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1. YLEISTÄ 
Vuosi 2011 oli Sorin Sirkuksen vauhdikas 26 toi-

mintavuosi. Alla muutamia kohokohtia vuoden 
tapahtumista:

•	Sirkuskoululaisia	oli	vuoden	loppuun	mennessä	
310
•	Kesän	 sirkusleireille	 osallistui	 340	 lasta	 ja	

nuorta
•	Sorin	 Sirkuksen	 esitys	 ja	 Taina	 Kopran	 juh-

lapuhe Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan 
rahaston apurahatilaisuudessa
•	Esiintyminen	 Pirkanmaan	 brändin,	 Tredean	
julkaisemistilaisuudessa
•	Nuorisosirkusliiton	 Nurtsi-	 sirkusfestivaali	
Espoossa	kesäkuussa
•	Esitykset	 Turun	 kulttuuripääkaupunkivuoden	
tapahtuman	 Future	 Circus-	 kansainvälisillä	 festi-
vaaleilla.
•	Tämän	 Kansallinen	 ESR-hanke	 ”Sosiaalinen	
sirkus”	 päättyi	 syksyllä,	 jolloin	 julkaistiin	 myös	
”Sosiaalisen	sirkuksen	hyvien	käytäntöjen	opas”.	
Uusi	 2-vuotinen	 ESR-hanke	 ”Vaikuttava	 sirkus”	
alkoi marraskuussa.
•	EU:n	 Leonardo	 da	 Vinci-	 hanke	 päättyi	
heinäkuussa.	 Tuloksena	 syntyi	 ”sosiaalisen	
sirkuksen	 opettajan	 ydinosaamisalueet”-verkko-
julkaisu.	Caravan	verkosto	haki	hankkeelle	jatkoa	
helmikuussa 2012. 
•	Loppuunmyydyt	 joulushow	 2011	 Nurja	 -esi-
tykset	 viehättivät	 yleisöä,	 esityksen	 näki	 piirua	
vaille	10	000	katsojaa!	

1.1 YHDISTYS JA HALLITUS
Kevätkokous	 pidettiin	 13.4.2011	 ja	 syyskokous	
9.11.2011	 Sorin	 Sirkuksen	 tiloissa	 ja	 kummankin	
kokousten	 päätteeksi	 nähtiin	 lasten	 ja	 nuorten	
esittämiä	Maneesi	haltuun!	-esityksiä.
Hallitukseen	 kuuluivat	 puheenjohtaja	 Taina	
Kopra,	 sekä	 seitsemän	 jäsentä:	 Markku	
Aulanko,	 Mika	 Lehtinen,	 Riitta	 Launis,	 Johanna	
Loukaskorpi,	 Tuula	 Martikainen,	 Riitta	 Nisso	 ja	
Harri	Paltila,	31.12.2011	saakka.	Hallitus	piti	vuoden	
aikana kuusi kokousta. 1.1.2012 alkaen hallituk-
seen	ovat	kuuluneet	puheenjohtaja	Taina	Kopra	
sekä	seitsemän	jäsentä:	Jouni	Kivimäki,	Johanna	
Loukaskorpi,	Mika	 Lehtinen,	Riitta	 Launis,	 Tuula	
Martikainen,	Harri	Paltila	ja	Markku	Rimpelä.
Sorin	 Sirkuksen	 jäsenmäärä	 oli	 vuoden	 2011	
lopussa	324	jäsentä,	joista	alle	18-vuotiaita	oli	292.

1.2 VAIKUTTAMINEN
Sorin	 Sirkuksen	 välittömään	 vaikutuspiiriin	
kuuluu	 yli	 300	 lasta	 ja	 nuorta	 vanhempineen,	
jotka	 osallistuvat	 toimintaan	 viikoittain.	 Monille	
perheille	 Sorin	 Sirkus	 on	 yhteinen	 harrastus,	
ja	 sirkustietoisuus	 leviää	 perheiden	 ja	 heidän	
lähipiirinsä	kautta	laajalle.	Sirkuskoulun	oppilaita	
tulee	 useista	 naapurikunnista	 Akaa,	 Kangasala,	
Lempäälä,	 Nokia,	 Orivesi,	 Pirkkala,	 Parkano,	
Sastamala,	Valkeakoski,	Vesilahti	ja	Ylöjärvi.
Sorin	 Sirkus	 osallistuu	 myös	 muutoin	 sirkus-
kentän	 kehittämiseen	 ja	 edistämiseen	 monin	
eri	 tavoin.	 Sirkuksen	 tirehtööri	 Taina	 Kopra	
toimii	 Opetushallituksen	 teatteri-,	 tanssi-	 ja	
sirkus-	 koulutustoimikunnan	 varajäsenenä,	
Taiteenperusopetusliiton	 yhteiskunnallisen	
vaikuttamisen	 YKÄ-työryhmän	 jäsenenä,	 sekä	
Esittävän	 taiteen	 oppilaitostenliiton	 hallituksen	
jäsenenä.
Kesäleirien	ja	erilaisten	työpajojen	kautta	tarjou-
tuu	useille	sadoille	eri-ikäisille	 lapsille,	nuorille	 ja	
aikuisille	 mahdollisuus	 kokea	 sirkustemppujen	
haasteellisuus	sekä	onnistumisen	elämyksiä.	
Sorin	Sirkuksen	pitkäaikaista	tieto-taitoa	ja	asian-
tuntijuutta	 erityisesti	 opetusasioissa	 käytetään	
hyväksi	 erilaisissa	 valtakunnallisissa	 ja	 kansain-
välisissä	sirkustaiteen	kehityshankkeissa.
Opetusministeriö	 antoi	 selkeän	 viestin	 Sorin	
Sirkuksen	 kyvyistä	 ja	 mahdollisuuksista	 vai-
kuttaa,	 nimeämällä	 meidät	 lokakuussa	 2010	
valtakunnalliseksi	 nuorisotyön	 palvelu-	 ja	
kehittämiskeskuskeksi.	 Olemme	 vuosia	 olleet	
mukana	 monissa	 kansallisissa	 ja	 kansainväli-
sissä	 hankkeissa,	 jotka	 edistävät	 sirkustaiteen	
kehitystä.	 Henkilökuntamme	 jäseniä	 istuu	 mon-
issa	 alan	 kehittämistä	 koskevissa	 työryhmissä.	
Olemme	 tuottaneet	 elämyksiä	 monelle	 katso-
jalle	 tai	 työpajojen	 kokijalle	 ja	 näymme	 värik-
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käästi	 sekä	 paikallisella	 että	 valtakunnallisella	
tasolla.	 Kansainvälisellä	 yhteistyöllä	 pysymme	
Eurooppalaisittain	 ajan	 hermoilla	 ja	 tuomme	
uutta	 tietoa	 Suomeen	 ja	 jaamme	 kokemuksi-
amme ulkomaille.

1.3 SEMINAARIT
Seminaareihin	osallistumalla	Sorin	Sirkus	pääsee	
paitsi	vaikuttamaan,	että	on	myös	ajan	hermolla	
sirkusalan tapahtumista. Vuonna 2011 osallistut-
tiin	mm.	näihin	seminaareihin:
•	NICE	meeting	Berliini	21.	–	26.9	(Jonna	Kivimäki)
•	TPO-	 liiton	 Taidekasvatuspäivät	 18.4.	 Espoo	
(Taina	Kopra)
•	Nordic	Circus	Year	 -seminaari	”	 	Future	Circus	
Arts	Education”	Turussa	Future	Circus	festivaalin	
yhteydessä	22.8.	(Taina	Kopra)
•	TPO	 liiton	 Virvatuli-seminaari	 Helsinki	 10.10.	
(Taina	Kopra	ja	Jonna	Kivimäki)
•	OPH:n	 pedagogisen	 kehittämisen	 seminaari	
Helsinki	31.10.	(Taina	Kopra	ja	Hanna	Moisala)
•	OPH:n	 teatteri,	 tanssi	 ja	 sirkus-	 koulutustoi-
mikunnan	 keskustelu	 seminaari	 13.1.2012	 (Taina	
Kopra)

2. TAITEEN PERUSOPETUS
Sorin	 Sirkuksen	 säännöllinen	 opetustoiminta	
on	 Tampereella	 annettavaa	 taiteen	 perusope-
tusta.	 Sirkusharrastus	 on	 suosittua	 ja	 syksyisin	
tulijoita	on	enemmän	kuin	ryhmiin	voidaan	ottaa.	
Lukukausien	 aikana	 pyrittiin	 saamaan	 mukaan	
mahdollisimman	 paljon	 uusia	 harrastajia,	 jotka	
jonottivat	 sirkuskouluun	 pääsyä.	 Sirkuskoulun	
lukuvuosi	 on	 33	 viikkoa.	 Kevätlukukausi	 alkoi	
11.1.2011	 ja	 päättyi	 22.5.2011,	 yhteensä	 18	 viik-
koa.	Hiihtoloma	oli	viikolla	9.	Syyslukukausi	alkoi	
22.8.2011	ja	päättyi	9.12.2011,	yhteensä	15	viikkoa,	
syysloma	oli	viikolla	42.
Sorin Sirkus on antanut taiteen perusope-
tusta	 vuodesta	 1993.	 Sorin	 Sirkus	 antaa	 yleisen-	
ja	 laajanoppimäärän	 mukaista	 opetusta.	

