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Sorin Sirkuksen vuosi 2014
tiivistettynä
Vuosi 2014 oli Sorin Sirkuksen 29. toimintavuosi.
Vuoden aikana sirkuskoulun oppilasmäärä pysyi suunnitelmallisesti entisellään ja toiminnassa keskityttiin
laadun kehittämiseen. Taiteen perusopetuksen laajan
oppimäärän lajitunteja lisättiin ja kehityshankkeita
(esim. Virvatuli) vietiin eteenpäin. Sirkuskoulussa
panostettiin erityisesti koulun ja kodin yhteistyöhön
sekä yhdessä tekemiseen, jonka ansiosta mm. päättötyöfestivaali kehittyi koko perheen sirkustapahtumaksi
esityksineen ja työpajoineen. Sirkuskoulun kevätsirkuksen teemana oli kierrätys ja nimeksi valikoitui
teemaa mukaillen Rokkia ja rottia. Sorin Sirkuksen
kasvateista kolme pääsi jatkamaan sirkusopintojaan
kansainvälisiin ja kotimaisiin ammattisirkuskouluihin.
Suuressa suosiossa olevat sirkuskesäleirit saivat rinnalleen myös muut lomaleirit eli hiihtoloma- ja syyslomaleirit, joita kokeiltiin nyt ensimmäistä kertaa.
Positiivisen palautteen myötä myös muut lomaleirit
tulevat lisäksi sirkuksen leiritarjontaan jatkossa. Kiinteää yhteistyötä jatkettiin Tampereen kaupungin
kanssa mm. Taidekaari-pajojen muodossa.
Sirkuksen palvelupaketteja kehitettiin nuorten voimin
työllistämällä nuoria sirkuslaisia OKM:n myöntämällä
työllistämistuella paketoimaan sirkuksen palveluita
entistä toimivammiksi paketeiksi. Työllistämistuki kohdistui sosiaalisen sirkuksen palveluiden kehittämiseen,
työhyvinvointi-, polttari- ja sirkussynttärityöpajojen
muotoiluun sekä Särkänniemen esitystoimintaan.
Sorin Sirkuksen kansainvälisessä toiminnassa nuorisovaihdon ja festivaalivierailujen lisäksi sosiaalisen
sirkuksen ohjaajakoulutusprojekti ”Circus TransFormation” tuli päätökseensä kesällä 2014. Osittain
edellisen hankkeen tuloksena käynnistyi lokakuussa
uusi kaksivuotinen kansainvälinen projekti ”Research
on Youth and Social Circus Pedagogy” eli Circus +.
Talouden osalta toiminnan tuotot, samoin kuin kulut,
ylittivät toisena vuotena peräkkäin miljoonan euron
rajan. Edellisvuodesta jäätiin tuottojen osalta 3 %,
mutta vastaavasti kulujen puolella laskua oli 3,4 %,
joten kokonaistulos oli positiivinen.
Kaiken kaikkiaan vuoden 2014 toiminta oli runsasta
ja aktiivista edellisvuosien tapaan ja vuoden aikana
Sorin Sirkus saikin paljon näkyvyyttä: vuoden aikana
tavoitettiin satoja tuhansia katsojia esitystoiminnan,
live-esitysten ja isojen tapahtumien televisiointien
kautta.
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• Taiteen perusopetusta annettiin 6666 oppituntia
• Taidekaari-pajoja yleisopetuksen neljäsluokkalaisille, osallistujina n. 1 300 koululaista
• Kevätsirkus ”Rottia ja rokkia”, esiintyjinä 300
sirkuslaista
• Sirkuskesäleirejä järjestettiin yhteensä 23, leiriläisiä oli 392
• Nuorten työllistämisprojektissa 4 nuorta sirkuslaista töissä
• Joulushow POKSIlla yli 10 000 katsojaa
• Vuosi vaihtuu-gaala Tampere talossa. TV1 ja Yle
Areenassa 500 000 katsojaa
• Sorin Sirkuksen live-esiintymisiä seurasi yli
40 000 katsojaa

1. Yleistä
Sorin Sirkus on Opetus- ja Kulttuuriministeriön nimeämä
valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskus. Vuosi 2014 oli sirkuksen 29. toimintavuosi.
Yhdistys on ollut toiminnan tukirankana vuodesta
1991. Sorin Sirkus ry:n tarkoituksena on nuorten sirkustaiteen harrastuksen edistäminen, ylläpitäminen ja
kehittäminen. Tätä tehtävää se toteuttaa ylläpitämällä
lasten ja nuorten sirkuskoulua järjestämällä esitystoimintaa sekä tarjoamalla sirkusopetusta erilaisille
kohderyhmille.
Sorin Sirkuksen välittömään vaikutuspiiriin kuuluu yli
370 lasta ja nuorta vanhempineen, jotka osallistuvat
toimintaan 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-ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus
kokea sirkustemppujen haasteellisuus sekä onnistumisen elämyksiä. Sirkuskoulunvaikutuspiirissä on
oppilaita ja sidosryhmiä useista naapurikunnista: Akaa,
Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Parkano,
Pirkkala, Pälkäne, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Sorin Sirkus osallistuu sirkuskentän kehittämiseen ja
edistämiseen monin eri tavoin. Sirkuksen tirehtööri
Taina Kopra toimi sekä Esittävien taiteiden oppilaitosten liiton hallituksen jäsenenä että Suomen
Nuorisosirkusliiton hallituksen varajäsenenä. Hän
on myös eurooppalaisen Caravan -sirkusverkoston
hallituksen jäsen. Sorin Sirkuksen pitkäaikaista tieto-taitoa ja asiantuntijuutta erityisesti opetusasioissa
levitetään erilaisissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä sirkustaiteen kehityshankkeissa. Sorin Sirkus on
mukana sirkustaiteen ja uusien sirkuspedagogisten
alueiden kehittämistyössä. Sorin Sirkuksen taitavat
opettajat vierailevat alan ammattioppilaitoksissa ja
sirkusleireillä ympäri Suomen.
Sosiaalinen sirkus on muodostunut tärkeäksi osaksi
Sorin Sirkuksen toimintaa. Sosiaalinen sirkus on sirkusopetusta erityisryhmille, jossa sirkus toimii välineenä
uuden oppimiseen. Sosiaalinen sirkus opettaa itsenäisyyttä, parantaa itseluottamusta, antaa työkaluja
sosiaaliseen kanssakäymiseen, murtaa ennakkoluuloja
ja opettaa iloa ja elämänhallintataitoja.
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1.1 Yhdistys

1.2 Yhteistyö

Sorin Sirkuksen jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa
372 jäsentä, joista alle 18 -vuotiaita oli 344. Kevätkokous pidettiin 1.4.2014 ja syyskokous 30.10.2014 Sorin
Sirkuksen tiloissa ja kummankin kokouksen yhteydessä
nähtiin lasten ja nuorten esittämiä Maneesi haltuun!
-esityksiä.

Sorin Sirkus tekee monipuolisesti yhteistyötä useiden
eri toimijoiden kanssa.

Sirkuskoululaisia oli vuoden loppuun mennessä 392,
joista tyttöjä 277 ja poikia 115. Tapahtumia ja esityksiä
oli ympäri vuoden runsaasti. Sirkuskeskuksen tilat
täyttyivät sekä sirkusharrastajista että ammattilaisista.
Taiteen perusopetuksen ryhmät täyttivät sirkuksen
iltaisin, ja päivätoimintaa tapahtui sekä sosiaalisen
sirkuksen että Taidekaaren pajojen myötä. Sirkus
osallistui edelleen vahvasti myös kansainväliseen
toimintaan vuoden aikana.
Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Markku Rimpelä sekä seitsemän jäsentä: Jouni Kivimäki, Arja
Aalto-Laaksonen, Mika Lehtinen, Niina Niiniluoto,Mika
Oinonen,Perttu Pesä ja Martti Silvennoinen. Hallitus piti
vuoden aikana 5 kokousta. Syyskokous valitsi vuoden
2015 hallitukseen Mika Oinosen tilalle Sirpa Saarisen.
Muut hallituksen jäsenet jatkavat ja Markku Rimpelä
toimii edelleen puheenjohtajana. Tilintarkastajana on
toiminut Price waterhouse Coopers Oy, KHT-yhteisö,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Sillman.

