavasta korotetusta ja saadus-
ta lisätuntimäärästä valtionosuuteen voi merkittävästi 
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edistää yhdistyksen talouden pitkäjänteistä suunnittelua 
ja tavoitteiden toteutumista. Valtionosuus on myönnet-
ty em. laajan oppimäärän taiteen perusopetuksen aihe-
uttamien käyttökustannusten rahoittamiseen ja avustus-
määrä kasvaa vuoden 2008 tasosta 17308 euroa 125872 
euroon vuodelle 2009. Toisaalta tällöin on huomioita-
va, että laajan oppimäärän laskennallisten kustannusten 
odotetaan nousevan vähintään 128000 euroon vuonna 
2009. Edellyttäen, että opetusministeriön harkinnanva-
rainen yleisavustus säilyy vuoden 2008 tasolla 135000 
eurossa, voidaan talouden voimavaroja kohdistaa rea-
listisemmin myös keskeisimpien kehittämistavoitteiden 
rahoittamiseen. Tässä yhteydessä on kuitenkin edelleen 
syytä korostaa kiinteistön kustannusten osalta tarvet-
ta saada niiden kattamiseen lisärahoitusta. Yhdistys on 
myös jättänyt hakemuksen vuodelle 2009 koulukiinteis-
tön edelleen tarpeellisten keskeneräisten peruskorjausten 
ja varustelutason nostamiseen tarvittavien varojen saami-
seksi opetusministeriöltä. Hakemukseen on myös liitet-
ty katsomorakenteen muutosinvestointi, jolla saataisiin 
koulun tarvitsemat lisätilat käyttöön. Tämä noin 200000 
euron investointitarve oli esillä jo edellisen vuoden ha-
kemuksessa ja on entistä ajankohtaisempi päätöstä odot-
tava merkittävä toimintaan ja talouteen liittyvä ratkaisu. 
Tampereen kaupungin avustuspäätös 15.2.2009  toimin-
ta-avustuksesta vuodelle 2009 pysyy vuoden 2008 tasolla 
104000 eurossa.

9.3 Arvio tulevasta kehityksestä
Kuten aiemmin mainittiin, on yhdistykselle laadittu kes-
kipitkän aikavälin suunnitelma ulottumaan vuoden 2011 
loppuun. Tarkastelujakso on valittuna merkittävä, sillä 
kauden lopulla on toimintasuunnitelman mukaan oppi-
lasmäärän arvioitu saavuttavan maksimimääränsä noin 
370 oppilasta aiemmin mainittu tilarajoite huomioiden. 
Taloussuunnitelmassa on laskettu toimialakohtaisia me-
noja ja tuloja ja niiden kehitystä 2008-2011. Merkittä-
vimmät menoja kasvattavat toiminnot ovat oppilasmää-
rien kasvusta aiheutuvat ja erityisesti laajan oppimää-
rän opetustuntien arvioitu voimakas kasvu tarkastelu-
jaksolla. Laajan opetuksen laskennallisten kustannusten 
ennakoidaan olevan vuonna 2011 195000 euroa ja 54 
prosenttia sirkuskoulun kokonaiskustannuksista (2008 
71500 euroa ja 33,8 prosenttia). Toteutuakseen suunni-
telma edellyttäisi tällöin, että valtionosuuden kasvulla 
kyetään kompensoimaan menojen kasvua.

Toinen merkittävä mahdollinen riskitekijä on kiinteis-
tön menojen ja tulojen kasvava ero tarkastelukaudella. 
Toiminnanalan alijäämän arvioidaan kehittyvän vuoden 
2008 noin 128025 euron tasosta 143000 euroon vuon-

na 2011. Tämä edellyttää toimia, joilla menojen kasvua 
voidaan vähentää ja samanaikaisesti sekä omilla toimil-
la, että ulkopuolisen lisärahoituksen kautta tuloja kasvat-
tamaan.

Jatkossa saatetaan joutua myös harkitsemaan mm. lu-
kukausimaksujen tason määrittämistä paremmin vastaa-
maan eri opetusryhmien kustannustasoa.

Selvänä vahvuutena tulevaa kehitystä tarkasteltaes-
sa on yhdistyksen kyky hankkia tuloja varsinaisen toi-
mintansa kautta, jota myös vuoden 2008 tulojen kehitys 
osoittaa. Lisäksi varsinkin tarkastelukauden 2009-2011 
loppupuolen kulujen kehitykseen voidaan vaikuttaa 
omaehtoisin toimin oppilaiden sisäänottoa rajoittamal-
la, ellei oppilas- ja opetustuntien määrän kasvuun liitty-
vää menojen nousua saada katettua varsinaisen toimin-
nan tuloja kasvattamalla tai/ja valtionosuuksien tai avus-
tusten muodossa.