Opetushallitus	 hyväksyi	 taiteen	 perusopetuksen	
sirkustaiteen	laajan	oppimäärän	opetussuunnitel-
man	perusteet	vuonna	2005.	Jo	samana	vuonna	
Sorin	Sirkus	aloitti	 laajan	oppimäärän	kokeiluna.	
Opetussuunnitelma	 on	 hyväksytty	 Tampereen	
kaupungin	kulttuuri	 ja	vapaa-ajan	 lautakunnassa	
kesäkuussa	 2006.	 Opetusministeriö	 antoi	 Sorin	
Sirkukselle	 laajan	 oppimäärän	 järjestämisluvan	
5.11.2007	 ja	 samalla	 sirkuksemme	 pääsi	 lak-
isääteisen	tuntiperusteisen	valtionosuuden	piiriin	
1.1.2008	alkaen.
Kaikkiaan	 taiteen	 perusopetuksessa	 oli	 287	
oppilasta	vuoden	lopulla.	Halukkaita	oli	syysluku-
kauden	alussa	enemmän	kuin	aloittaviin	ryhmiin	
voitiin	ottaa.	Uusia	oppilaita	otettiin	pääsääntöis-
esti	 arpomalla	 niistä	 kesäleiriläisistä,	 jotka	 leirin	
jälkeen	 ilmoittivat	 halukkuutensa	 aloittaa	 varsi-
nainen sirkuskoulu.
Varhaisiän	 opinnot	 kestävät	 1	 –	 3	 vuotta.	 4	 –	
6-vuotiaat	 lapset	 käyvät	 harjoituksissa	 kerran	
viikossa	60	minuuttia.	2011	varhaisiän	opinnoissa	
oli	37	oppilasta	ja	opetusta	annettiin	165	oppitun-
tia.
Kouluiässä	 aloitetaan	 taiteen	 perusopetuksen	
yleinen	 oppimäärä,	 jonka	 laajuus	 on	 500	 oppi-
tuntia.	 Tämä	 tuntimäärä	 suoritetaan	 neljässä	
vuodessa.	 Harjoituskertoja	 viikossa	 on	 yhdestä	
kolmeen	 (2	 –	 6	 oppituntia	 /	 viikko).	 Yleisen	
oppimäärän	 jälkeen	 oppilaat	 valmistavat	 päät-
tötyön.	 	 2011	 yleisessä	 oppimäärässä	 oli	 130	
oppilasta	ja	opetusta	annettiin	1841	oppituntia.
Taiteen	 perusopetuksen	 laajan	 oppimäärän	
opetuksen	 laajuus	 on	 1300	 oppituntia.	 Laajan	
opinnot	 suoritetaan	 viidessä	 vuodessa	 ja	 harjoi-
tuskerrat	ovat	3	–	4	kertaa	viikossa	(6	–	8	ot/vko).	
Sekä	laajan	oppimäärän	perusopintojen,	2v	/	500	
ot,	että	laajan	oppimäärän	syventävien	opintojen,	
3v	 /	800	ot,	 jälkeen	oppilaat	valmistavat	päättö-
työn.	2011	laajassa	oppimäärässä	oli	120	oppilasta	
ja	opetusta	annettiin	3714	oppituntia.
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Sirkuskoulun	tapahtumia
•	KevätSirkus	”Dies”	21.	–	22.5.
Oppilaskoulun	 perinteinen	 kevätesitys	 keräsi	
maneesille	 jälleen	kaikki	 sirkuskoululaiset	 ja	 kat-
sojiksi	heidän	perheenjäsenensä	 ja	ystävät.	Yhtä	
tavallista	päivää	kuvaava	esitys	keräsi	noin	 1000	
katsojaa.	 Esityksiä	 oli	 neljä.	 Käsikirjoituksesta	
ja	 ohjauksesta	 vastasivat	 opettajamme	 Hanna	
Moisala	ja	Jani	Suihkonen.	Työryhmässä	oli	omien	
opettajien	ja	henkilökunnan	lisäksi	myös	eri	alan	
opiskelijoita,	 mm.	 valosuunnittelija	 Tampereen	
Ammattikorkeakoulusta,	 maskeeraajia	 Make-up	
Artist	academysta	ja	ompelija	Pirkanmaan	ammat-
tioppilaitoksesta.
•	Sirkuskoululaiset	 kävivät	 katsomassa	 Sirkus	
Helsingin	joulusirkus	”Accentoa”	tammikuulla
•	Sirkuskoululla	 järjestettiin	 Avoimien	 ovien	
päivät	 14.	 –	 16.3.	 ja	 24.	 –	 28.10,	 jolloin	 vanhem-
milla,	 sisaruksilla	 ja	 vaikkapa	 isovanhemmilla	 oli	
mahdollisuus	 käydä	 tutustumassa	 sirkuskoulun	
toimintaan	ja	jutella	ohjaajan	kanssa.	
•	Maneesi	haltuun	-tapahtumissa	nähtiin	sirkusk-
oululaisten	omia	esityksiä	13.4.	ja	9.11.
•	Laajan	ja	yleisen	oppimäärän	päättötyöt	esitet-
tiin	Maailman	sirkuspäivänä	16.4.
•	Pikkujouluja	vietettiin	7.	ja	8.12.

3.  ESIINTYVÄT -RYHMÄ
Taiteen	 perusopetuksen	 lisäksi	 sirkuskoulussa	
toimii	 esiintyvät	 -ryhmä,	 johon	 kuuluu	 reilut	
20	 nuorta.	 Sirkustirehtöörin	 valitsema	 ryhmä	
harjoittelee	 ympäri	 vuoden	 ja	 he	 osallistuvat	
erilaisiin	 tapahtumiin,	 projekteihin	 ja	 festivaal-
eille.	Esiintyvät	harjoittelevat	paljon	(keskimäärin	
20	oppituntia	viikossa),	ja	heistä	monilla	on	useita	
päälajeja	 ja	esiintymisnumeroita.	Sirkusteknisten	
tuntien	lisäksi	he	saavat	tanssi-	 ja	esiintymistaid-
ontunteja.
Esiintyvät	 -ryhmä	 teki	 vuoden	 aikana	 96	 esity-
stä.	Esitykset	vaihtelivat	 tilaisuudesta	 riippuen	5	
minuutin	yksittäisnumerosta	aina	kahden	tunnin	
kokonaisuuksiin asti.

Nurtsi	festivaali	9.	–	12.6.
Suomen	 Nuorisosirkusliiton	 festivaalille	 osal-
listuttiin	 puolen	 tunnin	 Gaala	 -kokonaisuudella,	
laajan	 oppimäärän	 oppilaiden	 15	 minuutin	
ZaoBella	 -kokonaisuudella	 sekä	 6	 yksittäisellä	
numerolla.	 Festivaali	 oli	 katselmus,	 jonka	 raati	
antoi sorilaisille loistavaa palautetta. Helteiseen 
Espooseen	 matkasi	 30	 sorilaista	 tapaamaan	
muita	sirkuskoululaisia	ympäri	suomen.	

Särkänniemi
Särkänniemen	 huvipuiston	 ulkoilmalavalla	
nähtiin	Sorin	Sirkuksen	esityksiä	29.6.–7.8.	
Kaksi	 15	 minuutin	 mittaista	 esitystä	 oli	 viitenä	
päivänä	 viikossa,	 maanantaista	 perjantaihin,	
yhteensä	 30	 päivänä.	 Esiintyjinä	 olivat	 sekä	
Esiintyvät	-ryhmän	nuoret	että	laajan	oppimäärän	
oppilaita.	Kukin	ryhmä	esiintyi	omalla	kokonaisu-
udellaan	 yhden	 viikon.	 Esityksiä	 harjoittivat	 Tiia	
Mugford,	Tytti	Vesamäki	ja	Hanna	Moisala.

Future	Circus	
Sorin	 Sirkus	 osallistui	 kutsuttuna	 Turun	 kult-
tuuripääkaupunkivuoden	 Future	 Circus	 -	 festi-
vaalille.	Festivaalin	järjesti	Turun	Taideakatemian	
sirkuslinja	yhteistyössä	FEDEC:n	kanssa	(European	
Federation	 of	 Vocational	 Circus	 Schools).	 Kaksi	
45min	 esitystä	 esitettiin	 Kupittaan	 seikkailupu-
iston	 Helmi-teltassa.	 Festivaalin	 päätösjuhla	 oli	
Sirkus	Finlandian	teltassa,	jossa	esiintyi	Finlandian	
ja	 suomalaisten	 ammattilaisten	 lisäksi	 Sorin	
Sirkuksen Matrix -vipulautanumero.

JouluShow	2011	Nurja
Joulushow’n	ensi-ilta	oli	pe	25.11.	Esityksiä	oli	kaik-
kiaan	23.	Suuren	suosion	vuoksi	itsenäisyyspäivän	
aattona	 järjestettiin	 yksi	 lisäesitys.	 Päiväaikaan	
esitettiin	 neljä	 koululaisesitystä	 Tampereen	
Taidekaaren	 tilaamana	 4-luokkalaisille.	
JouluShow	 2011	 keräsi	 yhteensä	 huikeat	 9910	
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katsojaa.	 18	 kokopitkän	 esityksen	 katsojamäärä	
katsomopaikoilla	oli	8050.	Neljän	päiväesityksen	
katsojamäärä	 oli	 1800.	 Käyttöaste	 oli	 lähes	 100	
prosenttia. 
Nurja	-esityksessä	oli	mukana	19	sirkuslaista	ja	5	
hengen	bändi.	Mahtavan	bändin	mukana	olo	oli	
sirkukselta	suuri	satsaus,	sillä	tukea	bändin	palk-
kaamisen ei saatu. Hienon palautteen saaneen 
esityksen	 ohjasi	 Taina	 Kopra	 ja	 musiikin	 sävelsi	
Petteri	 Hyvärinen.	 Ohjausassistentteina	 olivat	
Kamilla	 Nisso	 ja	 Saara	 Ahola.	 Puvustuksen	 oli	
suunnitellut	 sirkuksen	 oma	 pukusuunnittelija	
Kitte	 Klemettilä	 ja	 maskeeraussuunnittelun	 oli	
tehnyt	Jonna	Kivimäki.	Hiukset	 ja	peruukit	suun-
nittelivat	 Tiina	 Ryynänen	 ja	 Hanna	 Moisala.	
Valosuunnittelusta	 vastasi	 Eero	 Auvinen	 ja	
ääni-	 ja	 musiikkimiksauksesta	 Pekka	 Vesamäki.	
Lavastussuunnittelun	 teki	 Oskari	 Löytönen.	
Sirkustekninen	 toteutus	 ja	 rakentaminen	 olivat	
Jouni	 Kivimäen	 käsialaa	 ja	 katsomot	 täytti	 uusi	
tuottaja	Kaisa	Tienvieri.	 Vanhempainrinki	 vastasi	
kahviosta,	 tuotemyynnistä	 ja	muiden	 käytännön	
asioiden	sujuvasta	onnistumisesta	uuden	vastuu-
vanhemman	Pia	Väkevän	ja	osin	myös	edeltäjänsä	
Hanna-Maija	Siraisen	johdolla.