Koulutukseen ja nuorisosirkukseen liittyen Sorin
Sirkus oli jäsenenä:
• Suomen Nuorisosirkusliitto ry:ssä
• Taiteen perusopetusliitossa (TPO)
• Esittävän taiteen oppilaitosten liitossa (ETOL)
• Caravan, European youth andsocial circus network
• Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa, jonka kautta
sirkus pääsee vaikuttamaan sirkusalan kehitykseen
työnantajan näkökulmasta.
Yhteistyötä tehtiin myös paikallisten sirkusalan toimijoiden kanssa:
• Circus Ruska
• Lasten ja nuorten kulttuurikeskus PiiPoo
Sosiaalisen sirkuksen toimintaa toteutettiin eri organisaatioiden kanssa:
• A-klinikka
• Sopimusvuori-säätiö
• Silta-valmennusyhdistys ry.
• Kylmäkosken vankila
• Tampereen kaupunki, sosiaalinen kuntoutus
Sorin Sirkus oli kehittämässä Tamperetta:
• Tampere Tunnetuksi ry:n jäsen, joka mm. tuottaa
tapahtumia ja tekee kaupunkia tunnetuksi
• Lasten Tampere ry:n jäsen
• mukana Tampere Teatteripääkaupunki -verkostossa, joka tekee markkinointiyhteistyötä mm.
messuilla ja yhteisillä lehti-ilmoituksilla
Oppilaitosyhteistyötä tehtiin eri koulujen eri opintolinjojen, kuten artesaani- ja lavaste- ja ompelulinjat,
valosuunnittelu, esitystekniikka, musiikin koulutusohjelma jne. kanssa:
• Turun Ammattikorkeakoulu / Taideakatemia /
Sirkus
• Koulutuskeskus Salpaus / Sirkustaiteen koulutus
• Tampereen seudun ammattiopisto TREDU
• Tampereen Ammattikorkeakoulu
• Make-UpArtist -koulu
Tilaa vuokrattiin eri taidealojen käyttöön mm. Circus
Ruska Festivalin yhteydessä.
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2.Taiteen perusopetus
(Toiminnanalat TA1 ja TA3)
Sorin Sirkus on antanut taiteen perusopetusta vuodesta
1993. Sorin Sirkus antaa yleisen ja laajan oppimäärän
mukaista opetusta. Opetushallitus hyväksyi taiteen
perusopetuksen sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet vuonna 2005 ja samana
vuonna Sorin Sirkus aloitti laajan oppimäärän kokeiluna. Opetussuunnitelma on hyväksytty Tampereen
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa kesäkuussa 2006. Opetusministeriö antoi Sorin Sirkukselle
laajan oppimäärän järjestämisluvan 5.11.2007 ja samalla
sirkuksemme pääsi lakisääteisen tuntiperusteisen
valtionosuuden piiriin 1.1.2008 alkaen.
Sorin Sirkuksen säännöllinen opetustoiminta on Tampereella annettavaa taiteen perusopetusta. Sirkusharrastus on suosittua, ja syksyisin tulijoita on enemmän
kuin ryhmiin voidaan ottaa. Opetussuunnitelmien ja
-tuntien kehittäminen on pitkä ja jatkuva prosessi.
Sorin Sirkuksen opettajat ovat hyvin sitoutuneita,
motivoituneita ja halukkaita oppimaan lisää. Jatkuva
kouluttautuminen, synergia ja tietotaidon vaihto opettajakollegoiden kanssa parantavat opetuksen laatua.

Kaikkiin kolmeen panostettiin kuluneena vuotena ja
iloksemme sekä kiusaamisen että palautteen saannin
osalta tulokset paranivat vuonna 2014. Työrauhaan
panostamme edelleen tämän vuoden aikana, samoin
henkilökohtaisen palautteen antoon oppilaille, koska
nämä nousivat esiin asioina, joihin toivottiin parannusta.
Kaikkiaan taiteen perusopetuksessa oli syyskuun
tilastoinnissa 332 oppilasta. Uusia oppilaita otettiin
pääsääntöisesti arpomalla niistä kesäleiriläisistä,
jotka leirin jälkeen ilmoittivat halukkuutensa aloittaa
varsinaisen sirkuskoulun. Vuonna 2014 sirkuskoululla
jatkoi myös aiempaa useampi taiteen perusopetuksen
oppimääränsä päätökseen saattanut oppilas oman
lajin tunneilla.

Kulunut vuosi oli vauhdikas ja tapahtumarikas. Laajan
oppimäärän opetustuntimäärien kasvu, ja siten eri sirkuslajiharjoitusten lisääntyminen, aiheuttivat haasteita
lukujärjestysten teossa ja opettajien aikatauluissa.
Tilat olivat ahkerassa käytössä, ja oppilaat hioivat
innostuneina taitojaan jopa käytävillä. Lukukaudella
2014–2015 päättötyönsä eri opintojen vaiheissa tekeviä
ryhmiä on peräti kuusi, mikä aiheutti omat haasteensa
syyslukukauden aikataulutukselle, mutta kertoo myös
innokkaiden sirkuslaisten motivaatiosta.
Sorin Sirkus tekee vuosittain arviointia erilaisin tavoin.
Itsearviointi on taiteen perusopetusta tarjoaville
oppilaitoksille lakisääteistä ja prosessi kulkee nimellä
Virvatuli-itsearviointimalli. Kevään 2014 arviointikierroksella arvioimme toimintaamme oppilaiden, opettajien
ja oppimisympäristön näkökulmista. Osana arviointia
teimme laajan kyselyn sekä kaikille sirkuskoulun oppilaille että vanhemmille Sorin Sirkuksen toiminnasta
ja kehitystarpeista. Käytimme ensimmäistä kertaa
tablettilaitteita tunneilla aineiston keruuseen, mikä
nosti sekä vastausprosenttia että mahdollisti tasa-arvoisemmat vastausmahdollisuudet kaikille oppilaille.
Sirkuskoulu sai yleisesti kaikilta arviointialueilta hyvän
arvosanan ja kiitosta monesta toiminnanalueesta. Erityisesti ilmapiiriä sekä opetusta ja opettajia kiitettiin.
Käymme vuosittain kyselyn aineiston läpi, puutumme
kehittämistä vaativiin kohtiin ja myös tiedotamme
tuloksista ja toimista aktiivisesti sekä henkilökunnalle,
oppilaille että vanhemmille. Vuoden 2013 kyselyssä
esiin nousi kolme selkeää asiaa, joita sekä oppilaat
että vanhemmat pitivät tärkeinä. Nämä kolme olivat:
kiusaamisen poistaminen, palautteen saaminen edistymisestä ja työrauha tunneilla.

Keväällä täytettiin vapautuneita paikkoja jonossa olleilla
ja syksyllä aloitettiin kaksi uutta ryhmää. Sirkuskoulun
lukuvuosi on 33 viikkoa. Kevätlukukausi alkoi 7.1.2014
ja päättyi 18.5.2014, yhteensä 18 viikkoa. Hiihtoloma
oli viikolla 9. Syyslukukausi alkoi 25.8.2014 ja päättyi
12.12.2014, yhteensä 15 viikkoa, syysloma oli viikolla 42.
Varhaisiän opinnot kestävät 1 – 3 vuotta. 4 – 6 -vuotiaat lapset käyvät harjoituksissa kerran viikossa 60
minuuttia. Ryhmiä oli kaksi. Vuonna 2014 varhaisiän
opinnoissa oli 38 oppilasta ja opetusta annettiin 180
oppituntia.
Kouluiässä aloitetaan taiteen perusopetuksen yleinen
oppimäärä, jonka laajuus on 500 oppituntia. Tämä
tuntimäärä suoritetaan neljässä vuodessa. Harjoituskertoja viikossa on yhdestä kolmeen (2 – 6 oppituntia
/ viikko). Yleisen oppimäärän jälkeen oppilaat valmistavat päättötyön. Yleisen oppimäärän ryhmiä oli
elokuussa 2014 kahdeksan, eli jokaisella vuosiluokalla
kaksi ryhmää. Yleisessä oppimäärässä oli 156 oppilasta
ja opetusta annettiin 1851 oppituntia.
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Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetuksen
laajuus on 1300 oppituntia. Laajan oppimäärän opinnot
suoritetaan viidessä vuodessa ja harjoituskerrat ovat
3 – 4 kertaa viikossa (6 – 8 ot / vko). Sekä laajan
oppimäärän perusopintojen, 2 v / 500 ot, että laajan
oppimäärän syventävien opintojen, 3v / 800 ot, jälkeen
oppilaat valmistavat päättötyön. Laajan ryhmiä oli 8,
mutta näiden ryhmien yhteistuntien lisäksi he harjoittelivat oman lajivalintansa mukaan monissa eri lajien
pienryhmissä. Pienryhmiä olivat esim. käsinseisonta,
ilma-akrobatia, tolppa, pariakrobatia, jongleeraus,
nuora jne. Vuonna 2014 laajassa oppimäärässä oli
138 oppilasta ja opetusta annettiin 4635 oppituntia.
Syksy 2014