9.4 Arvio taloudellisesta asemasta  
ja tuloksesta 2008

Vuoden 2008 ylijäämä on 23957,47 euroa (vuonna 2007 
6500,06 euroa). Ylijäämä oli siten tulo- ja menoarviota 
(yhdistyksen syyskokouksen hyväksymä 1129 euroa) 
22828,47 euroa suurempi. 

Syyskokouksen käsittelemään tulo- ja menoarvioon 
nähden toteutuneet luvut poikkeavat tuloslaskelmas-
sa seuraavasti. Kun varsinaisen toiminnan tuottoja oli 
budjetoitu tilikaudelle 314273 euroa, toteutui tuotto-
ja 331579 euroa. Varsinaisen toiminnan kulujen osalta 
syyskokoukselle esitettiin tulo- ja menoarviossa 586586 
euroa, kun toteutuma oli 491721 euroa (poistot eivät si-
sälly). Varainhankinnan ja sijoitus- ja rahoitustoimin-
nan tulokset olivat lähes tulo- ja menoarviossa esitetyn 
suuruisia. Merkittävän poikkeaman muodosti sen sijaan 
yleisavustusten määrä. Tulo- ja menoarviossa 344742 eu-
roa ja toteutui tilikaudella 257308 euroa.

Edellä mainitut poikkeamat selittyvät pääasiallises-
ti vuodelle 2008 asetettujen tavoitteiden ja niiden toteu-
tumiseen oleellisesti vaikuttavien vasta vuoden 2008 al-
kupuolella tietoon tulleiden päätösten perusteella. Kun 
tulo- ja menoarvio esitettiin yhdistyksen syyskokouk-
selle, oli lähtökohtana mm. työehtosopimuksen aikaan 
saaminen ja siitä seuranneiden palkankorotusten vaiku-
tus kuluihin. Tämä ratkaisu edellytti merkittävää lisäystä 
yleisavustuksien määrään. Kun päätökset sittemmin hel-
mikuussa 2008 saatiin, osoittautui, ettei henkilöstökulu-
jen suunniteltuun lisäämiseen ollut mahdollisuuksia.

Maaliskuussa yhdistyksen hallitus hyväksyi vuoden 
2008 osalta saatujen päätösten ja tehtyjen toimintasuun-
nitelmien pohjalta laaditun budjetin ohjaamaan yhdis-
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tyksen toimivaa johtoa toiminnallisten ja taloudellis-
ten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän budjetin alijää-
mä oli arvioitu 18683 euron suuruiseksi. Tehtyjen toi-
menpiteiden seurauksena ylijäämäksi muodostui kuiten-
kin tuloslaskelman osoittama 23957 euroa, joten tavoit-
teet ylitettiin talouden osalta. Keskeisiä tekijöitä oli täl-
löin varsinaisen toiminnan tuottojen noin 50000 euron 
ylitys budjettiin nähden (keikkatulojen sekä Joulushow 
2007/2008 tuottojen merkitys suurin) sekä kulujen hal-
linta. Kun varsinaisen toiminnan budjetoidut kulut oli-
vat 520059 euroa, toteutuivat ne 491721 euron suuruisi-
na (poistot eivät sisälly). Tilikauden toteutunut tulos en-
nen poistoja ja tilinpäätössiirtoja oli 83816 euroa, kun 
budjetoitu vastaava tulos oli 14677 euroa.

Arviona vuoden 2008 tuloksesta voidaan esittää, että 
se ylitti asetetut tulostavoitteet ja toteutunut ylijäämä 
vahvistaa kohtuullisessa määrin yhdistyksen taloudellis-
ta asemaa.

9.5 Keskeisimmät tunnusluvut taloudellisen aseman  
ja tuloksen ymmärtämiseksi sekä talouden kehityk-
sen yleiskuvaus

Yhdistyksen maksuvalmius oli koko tilikauden aikana 
hyvä. Rahat ja pankkisaamiset olivat tilinpäätöshetkel-
lä 72376 euroa ja lyhytaikaiset saamiset 31300 euroa. Ly-
hytaikainen vieras pääoma oli 125 841 (sisältää seuraan 
vuoden aikana erääntyviä pitkäaikaisten lainojen lyhen-
nyksiä 49730 euroa). Maksuvalmiutta kuvaava tunnus-
luku (quick ratio) saa siten arvon 0,82 (vuonna 2007 
0,46). Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku saa arvon 
50 päivää (rahat ja pankkisaamiset 31.12. sekä kassasta 
maksut tilikaudella, vuonna 2007 18 päivää).