Poimintoja	tilatuista	esiintymisistä:
•	Suomen	 kulttuurirahaston	 Pirkanmaan	 rahas-
ton	apurahojen	jakotilaisuus,	esitys	Taina	Kopran	
puheen	yhteydessä	6.2.

•	Keskon	keväinen	kehittämispäivä	Nekalassa	
•	Tekniikan	 akateemisten	 liiton	 juhla	
Technopoliksessa	24.3.
•	Ilveksen	yökerho	Masquerade	-teemalla	25.3.
•	Kangasalan	 Kirkkoharjun	 koululle	 toteutettu	
sirkuspäivä	 11.5.,	 jossa	 esiintyjät	 kävivät	 yllät-
tämässä	 oppilaita	 kesken	 oppitunnin	 sirkustem-
puilla.	Oppilaat	näkivät	myös	sirkusesityksen.
•	Pirkanmaan	 alueen	 brändin	 julkistaminen	 ”	
Tredea”	Media	54:ssä	19.5.
•	Kukkaisviikkojen	 naperopäivänä	 Keskustorin	
lavalla	25.7.
•	Jonglöörit	 ja	 heidän	 opettajansa	 matkasivat	
myös	lokakuussa	5	–	3	–	1	-tapahtumaan	Helsinkiin.
•	Siltavalmennuksen	 10-vuotisjuhla	
Komediateatterin	Tapiola-salissa	8.9.
•	Mannerheimin	 lastensuojeluliiton	 Pirkanmaan	
osaston	 90-vuotisjuhla	 11.11.	 Tampere-talon	
Sorsapuistosalissa
•	Tampereen	 Ikean	 perhepäivän	 tapahtuma	

12.11.
•	Tampereen	 avokuntoutuksen	 tyhy-päivän	
yhteydessä	Sorin	Sirkuksella	7.12.
•	Yhteensä	96	esiintymistä	
Keikkojen	 merkitys	 on	 suuri	 sirkuksen	 näkyvy-
yden,	tunnettavuuden	ja	talouden	vuoksi.

4.  SOSIAALINEN SIRKUS
Sorin Sirkuksen sosiaalisen sirkuksen hank-
keet	 etenivät	 kahdella	 rintamalla,	 kansallisella	
ja	 kansainvälisellä	 tasolla.	 Hankkeiden	 tiimoilta	
sirkuksella	 kävi	 säännöllisesti	 ryhmiä	 harjoituk-
sissa	 päivisin.	 Sirkusopetuksen	 kohderyhmiin	
kuuluu	mm.	syrjäytymisvaarassa	olevia	ja	erityistä	
tukea	 tarvitsevia	 lapsia	 ja	 nuoria,	 maahanmuut-
tajia,	 päihdekuntoutujia,	 laitoshoidon	 asiakkaita	
ja	 näiden	 kohderyhmien	 parissa	 työskenteleviä	
työyhteisöjä.

ESR	-hankkeet
Kansallinen	 ESR,	 Euroopan	 sosiaalirahaston,	
”Sosiaalinen	 sirkus”	 -hanke	 aloitettiin	 syksyllä	
2009	 ja	 se	 päättyi	 31.10.2011.	Hanke	oli	 Tutkivan	
teatterityön	 keskuksen	 (Tampereen	 yliopisto)	
hallinnoima	 hanke,	 jonka	 päärahoittajana	 toimi	
Lapin	 elinkeino-,	 liikenne-	 ja	 ympäristökeskus.	
Hanke	 kuului	 Kolmas	 lähde	 -hankekokonaisuu-
teen,	joka	kehitti	kulttuuri-,	liikunta-	ja	nuorisoalo-
jen	kolmatta	sektoria	hyvinvointipalveluiden	tar-
joajana.
Sosiaalinen sirkus -hankkeen tavoitteena oli aut-
taa	 sirkusalan	 toimijoita	 tuottamaan	 laadukasta	
sosiaalisen	sirkuksen	opetusta.	Pyrkimyksenä	oli	
vakiinnuttaa	 sosiaalinen	 sirkus	 pysyväksi	 osaksi	
suomalaista	 sirkusalaa	 ja	 kuntien	ostamia	hyvin-
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vointipalveluita. Hankkeeseen osallistuneissa 
kunnissa huomattiin sosiaalisen sirkuksen mah-
dollisuudet,	 ja	 monet	 innokkaat	 perhetyönteki-
jät,	 koulujen	 rehtorit,	 sekä	 kulttuuritoimen	
johtajat	puhuvat	 jo	 toiminnan	puolesta.	Kahden	
vuoden	aikana	hankkeeseen	kuului	10	eri	ryhmää	
ja	 yhteensä	 81	 oppilasta.	 Hankkeen	 tuloksena	
saatiin	 Sosiaalisen	 sirkuksen	 hyvien	 käytäntöjen	
opas,	joka	käännettiin	myös	englanniksi.	Opas	on	
saanut	 paljon	 kiitosta	 sekä	 Suomessa	 että	 ulko-
mailla.
ESR-Sosiaalinen	sirkus	2011
•	Seminaari	28.¬	–	29.1
•	Kuntaseminaari	7.4.
•	Seminaari	8.4.
•	ESR-hankkeen	oppilaiden	kevätesitys	6.4.
•	Hankkeen	loppujulkaisu	15.9.

1.11.2011	alkoi	jatkohanke	”Vaikuttava	sirkus”,	jota	
hallinnoi	samat	tahot	kuin	edellisessä	hankkeessa.	
Uudessa kaksivuotisessa hankkeessa Sorin Sirkus 
on	 yksi	 viidestä	 osatoteuttajasta.	 Hanke	 kehit-
tää	 ja	 testaa	 sirkuksen	 hyvinvointivaikutusten	
tutkimiseen	 tarvittavaa	 metodia,	 joka	 jää	 hank-
keen	 päätyttyä	 sirkusten	 käyttöön	 toiminnan	
vaikutusten todentamista varten. Vaikutusten 
todentaminen	tekee	taiteen	hyvinvointivaikutuk-
set	näkyviksi	ja	auttaa	organisaatioita	palveluiden	
myymisessä.	Hanke	tiivistää	kuntien	 ja	sirkusten	
vuorovaikutusta painottamalla kuntien osallis-
tumista	myös	toiminnan	sisällön	suunnitteluun.
Vaikuttava	 sirkus	 -hankkeen	 soveltavassa	 ja	
sosiaalisessa	sirkuksessa	sirkustaidetta	käytetään	
osallisuuden,	yhteisöllisyyden	ja	arjen	toimintojen	
edistäjänä,	 osana	 sosiaali-	 ja	 terveydenhuoltoa	
sekä	 työhyvinvoinnin	 tukemisessa.	 Sirkus	 antaa	
taiteenmuotona	erinomaiset	edellytykset	sosiaal-
iseen	 työhön	 sen	 monipuolisuuden	 vuoksi.	 Se	
tarjoaa	 mahdollisuudet	 omien	 rajojen	 ylittämis-
een	monenlaisella	tekemisellä,	joista	jokainen	voi	
löytää	 oman	 vahvuutensa	 ja	 luovuutensa.	 Tytti	
Vesamäki	 toimi	 Sorin	 Sirkuksella	 hankkeen	 pro-
jektivastaavana.
ESR	–vaikuttava	sirkus	2011
•	aloitusseminaari	5.12.	

Leonardo	da	Vinci	-hanke
Kansainvälinen	EU:n	Leonardo	da	Vinci	-kumppan-
uushanke	 päättyi	 myös	 syksyllä.	 Kaksivuotinen	
hanke	 toteutettiin	 yhdessä	 seitsemän	 euroop-
palaisen	 sirkuskoulun	 ja	 Caravan-verkoston	
kanssa.	 Hankkeen	 näkökulma	 oli	 opettamisessa	
ja	opettajuudessa;	kuka	on	ja	miten	tulla	hyväksi	
sosiaalisen	sirkuksen	opettajaksi.	Hankkeen	pää-
tyttyä	julkaistiin	englanninkielinen	verkkojulkaisu	
”Framework	 of	 competences	 for	 social	 circus	
trainers”.	Opas	käännetään	myös	suomeksi.
Hankkeeseen	 liittyi	 2011	 vuoden	 aikana	 yksi	
”study	visit”	 -tapaaminen	Pariisissa	 ja	hankkeen	
päätöstapaaminen	 heinäkuussa	 Brysselissä.	
Sirkukset	 tekevät	 kukin	 tahollaan	omaa	 työtään	
sosiaalisen	 sirkuksen	 alueella	 ja	 näitä	 kokemuk-
sia	 sitten	 kootaan	 yhteen	 ko.	 hankkeen	 aikana.	
Kahden	 vuoden	 aikana	 tapaamisia	 oli	 yhteensä	
kuusi,	 joihin	 jokainen	sirkus	 lähetti	kaksi	edusta-
jaa.	 Edustajat	 olivat	 ohjaajia,	 johtajia,	 erityiso-
pettajia	 tai	 sosiaalisen	sirkuksen	yhteistyötahoja	
sirkusten oman valinnan mukaan. Kahden vuo-
den aikana Sorin Sirkukselta hankkeeseen kuului 
10	eri	ryhmää	ja	yhteensä	81	oppilasta,	samat	kuin	
ESR-hankkeessa.	 Myös	 Leonardo	 -hankkeelle	
haetaan	jatkoa.	
Leonardo	1	
•	Study	visit	Pariisi	8.-13.2.		
•	Bryssel	 3.-7.7.	 Hankkeen	 päätöstapaaminen,	
jossa	lehdistötilaisuus	ja	tulosten	julkaiseminen	

5. MUU OPETUS- JA 
OHJAUSTOIMINTA
Lasten	ja	nuorten	sirkuskoulun	lisäksi	sirkuksella	
on	 yhä	 enenevässä	määrin	muutakin	 opetustoi-
mintaa.	Sorin	Sirkuksen	ohjaajien	vierailut	leireillä	
ja	 kouluilla	 tavoittavat	 suuren	 määrän	 lapsia	 ja	
nuoria	ja	kasvavassa	määrin	myös	aikuisia	ympäri	
Suomea.