Syksy 2013

Varhaisiän
opinnot

38 oppilasta / 42 oppilasta / 164 ot
180 ot

Yleinen
oppimäärä

156 oppilasta /
1851 ot

154 oppilasta /
1926 ot

Laaja
oppimäärä

138 oppilasta /
4635 ot

135 oppilasta /
4568 ot

2.1 Sirkuskoulun tapahtumia
Maailman sirkusviikon aikana 26.4. järjestettiin Päättötyöfestivaalit 2014 -tapahtuma, jossa nähtiin yleisen
ja laajan oppimäärän oppilaiden päättötyöesityksiä.
Yleisöä oli noin 344 katsojaa. Esitysten välissä ohjelmassa oli ilmapalloeläinten taivuttelua, piirustuskilpailu, makkaranpaistoa ja kasvomaalausta.
Kevätsirkus Rokkia ja rottia keräsi katsomoon sirkuskoululaisten perheenjäsenet ja ystävät. Kierrätysteemainen esitys, joka yhdisti sirkustaidetta, käsinukkeja
ja hienon seikkailutarinan, keräsi sirkukselle 1050
katsojaa. Esityksiä oli neljä, kaksi kumpanakin päivänä
17. ja 18. toukokuuta. Käsikirjoituksesta ja ohjauksesta
vastasivat opettajamme Heli Sten ja Jani Suihkonen.
Työryhmässä oli omien opettajien ja henkilökunnan
lisäksi projektikohtaisia työntekijöitä, mm. valosuunnittelija Ville Finnilä.
Lavalla esiintyivät sirkuskoulun oppilaat varhaisiän
4 – 6 -vuotiaista laajan oppimäärän 4. vuosikurssilaisiin. Laajan oppimäärän perusopintojen päättötöiden tekijät (2. vuosi) eivät esiintyneet vaan istuivat
katsomossa oppilasraatina ja opettelivat antamaan
palautteita muille sirkuskoululaisille. Syventävien
opintojen päättötöiden tekijät (5. vuosi) puolestaan
auttoivat nuorempia sirkuskoululaisia lavan takana
esim. maskeerausten ja kampausten tekemisessä.
Sirkuskoululla järjestettiin Avoimien ovien viikot
17.–21.2.2014. ja 6.-10.10.2014, jolloin vanhemmilla,
sisaruksilla ja vaikkapa kavereilla oli mahdollisuus
käydä tutustumassa sirkuskoulun toimintaan ja jutella
ohjaajien kanssa.
Maneesi haltuun -tapahtumissa nähtiin sirkuskoululaisten omia esityksiä 1.4. ja 31.10. Pikkujouluja vietettiin 8.-11.12.3.
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3. Esiintyvät-ryhmä (TA2)
Taiteen perusopetuksen lisäksi sirkuksessa toimii
Esiintyvät -ryhmä, johon kuului vuoden aikana 20
nuorta. Sirkustirehtöörin valitsema ryhmä harjoittelee ympäri vuoden, ja ryhmän oppilaita osallistuu
erilaisiin tapahtumiin, projekteihin ja festivaaleille.
Esiintyvät harjoittelevat paljon, keskimäärin 16-20
oppituntia viikossa, ja heistä monilla on useita päälajeja ja esiintymisnumeroita. Sirkusteknisten tuntien
lisäksi he saavat tanssi- ja esiintymistaidon tunteja.
Esiintyvät-ryhmäläisten taituruutta pääsi vuoden
aikana seuraamaan elävänä elämyksenä noin 40 590
katsojaa. Esitykset vaihtelivat tilaisuudesta riippuen
viiden minuutin yksittäisnumerosta aina kahden tunnin
kokonaisuuksiin asti. Vuosi alkoi vauhdikkaasti viimeisillä
Syöksy-joulushow -esityksillä, joiden jälkeen energia
suunnattiin nopeasti uusiin produktioihin, keikkoihin
ja festivaaleihin. Esiintyvät järjestivät huhtikuussa ja
lokakuussa itse oman esityksensä ”Meidän Stage”,
jossa nähtiin nuorten omannäköinen ilta.
Alla on esitelty merkittävimpiä kotimaan tapahtumia.

3.1. Lastenohjelmat 50 v-tapahtuma
Sorsapuistossa 7.6.2014
Yle TV2 juhli Lastenohjelmien 50-vuotista taivalta
Sorsapuistossa kesäkuussa. Sorin Sirkus tuotti paikalle
tilaisuuteen ohjatun vauhdikkaan akrobatianumeron sekä
toiminnallisen sirkusradan. Paikan päällä osallistujia
oli noin 16 000, televisioinnin kautta tavoitettiin useita
satoja tuhansia katsojia.

3.2. Särkänniemen huvipuisto 1.7.9.8.2014
Sorin Sirkus esiintyi Särkänniemen huvipuistossa
kuuden viikon ajan heinäkuun alusta aina koulujen
alkamiseen saakka. Nuoret temppuilivat ympäri puistoa
tiistaista lauantaihin kahden ohjaajan opastuksessa ja
tempaisivat vielä kaksi lavashowtakin päivässä. Sorilaiset olivat myös AngryBirds-maskotteina puistossa.
Kaiken kaikkiaan arvokasta esiintymiskokemusta kävi
keräämässä kolmisenkymmentä laajan oppimäärän
oppilasta sekä esiintyvät-ryhmäläisiä. Kuuman hikisessä puistossa lavaesityksiä istahti katsomaan yli
6000 katsojaa, ja esiintyjät saivat hyvää palautetta
urakastaan. Sirkusesitysten ohjaajina toimivat Kamilla
Nisso, Petra Lesonen, Elina Mäkelä ja Ilona Jääski.

3.3 Joulushow Poksi
Sorin Sirkuksen Joulushow oli jälleen kerran yleisömenestys katsomon täyttöasteen ollessa noin 99 %. Poksi
-show oli vahvasti nykysirkusmainen ja tällä kertaa
esityksessä ei ollut vahvaa tarinallisuutta. Show’ta
kuljetti eteenpäin Rene Aubryn musiikki, joka loi
esityksen tunnelman. Ensimmäistä kertaa kokeiltiin
esiintymisalueen siirtämistä keskelle maneesitilaa
niin, että katsomot olivat molemmin puolin, ja että
katsojat näkivät myös toisensa.
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Esityksen taiteellinen ja tekninen työryhmä pidettiin
samana kuin aikaisempina vuosina. Esityksen ohjasi
sirkustirehtööri Taina Kopra. Puvustuksen oli suunnitellut sirkuksen oma pukusuunnittelija Kitte Klemettilä
ja maskeeraussuunnittelun oli tehnyt Jonna Kivimäki.
Hiukset ja peruukit suunnitteli Tiina Ryynänen. Valosuunnittelusta vastasi Eero Auvinen ja äänitekniikasta
Pekka Vesamäki. Lavastussuunnittelun teki Oskari
Löytönen. Sirkustekninen suunnittelu ja toteutus
olivat Jouni Kivimäen käsialaa ja rakentamisessa häntä
auttoi Benjamin Daneman. Tuottajina toimivat Kaisa
Tienvieri ja Piia Karkkola. Vanhempainrinki vastasi
kahviosta, kannatustuotemyynnistä ja muiden käytännön asioiden sujuvasta onnistumisesta.

3.5 Poimintoja tilatuista esiintymisistä
Esiintyvät -ryhmällä oli tilausesityksiä ympäri Pirkanmaata ja kauempanakin Suomessa. Esityksiä Sorin
Sirkuksen ulkopuolella oli 11 kpl, joissa yleisöä oli noin
23 700. Muutamia esimerkkejä esityksistä:

Esityksiä oli vuoden 2014 puolella 15, joista kolme
oli ennakkonäytöksiä. Esityksen näki yhteensä yli 10
000 katsojaa, joista koululaisennakoissa ja kenraalinäytöksessä oli noin 900.