Omavaraisuusaste oli 10,9 % (vuonna 2007 8,3 %). 
Tämän tunnusluvun käytössä taloudellista tilaa arvioita-
essa huomioitava on, että yhdistys omistaa kiinteistön ja 
tontin. Kiinteistöön kohdistuvien lainanlyhennysten ja 
korkojen osalta Tampereen kaupungin myöntämä toi-
minta-avustus on tarkoitettu kattamaan nämä menot. Sa-
moin puolet kiinteistön alkuperäisestä hankintahinnasta 
on katettu opetusministeriön myöntämällä investointi-
avustuksella pienentäen siten kiinteistön tasearvoa.

Yhdistys on noudattanut varojen sijoittamisessa ris-
kitöntä sijoituskäytäntöä siten, että vapaita kassavaroja 
on sijoitettu ainoastaan Tampereen seudun osuuspankis-
sa olevalle pankkitilille sekä jatkuvalle tuottotilille. Varal-
lisuudessa tapahtuneita muutoksia on kassavaroissa ta-
pahtunut kasvu, sekä pysyvien vastaavien lisääntyminen 
noin 150000 eurolla, joka on kuitenkin katettu koko-
naisuudessaan saadulla investointiavustuksella. Raken-
nus- ja irtain omaisuus on vakuutettu vuosittain tarkis-

tettua jälleenhankintahintaa vastaavaksi Pohjola Vakuu-
tus Oy:ssä. Tarvittaessa vakuutusta on tarkistettu myös 
useammin. Vuonna 2008 yhdistykselle on lisäksi otettu 
toiminnan keskeytysvakuutus. Sijoituskäytännöstä ja si-
joitusvarojen vähäisyydestä johtuen ovat tuotot vähäisiä, 
vuoden 2008 tilinpäätöksessä 2231,12 euroa.

Yhdistyksen tulot tilikaudella 2008 muodostuivat seu-
raavasti:

Varsinaisen toiminnan tulot•	  ...............331579,64 euroa
Varainhankinnan tulot•	  ..........................35707,20 euroa
Rahoitustoiminnan tulot•	  ........................ 2231,12 euroa
Yleisavustukset•	 ..........................................257308 euroa

Yhteensä 626825,96 euroa (vuonna 2007 565394 eu-
roa). Lukuihin ei sisälly saatu investointiavustus 150000 
euroa (vuonna 2007 100000 euroa). Kohtien 1-3 osuus 
kokonaistuloista on 59% (2007 56%).

9.6 Lisätiedot
Yhdistys muutti vuoden 2008 aikana poistokäytäntöä si-
ten, että rakennusten poistot saatettiin vastaamaan pa-
remmin taloudellista pitoaikaa. Tässä on otettu huomi-
oon paitsi kiinteistön kuluminen, myös tarve varautua 
tuleviin uushankintoihin ja perusparannusmenoihin. 
Poistosuunnitelma on laadittu rakennukset ja rakennel-
mat tilin osalta 15 vuoden tasapoistona (tasearvo, jos-
ta vähennetty saadut avustukset) jäännösarvona noin 
150000 euroa. Tämän katsotaan antavan paremmin oi-
keat ja riittävät tiedot (kuvan) yhdistyksen eri sidosryh-
mille ja päätöksentekijöille yhdistyksen taloudellista ti-
laa ja toiminnan tuloksellisuutta arvioitaessa. Tehdyt 
poistot vastaavat omaisuuden hankintaa varten otettuja 
lainojen vuosilyhennyksiä.

Vuonna 2007 vapaaehtoisiin varauksiin kirjattua kiin-
teistön korjausmenojen 10000 euron erää ei ole purettu 
vuoden 2008 aikana. Keskeinen syy tähän on, että yhdis-
tys sai vuodelle 2008 kiinteistöön kohdistuviin menotar-
peisiin avustusta, joka siirsi suunnitellut korjaustoimet 
varauksen edellyttämiin kohteisiin vuodelle 2009. Vara-
uksiin on lisätty opintomatkan toteuttamisesta helmi-
kuussa 2009 arvioidut toteutuvat menot 5799 euroa sekä 
tuloihin jaksotettu tilinpäätöksen yhteydessä ko. opinto-
matkaa varten saatu 3000 euron avustus.