Leirit
Kesä-heinäkuussa	 Nekalassa	 järjestettiin	 sirkus-
päiväleirejä	4	–	6	-vuotiaiden,	7	–	9	-vuotiaiden	ja	
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10	 –	 14	 -vuotiaiden	 ryhmissä.	 Lisäksi	 järjestettiin	
myös	 teemaleirejä	 sekä	 perhesirkusleiri.	 Leirejä	
oli	 yhteensä	 16	 ja	 leiriläisiä	 noin	 340.	 Pisimmät	
leirit	 olivat	 arkiviikon	 pituisia	 kouluikäisten	
päiväleirejä	 ja	 lyhyimmät	 kolmepäiväisiä	 leirejä,	
jotka	 oli	 tarkoitettu	 alle	 kouluikäisille.	 Kesäleirit	
antavat monelle sellaisella mahdollisuuden 
kokeilla	 sirkustemppuja,	 jotka	 eivät	 pääse	 sään-
nöllisen	sirkusopetuksen	piiriin.	

Muut	kurssit	
Vuoden	 aikana	 toteutettiin	 parisenkymmentä	
sirkuskoulua,	 lyhytkurssia,	 tai	 pienempää	
sirkuskurssikokonaisuutta. Sirkuksella vietet-
tiin	 myös	muutamia	 sirkussyntymäpäiviä	 viikon-
loppuisin.	 Useiden	 esiintymisten	 yhteydessä	
on	 ollut	 sirkustemppupisteitä,	 joissa	 yleisö	 on	
päässyt	 kokeilemaan	 temppujen	 tekemistä.	
Opettajamme	veivät	tietoaitoa	myös	toisiin	kau-
punkeihin,	 Hanna	 Moisala	 vieraili	 säännöllisesti	
opettamassa	 Turun	 AMK:n	 sirkuslinjalaisia.	 Jani	
Suihkonen	kävi	syksyllä	opettamassa	sirkustaitoja	
Vaasassa	 Fria	 kristliga	 folkhögskolanin	 oppilaille	
heidän	 valmistaessa	 omaa	musikaaliesitystä	 toi-
sena	 vuonna	peräkkäin.	 Juha	Helppikangas	 kävi	
opettamassa	 Kansalaisfoorumin	 järjestämässä	
Sirkusohjaajakouluttajien	koulutuksessa.
Esimerkkejä	järjestetyistä	kursseista:
•	Aikuisten	 sirkuskurssi	 järjestettiin	 jälleen	
suuren	 kysynnän	 vuoksi	 sekä	 keväällä	 että	
syksyllä.	 Vuoden	 2011	 keväällä	 aloittelevien	 ryh-
mässä	 oli	 9	 ja	 jatkoryhmässä	 samoin	 9	 innostu-
nutta	ja	motivoitunutta	aikuissirkuslaista.	Syksyllä	
aloittavien	 ryhmässä	 sirkusteli	 10	 osallistujaa	 ja	
jatkoryhmässä	6	osallistujaa.
•	Keväällä	 ja	 syys-lokakuussa	 järjestettiin	
”Lavakarismaa”	 -niminen	 sirkustyöpajakoko-
naisuus	 keskitetyn	 erityisopetuksen	 4-luokkien	
oppilaille	 Nekalassa.	 Kokonaisuus	 muodostui	 13	
sirkustyöpajasta	sekä	JouluShow	Nurja	2011	kou-
lulaisesityksen	 katsomisesta.	 ”Lavakarismaa”	
-hankkeen	 tilaajana	 oli	 Tampereen	 Kaupungin	
Museopalveluiden	 Taidekaari,	 jonka	 yhtenä	

tehtävänä	on	kehittää	erityistä	tukea	tarvitsevien	
lasten	taidekasvatusta.	Taidekaaren	kautta	myös	
koko	 tamperelainen	 yleisopetuksen	 neljäsluok-
kalaisten	 ikäluokka	katsoi	Nurjan-	esityksen,	kai-
ken	kaikkiaan	n.	1300	oppilasta	ja	heidän	opetta-
jaansa.
•	Syksyllä	2011	Sorin	Sirkus	käynnisti	vauvasirkus-
toiminnan	Tytti	Vesamäen	johdolla.	Kursseille	oli	
runsaasti	innokkaita	tulijoita.
•	Ylioppilaiden	 terveydenhuoltosäätiö	 tilasi	 10	
kerran	kurssin	esitysjännityksestä	kärsiville	opis-
kelijoille.	
•	Syksyn	 aikana	 eri	 tahojen	 toivomat	 työhyvin-
vointikurssit	täyttivät	sirkuskoulun	tiloja	arkisin	ja	
viikonloppuisin.
•	Tampereen	Yliopiston	näyttelijäntyönlaitoksen	
opiskelijat	harjoittelivat	akrobatiaa	keväällä	Sorin	
Sirkuksessa.
•	Suomen	 Teatteriopiston	 opiskelijat	 ovat	
käyneet	päiväsaikaan	säännöllisesti	akrobatiatun-
neilla	Sorin	Sirkuksen	ohjaajien	opetuksessa.
•	Sirkusta	 on	 opetettu	 myös	 hip	 hopin	
Suomenmestaruusjoukkueelle,	 ja	 mm.	 ryh-
mäytetty	 Tampereen	 ammattioppilaitoksen	
palvelualan toisen vuosikurssin oppilaita.

6.	KANSAINVÄLISYYS
CARAVAN	 –	 European	 youth	 circus	 and	 educa-
tional	network
Caravan on kahdeksan eurooppalaisen nuoriso-
sirkuksen	 verkosto,	 jonka	 viides	 toimintavuosi	
2011	 oli.	 Mukana	 olevat	 maat	 ovat:	 Hollanti,	
Pohjois-Irlanti,	 Belgia,	 Luxemburg,	 Ranska,	
Espanja,	Romania	ja	Suomi.	Verkoston	tehtävä	on	
tehdä	 tiivistä	 yhteistyötä	 järjestämällä	 kursseja	
sekä	 opettajille	 että	 oppilaille	 ja	 vaihtaa	 tieto-
taitoa	 esim.	 sirkuskoulun	 organisaatiota	 ja	
taloutta koskevissa asioissa. Verkoston kotisivut 
ovat	 www.caravancircusnetwork.eu,	 josta	 löy-
tyy	 tietoja	 verkostosta	 ja	 sen	 jäsensirkuksista.	
Verkostolla	 on	 yksi	 työntekijä,	 joka	 palkattiin	
European	Active	body	-hankerahalla.	Vuoden	2011	
muut	 hankkeet	 voitiin	 toteuttaa	 mm.	 Youth	 in	
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Action	ja	Grundvik	–	EU:n	rahoitusohjelmien	tur-
vin. 
Vuoden 2011 aikana Caravan verkoston toimintaa:
•	Grundvik	 HipCirq	 hop	 training	 for	 trainers	
(Daniel	Huittinen,	Onni	Toivonen	ja	Seela	Wanvik)	
•	Youth	 in	 Action	 -hankkeen	 alainen	 nuorisota-
paamisen	 valmistelutapaaminen	 Luxemburgissa	
28.	–	29.5.	(Hanna	Moisala)
•	Hallituksen	kokous	4.7.	Bryssel	(Taina	Kopra)
•	Youth	 in	Action	nuorisovaihto	Luxemburgissa	
17.	–	24.7.	(Hanna	Moisala	ja	4	nuorta)
•	European	 active	 body	 Board	 meeting;	
Barcelona	27.9	–	1.10.	(Taina	Kopra)
•	Youth	in	Action	FUSION	VIBES:	French	Caribian	
hip	hop	-masterclass,	Cuadalube	13.	–	27.10	(Daniel	
Huittinen)
•	Helmikuussa	2012	vahvistui	Euroopan	kulttuu-
riohjelman	 rahoitus	Hip	Cirq	Europ’	 -hankkeelle.	
Tämä	sirkustaidetta	ja	uusia	katukulttuurin	muo-
toja	 (mm.	hip-hop,	parkour,	 freestyle)	yhdistävä	
hanke	tuo	esiin	uusia,	nousevia	taiteilijoita	ja	avaa	
eri	lähtökohdista	tuleville	nuorille	ovia	kulttuurin	
maailmaan.	 Sirkuksen	 ja	 katukulttuurin	 synnyt-
tämien	 taiteenlajien	 kautta	 hanke	 tutkii	 taiteen,	
liikkeen	 ja	 yhteiskunnallisen	 muutoksen	 välistä	
suhdetta. 
•	Youth	in	Action	Circus	and	Hip	hop	for	inclusion	
-seminaari	 Pariisissa	 21.	 –	 25.3.2012	 (TK,	 Petteri	
Savikorpi,	Seela	Wanvik)
FEDEC
European	 Federation	 of	 Vocational	 Circus	

Schools on ammattiin valmistavien eurooppa-
laisten sirkusoppilaitosten verkosto. He ottavat 
jäseniksi	myös	ammatilliseen	koulutukseen	valm-
istavia laadukkaita oppilaitoksia. Sorin Sirkus 
on	 nyt	 jäsenenä	 kolmatta	 vuotta.	 FEDEC:n	 toi-
mintaan kuuluu osallistuminen erilaisiin sirkusa-
lan	tapahtumiin;	työpajat,	festivaalit	ja	opettajien	
koulutus.	 Tehtävänä	 on	 myös	 mm.	 eurooppa-
laisen	sirkuskoulutusverkoston	kehittäminen.
NICE
Sorin Sirkus oli edelleenkin mukana kan-
sainvälisessä	 nuorisosirkusverkostossa	 NICE	