• Tampereen seudun ammattiopisto Tredu,
Pakkahuone, katsojia noin 800 henkeä
• Fysiikan päivät, Pakkahuone, katsojia noin
600 henkeä
• Tohtoripromootio Tampereen yliopistolla,
katsojia noin 640 henkeä
• Kansainvälinen mitokondriotutkijoiden seminaari
Tampere-talossa, katsojia noin 800 henkeä
• Yhteisesiintyminen Riku Niemi-orkesterin kanssa,
katsojia noin 1 200 henkeä
• Ylöjärven kaupunki, nuorten itsenäisyyspäivän
juhla, 100 henkeä

3.4. Uuden vuoden vastaanotto
Tampere-talossa

3.6. Sirkusammattikouluihin valitut
oppilaat

Sorin Sirkus päätti 29. toimintavuotensa ja avasi
30-vuotisjuhlavuotensa komeasti Tampere-talon uuden
vuoden Vuosi vaihtuu -konsertissa esiintymällä yhdessä
Tampere Filharmonian ja Santtu-Matias Rouvalin
kanssa. Esiintyvät-ryhmäläiset huikaisivat ilma-akrobatia -esityksellään sekä orkesterin että yleisön
päällä. Toisessa esityksessä valloitettiin näyttämö
pyramidien ja tulijongleerauksen voimin. Tilaisuudessa
oli katsojia noin 1200 ja suoraa lähetystä TV1:n ja Yle
Areenan kautta seurasi yli 500 000 katsojaa.

Sorin Sirkukselta on vuosien varrella lähtenyt 32 nuorta
opiskelemaan sirkusalan ammattilaiseksi ja heistä
12 opiskelee parhaillaan. Myös muihin kulttuurialan
ammatteihin on valmistunut iso joukko taitavia tekijöitä. Vuonna 2014 sirkustaitelijakoulutukseen pääsi
kolme Sorin Sirkuksen oppilasta: Rosa-Maria Autio:
Ecole Supérieure des Arts du Cirque (ESAC), Bryssel,
Belgia; Tiia Annala: Codarts; Rotterdam circus arts,
Alankomaat; Amanda Muhonen: Koulutuskeskus
Salpaus, Lahti, Suomi.
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4. Sosiaalinen sirkus (TA21/
TA27)
Sosiaalinen Sirkus on innovatiivinen väline heikommassa
asemassa olevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa
tehtävään koulutukseen ja sosiaalisen osallisuuden
kehittämiseen. Sosiaalinen sirkus on myös kulttuurien
välisen työn väline, joka kohdentuu tiettyihin heikommassa asemassa oleviin kohderyhmiin kouluissa,
naapurustoissa ja yhteisöissä, erityisesti kaupunkialueilla. Sosiaalinen sirkus luo linkkejä yhteisöjen
ja osallistuvan ryhmän välille, parantaa itsetuntoa
ja itseluottamusta sekä kehittää fyysistä kuntoa ja
olemusta sekä elämänhallintataitoja.
Vuonna 2014 Sorin Sirkus tuotti sosiaalisen sirkuksen
työpajakokonaisuuksia seuraaville tahoille:
• Tampereen kaupunki, sosiaalinen kuntoutus
• T:mi Leena Eklund-Stöltning, toimintaterapia
• A-klinikka Hurvi, huumekuntoutujat
• Sopimusvuori, Askel, tuetun asumisen yksikkö
• Kylmäkosken vankila
• Hatanpään koulun jopo-luokka
• Aiva-kuntoutujat

4.1 Palvelupaketti-projekti
OKM:n myöntämällä nuorten työllistämiseen tarkoitetulla tuella hiottiin sosiaalisen sirkuksen hankkeissa
(ESR-hankkeet Sosiaalinen sirkus ja Vaikuttava sirkus,
2009–2013) aloitettua työtä paketoimalla sosiaalisen
sirkuksen palveluita erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Eri
kohderyhmille luotiin yhteensä yhdeksän erilaista
työpajapakettimallia kuvauksineen ja hinnoitteluineen.
Palvelupaketteja muotoiltiin edelleen myös työhyvinvointisirkustyöpajojen, sirkusteemapolttareiden
sekä sirkussynttäreiden osalta. Projektissa työskentelivät Tytti Vuolle, Kamilla Nisso, Petra Lesonen ja
Ilona Jääski.

4.2. Circus TransFormation-projekti
tuli päätökseensä
Circus TransFormation toimi Euroopan elinikäisen
oppimisen ohjelman (European Lifelong Learning
Programme) kehyksessä, jossa sitä toteuttivat 8
eurooppalaisen Caravan-sirkuskouluverkoston jäsentä
yhteistyössä Brysselin yliopiston (Université catholique de Louvain) kanssa. Projekti oli kaksivuotinen
(2012–2014) ja osa EU:n Leonardo da Vinci ohjelmaa.
Projektin eurooppalainen päätösseminaari, ”Circusarts, a tool for social inclusion” pidettiin Brysselissä
1.-3.7.2014.

Kumppanit
• Caravan on kansainvälinen järjestö, joka kokoaa
yhteen 12 nuoriso- ja sosiaalista sirkusta. Kahdeksan
näistä jäsenistä on mukana tässä projektissa:
»» Ecole de Cirque de Bruxelles (Belgia)
»» Le Plus Petit Cirque du Monde (Ranska)
»» Circus Elleboog (Alankomaat)
»» Belfast Community Circus School (Pohjois-Irlanti)
»» Sorin Sirkus (Suomi)
»» CirkusCirkör (Ruotsi)
»» Ateneu Popular NouBarris (Espanja)
»» Parada Foundation (Romania)
• Tampereen yliopisto (Suomi)
• Université catholique de Louvain (Belgia)
Projekti eteni alhaalta ylöspäin suuntautuvasta metodologiasta pyrkien ottamaan aina huomioon kumppanien
paikallisen tilanteen. Soveltuvien taitojen määritelmät
pohjautuivat kaksivuotiseen kenttätutkimukseen, jonka
Caravan toteutti vuosina 2009- 2011. Opetussuunnitelman pedagoginen kehittäminen jatkui läpi projektin.
Hankkeen tuloksena opetussuunnitelmatyöryhmän
asiantuntijat Professori Paquayn johdolla kirjoittivat
ja kehittivät 20 päivää kestävän ohjaajakoulutuksen
ja siihen opetussuunnitelman ja opettajan oppaan,
joka julkaistiin loppuvuodesta 2014. Hankkeen aikana
luotu metodi ja koulutus pilotoitiin kaikissa seitsemässä
maassa.
• CTF-20 päivän sosiaalisen sirkuksen ohjaaja-koulutusHankkeen pääopettajien tapaaminen Tukholmassa
27.–29.5.2014
• Projektin päätösseminaari Brysselissä 1.-3.7.2014
Circus TransFormation-hanke on sekä nostanut Sorin
Sirkuksen sosiaalisen sirkuksen osaamisen ja opettajien
ammattitaidon tasoa, mahdollistanut tämän taidon
jakamisen muille ammattilaisille että myös tarjonnut
mahdollisuuden tarjota sirkustoimintaa monille ryhmille, jotka eivät olisi muuten sirkukseen koskaan
päässeet. Vaikutus hankkeesta on siis ollut suuri niin
Sorin Sirkukselle kuin monille muille. Vaikka hanke
nyt päättyykin, jatketaan ohjaajakoulutuksia ympäri
Eurooppaa kyseisen opetussuunnitelman mukaan.

4.3. Sosiaalisen sirkuksen kotimaiset
kokoontumisajot lokakuussa
Sorin Sirkus ja Lastenkulttuurikeskus PiiPoo järjestivät
yhdessä sosiaalisen sirkuksen päivän lauantaina 11.10.
Ammattilaisille suunnattuun tapahtumaan osallistui
18 henkeä ympäri Suomen. Päivän aikana keskusteltiin
mm. työtavoista, kohderyhmistä, koulutustarpeista
ja sosiaalisen sirkuksen tulevaisuudesta Suomessa.
Päivään osallistui niin ohjaajia, tuottajia, toiminnanjohtajia kuin eri oppilaitosten edustajia niin opettaja- kuin
oppilaskunnastakin. Yhteisiä kokoontumisia päätettiin
jatkaa myös tulevaisuudessa, ja vuonna 2015 Sorin
Sirkus kutsuu kaikki sosiaalisen sirkuksen ammattilaiset
jälleen koolle.
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5. Muu opetus ja ohjaustoiminta 5.3 Sirkuskursseja ja Tyhy-toimintaa
(TA2)
Sorin Sirkus tarjosi lyhytkursseja sekä lapsille että
5.1 Kesäleirit
Kesäleirit keräs ivät jälleen sankoin joukoin sirkuksesta
kiinnostuneita lapsia ja nuoria. Leirejä järjestettiin
yhteensä 23, leiriläisiä oli yhteensä 392. Päiväleirejä
järjestetään ikäryhmittäin: kolmipäiväiset, puolentoista
tunnin sirkusleirit 4 – 6-vuotiaille olivat suosituimpia.
Myös 7 – 10 -vuotiaiden puolipäivä- ja kokopäiväleirit
ja yli 10-vuotiaiden lajileirit olivat lähes täysiä. Leiriläisiltä tuli huomattava määrä positiivista palautetta,
ja suuri osa leiriläisistä oli halukas jatkamaan sirkuskoulussa syksyllä.