Vertailutietoina vuoden 2008 ja 2007 välillä huomi-
oitava tilien 3030 sekä 30301 ristikkäisyys, joka oikais-
taan vuoden 2009 tammikuussa. Vuoden 2007 rahoitus-
toiminnan kuluihin sisältyy vuoden 2006 puolelta siir-
tynyt korkojaksotus (6 kuukautta). Yhdistys maksaa lai-
nan osalta kiinteää korkoa 10 vuotta lainannostosta, eikä 
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korko tältä osin vaihtele normaalisti vuosittain. Opetus-
hallitukselta 2008 saatu kehittämisavustus 12000 euroa 
vuosille 2008-2009 on jaksotettu siten, että 1000 euroa 
kohdistuu tilinpäätökseen 2008. 

Yhdistyksellä ei ole ollut KPL:n 3 luvun tarkoittamaa 
tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Yhdistyksen vuodelle 2009 laadittu budjetti ei toimin-
nan tuloksellisuuden osalta poikkea oleellisesti vuoden 
2008 tilinpäätöksestä. Yhdistykselle syyskokouksessa hy-
väksytty tulo- ja menoarvio on ylijäämäinen 3774 euroa. 
Jo vuonna 2008 käyttöön otettu ohjaava budjetointi ja 
toimintasuunnitelman tarkistus tehdään helmi-maalis-
kuussa, kun mm. merkittävämmät avustuspäätökset on 
tiedossa. Keskeisin päätettävä asia budjetin kannalta on 
tällöin henkilökunnan työehtosopimus ja sen edellyttä-
mät palkkaratkaisut.

9.7 Saadut avustukset 
2008:  

Opetusministeriö, erityisavustus 2007–08 •	
Ahlmanintien rakennusprojekti .................... 150.000 €
Opetusministeriö, erityisavustus 2008, •	
Yleisavustus, toiminnan kustannukset .......... 135 000 €
Opetusministeriö, valtionos. opetunt.  •	
mukaan 2008, laajan oppimäärän  
käyttökustannukset .........................................  17 308 €
Tampereen kaupunki, toiminta-avustus•	  ........104 000 €
Opetushallitus, valtionavustus, •	
toiminnan kehittäminen ................................. 12 000 €
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja  •	
sivistysrahasto,  
JouluShow2008 tuotantokulut .......................... 5 000 € 

2009:
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, •	
opintomatka 2009 avustus ................................ 3 000 €
Opetusministeriö,  •	
valtionos. opetunt. mukaan 2009 
laajan oppimäärän käyttökustannukset ........ 125 872 €
Tampereen kaupunki,  •	
toiminta-avustus 2009 ....................................104 000 €

10.  HENKILÖKUNTA
10.1 Opetushenkilöstö
Vuoden 2008 aikana Sorin Sirkus työllisti viisi kuukau-
sipalkkaista ohjaajaa; Taina Kopra, Seela Wanvik (pala-
si äitiyslomalta maaliskuussa), Juha Helppikangas, Jon-
na Kivimäki ( äitiyslomalla  toukokuusta lähtien) ja Jen-
ni Pylkkänen. 

Viikoittain työskenteli yhteensä noin 10 tuntipalkkais-
ta sirkusohjaajaa ja tanssiopettajaa. 

10.2 Muu henkilöstö
Esiintymisasujen ja rekvisiitan suunnittelu, valmistus ja 
huolto työllistivät puvustaja Kitte Klemettilän koko vuo-
deksi. 

Maneesimestari Jouni Kivimäki on vastannut sirkus-
keskukseen liittyvien rakennustöiden tekemisestä ja val-
vonnasta ja tilan huoltotöistä. Hänen vastuullaan on 
myös sirkuskoulun ja esitysten sirkusvälineistön raken-
nus ja huolto sekä turvallisuusasiat. 

Talouspäällikkö Heikki Räsäselle kuuluu taloushallin-
to kokonaisuudessaan, hankerahoitukset ja henkilöstö-
hallinto. Kirjanpidosta ja palkanmaksusta huolehti tili-
toimisto.

Yhdistysasiat, markkinointi, tiedotus, sekä esiinty-
mis- ja kurssimyynti sekä tilavuokraus työllistivät tuotta-
ja Minna Aurivuon.  