(Network	 of	 International	 Circus	 Exchange).	
Verkoston	 tavoitteena	 on	 mm.	 yhteistyö	 opet-
taja-	 ja	 oppilasvaihdoissa	 eri	 sirkusten	 kesken,	
uusien	 toimintatapojen	 ja	 opetusmenetelmien	
kartoittaminen.
Vuotuinen	NICE-	meeting	 järjestettiin	Berliinissä	
21.	 –	 26.9	 ja	 Suomea	 oli	 edustamassa	 opetta-
jamme	Jonna	Kivimäki.		
Kansainväliset	vierailut
Kaksi	 Sorin	 Sirkuslaista	 osallistui	 kesäkuussa	
European	 juggling	 convetion	 -tapahtumaan	
Münchenissä	 sekä	 Helsingissä	 järjestettyyn	
Nordic	 Juggling	 conventioniin	 Marko	 Akkasen	
ja	 Jani	 Suihkosen	 johdolla.	 Menestystä	 kertyi	
myös	 Prahassa	 järjestetyssä	 jojon	 EM-kisoissa,	
jossa	 Saska	 Särkilahti	 tuli	 kolmanneksi	
omassa	 sarjassaan.	 Sorilaisia	 oli	 mukana	 myös	
Joensuussa	 järjestetyssä	 diabolon	 ja	 jojon	
Suomenmestaruuskisassa,	 jonka	 kokonaiskilpai-
lun	 voitti	 opettajamme	Marko	Akkanen	 ja	 oppi-
laamme	Saska	Särkilahti	voitti	2D-	 ja	3D	sarjat	 ja	
sijoittui	kolmanneksi	laakagenoside	sarjassa.
Toukokuussa	 oli	 Young	 Stage-	 sirkusfestivaalit	
Sveitsin	Baselissa.	Kerttu	Pussinen	 läpäisi	 tiukan	
karsinnan	 ja	 valittiin	 esiintymään	 ilma-akroba-
tianumerollaan.	 Esityksen	 jälkeen	 tuomariston	
palaute	oli	ylistävää.
Venäläisen	 sosiaalisen	 sirkuksen	 ryhmä	 Upsala	

Circus tutustui Sorin Sirkuksen toimintaan 
syyskuussa.	 Tytti	 Vesamäki	 kertoi	 seikkaperäis-
esti	sosiaalisen	sirkuksen	tekemisestä.	Ryhmä	oli	
vaikuttunut	näkemästään	ja	toivoi	yhteistyön	jat-
kuvan sirkuksen tekemisen parissa.
Eurooppalainen	 neljän	 sirkusorganisaation	
yhteistyöhanke	 CasCas	 –	 experiment	 diversity	
toi	elo–syyskuun	vaihteessa	kymmenen	euroop-
palaista	 sirkusammattilaista	 ja	 sirkusorgan-
isaatioissa	 toimivaa	 ihmistä	 Suomeen	 tutustu-
maan	 täkäläiseen	 sirkuskenttään,	 toimijoihin,	
toimintamuotoihin	 ja	 rahoitukseen.	 Sirkuksen	
Tiedotuskeskuksen	 johdolla	 he	 vierailivat	 myös	
Sorin Sirkuksessa.
Sorin	 Sirkuksesta	 lähteneitä	 ja	 eurooppalaisista	
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sirkuskouluista valmistuneita Sorin Sirkuslaisia 
vieraili	 myös	 vanhassa	 kotisirkuksessa	 opetus-
tehtävissä;	 Saara	 Ahola,	 Sanna	 Kopra,	 Mirja	
Jauhiainen,	Matias	Salmenaho,	Kimmo	Hietanen,	
Pasi	Nousiainen,	Laura	ja	Ulla	Tikka.	Muita	vieraili-
joita	olivat	Sanja	Kosonen,	 Ilona	Jäntti,	Katerina	
Repponen,	 sekä	 Andreas	 Falck	 Ruotsista.	
Kaikki	 vierailijaopettajat	 pitivät	 lajikohtaisia	
erikoistunteja	 esiintyvät	 -ryhmäläisille	 ja	 laajan	
oppimäärän	oppilaille.

7. TOIMITILA
Salien	päiväkäyttö	oli	 vilkasta	kuluneen	vuoden	
aikana.	Suomen	Teatteriopisto,	Taidekaaren	työ-
pajat	 ja	 ESR/Sosiaalisen	 sirkuksen	 pajat	 olivat	
säännöllistä	 päivätoimintaa.	 Monet	 taiteilijaryh-
mät	 viihtyivät	Nekalassa	 useampien	päivien	 res-
idenssissä	mm.	Circus	Ruska,	Sirkus	Aikamoinen,	
DAD,	 Sanja	 Kosonen	&	 Ilona	 Jäntti.	Myös	 yksit-
täiset	 artistit	 käyttivät	 saleja	 sekä	 päivisin,	 että	
viikonloppuisin.	 Länsi-Suomen	 aluetanssin	 kes-
kus	 jatkoi	 sopimustaan	 sen	 toimiston	 sijainnista	
sirkuskeskuksen tiloissa. Aluekeskuksen kautta 
myös	tanssiryhmät	 ja	ammattitanssijat	harjoitte-
livat	 tiloissamme.	 Tilassa	 on	 tehnyt	 kuvauksia	
myös	 mm.	 TV	 2,	 Tampereen	 Työväenteatteri	 ja	
Tampereen	 ammattikorkeakoulun	 elokuva-	 ja	
TV-linja.

Sirkuskoulun aikana kaikki kuusi salia ovat iltaisin 
olleet	100	prosenttisessa	käytössä.	Siirtokatsomo	
on	ajettu	vuoden	aikana	sisään	erilaisissa	tilaisu-
uksissa monella erilaisella kokoonpanolla. 
Katsomon liikuteltavuus luo uusia mahdollisuuk-
sia	erilaisten	esitysten	ja	tilaisuuksien	järjestämis-
een.	 Tämä	 luo	 myös	 uusia	 haasteita	 ja	 inves-
tointeja	 esitystekniikan	 osalta.	 Siirtokatsomon	
korotuspukkien	 suunnittelu	 ja	 rakennutuksen	
kilpailutus	 aloitettiin	 syksyllä.	 Kilpailun	 voitti	
Virolainen	 TEMEKO.	 Korotuspukit	 tulevat	 käyt-
töön	kevään	2012	aikana.	Saleja	varten	hankittiin	
uusia	sirkusvälineitä	 ja	akrobatiamattoja	ja	tram-
poliinin	turvapäädyt.
Kiinteistö	 vaatii	 jatkuvaa	 kunnostusta	 ja	 uudel-
leen	 rakentelua	 niin	 sisä-	 kuin	 ulkotiloissa.	
Talkoolaiset	pitävät	 kevät-	 ja	 syystalkoot	 sisä-	 ja	
ulkotiloissa	maneesimestari	 Jouni	 Kivimäen	 joh-
dolla.

Residenssivierailuja
•	Undermän
•	Sirkus	Aikamoinen	huhtikuu	ja	kesäkuu
•	DAD	heinä-	ja	elokuu
•	Sanja	Kosonen	ja	Ilona	Jäntti	kesäkuu	ja	syyskuu

Sorin	Sirkuksessa	olleita	tapah-
tumia
•	Tampereen	Työväenteatterin	valokuvaus	 tam-

mikuussa
•	Circus	Ruska	Festival	22.1.	Sorilla	nähtiin	Sirkus	
Komponentin	esitys	Miehen	kylkiluu
•	Nuorten	verkostotyöpaja	27.1.
•	Moves	Nuori	kulttuuri	-tapahtuma	2.	–	3.4.
•	Keskon	kehittämispäivä	24.5.
•	Norssin	 musiikkiluokka;	 Popedan	 musiikki-
aiheinen	iltapäivä	28.5.
•	TV	 2	 Galaksi-nuortenohjelman	 juontojen	
kuvaukset	kesäkuussa
•	Jakobin	sirkuksen	tapahtuma	17.6.
•	Tampereen	 Teatterikesä/	 Prospero	 -hanke	
28.7.	–	8.8.	 (Tampereen	yliopiston	tutkivan	teat-
terityön	keskus)	ranskalainen	Noli	me	tangere	ja	
italialainen	La	menzogna
•	Enmac	insinööritoimiston	brändinjulkistamista-

pahtuma 2.9.
•	Ylioppilaiden	 terveydenhuoltosäätiön	 Tyhy-
päivä	24.9.
•	TV2	Ihmejuttu	-lastenohjelman	jakson	kuvaus
•	Suomen	teatteriopiston	oppilaat	kävivät	akro-
batiatunneilla	Sorin	Sirkuksen	opettajan	johdolla	
•	Tampereen	 Yliopiston	 näyttelijäntyön	 laitok-
sen	 opiskelijat	 kävivät	 akrobatiatunneilla	 Sorin	
Sirkuksen	opettajan	johdolla	
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8. HENKILÖKUNTA
Vuoden	 2011	 aikana	 sirkustirehtöörinä	 toimi	
Taina	 Kopra.	 Sorin	 Sirkus	 työllisti	 neljä	 kuu-
kausipalkkaista	 ohjaajaa;	 Taina	 Kopra,	 Juha	
Helppikangas,	 Jonna	Kivimäki	 ja	Hanna	Moisala.	
Tammikuulta	 2012	 Tytti	 Vesamäki	 aloitti	 myös	
kuukausipalkkalaisena,	 vastuualueenaan	 sosiaal-
inen	 sirkus.	 Viikoittain	 työskentelivät	 tuntipalk-
kaisina	 sirkusohjaajina	 Marko	 Akkanen,	 Veera	
Hakala,	 Ilona	Jääski,	Tiia	Mugford,	Elina	Mäkelä,	
Kamilla	 Nisso,	 Jenni	 Pylkkänen,	 Katja	 Ranta-
Penttilä,	Kalle	Ristikartano,	 Jani	 Suihkonen,	Heli	
Sten	 ja	 tanssinopettajana	 Onni	 Sarvela	 ja	 Maija	
Hoisko.	Sirkuskoulun	opetuksen	lisäksi	opettajat	
vierailivat	yksittäisillä	ohjaajavierailuilla	ja	leireillä	
ympäri	Suomea.	
Esiintymisasujen	 ja	 rekvisiitan	 suunnittelu,	
valmistus	 ja	 huolto	 työllistivät	 puvustaja	 Kitte	
Klemettilän	 koko	 vuodeksi.	 Maneesimestari	
Jouni	 Kivimäki	 on	 vastannut	 sirkuskeskukseen	
liittyvien	 rakennustöiden	 tekemisestä	 ja	 valvon-
nasta	 ja	 tilan	 huoltotöistä.	 Hänen	 vastuullaan	
on	 myös	 sirkuskoulun	 ja	 esitysten	 sirkusväli-
neistön	rakennus	ja	huolto	sekä	turvallisuusasiat.	
Markkinointi,	tiedotus,	esiintymis-	ja	kurssimyynti	
sekä	 tilavuokraus	 työllistivät	 uuden	 tuottajan	
Kaisa	Tienvieren.	Talouspäällikkö	Heikki	Räsäselle	
kuuluu	 taloushallinto	 kokonaisuudessaan,	 han-
kerahoitukset	ja	henkilöstöhallinto.	Kirjanpidosta	
ja	palkanmaksusta	huolehti	tilitoimisto.	Siistijänä	
ja	kahvionpitäjänä	jatkoi	Pirjo	Kivisalo.	Sirkuksella	
työskenteli	toukokuun	alusta	puuseppä-ompelija	
Merja	 Häcklin	 ja	 ompelija	 Suvi-Tuulia	 Lepola	
lokakuulta alkaen.
Esityksiin	palkattiin	projektikohtaisesti	maskeer-
aajia,	valosuunnittelijoita	ja	äänisuunnittelija.
KevätSirkuksen	 ja	 JouluShown	 aikaan	 opiskeli-
jaharjoittelijoita	 oli	 mm.	 puvustamossa,	 mas-
keerausosastolla,	lavastepajassa	ja	valo-osastolla.	
Vuoden aikana Sorin Sirkus maksoi eripituisista 
työsuhteista	palkkaa	yhteensä	60	henkilölle.	
European	Voluntery	Service	(EVS)	kautta	haettiin	
sirkusohjaajaa	 puoleksi	 vuodeksi.	 Sopiva	 hakija	