5.2 Taidekaari
Taidekaari on Tampereen kaupungin omaperäinen ja
uudenlainen kulttuurikasvatusohjelma, jossa lapset
ja nuoret tutustuvat eri taiteenlajeihin. Toimintaa
organisoi Tampereen kaupungin museopalvelujen
kulttuurikasvatusyksikkö TAITE yhdessä kulttuuripalvelujen ja perusopetuksen kanssa. Taidekaaren kautta
kukin luokka-aste tutustuu yhteen taiteenlajiin sekä
elämyksellisen työpajan että esityksen tai taitelijavierailun kautta. Lisäksi opettaja saa oheismateriaalin
opetuksensa tueksi. Sorin Sirkus tuottaa Taidekaarelle
koko neljäsluokkalaisten ikäluokalle tunnin mittaisen
sirkuspajan sekä sirkusesityksen. Erityisopetuksen
luokille puolentoista tunnin pajoja tarjotaan vuoden
aikana kaksi.
Taidekaaripajoja yleisopetuksen neljäsluokkalaisille
pidettiin keväällä 2014 yhteensä 59 kpl. Kussakin
tunnin pajassa sirkusteli 20 – 24 lasta, yhteensä n.
1300 koululaista. Taidekaareen kuuluvat yleis- ja erityisopetuksen ryhmät kävivät katsomassa toukokuussa
tunnin mittaisen Sorin Sirkus Show’n.
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aikuisille. Usein 2 – 3 tuntia kestävissä pajoissa pääsee
kokeilemaan rajojaan ja loistamaan sirkustähtenä. Pajoja
järjestettiin sekä sirkuksella, että mahdollisuuksien
mukaan tilaajien tiloissa. Lyhyempiä sirkuskursseja
järjestettiin yhteensä 57, joista Työhyvintointipäiviä
oli 14. Sirkuskurssit tavoittivat vuoden aikana noin
1000 henkeä.
• Sorin Sirkus järjesti tyhy-päiviä eri alojen
yrityksille
• Sirkuskouluja pidettiin mm. eri liikuntaseuroille ja
koululuokille
• Sirkussynttäreitä, -polttareita ja vauvasirkuksia
järjestettiin useita

6. Kansainvälisyys (TA27)
6.1 Caravan – European youth circus
and educational network
Caravan on 12 eurooppalaisen nuoriso- ja sosiaalisen
sirkuksen verkosto, jonka kahdeksas toimintavuosi
2014 oli. Mukana olevat maat olivat Belgia, Espanja,
Hollanti, Irlanti, Luxemburg, Pohjois-Irlanti, Ranska,
Romania, Ruotsi, Suomi, Tsekki ja Venäjä.
Verkoston tavoitteena on edistää sirkuksen käyttämistä osana nuorisotyötä Euroopan laajuisesti ja
tehdä tiivistä yhteistyötä järjestämällä kursseja sekä
opettajille että oppilaille ja vaihtaa tieto-taitoa esim.
sirkuskoulun organisaatiota ja taloutta koskevissa
asioissa. Verkoston kotisivut ovat osoitteessa www.
caravancircusnetwork.eu, josta löytyy tietoja verkostosta ja sen jäsensirkuksista. Jäsenillä on monia eri
hankkeita sekä yhdessä että useiden muiden kumppanien kanssa. Verkostolla on Brysselissä yksi työntekijä,
joka palkattiin European Active body -hankerahalla.

Vuoden 2014 muut hankkeet voitiin toteuttaa mm.
Youth in Action ja Grundvik – EU:n rahoitusohjelmien
turvin.
Caravan-verkoston tapaamisia vuoden 2014 aikana
• Hallituksen kokous ja ylimääräinen vuosikokous
Pariisi 23.–26.1.2014
• Vuosikokous Galway4.-5.10.2014
• Circus+-hankkeen aloitus tapaaminen Galway
6.-7.10.2014

6.2 Nuorisovaihto, Wavre Belgia
Heinäkuun alussa sorilaisia vieraili Belgiassa Youth
in Action -nuorisovaihdon tiimoilta. Sirkusohjaaja
Kamilla Nisso lähti yhdessä neljän sorilaisen kanssa
Belgian Wavreen, jossa järjestettiin P’titCirq’enPalc
-sirkustapahtuma. Viikon mittaiseen tapahtumaan
osallistui yhteensä noin 70 nuorta seitsemästä eri
maasta. Viikko koostui viiden päivän mittaisesta leiriosuudesta, jonka aikana nuoret tutustuivat toisiinsa,
harjoittelivat yhdessä eri lajeja sekä valmistivat kansainvälisen ohjaajatiimin johdolla noin tunnin mittaisen
esityksen. Viikon lopussa nuoret pääsivät esiintymään
osana P’tit Cirq’en Palc -sirkusfestivaalia. Festivaalilla
esiintyi belgialaisia ja saksalaisia nuorisosirkuslaisia ja
lavalla nähtiin myös eurooppalaisia ammattilaisryhmiä.

6.3. Festivaalivierailut Ruotsiin ja
Venäjälle
24.-25.5.2014 Kymmenen Esiintyvät- ryhmäläisistä
kävi esiintymisvierailulla Norrköpingin nuorisosirkuksen festivaaleilla yhdessä tirehtööri Taina Kopran kanssa. Samalla vierailtiin Tukholman Dans-och
cirkushögskolanissa. Esiintymis- ja opintomatkaan
saatiin tukea suomalais-ruotsalaiselta kulttuurirahastolta.
12.–14.9.2014 Esiintyvät -ryhmän 11 nuorta kävivät esiintymässä Circus Upsalan järjestämillä Flying Children
-festivaaleilla Pietarissa. Circus Upsala on yksi Caravan
-verkoston toimijoista ja Sorin Sirkuksen vierailu Pietarissa oli ensimmäinen laatuaan. Maneesimestari
Jouni Kivimäen opastuksella matkalla nähtiin hienoja
festariesiintymisiä ja myös vähän Pietaria. Matkaan
saatiin tukea Tampereen kaupungilta.

