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Tiivistelmä Sorin Sirkuksen vuodesta 2018
Vuosi 2018 oli onnistunut sirkuskoulun, sosiaalisen sirkuksen ja esitystoiminnan kannalta.
Kehittämistyötä ja projekteja jatkettiin paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Syksyllä 2018 otettiin käyttöön uusien taiteen perusopetuksen perusteiden mukainen opetussuunnitelma ja koko sirkuskoulun rakenne muuttui.
Sosiaalisen sirkuksen saralla %TAIDETTA -hanke päättyi. Hanke onnistui juurruttamaan sirkuksen osaksi sosiaali- ja terveysalan tilaajaorganisaatioiden toimintaa. ESR-rahoitteinen Sirkuksesta siivet elämään -hanke jatkoi Taide in Action -hankkeessa aloitettua työtä, ja pääsi
vuonna 2018 hyvään vauhtiin. Sirkustyöpajoja ja välituntisirkuksia toteutettiin yhteistyössä
neljän tamperelaisen koulun kanssa. Lisäksi yhteistyö erilaisten sosiaalisen sirkuksen ryhmien kanssa Sopimusvuoren toiminta- ja asukasyksiköissä, Silta-valmennuksella, Kylmäkosken vankilassa ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa vakiintui.
Opetus- ja kulttuuriministeriön palvelu- ja kehittämiskeskusrahoituksen (PAKE) loppuminen
vuoteen 2017 työllisti johtoryhmää uusien rahoitussuunnitelmien myötä. Sirkuskoulun rakenteen tuomat muutokset sekä monet henkilöstövaihdokset asettivat myös haasteita talouden
ennustamisessa. Rehtori Kaisa Penny siirtyi uusiin tehtäviin ja hänen tilalleen valittiin Merja Koskiniemi. Myös opintosihteeri vaihtui ja tuottajien toimistossa oli vaihdoksia tiedossa.
Vaikka vuoden 2018 tulos oli tappiollinen, positiivista oli esitystoiminnasta ja ostopalveluista
saatujen tulojen kasvaminen
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1. Yleistä
Vuosi 2018 oli sirkuksen 33. toimintavuosi. Toiminnan tukirankana on jo vuodesta 1989 ollut
sirkuksen oma yhdistys Sorin Sirkus ry. Sorin Sirkus ry:n tarkoituksena on nuorten sirkustaiteen harrastuksen edistäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Tätä tehtävää yhdistys toteuttaa ylläpitämällä lasten ja nuorten sirkuskoulua, järjestämällä esitystoimintaa sekä tarjoamalla sirkusopetusta erilaisille kohderyhmille.
Sorin Sirkuksen välittömään vaikutuspiiriin kuuluu 500 toimintaan viikoittain osallistuvaa lasta ja nuorta vanhempineen. Monille perheille Sorin Sirkus on yhteinen harrastus, ja sirkustietoisuus leviää perheiden ja heidän lähipiirinsä kautta laajasti. Sosiaalisen sirkuksen ryhmien,
kesäleirien ja erilaisten työpajojen kautta useille sadoille eri ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille tarjoutuu mahdollisuuksia kokea sirkustemppujen haasteellisuutta sekä onnistumisen
elämyksiä. Sirkuskoulun vaikutuspiirissä on oppilaita ja sidosryhmiä useista Tampereen naapurikunnista ja kauempaakin: Akaasta, Hämeenkyröstä, Hämeenlinnasta, Kangasalta, Lempäälästä, Nokialta, Parkanosta, Pirkkalasta, Pälkäneeltä, Sastamalasta, Urjalasta, Valkeakoskelta, Vesilahdelta ja Ylöjärveltä.
Vuonna 2018 Sorin Sirkus kehitti ja edisti sirkustaiteen kenttää eri tavoin. Sirkustirehtööri
Taina Kopra toimi jäsenenä sekä opetushallituksen että Tampereen kaupungin asettamissa taiteen perusopetuksen sirkustaiteen opetussuunnitelmia kehittävissä työryhmissä. Hän
on eurooppalaisen Caravan-sirkusverkoston taloudenhoitaja ja hallituksen jäsen. Hän myös
jatkoi toimintaansa Tampereen yliopiston normaalikoulun neuvottelukunnan jäsenenä, Esittävien Taiteiden Oppilaitosten Liiton (ETOL) hallituksessa sekä Suomen Nuorisosirkusliiton
(SNSL) hallituksen varajäsenenä.
Rehtori Merja Koskiniemi toimi Tampereen kaupungin nimeämässä taiteen perusopetuksen
ohjausryhmässä sekä valtakunnallisen Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen ohjausryhmässä. Tuottaja Piia Karkkola toimi Suomen Nuorisosirkusliiton kansallisessa sosiaalisen sirkuksen jaostossa sekä Tampereen kaupungin järjestöedustamossa nuorisojärjestöjen edustajana. Tuottaja Christopher Hokkanen edusti Sorin Sirkusta Teatteripääkaupunki-tiimissä.