löytyi,	saksalainen	Stefan	Bauer	aloittaa	jaksonsa	
heti tammikuun 2012 alussa. 
•	Henkilökuntaa	koulutettiin	8.	–	10.8.	sirkuksen	
omalla	 orientaatioviikolla,	 jolloin	myös	 virkistäy-
dyttiin	 musiikkiteatteri	 Palatsin	 Blues	 Brothers	
-esityksessä.
•		 Sirkus	 Aikamoisen	 esitys	 käytiin	 katsomassa	
Helsingissä	lokakuulla.

Työehtosopimus
Sorin	Sirkus	ry	on	ollut	aloitteellinen	työehtosop-
imuksen	aikaansaamiseksi	 korvaamaan	nykyisen	
lähinnä	 työsopimuksiin	 liittyvän	 sopimusmal-
lin.	 Sorin	 Sirkus	 ry	 on	 jäsenenä	 Elinkeinoelämän	
keskusliitossa,	 joka	 on	 neuvotellut	 työntekijöitä	
edustavan	 liiton	 kanssa	 työehtosopimuksen	
saamiseksi.	Tällä	hetkellä	on	todennäköisin	vaih-
toehto,	 että	 yhdistys	 tekee	 aluksi	 talokohtaisen	
sopimuksen	 vuoden	 2012	 aikana	 ja	 valtakunnal-
lisen	 työehtosopimuksen	osalta	ollaan	aktiivisia,	
jos	 sellaista	 ollaan	 sirkustaiteen	 alalle	 vakavasti	
tavoittelemassa	EK:n	ja	työntekijäliiton	taholta.

Vanhempainrinki
Sorin	 Sirkuksen	 toiminnan	 tukijalka	 on	 ollut	
suuri	talkootyön	määrä.	Vanhempainrinki	on	van-
hempien	vapaaehtoinen	talkoorinki,	 joka	omalla	
työllään	 antaa	 taloudellisen	 panoksen	 sirkusk-
oulutoimintaan.	Vanhempainringin	 toiminta	 syn-
nyttää	myös	positiivisen	ja	innostuneen	ilmapiirin	
sirkuksen monipuoliseen toimintaan.
Pitkin	 vuotta	 on	 talkoovoimin	 viimeistelty	
niin	 sisätiloja,	 kuin	 tehty	 pihan	 kunnostus-
töitä.	 Keväällä	 vanhemmat	 osallistuivat	 taas	
innolla	 Kevätsirkuksen	 kahvion	 pyörittämiseen.	
Vanhempainrinkiläiset	hoitivat	Joulushow	Nurjan	
väliaikatarjoilun,	 liikenteenohjauksen,	 narik-
kapalvelun,	 tuotemyynnin	 ja	 osin	 siivouksen.	
Yleisöltä	 vanhempainrinkiläiset	 saivat	 kiitosta	
iloisesta	 ja	 auttavaisesta	 asenteesta	 ja	 käytän-
nön	 asioiden	 hyvin	 sujumisesta.	 Pelkästään	
JouluShown	aikana	vanhempainrinkiläiset	tekivät	
yli	 tuhat	 talkootuntia.	 Vanhempien	 tekemä	
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vapaaehtoistyö	 on	 edelleen	 korvaamattoman	
arvokas	 apu	 sirkukselle.	 Rinki	 kokoontui	 tammi-
kuun	loppupuolella	juhlistamaan	hyvin	sujunutta	
talkoovuotta 2011.

9.	TALOUS

9.1	OLENNAISET	TAPAHTUMAT	
TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN 
JÄLKEEN
Edellisen	 vuoden	 toimintakertomuksessa	

mainittu siirtokatsomon korotusosan hankinnan 
kilpailutus	saatiin	toteutettua	joulukuussa	2011	ja	
hankintapäätös	 tehtiin	 28.12.2011.	 Korotusosan	
toimitus	 tulee	 tapahtumaan	 keväällä	 2012.	
Hankinnan verollinen hankintahinta on noin 30 
000 euroa.
Yhdistyksen	toimintaan	saatiin	tilikauden	aikana	
seuraavaa	 ulkopuolista	 rahoitusta:	 Opetus-	 ja	
kulttuuriministeriö	 myönsi	 erityisavustuksena	
150	000	euroa	käytettäväksi	vuoden	2011	toimin-
nan	 kehittämiskustannuksiin	 (140	 000	 euroa	
vuonna	2010).	Lakisääteistä	opetustuntikohtaista	
valtionosuutta	 laajan	 opetuksen	 käyttökustan-
nusten	kattamiseen	saatiin	131	213	euroa	(129	157	
euroa	vuonna	2010).	Syyslukukaudella	2011	aloitti	
laajan	 oppimäärän	 opetuksessa	 kaksi	 uutta	 ryh-
mää.	 Tavoitteena	 on,	 että	 syyslukukauden	 2015	
alkaessa kaikilla taiteen perusopetuksen vuosi-
kursseilla	olisi	kaksi	ryhmää.	Tämä	kasvattaa	ope-
tustuntien	määrän	vuoden	2011	noin	6	500	ope-
tustunnista	noin	8	500	opetustuntiin	vuonna	2015	

(lukuihin	ei	sisälly	noin	1	000	esiintyväryhmäläisten	
opetustuntia,	 jotka	 eivät	 ole	 taiteen	 perusope-
tusta).	 Tämä	 vaikuttaa	 merkittävästi	 erityisesti	
laajan	 oppimäärän	 henkilöstökulujen	 kasvuun.	
Tavoitteena	 on,	 että	 valtionosuutta	 saataisiin	
kasvatettua	lisäoppituntien	myöntämisen	kautta	
kattamaan	 tästä	 syntyvien	 kulujen	 kasvua.	
Ministeriö	 myönsi	 lisäksi	 vuodelle	 2011	 erityisa-
vustuksena	 nuorisotilan	 peruskorjaamisesta	 ja	
varustamisesta	aiheutuviin	kustannuksiin	80	000	
euroa	(150	000	euroa	vuonna	2010).	Vuoden	2011	
aikana	maksettiin	 jo	 aiempina	 vuosina	 aloitettu-
jen	hankkeiden	päätyttyä	avustusten	 loppuerät.	
Kansainvälisen	 liikkuvuuden	 keskukselta	 (Cimo)	
eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun hankkeelle 
saatiin	avustuksen	loppueränä	1	054	euroa,	Nuori	
kulttuuri	 -lähettiläs	2010	toimintaan	saatiin	avus-
tusta	6	000	euroa,	sekä	Leonardo	da	Vinci	-hank-
keelle	avustuksen	loppueränä	3	200	euroa.	Alfred	
Kordelinin	 yleinen	 edistys-	 ja	 sivistysrahasto	
myönsi	sirkusvälineiden	hankintaan	3	000	euroa.	
Pirkanmaan	 ELY-keskuksen,	 sekä	 Pirkanmaan	
taidetoimikunnan	 v.	 2010	 myöntämistä	 työl-
listämistukiavustuksista	on	tuloutettu	tilikaudelle	
2011	suoriteperiaatteella	kohdistuva	osuus	14.844	
euroa.	Tampereen	kaupunki	myönsi	vuodelle	2011	
toiminta-avustusta	110	000	euroa	(114	000	euroa	
vuonna	2010).
Yhdistyksen	 vuodelle	 2012	 laadittu	 tulo-	 ja	
menoarvio	 on	 laadittu	 alijäämäisenä	 31	 660	
euroa.	 Syyskokouksen	 päätöksen	 mukaan	 vuo-
den 2012 osalta noudatettiin varovaisuutta tuot-
tojen	 kasvua	 arvioitaessa.	Avustukset	 ovat	 bud-
jetoituna	 vuoden	 2010	 tasolle.	 Tämän	 hetkisten	
päätösten	mukaan	valtionosuus	vuodelle	2012	on	
140	 352	 euroa.	Opetus-	 ja	 kulttuuriministeriö	on	
myöntänyt	päätöksellään	14.2.2012	vuodelle	2012	
valtionavustusta	 140	 000	 euroa	 käytettäväksi	
nuorisotyötoiminnan	 kustannuksiin.	 Tampereen	
kaupungin	toiminta-avustus	vuodelle	2012	on	118	
000 euroa.