6.4. Circus+ -hanke - tulevaisuuden
sirkusopettajakoulutusta
Circus+, eli virallisemmin ”Research on Youth and
Social Circus Pedagogy” -hanke pyörähti käyntiin
lokakuun alussa Galwayssa, Irlannissa, kun kuusi
sirkuskoulua ja kolme yliopistoa kokoontuivat ensimmäiseen tapaamiseensa. Luvassa on kaksi vuotta
työtä, jonka tarkoituksena on kehittää nuoriso- ja
sosiaalisen sirkuksen opettajan koulutusta. Hanke on
jatkoa CARAVAN -kumppaneiden aikaisemmille tutkimuksille ja sitä hallinnoi Ecole de Cirque de Bruxelles
Belgiasta.
Suomesta mukana ovat Sorin Sirkus ja Tampereen
yliopiston kasvatustieteen yksikkö. Tavoitteenamme
onkin pidemmällä aikavälillä yhdistää nyt tehtävä
tutkimus suomalaiseen korkeakoulukehitykseen ja
luoda uutta sirkuksen opettajakoulutusta Tampereelle.
Hankkeen taustalla on sirkusalaa jatkuvasti vaivaava
tarve pätevistä opettajista ja halusta kehittää sekä
nuorisosirkus- että sosiaalisen sirkuksen alan osaamista
ja pedagogiaa yhä eteenpäin. Hankkeessa mukana
olevat koulut ovat alansa uranuurtajia kuudessa eri
maassa, ja ne yhdistävät näin laajan kokemuksensa
kaikkien sirkusalan toimijoiden käyttöön.
Galwayn starttitapaamisessa 6.-7.10.2014 luotiin tutkimuksen metodologiaa ja rajattiin tutkimusaluetta,
jotta kahdessa vuodessa saadaan mahdollisimman
paljon konkreettisia tuloksia aikaan. Hankkeen seuraava lähitapaaminen järjestetään huhtikuussa 2015
Tampereella.
Hankkeessa mukana olevat koulut:
• Sorin Sirkus, Tampere
• Tampereen yliopiston kasvatustieteen yksikkö
• Galway Community Circus, Irlanti
• Limerick University, Irlanti
• Belfast Community Circus, Iso-Britannia
• Circus Cirkör, Ruotsi
• Le Plus Petit Cirque du Monde, Ranska
• Ecole de Cirque de Bruxelles, Belgia
• Université catholique de Louvain, Belgia
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7. Toimitila
Kiinteistö vaatii jatkuvaa kunnostusta ja uudelleen
rakentamista niin sisä- kuin ulkotiloissa. Sirkuskeskusta käyttää suuri määrä sirkuksen omia ja vierailevia
toimijoita opetus- ja esitystoimintaan.
Toimisto-osan perusparannusta jatkettiin ja lämmityskonvertterit uusittiin. Lisäksi tehtiin ilmanvaihdon
parannus- ja muutostöitä, laajennettiin ohjaajien
pukeutumistiloja, parannettiin siivousvälineiden säilytystiloja sekä korjattiin ja uusittiin sadevesijärjestelmiä.
Maneesihalliintehtiin lisäsähköistystöitä.
Uusia sirkusvälineitä ostettiin ja osa rakennettiin
itse. Yksipyöräisiä, jongleeraus-, ilma-akrobatia- ja
tasapainoiluvälineitä uusittiin ja harjoitussalien käyttömukavuutta parannettiin. Uusia volttimattoja, alastulopehmusteita, köysi- ja muita turvallisuusvälineitä
sekä kireitä nuoria ja niiden tarvikkeita myös hankittiin.
Esitystekniikassa uusittiin langatonta mikrofonikalustoa
lakimuutoksen vuoksi. Uutta valo- ja äänitekniikkaa
hankittiin vanhentuneiden laitteiden tilalle. Lisäksi
ostettiin lennätyskiskoa ja hankittiin siihen kuuluvia
tarvikkeita.
Sirkuskeskuksen tilojen päiväkäyttö väheni jonkin
verran edellisvuoden tasosta, kun ESR:n rahoittamaa
sosiaalisen sirkuksen toimintaa ei saatu jatkettua
yhtä suurella volyymillä, vaikka OKM tukikin tätä
toimintaa avustuksellaan palvelutoiminnan kehittämiseksi ja nuorten työllistämiseksi. Myös yksittäiset
artistit ja sirkusryhmät käyttivät saleja sekä päivisin
että viikonloppuisin.
Pisimmän yhtäjaksoisen ajan residenssissä vietti Zero
Gravity Company (työryhmässä Reija Tapaninen, Netta
Lepistö, Maarit Utriainen) kevään 2014 lopussa. He
valmistivat sirkusesityksen, joka ilahdutti tamperelaisia
esimerkiksi Annikin runofestivaalien yhteydessä. Loppukesästä Sorin Sirkuksen maneesi toimi puolestaan
Circus Ruska Festivalin yhtenä näyttämönä yhden
päivän ajan.
Sirkuskoulun lukukausien aikana kaikki kuusi salia
ovat iltaisin olleet ahkerassa käytössä.

8. Henkilökunta
8.1 Yleistä
Sirkustirehtöörinä toimi Taina Kopra ja apulaisrehtorina Kaisa Penny. Sorin Sirkus työllisti viisi kuukausipalkkaista opettajaa; Taina Kopra, Juha Helppikangas, Marko Akkanen ja Tiia Mugford sekä Tytti
Vesamäki, joka toimi kuukausipalkkaisena opettajana
vastuualueenaan sosiaalinen sirkus. Tiian lopetettua
toukokuussa ja Tytin jäätyä äitiyslomalle kesäkuussa
palkattiin heidän korvaajikseen Kamilla Nisso, Ilona
Jääski ja Petra Lesonen vähintään vuoden loppuun
asti ulottuvilla sopimuksilla.
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Lukukausien aikana työskentelivät tuntipalkkaisina
sirkusohjaajina Rosa-Maria Autio,Veera Hakala, Venla
Hakala, Daniel Huittinen, Jarmo Humalajärvi, Pasi
Hyvärinen, Ilona Jääski,Tarja Lehto, Liina Leppänen,
Petra Lesonen, Elina Mäkelä, Kamilla Nisso, Milla
Peijari, Kalle Ristikartano, Anna Saarelainen, Viivi
Savolainen, Heli Sten, Jani Suihkonen, Malla Tallgren ja
Hanna-Maarit Utriainen sekä tanssinopettajina Maija
Hoisko ja Marjo Terästö. Sirkuskoulun opetuksen lisäksi
opettajat vierailivat yksittäisillä ohjaajavierailuilla ja
leireillä ympäri Suomea.
Vierailijoina vuoden mittaan toimivat monet Sorin
Sirkukselta maailmalle lähteneet sirkustaiteilijat, alan
opiskelijat ja muut ammattilaiset: Mirja Jauhiainen,
Valpuri Kaarninen, Sanna Kopra, Nelli Kujansivu,
Liisa Näykki, Maria Peltola, Kerttu Pussinen, Matias
Salmenaho ja Ronja Vilponen.
Esiintymisasujen ja rekvisiitan suunnittelu, valmistus
ja huolto työllistivät puvustaja Kitte Klemettilän koko
vuodeksi. Sirkuksen puvustossa työskenteli myös
ompelija Suvi-Tuulia Lepola. Maneesimestari Jouni
Kivimäki on vastannut sirkuskeskukseen liittyvien
rakennustöiden tekemisestä ja valvonnasta ja tilan
huoltotöistä. Hänen vastuullaan on myös sirkuskoulun
ja esitysten sirkusvälineistön rakennus ja huolto sekä
turvallisuusasiat. Markkinointi, tiedotus, esiintymis- ja
kurssimyynti sekä tilavuokraus työllistivät tuottaja
Kaisa Tienvieren ja tämän äitiysloman sijaisena työskennelleen Piia Karkkolan.

Talouspäällikkö Hannu Peltolan tehtäviin kuuluu
taloushallinto kokonaisuudessaan, hankerahoitukset
ja henkilöstöhallinto. Kirjanpidon ja palkanlaskennan
teknisestä toteutuksesta huolehti tilitoimisto Talenom
Oy. Siistijänä ja kahvionpitäjänä jatkoi Pirjo Ervast
tukenaan Marja Järvinen huhtikuusta alkaen.
Siviilipalveluksensa tammikuussa päättänyt Benjamin
Danemann jatkoi kuukausipalkkaisena kiinteistönhoitotehtävissä, ja Leo Mäkisen (puvusto) siviilipalvelus
päättyi kesäkuussa.
Särkänniemen huvipuiston lavaesityksiä ohjasi neljä
opettajaa. Joulushow ja Kevätsirkus -esityksiin ja muihin
tapahtumiin palkattiin projektikohtaisesti muusikkoja,
maskeeraajia, lavastaja ja lavasterakentajia sekä valo- ja
äänisuunnittelijoita. Opiskelijaharjoittelijoita oli mm.
puvustamossa, maskeerausosastolla, lavastepajassa,
valo-osastolla sekä tuottajan assistenttina. Vuoden
aikana Sorin Sirkus maksoi eripituisista työsuhteista
palkkaa kaikkiaan 66 henkilölle.

8.2 Vanhempainrinki
Sorin Sirkuksen toiminnan tukijalka on ollut suuri
talkootyön määrä. Vanhempainrinki on vanhempien
vapaaehtoinen talkooryhmä, joka omalla työllään
antaa panoksensa sirkuskoulutoimintaan. Keväällä
vanhemmat osallistuivat Kevätsirkuksen kahvion pyörittämiseen. Vanhempainrinkiläiset hoitivat Joulushow
POKSIn väliaikatarjoilun, liikenteenohjauksen, narikkapalvelun, kannatustuotemyynnin ja osin siivouksen.
Vanhempainrinkiläiset keräsivät jälleen kiitosta iloisesta
ja auttavaisesta asenteesta ja sujuvasta toiminnasta.
Pelkästään Joulushow’n aikana vanhempainrinkiläiset
tekivät yli tuhat talkootuntia. Vanhempien tekemä
vapaaehtoistyö on edelleen korvaamattoman arvokas
apu sirkukselle. Rinki kokoontui perinteisesti tammikuussa 2015 juhlistamaan hyvin sujunutta talkoovuotta 2014.