Sorin Sirkuksen pitkäaikaista tietotaitoa ja asiantuntijuutta erityisesti opetusasioissa levitettiin erilaisissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä sirkustaiteen kehityshankkeissa. Sorin
Sirkus oli mukana sirkustaiteen ja uusien sirkuspedagogisten menetelmien kehittämistyössä
sekä luomassa uusia toimintamalleja eri hankkeissa sosiaali- ja terveysalan kumppaneidensa kanssa. Sorin Sirkuksen taitavat opettajat vierailivat alan ammattioppilaitoksissa ja sirkusleireillä ympäri Suomen.
Sosiaalinen sirkus on olennainen osa Sorin Sirkuksen toimintaa. Sosiaalisessa sirkuksessa
sirkustaide toimii välineenä erityisryhmien kanssa työskentelyssä opettaen itsenäisyyttä, parantaen itseluottamusta ja antaen työkaluja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Sirkustoiminnan
pääpaino on ennakkoluulojen, ilon ja elämänhallintataitojen oppimisessa.

1.1 Yhdistys
Sorin Sirkuksella oli vuonna 2018 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 609, joista suurin osa oli
alle 18-vuotiaita. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.3.2018 ja syyskokous 31.10.2018 Sorin Sirkuksen tiloissa. Kummankin kokouksen yhteydessä nähtiin lasten ja nuorten esittämiä
Maneesi haltuun! -esityksiä.
Sirkuskoulussa oli syksyllä 2018 587 oppilasta. Tapahtumia ja esityksiä oli ympäri vuoden
runsaasti. Sirkuskeskuksen tilat täyttyivät päivisin ja iltaisin sekä harrastajista että ammattilaisista. Sirkus osallistui vahvasti myös kansainväliseen toimintaan vuoden aikana.
Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Markku Rimpelä sekä seitsemän jäsentä: Martti
Iso-Möttönen, Jaana Kaartinen, Jouni Kivimäki, Mika Lehtinen, Perttu Pesä, Jouni Raatikainen
ja Martti Silvennoinen. Hallitus piti vuoden aikana seitsemän (7) kokousta. Syyskokous valitsi
Markku Rimpelän jatkamaan puheenjohtajana vuoden 2019. Hallituksessa valittiin jatkamaan
samat jäsenet kuin vuonna 2018. Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy,
PWC, joka nimesi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Markku Launiksen, KHT.
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1.2 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehitysohjelma
Sorin Sirkuksen opetuksen sisällöt ja toimintatavat tukevat laaja-alaisesti voimassa olevan
opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman (LANUKE) strategisia tavoitteita ja osallistavat nuoria jo lähtökohtaisesti. Sirkustaiteen yhteistyön ja yhteisöllisyyden syvällinen tarve ja voima lähtevät temppujen turvallisuuden vaatimuksesta, esitystoiminnan tavoitteellisuudesta ja taiteenlajin marginaalista nousevasta historiasta. Tämä
välittyy kaikkeen sirkusopetukseen ja esitystoimintaan.

harrastus itsessään liikuttaa ja opettaa pitämään huolta omasta kehostaan ja psyykkisestä
terveydestään.
Pitkäjänteinen työ oppilaiden parissa ja oppilaan pitkä kaari harrastuksensa parissa mahdollistavat nuorten vierellä kulkemisen, heidän elämänsä seuraamisen ja tukemisen. Sirkuksen
opetustyön ohella tehdään usein nuorisotyötä syvemmässä ja laajemmassakin merkityksessä kuin vain taideharrastuksena.