9.2	ARVIO	TULEVASTA	KEHITYKSESTÄ
Yhdistykselle	 laadittu	 toiminta-	 ja	 taloussuun-
nitelma	 on	 päivitetty	 vuoden	 2014	 loppuun	
saakka.	Tavoitteena	on,	että	vuosille	2013	–	2014	
saataisiin	 talous	 ylijäämäiseksi.	 Tämä	 edellyt-
tää	 kuitenkin,	 että	 sekä	 ministeriön	 yleisavus-
tusta	 nuorisotyötoimintaan	 ja	 Tampereen	 kau-
pungin toiminta-avustusta saataisiin korotettua. 
Merkittävin	tavoite	on	kuitenkin	noin	1	300	lisäop-
pitunnin	 saaminen	 laajan	 oppimäärän	 opetuk-
seen	 vuosien	 2013	 -	 2014	 aikana	 ja	 sitä	 kautta	
saada	selkeä	kasvu	valtionosuuteen.
Yhdistykselle	 on	 laadittu	 investointiohjelma	
vuosille	 2012	 -	 2014.	 Tehdyn	 suunnitelman	
mukaan kokonaisinvestoinnit tulisivat olemaan 
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ko.	jaksolla	noin	229	000	euroa,	josta	ministeriön	
erityisavustukset	 kattaisivat	 157	 000	 euroa	 ja	
omarahoitusosuudeksi	 jäisi	 tällöin	72	000	euroa.	
Omarahoitusosuuden	 kattamiseksi	 yhdistys	 tar-
vitsee	 ylijäämäistä	 taloutta.	 Velanotolla	 näitä	
investointitarpeita	 ei	 ole	 syytä	 lähteä	 rahoit-
tamaan.	Vuodelle	2012	on	ministeriöltä	haettu	eri-
tyisavustusta	kiinteistö-	ja	varusteinvestointeihin	
82	 000	 euroa.	 Yhdistys	 sai	 kutsun	 ministeriön	
Nuorisoyksikön	 kanssa	 käytävään	 tulos-	 ja	 kehi-
tyskeskusteluun	 liittyen	 saatuun	 valtakunnal-
lisen	 nuorisotyön	 palvelu-	 ja	 kehittämiskeskuk-
sen	 asemaan.	 9.12.2011	 käydyssä	 keskustelussa	
saatiin	tietoa	mm.	siitä,	että	valtion	talousarvion	
(Veikkauksen	ja	raha-arpajaisten	voittovarat	nuor-
isotyön	 edistämiseen)	 kautta	 myönnettävistä	
avustuksista	tullaan	leikkaamaan	yleisesti	noin	10	
prosenttia koskien vuotta 2012. 
Yhdistys	 toimii	 omistamassaan	 kiinteistössä.	
Tilojen	 kunnossapitäminen	 edellyttää	 varau-
tumista	 korjausmenojen	 rahoittamiseen	 vuosit-
tain.	 Varsinkin	 energiakulujen	 kasvu	 on	 ollut	
merkittävä	 kuluja	 nostava	 tekijä	 viime	 vuosina.	
Vuoden	2011	 tilinpäätöksessä	 sähkön	 ja	 lämmön	
kulut	ovat	 laskeneet	edellisestä	vuodesta.	Tämä	
ei	 johdu	 tosiasiallisesta	 energian	 käytön	 supis-
tumisesta,	 vaan	 vuosien	 2009	 ja	 2010	 kulujen	
jaksotuksessa	 käytetyistä	 arvioista,	 jotka	 olivat	
todellista	suuremmat.	Elokuusta	2011	alkaen	myös	
sähkön	laskutus	on	siirtynyt	lukemaperusteiseen	
laskutukseen,	 joten	 tilinpäätöksen	 yhteydessä	
ei tulevaisuudessa ole tarvetta arvioida todel-
lisia	 energiakuluja.	 Koska	 kiinteistön	 käyttöaste	
on	 noussut	 ja	 tulee	 nousemaan	 edelleen	 mm.	
sirkuskoulun	oppilasmäärän	kasvun,	sekä	sosiaal-
isen	 sirkuksen	 toiminnan	 seurauksena,	 on	 esiin	
noussut	 tarve	saada	 lisää	varasto-,	 sekä	 teknisiä	
tiloja.	 Tällä	 hetkellä	 joudutaan	 osa	 yleisistä	
tiloista	 pitämään	 varastona,	mikä	 on	 käytännön	
ongelma.	 Yhdistys	 on	 käynnistänyt	 selvitystyön	
siitä,	millä	keinoin	voitaisiin	saada	em.	tiloja	lisät-
tyä	noin	400	neliön	tarvetta	vastaava	määrä.

9.3	ARVIO	TALOUDELLISESTA	
ASEMASTA JA TULOKSESTA
Vuoden	2011	ylijäämä	on	1	068,75	euroa	(vuonna	
2010	28	506,34	euroa).	Ylijäämä	oli	siten	lähes	vuo-
delle	2011	laaditun	tulo-	ja	menoarvion	mukainen	
(yhdistyksen	 syyskokouksen	 hyväksymä	 vuoden	
2011	tulo-	ja	menoarviossa	ylijäämä	575	euroa).
Syyskokouksen	 käsittelemään	 tulo-	 ja	
menoarvioon	 nähden	 toteutuneet	 luvut	 poik-
keavat tuloslaskelmassa seuraavasti: Kun varsi-
naisen	toiminnan	ja	varainhankinnan	tuottoja	oli	
budjetoitu	 tilikaudelle	 399	 794	 euroa,	 toteutui	
tuottoja	 420	 571,98	 euroa.	 Varsinaisen	 toimin-
nan	 ja	 varainhankinnan	 kulujen	 osalta	 syyskok-
oukselle	 esitettiin	 hyväksyttäväksi	 tulo-	 ja	
menoarviossa	 718	 912	 euroa,	 kun	 toteutuma	 oli	
730	 755,75	 euroa	 (poistot	 eivät	 sisälly).	 Sijoitus-	
ja	 rahoitustoiminnan	 luvut	 olivat	 lähes	 tulo-	 ja	
menoarviossa	esitetyn	suuruisia.	Yleisavustukset	
tulo-	ja	menoarviossa	2011	olivat	401	800	euroa	ja	
tilikaudella toteutui 391 213 euroa.
Hallituksen	 hyväksymän	 toimintaa	 ohjaavan	
budjetin	 ylijäämäksi	 oli	 maaliskuun	 2011	 aikana	
ennustettu	10	095	euroa.	Eroa	toteutuneeseen	yli-
jäämään	-9	026,25	euroa.	Tämä	tulo-	ja	menoarvi-
osta	oleva	erillinen	budjetti	on	 laadittu	mm.	sen	
vuoksi,	 että	 merkittävien	 avustuspäätösten	
osalta	saadaan	päätökset	yleensä	vasta	syyskok-
ousta seuraavan vuoden alkupuolella.

9.4	KESKEISIMMÄT	TALOUDEN	
TUNNUSLUVUT SEKÄ TALOUDEN 
KEHITYKSEN YLEISKUVAUS
Yhdistyksen	maksuvalmius	säilyi	koko	tilikauden	
aikana	 hyvänä.	 Rahat	 ja	 pankkisaamiset	 olivat	
tilinpäätöshetkellä	203	567,42	euroa	ja	lyhytaikai-
set	saamiset	32	787,15	euroa.	Lyhytaikainen	vieras	
pääoma	 oli	 151	 309,41	 euroa	 (sisältää	 seuraan	
vuoden	 aikana	 erääntyviä	 pitkäaikaisten	 laino-
jen	 lyhennyksiä	 49	 730	 euroa).	 Maksuvalmiutta	
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kuvaava	tunnusluku	(quick	ratio)	saa	siten	arvon	
1,56	 (vuonna	 2010	 1,55).	 Kassan	 riittävyyttä	
kuvaava	 tunnusluku	 saa	 arvon	 88	 päivää	 (rahat	
ja	 pankkisaamiset	 31.12.	 x365/kassasta	 maksut	
tilikaudella,	vuonna	2010	67	päivää).
Omavaraisuusaste	 oli	 20,5	 %	 (vuonna	 2010	
19	%).	 Tämän	 tunnusluvun	käytössä	 taloudellista	
tilaa	 arvioitaessa	 on	 huomioitava,	 että	 yhdistys	
omistaa	 kiinteistön	 ja	 tontin.	 Kiinteistöön	 koh-
distuvien	 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	 sijoi-
tuskäytäntöä	 siten,	 että	 vapaita	 kassavaroja	 on	
sijoitettu	 ainoastaan	 Tampereen	 seudun	 osuus-
pankissa	 olevalle	 pankkitilille	 sekä	 jatkuvalle	
tuottotilille.	Sijoituskäytännöstä	ja	sijoitusvarojen	
määrästä	 johtuen	 ovat	 sijoitustuotot	 vähäisiä.	
Rakennus-	 ja	 irtain	 omaisuus	 on	 vakuutettu	
vuosittain	tarkistettua	jälleenhankintahintaa	vas-
taavaksi	 Pohjola	 Vakuutus	 Oy:ssä.	 Tarvittaessa	
vakuutusta	 on	 tarkistettu	 myös	 useammin.	
Yhdistyksellä	on	lisäksi	toiminnan	keskeytysvaku-
utus	sekä	hallituksen	vastuuvakuutus.	
Yhdistyksen	 tuotot	 tilikaudella	 2011	 muodos-

tuivat seuraavasti:
1.	Varsinaisen	toiminnan	tulot	376	852,18	euroa
2.	Varainhankinnan	tulot	43	719,80	euroa
3.	Rahoitustoiminnan	tulot	1	323,63	euroa
4.	Yleisavustukset	391	213,00	euroa
Yhteensä	tuotot	olivat	813	108,61	euroa	(vuonna	
2010	 862	 056,57	 euroa).	 Lukuihin	 ei	 sisälly	 vuo-
delle 2011 saatu investointiavustusennakko 32 
000 euroa. Kohtien 1-3 osuus kokonaistuloista on 
52	%	(2010	54	%).
Vastaavasti	 yhdistyksen	 kokonaiskulut	 vuonna	
2011	olivat	812	039,86	euroa,	 johon	sisältyy	pois-

tot	58	354,50	euroa	(vuonna	2010	kokonaiskulut	
olivat	833	550,23	euroa	ja	siihen	sisältyvät	poistot	
57	060	euroa).