Henkilökuntaa koulutettiin seminaareissa, kansainvälisten hankkeiden kautta ja elokuussa sirkuksen
omalla orientaatioviikolla, jolloin myös virkistäydyttiin
frisbee-golfin parissa. Heti tammikuun alussa viisi opettajaamme osallistui Cirque du Soleilin koulutukseen
Social Circus basic training. Tämä oli 10-päiväisen koulutuksen toinen jakso ja kuului osana päättyneeseen
Vaikuttava sirkus-hankkeeseen.
Erilaisia koulutuksia oli 18 ja koulutuspäiviä 27. Kun
tämä kerrotaan osallistujien määrällä, oli koulutuspäiviä yhteensä 142. Koko henkilökunta osallistui
ainakin yhteen koulutukseen, monet useampiin. Sorin
Sirkuksen työterveysasiat hoiti Tampereen Lääkärikeskus Oy Koskiklinikka. Henkilöstön ja toiminnan
vakuutukset ovat Pohjolassa.
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9. Talous
9.1. Olennaiset tapahtumat tilikaudel- 9.2 Arvio tulevasta kehityksestä
la ja sen päättymisen jälkeen
Kirjanpidon toiminnanaloittain esitetyssä tuloslaskelmassa toiminnanalaan 1 kuuluu taiteen perusopetuksen
yleisen oppimäärän ja varhaisiän opintojen opetustoiminta ja toiminnanalaan 3 taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän käsittävä opetustoiminta.
Toiminnanala 2 sisältää taiteen perusopetuksen ulkopuolisen toiminnan, kuten esim. Esiintyvät-ryhmän,
lyhytkurssit ja muun nuorisotoiminnan, toiminnanalanumero 21 sosiaalisen sirkuksen ja toiminnanala
numero 27 kansainvälisen toiminnan. Nämä kaikki
kolme toimialaa kuuluvat valtakunnallisen nuorisotyön
palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan. TA21 ja TA27
ovat alisteisia TA2:lle, ja siten myös näiden toiminnanalojen yleiskustannukset on vyörytetty TA2:lle.
Tilinpäätökseen on liitetty myös rahoituslaskelma
vuodelta 2014 vertailutietoineen. Vaikka kyseistä
laskelmaa ei lain mukaan tarvitse tehdä, katsotaan
sen täydentävän oikeiden ja riittävien tietojen antamista tilinpäätöksen osalta ja olevan siten hyvän
kirjanpitotavan mukaista.
Yhdistyksen toimintaan saatiin tilikauden aikana ulkopuolista rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
(OKM) yleisavustuksena 155 000 euroa käytettäväksi
vuoden 2014 nuorisotyötoiminnan kustannuksiin (150
000 € vuonna 2013). Lakisääteistä opetustuntikohtaista
valtionosuuttataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän käyttökustannusten kattamiseen saatiin 140
353 euroa (140 353 €). Sorin Sirkus saa valtionosuutta
vain 3220 oppitunnin mukaan, vaikka vuonna 2014
laajan oppimäärän toteutunut opetus oli 4635 oppituntia.Tavoitteena on edelleen, että valtionosuutta
saataisiin kasvatettua lisäoppituntien myöntämisen
kautta kattamaan kulujen kasvua. Ministeriö myönsi
lisäksi vuodelle 2014 erityisavustuksena nuorisotilan
peruskorjaamisesta ja varustamisesta aiheutuviin
kustannuksiin 70 000 euroa (86 500 €). Tampereen
kaupunki myönsi vuodelle 2014 toiminta-avustusta
118 000 euroa (120 000 €).
OKM:ltä saatiin lisäksi 40 000 euroa (päätös v. 2013)
palvelutoiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen
vuonna 2014 sekä 10 000 euroa teknologian käyttöönottoon opetuksessa ja 10 000 euroa kiinteistön
käyttökuluihin.
Alfred Kordelinin rahaston vuonna 2013 myöntämä
apuraha 4 000 euroa sosiaalisen sirkuksen toimintaan
käytettiin vuonna 2014. Loppuvuonna 2014 käynnistettiin Sorin Sirkuksen 30-vuotishistoriajulkaisujen
kokoamistyö, johon saatiin 8 000 euron apuraha Jenny
ja Antti Wihurin säätiöltä. Suomalais-ruotsalainen
kulttuurirahasto tuki Esiintyvät -ryhmän tutustumismatkaa Norrköpingin ja Tukholman sirkuskouluihin
3 000 eurolla.
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Tilikauden positiivinen tulos oli seurausta hyvin onnistuneesta esitystoiminnasta ja ilman erityisiä ongelmiasujuneesta sirkuskoulun juoksevasta toiminnasta.
Yhdistyksen vuodelle 2015 laadittu tulo- ja menoarvio
on alijäämältään 27540 euroa. Avustuksiin on budjetoitu juhlavuoden johdosta aikaisempaa suurempaa
kasvua.. Tämänhetkisten päätösten mukaan laajan
oppimäärän valtionosuus vuodelle 2015 nousee vain
hiukan, 141 895 euroon (140 353). Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt päätöksellään 27.1.2015
vuodelle 2015 yleisavustuksen nuorisotoimintaan,180
000 euroa, jossa on nousua 25 000 euroa, mikä on
tarkoitettu 30 -vuotisjuhlavuoden kuluihin. Tampereen
kaupungin toiminta-avustus vuodelle 2015 alenee
edelleen edellisvuoden tapaan, nyt 1 000 eurolla 117
000 euroon.
Vuonna 2015 on 30 -vuotisjuhlavuoden johdosta
asetettu painopiste sirkuksen näkyvyydelle, minkä
johdosta kaikissa tapahtumissa pyritään entisestään
tehostamaan tiedotusta. Näihin tapahtumiin liittyen
on tehty useita avustushakemuksia, joista on saatu
jo muutamia pienempiä päätöksiä. Kansainvälisessä
toiminnassa alkoi vuoden 2014 lopulla Erasmus+
ohjelman rahoittama Circus+ -hanke, jonka budjetti
on Sorin Sirkuksen osalta 14 435 euroa ajoittuen
kesään 2016 asti.
Vuosi 2014 oli sosiaalisen sirkuksen projektien suunnitteluaikaa. Sorin Sirkus on mukana hakemassa
yhteisrahoitusta TEIJO- tee itse taidetta ja osallistu
– hankkeeseen 2015- 2016. Hanke on neljän kulttuuritoimijan ja yhdeksän sosiaali- ja terveysalan toimijan
yhteishanke, jonka keskiössä on lastensuojelun piirissä
olevien lasten ja nuorten, erityistä tukea tarvitsevien
aikuisryhmien sekä laitoksissa asuvien ikäihmisten
osallisuuden lisääminen ja hyvinvoinnin monimuotoinen
tukeminen taiteen keinoin. Projektia hallinnoi Lasten
ja nuorten kulttuurikeskus PiiPoo ja Sorin Sirkus on
yksi osatoteuttajista. Alkuvuodesta 2015 saatiin tieto,
että hanke on saanut mittavan 200 000 euron myönteisen apurahapäätöksen Suomen Kulttuurirahaston
keskusrahastolta. Sorin Sirkus tulee toteuttamaan
sosiaalisen sirkuksen työpajoja Sopimusvuoren, Villa
Hockeyn ja Kylmäkosken vankilan kanssa. Projekti
aloitetaan keväällä 2015.
Yhdistys toimii omistamassaan kiinteistössä. Tilojen
kunnossapitäminen edellyttää varautumista korjausmenojen rahoittamiseen vuosittain, ja myös vuodelle
2015 on haettu OKM:n investointiavustusta aikaisempien vuosien tapaan.