Alkuvuodesta marraskuulle työtänsä jatkoi palkkatu-
en turvin siistijä ja kahvionpitäjän Pirjo Kivisalo. Joulu-
kuusta eteenpäin hänet on palkattu osin Tampereen työ-
voimatoimiston korvauksella ja osin sirkuksen omin va-
roin.

Olli Vuorisen siviilipalvelus päättyi huhtikuussa.
Ranskalainen Floriane Saintongey työskenteli sirkuk-

sessa eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun kautta.
Esityksiin palkattiin projektikohtaisesti esiintyjiä,  

valosuunnittelijoita ja äänisuunnittelija. Myös sirkus- 
keskuksen lopputöihin palkattiin osin ulkopuolisia  
tekijöitä.

JouluShown aikaan puvustamossa oli kaksi opiskeli-
jaa työharjoittelussa Pyynikin ammattioppilaitoksesta ja 
KevätSirkuksen aikaan yksi harjoittelija samasta oppilai-
toksesta.

Vuoden aikana Sorin Sirkus maksoi eripituisista työ-
suhteista palkkaa yhteensä 47 henkilölle. 

10.1 Vanhempainrinki
Sorin Sirkuksen toiminnan tukijalka on ollut suuri tal-
kootyön määrä. 

Vanhempainrinki on vanhempien vapaaehtoinen tal-
koorinki, joka omalla työllään antaa  taloudellisen pa-
noksen sirkuskoulutoimintaan. Vanhempainringin toi-
minta synnyttää myös positiivisen ja innostuneen ilma-
piirin sirkuksen monipuoliseen toimintaan.

Pitkin vuotta on talkoovoimin viimeistelty tilaa ja ke-
väällä vanhemmat osallistuivat taas innolla Kevätsirkuk-
sen kahvion pyörittämiseen.

Vanhempainrinkiläisillä oli erittäin suuri merkitys 
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JouluShow 2008 väliaikatarjoilun, liikenteenohjauksen, 
tuotemyynnin  ja käytännön järjestelyiden sujumisessa. 
Pelkästään JouluShown aikana vanhempainrinkiläiset te-
kivät reilut 1000 talkootuntia.

Vanhemmat olivat myös viemässä esiintyjiä keikoille.
Vanhempien tekemä vapaaehtoistyö on edelleen kor-

vaamattoman arvokas apu sirkukselle.

11. JÄSENYYDET JA EDUSTUKSET
• Sorin Sirkus on Suomen NuorisoSirkusliitto ry (SNSL) 

jäsen.
• Sirkuskoulun ohjaaja Seela Wanvik oli  Suomen Nuori-

sosirkusliiton hallituksen varapuheenjohtaja
• Sorin Sirkus kuuluu Lasten Tampere ry:een.
• Sorin Sirkus kuuluu Tampere Tunnetuksi ry:een.
• Sirkustirehtööri Taina Kopra oli jäsenenä Taiteen kes-

kustoimikunnan, sirkus- jaostossa ja Suomen sirkus-
koulujen konsortiossa. Hän oli myös Opetushallituk-
sen nimeämässä työryhmässä, jossa tehtiin sirkustai-
teen perusopetuksen arviointikriteerit edu.fi sivuille

• Esittävän taiteen oppilaitosten liitto (ETOL)
• Tampere – teatteripääkaupunki verkoston jäsen
• EK Elinkeinoelämän keskusliitto
• Jäsenyys Eurooppalainen verkosto NICE (Network of 

International Circus Exchange)
• FEDEC (European Federation of Vocational Circus 

Schools)

12. YHTEISTYÖ
• Suomen NuorisoSirkusliitto ry
• Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo
• Koulutuskeskus Salpaus / Lahti
• Turun Taideakatemia
• Circus Ruska
• Pyynikin ammattioppilaitos/pukuompelijalinja
• TAMK/Taide ja viestintä
• Tampereen Yliopisto/Näyttelijäintyön laitos
• Suomen Teatteriopisto/Komedia teatteri

13. VAIKUTTAVUUS
13.1 Paikallinen
Sorin Sirkuksen välittömään vaikutuspiiriin kuuluu yli 
300 lasta ja nuorta vanhempineen, jotka osallistuvat toi-
mintaan viikoittain. Monille perheille Sorin Sirkus on 
yhteinen harrastus ja sirkustietoisuus leviää perheiden ja 
heidän lähipiirinsä kautta laajalle.