9.5	LISÄTIEDOT
Yhdistys	 liittää	osaksi	 tilinpäätöksen	kokonaisu-
utta	 rahoituslaskelman	 vuodelta	 2011	 sekä	 ver-
tailutiedon	vuodelta	2010.	Vaikka	kyseistä	laskel-
maa	 ei	 lain	 mukaan	 tarvitse	 tehdä,	 katsotaan	
sen	 täydentävän	 oikeiden	 ja	 riittävien	 tietojen	
antamista	 tilinpäätöksen	 osalta	 ja	 olevan	 siten	
hyvän	 kirjanpitotavan	 mukaista.	 Muilta	 osin	
tarvittavat	 lisätiedot	 annetaan	 tuloslaskelman,	
taseen	ja	rahoituslaskelman	liitetiedoissa.
Vuodelle	2012	tehdään	muutoksia	toiminnanalo-
jen	osalta.	Kun	yhdistys	vuonna	2010	sai	opetus-	ja	
kulttuuriministeriön	myöntämän	valtakunnallisen	
nuorisotyön	palvelu-	ja	kehittämiskeskuksen	ase-
man,	tarkoitti	tämä	samalla	sitä,	että	yhdistyksen	
toimintaan	 sovelletaan	 tältä	 osin	 nuorisolakia.	
Yhdistys	 ei	 enää	 voi	 saada	 harkinnanvaraista	
erityisavustusta,	 jota	 aiemmin	 saatiin	 käyttää	
muun	kuin	 laajan	oppimäärän	kustannusten	kat-
tamiseen,	 vaan	 uudessa	 tilanteessa	 saadaan	
Veikkauksen	 ja	 raha-arpajaisten	 voittovaroista	
nuorisotyötoiminnan	 edistämiseen	 yleisavus-
tusta.	Tätä	avustusta	ei	saa	käyttää	mm.	opetus-
toiminnasta	 aiheutuviin	 kuluihin.	 Toiminnanala	
2	 sisältää	 nuorisotyötoiminnan	 vuonna	 2012	 ja	
sille	 kohdistetaan	myös	yhdistyksen	 saama	min-
isteriön	 myöntämä	 yleisavustus.	 Toiminnanala	
1	 sisältää	 muun	 taiteen	 perusopetuksen,	 kuin	
laajan	oppimäärän	 tuotot	 ja	kulut.	Toiminnanala	
3	sisältää	laajan	oppimäärän	toiminnasta	aiheutu-
vat	tuotot	 ja	kulut	 ja	sille	kohdistetaan	valtiono-
suus.	Muiden	toiminnanalojen	osalta	ei	ole	muu-
toksia verrattuna vuoteen 2011.

9.6.	Saadut	avustukset
Avustustaulukossa on purettu aiempina vuosina 
jaksotettuja	avustuksia,	siltä	osin	kuin	saadut	lop-
ulliset	päätökset	ovat	antaneet	aihetta.

2011 Avustukset Päätöspäivä euroa
Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus 2011 Ahlmanintien nuorisotila ja varusteet 11.3.2011 283/628/2010 80000,00
Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus 2011 erityisavustus, toiminnan kustannukset 29.11.2010 760/628/2010 150000,00
Tampereen kaupunki toiminta-avustus 2011 20.1.2011 7438/12.03.00/2010 110000,00
Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtionosuus 
opetustuntien mukaan 2011 laajan oppimäärän käyttökustannukset 12.11.2010 8/221/2010 131213,00
Cimo, eurooppalainen vapaaehtoispalvelu loppuerä (päätös 2009, maksettu 2011) 1.4.2009 päätöspäivä, maksettu 1053,74
Pirkanmaan ELY-keskus, työllistämisavustus 25-vuotisjuhlashow`n valmistaminen 25.8.2010 Palautettu 6.5.2011 -1458,40
Cimo, Nuori Kulttuuri-lähettiläs 2010 Tilinpäätös 2010 7273€ saatu 6000€ oikaistu 2011 -1273,00
Cimo, Winter Visit in Sorin Sirkus/ennakko 2010 palaututetaan liikasuoritus ennakosta 2010 palautettu 2012 -450,75
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja 
sivistysrahasto 2007 sirkusvälineistön hankinta 26.10.2010 maksettu 28.12.2011 3000,00
Cimo, Leonardo da Vinci- kumppanuushanke 2009-11 Saadaan loppusuoritus 2011 maksettu16.11.2011 3200,00

2012
Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus 2012 Ahlmanintien nuorisotila ja varusteet haettu 82000,00
Opetus- ja kulttuuriministeriö, yleissavustus 2012 nuorisotyötoiminnan kustannukset 14.2.2012 210/628/2011 140000,00
Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtionosuus
opetustuntien  mukaan 2012 laajan oppimäärän käyttökustannukset 9.11.2011 OKM/19/221/2011 140353,00
Tampereen kaupunki toiminta-avustus 2012 31.1.2012 7491/12.03.00/2011 118000,00
Pirkanmaan taidetoimikunta, valtionavustus Joulushow 2012 puvustus ja lavastus 31.1.2012 334/2012 2500,00



15

10. TIEDOTUS
Sirkuskouluun	liittyvistä	asioista	ohjaajat	jakoivat	
tiedotteita	harjoituksissa	ja	niitä	postitettiin	myös	
suoraan	 koteihin.	 Sähköpostia	 lähetettiin	 myös	
ahkerasti	 -	 ahkerasti	myös	päivitettiin	 jatkuvasti	
muuttuvia	 osoitteita.	 Omilla	 nettisivuilla	 kerrot-
tiin	ajankohtaisista	tapahtumista	ja	sirkuskouluun	
liittyvistä	 asioista.	Myös	 sosiaalista	mediaa	 hyö-
dynnettiin	Facebook	-palvelun	kautta.
Sorin	 Sirkus	 sai	 palstatilaa	 lehdistöstä	 erito-
ten	 JouluShow	 -esityksien	 myötä.	 Arvosteluja	
ja	 muita	 juttuja	 oli	 mm.	 Helsingin	 Sanomissa,	
Aamulehdessä	 ja	 kaupunki-	 ja	 paikallislehdissä.	
Myös	paikalliset	radiot	tekivät	juttuja	ja	esityksen	
videoleike	pyöri	Aamulehden	www-sivuilla.

11. YHTEISTYÖ 
Jäsenyydet	ja	yhteistyökumppanit
Sorin	 Sirkus	 tekee	 monipuolisesti	 yhteistyötä	
useiden	 eri	 toimijoiden	 kanssa.	 Koulutukseen	 ja	
nuorisosirkukseen	liittyen	Sorin	Sirkus	on	
•	jäsenenä	Suomen	Nuorisosirkusliitto	ry:ssä		
•	jäsenenä	 Esittävän	 taiteen	 oppilaitosten	 lii-
tossa	(ETOL)
•	NICE,	 Network	 of	 International	 Circus	
Exchange,	jäsen
•	Caravan,	 European	 Youth	 Circus	 and	
Educational	Network,	jäsen
•	FEDEC,	 European	 Federation	 of	 Vocational	
Circus	Schools,	jäsen
•	EK	 Elinkeinoelämän	 keskusliiton	 kautta	 sirkus	
pääsee	 vaikuttamaan	 sirkusalan	 kehitykseen	
työnantajan	näkökulmasta.
Yhteistyötä	tehdään	paikallisten	sirkusalan	toim-
ijoiden	kanssa
•	Circus	Ruska
•	Lasten	ja	nuorten	kulttuurikeskus	Pii	Poo
•	Jakobin	sirkus
Sorin	Sirkus	on	kehittämässä	Tamperetta
•	Tampere	Tunnetuksi	ry:n	jäsen,	joka	mm.	tuot-
taa	tapahtumia	ja	tekee	kaupunkia	tunnetuksi
•	Lasten	Tampere	ry:n	jäsen

•	Sorin	 Sirkus	 on	 mukana	 Tampere	
Teatteripääkaupunki	 -verkostossa,	 joka	 tekee	
markkinointiyhteistyötä	 mm.	 messuilla	 ja	
yhteisillä	lehti-ilmoituksilla
Harjoitteluyhteistyötä	 tehdään	 sirkusopiskeli-
joiden	lisäksi	eri	opintolinjojen	kuten	artesaani-	ja	
lavaste-	 ja	 ompelulinjat,	 valosuunnittelu,	 esity-
stekniikka,	musiikin	koulutusohjelma	jne.
•	Turun	 Ammattikorkeakoulu/Taideakatemia/

Sirkus
•	Koulutuskeskus	 Salpaus/Sirkustaiteen	 koulu-

tus
•	Tampereen	Ammattikorkeakoulu
•	Pirkanmaan	 Koulutuskonserni-kuntayhtymä,	
PIRKO
•	Tampereen	ammattioppilaitos	
•	Make-Up	Artist	-koulu
Tilaa	vuokrataan	eri	taidealojen	käyttöön:
•	Tampereen	yliopisto/Näyttelijäntyönlaitos	har-
joitteli	kevätkaudella	sirkuksella
•	Suomen	Teatteriopiston	opiskelijat	harjoittele-
vat	akrobatiaa	Sorin	Sirkuksen	opettajan	johdolla	
tiloissamme
•	Tampereen	 yliopiston	 Tutkivan	 teatteri-
työn	 keskus	 teki	 yhteistyötä	 mm.	 sosiaalinen	
sirkus	 -hankkeen	 osalta	 ja	 tuotti	 Tampereen	
Teatterikesän	aikaan	kaksi	kansainvälistä	teatter-
iesitystä	Sorin	Sirkuksella.

12. YHTEENVETO
Vuosi	 2011	 oli	 taiteellisesti	 ja	 pedagogisesti	
kiireinen	 ja	 onnistunut.	 Lisääntynyt	 kansain-
välisyys,	 hankkeet	 ja	 monimuotoinen	 yhteistyö	
asettavat	 paljon	 uusia	 taloudellisia	 ja	 ihmis-
resurssien	 luomia	 haasteita.	 Laaja-alainen	 toi-
minta	 ja	 vaikuttaminen	 usealla	 sektorilla	 kehit-
tävät	 kuitenkin	 Sorin	 Sirkuksen	 toimintaa	 ja	
sirkustaidetta	 sekä	 Suomessa	 että	 Euroopassa.	
Katsomme	 tulevaisuuteen	 luottavaisesti	 ja	 jat-
kamme	 tasapainoilua	 myös	 tulevien	 haasteiden	
kanssa.

HALLITUS