9.3. Arvio taloudellisesta asemasta ja 9.4 Keskeisimmät talouden tunnuslutuloksesta
vut sekä talouden kehityksen yleiskuvaus
Vuoden 2014 ylijäämä oli 21872,19€ (vuonna 2013
17 587,74 €). Ylijäämä oli vuodelle 2014 laadittua
tulo- ja menoarviota positiivisempi, yhdistyksen syyskokouksen 2013 hyväksymässä vuoden 2014 tulo- ja
menoarviossa alijäämä oli 1 888 euroa.
Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 103 406 euroa
budjetoituja suuremmat. Eron syy on ollut varovaisuus tuottoja ennustettaessa ja opetuspalvelujen
myynnin kasvu.
Henkilöstökuluja kertyi tuottojen ylitystä vastaavasti 108 196 euroa ennustettua enemmän. Kasvuun
vaikutti mm. OKM:n myöntämä avustus palvelutoiminnan kehittämiseen, jolla voitiin palkata nuoria
kuukausipalkkaisiin työsuhteisiin. Poistot olivat 994
euroa budjetoituja pienemmät, muita kuluja syntyi
24 216 euroa budjetoitua vähemmän. Varainhankinnan
nettotuotto oli 22 296 euroa varovaista budjettia
suurempi ja rahoitusnettokulut 2 690 euroa budjettia
pienemmät.
Saatujen yleisavustusten määrä jäi 21 647 euroa
pienemmäksi kuin oli budjetoitu, mutta vähennys
korvautui muiden avustusten ja aikaansaatujen säästöjen kautta.
Yhdistyksen maksuvalmius säilyi koko tilikauden
ajan hyvänä.

Rahat ja pankkisaamiset olivat tilinpäätöshetkellä
344 269,43 € (273 721,39 €) ja lyhytaikaiset saamiset
56 549,00 € (89 204,10 €). Lyhytaikainen vieras pääoma
oli 214 218,07 € (203 779,08 €) (sisältää seuraavan
vuoden aikana erääntyviä pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä 49 730 €). Maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku
(quickratio) saa siten arvon 1,92(1,78). Omavaraisuusaste oli 28,9% (26,1 %). Tämän tunnusluvun käytössä
taloudellista tilaa arvioitaessa on huomioitava, että
yhdistys omistaa kiinteistön ja tontin. Kiinteistöön
kohdistuvien lainanlyhennysten ja korkojen osalta
Tampereen kaupungin myöntämä toiminta-avustus
on tarkoitettu kattamaan nämä menot. Samoin puolet
kiinteistön alkuperäisestä hankintahinnasta on katettu
opetusministeriön myöntämällä investointiavustuksella pienentäen siten kiinteistön tasearvoa.
Yhdistys on noudattanut varojen sijoittamisessa hallituksen linjauksen mukaan riskitöntä sijoituskäytäntöä
siten, että vapaita kassavaroja on sijoitettu ainoastaan
Tampereen seudun osuuspankissa olevalle pankkitilille, jatkuvalle tuottotilille ja OP-Henkivakuutuksen
matalan riskin korkorahastoon. Rahamarkkinoiden
alhaisista koroista ja sijoituskäytännöstä johtuen ovat
sijoitustuotot vähäisiä. Rakennus- ja irtain omaisuus
on vakuutettu vuosittain tarkistettua jälleenhankintahintaa vastaavaksi Pohjola Vakuutus Oy:ssä.
Tarvittaessa vakuutusta on tarkistettu myös useammin.
Yhdistyksellä on lisäksi toiminnan keskeytysvakuutus
sekä hallituksen vastuuvakuutus.
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Yhdistyksen tuotot tilikaudella 2014 (2013) muodostuivat seuraavasti:
1. Varsinaisen toiminnan tuotot 570306,35 €
(596 748,60 €)
2. Varainhankinnan tuotot 62 976,30 €
(72 046,28 €)
3. Rahoitustoiminnan tuotot 1 691,53 €
(1 338,06 €)
4. Yleisavustukset 413 353,00 € (410 353,00 €)
Yhteensä tuotot olivat 104 8318,18 € (108 0485,94€).
Lukuihin eivät sisälly vuonna 2014 saadut OKM:n
erityisavustukset nuorisotilan peruskorjaukseen ja
varustamiseen, joista 46 882,00 euroa on kirjattu
taseeseen käyttöomaisuus-investointien vähennykseksi
ja 28 457,70 euroa tuloslaskelman muiden kulujen
ryhmään kiinteistön korjauskulujen ja sirkusvälinehankintakulujen vähennykseksi. Kohtien 1-3 osuus
kokonaistuotoista on edelliseen vuoteen verrattuna
lähes ennallaan, 61 % (62 %).
Vastaavasti yhdistyksen kokonaiskulut vuonna 2014
olivat 1 026445,99€, johon sisältyvät poistot 55 405,67
€ (1 062898,20 € / 56 501,27 €).
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9.5 Saadut avustuspäätökset
• Opetusministeriö; yleisavustus 2014; Nuorisotyötoiminta 155000 €
• Tampereen kaupunki; toiminta-avustus 2014;
Toiminta-avustus 118000€
• Opetusministeriö; erityisavustus 2014; Ahlmanintien nuorisotila ja varusteet 70000 €
• Opetusministeriö; valtionosuus opetustuntien
mukaan 2014; Laajan oppimäärän käyttökustannukset 140353 €
• Opetusministeriö; valtionavustus taiteen perusopetukseen; Teknologian käyttö opetuksessa
-hanke 10000 €
• Opetusministeriö; ylimääräinen valtionavustus
taiteen perusopetukseen; Oppilaitoksen käyttökustannukset
10000 €
• Opetusministeriö; erityisavustuspäätös 2013; Palvelutoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen 2014
40000 €
• EU:n Erasmus+ ohjelma; Circus+ -hanke; 14435 €
• Jenny ja Antti Wihurin rahasto; 30-vuotishistoriajulkaisut 8 000 €
• Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto; Tutustuminen Norrköpingin ja Tukholman sirkuskouluihin 3000 €

10. Tiedotus
Sirkuskoulun tiedotuksen uudistamista jatkettiin
vuoden aikana. Otimme käyttöön Wilman yhä laajemmalla oppilasmäärällä, sekä laajemmin toiminnoin.
Viestintää sirkuskoulun ja kotien välillä tehostettiin ja
markkinoimme uusia tiedotuskanavia Wilmasta Instagrammiin sekä sirkuskoululaisille että laajemminkin.
Sorin Sirkuksen uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoi koko
vuoden ajan saavuttaen 502 tilaajaa loppuvuodesta.
Kuukausittainen uutiskirje kertoo niin sirkuskoulun
toiminnasta, tapahtumista ja tulevista esityksistä kuin
myös sirkuskoulun arjesta ja vierailijoista. Erityisesti
hyvää palautetta on tullut henkilöhaastatteluista,
joissa on kerrottu tarkemmin vierailevien opettajien,
entisten sorilaisten tai henkilökunnan kuulumisia ja
taustoja.
Sirkuksen aulaan hankittiin kaksi info-näyttöä syksyllä
2014, jotka auttoivat tiedotuksen tehostamisessa ja
lisäsivät huomattavasti viestinnän helppoutta sekä
sirkuslaisten arjessa että yleisölle esitysten aikana.
Infonäytöt palvelevat sekä tiedotuksessa, mutta
myös lisäävät turvallisuutta hätäilmoitus ja -ohjeistustoimintojen avulla.

Sirkuskouluun liittyvistä asioista ohjaajat jakoivat
tiedotteita harjoituksissa, ja niitä postitettiin myös
suoraan koteihin. Wilma-järjestelmän käyttö vakiinnutettiin. Oppilaat ja heidän huoltajansa pääsevät
seuraamaan Wilman kautta opetuksen kulkua ja
tulevia sisältöjä, lukemaan tiedotteita ja oppilaiden
edistymisestä kertovia kirjeitä. Wilman kautta myös
yhteydenpito opettajiin ja muuhun henkilökuntaan
on helppoa. Sähköpostia lähetettiin ja muuttuvia
osoitteita päivitettiin ahkerasti. Omilla nettisivuilla
kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista ja sirkuskouluun liittyvistä asioista. Myös sosiaalista mediaa
hyödynnettiin Facebookin ja Instagrammin kautta.
Sorin Sirkuksen toiminnasta on myös tiedotettu Vaikuttava sirkus –hankkeen internetsivuilla sekä Suomen
Nuorisosirkusliiton julkaisussa ”Sirkuspyramidi”.
Esitystoiminnan puolesta Sorin Sirkus näkyi paikallismedioissa (radio, lehdistö), TTT:n Hevosten keinublogin sekä Ylen televisiointien (TV:n lastenohjelmat
50-vuotta, Uuden vuoden vastaanotto) kautta useille
sadoille tuhansille katsojille ympäri Suomen.
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