Kesäleirien ja erilaisten työpajojen kautta tarjoutuu 

useille sadoille  eri-ikäiselle lapsille,  nuorille ja aikuisil-
le mahdollisuus kokea sirkustemppujen haasteellisuus ja 
onnistumisen elämyksiä. 

Tampere tunnetaan merkittävänä kulttuurikaupunki-
na, jonka monipuolisen taiteen ja kulttuurin kokonais-
kenttää Sorin Sirkus rikastuttaa. 

13.2 Alueellinen
Alueellisesti Sorin Sirkuksen tunnettuus on laajaa ja sen 
tekemän nuorisotyön merkittävyys tunnustettua. Sirkus-
koulun oppilaita tulee useista naapurikunnista, Nokia, 
Kangasala, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä. JouluShow saa 
kiitettävästi päiväkoti- ja koululaisyleisöä myös ympäris-
tökuntien lapsista.

Esiintymispyyntöjä tulee yhä enemmän myös muual-
ta kuin Tampereelta. Tämä kertoo siitä, että alueellisesti 
Sorin Sirkus on yhä enemmän kiinnostuksen kohteena.

13.3 Kansallinen  
Sorin Sirkuksen toiminta on merkittävää myös valtakun-
nallisella tasolla.

Vuoden aikana kymmenet tuhannet ihmiset näkevät 
Sorin Sirkuksen nuorten esityksiä erilaisissa tilaisuuksis-
sa ympäri Suomea. 

Sorin Sirkusta kysytään usein mukaan kehittämään 
sirkustoimintaa niin käytännöllisten asioiden kuin sen 
pitkän tieto-taito kokemuksen pohjalta. 

Sorin Sirkuksen vakiintuneen sirkuskoulutoiminnan 
oheen on mahdollista rakentaa uusia ulottuvuuksia hy-
väksi käyttäen sirkuksen laajaa toimikenttää. Sosiaalisen 
sirkuksen systemaattinen ja pitkäjänteinen kehittämistyö 
on mahdollista aloittaa, jos uudenlaisen toimintamuo-
don rahoitus voidaan luoda pidemmälle aika välille. 

13.4 Kansainvälinen
Sorin Sirkus on tarjonnut kymmenelle nuorelle ensi as-
keleet matkalla ulkomaisiin sirkuskouluihin ja sirkusam-
mattilaisen uralle kansainvälisillä areenoilla. Pätevöidyt-
tyään sirkusohjaajaksi osa on palannut töihin Sorin Sir-
kukseen tai joihinkin muihin nuorisirkuksiin. Jotkut 
nuoret ovat löytäneet ammatin sirkusta lähellä olevista 
ammateista kuten maskeeraus, puvustus sekä valo- ja ää-
nisuunnittelu. Ja suurin osa harrastajista on saanut mu-
kaansa elämän eväitä monipuolisesta sirkusharrastukses-
taan. 

Sorin Sirkuksesta lähtöisin olevat artistit vievät tieto-
utta suomalaisesta sirkustoiminnasta maailmalle ja vie-
railuillaan tuovat osaamistaan takaisin Suomeen. Heidän 
luomien kansainvälisten kontaktien avulla on voitu jär-
jestää monia ulkomaalaisia osaajia näyttämään ja opas-
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tamaan nuoria harrastajiamme. Lisäksi näiden suhteiden 
avulla on saatu mahdolliseksi vierailuja ulkomaalaisille 
festivaaleille ja tapahtumiin, joista on muodostunut te-
hokas tiedonvälitysverkosto.

Kansainvälinen sirkustoiminta on saanut oman jalan-
sijan sirkuksemme toiminnassa. NICE ja Caravan ver-
kostojen myötä Sorin Sirkus tunnetaan jo eurooppalai-
sessa nuorisosirkuskentässä hyvin ja sen sirkuskoulutoi-
minnan sisällöstä ollaan oltu kiinnostuneita myös muu-
alla. Tästä esimerkkinä maailmalla arvostettu ammatil-

listen sirkusoppilaitosten liitto FEDEC, joka kutsui Sorin 
Sirkuksen jäsenekseen ammattikouluihin valmistavana 
kouluna.  Esiintyvän ryhmämme korkea tekninen ja tai-
teellinen taso on hämmästyttänyt monien sirkuskoulu-
jen edustajia ympäri maailmaa. 

Kansainvälistyvän maailman pyörteissä Sorin Sirkus 
on valmiina uusiin haasteisiin!

Hallitus

Sorin Sirkus ry
Ahlmanintie 63
33800 Tampere
p. 03-345 3738 

www.sorinsirkus.fi