Sorin Sirkuksen tunnuslause ”tekemällä oppii” pitää sisällään mahdollisuuden oppia omien
kokemusten, onnistumisten ja myös epäonnistumisten kautta. Toisaalta lause pitää sisällään nuorten vastuuttamisen oman oppimisensa ja tekemisensä aktiivisiksi edistäjiksi. Sirkus
tarjoaa näin mahdollisuuden koulun ulkopuoliseen oppimiseen ja itseymmärrykseen. Sirkus-
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2. Taiteen perusopetus (TA1 ja TA3)
Sorin Sirkus on antanut taiteen perusopetusta vuodesta 1993. Valtakunnalliset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet uudistettiin vuonna 2017. Tampereen kaupunki
hyväksyi sirkuskoulun uuden yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 7.6.2018. Laajan oppimäärän opetussuunnitelma toimitettiin pyydetysti opetus- ja kulttuuriministeriöön ja Sorin Sirkuksen hallitus hyväksyi sirkuskoulun koko opetussuunnitelman kokouksessaan 22.5.2018.
Sorin Sirkuksen opetussuunnitelmaan voi tutustua sirkuksen internetsivuilla.
Opetus sirkuskoulussa aloitettiin uudella opetussuunnitelmalla elokuussa 2018. Opetussuunnitelman muutoksessa on pyritty siihen, että opetus vastaisi yhä useamman oppilaan
toiveita ja tarpeita, sekä olisi sirkukselle taloudellisesti entistä kestävämpää.
Opetussuunnitelman suurin muutos on rakenteellinen: varhaisiän sirkuskasvatuksen (4 - 8
-vuotiaat) jälkeen oppilas voi valita joko yleisen tai laajan oppimäärän. Yleisessä oppimäärässä nuori harjoittelee kerran viikossa läpi koko oppimäärän. Yleisen oppimäärän laajuus on
500 oppituntia ja se suoritetaan seitsemässä vuodessa. Laajassa oppimäärässä harjoituskerrat kasvavat kahdesta harjoituskerrasta neljään kertaan viikossa. Erilaiset valinnaiset- ja
lisäopinnot mahdollistavat myös laajemman harjoittelun. Laajan oppimäärän laajuus on 1
300 oppituntia ja se suoritetaan seitsemässä vuodessa.
Yleinen ja laaja oppimäärä koostuvat opintokokonaisuuksista. Laajassa oppimäärässä oppilailla on mahdollisuus rakentaa yksilöllinen opintopolku myöhemmän vaiheen lajiharjoittelun
sekä valinnaisten opintokokonaisuuksien avulla. Esiintyjyys, aktiivisuus, luovuus sekä ryh-

mässä toimiminen ovat keskeisiä teemoja läpi koko opintopolun. Henkilökunnan kokemukset
uudesta opetussuunnitelmasta ovat olleet syksyn 2018 perusteella myönteisiä. Sisällöllinen
kehitystyö jatkuu saatujen kokemusten pohjalta.
Vuonna 2018 Sorin Sirkuksella ei toteutettu Virvatuli-itsearviointia sirkuskoulun toimiston
henkilömuutoksista ja työaikaresursseista johtuen. Sirkuksen hallinnossa todettiin myös, että
kesken syyslukukauden oppilaiden ja vanhempien on liian aikaista arvioida uutta opetussuunnitelmaa. Seuraava itsearviointi toteutetaan keväällä 2019.

2.1 Oppilasmäärät
Syyslukukaudella 2018 taiteen perusopetuksessa (varhaisiän sirkuskasvatus, yleinen- ja laaja
oppimäärä) aloitti 514 oppilasta, joista poikia oli 135 ja tyttöjä 379. Tämä on 141 oppilasta
enemmän kuin syksyllä 2017. Uuden opetussuunnitelman yleisen ja laajan oppimäärän rinnakkaisuus ja varhaisiän lisäryhmät mahdollistivat oppilasmäärän kasvattamisen.
Syyslukukauden uudet oppilaat otettiin pääosin Sorin Sirkuksen kesäleireille osallistuneista
ja sitä kautta sirkuskouluun hakeneista lapsista. Uuden opetussuunnitelman ansiosta vuonna
2018 lähes kaikki kiinnostuneet pystyttiin ottamaan sirkuskouluun, ja vain muutaman varhaisiän ryhmän kohdalla oppilaspaikkoja jouduttiin arpomaan. Lukuvuoden aikana ryhmien
mahdollisille vapaille tai peruutuspaikoille on otettu uusia oppilaita kysynnän mukaan.

Oppilaat ja oppitunnit vuonna 2018

Oppilaat 2018

Oppilaat 2017

Oppitunnit 2018

Oppitunnit 2017

Varhaisiän sirkuskasvatus

211

59

624

257

Yleinen oppimäärä

77

160

1 330

1 974

Laaja oppimäärä

226

154

4 342

4 714
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Sirkuskoulun lukuvuosi on 33 viikkoa. Kevätlukukausi alkoi 8.1.2018 ja päättyi 21.5.2018, kestäen yhteensä 18 viikkoa. Talviloma oli viikolla 9. Syyslukukausi alkoi 20.8.2018 ja päättyi
7.12.2018, kestäen yhteensä 15 viikkoa. Syysloma oli viikolla 42.
Opetussuunnitelman rakennemuutoksen vuoksi varhaisiän, yleisen ja laajan oppimäärän oppilas- ja tuntimäärät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin. Alla olevassa taulukossa
on esitetty oppilasmäärät ja oppitunnit vuonna 2018. Rinnalla on vuoden 2017 tiedot, joissa voi nähdä rakennemuutoksen vaikutuksia.2018 valmistui laajan oppimäärän
päättötöitä (vanha opetussuunnitelma)
13 kappaletta. Taiteen perusopetuksen
oppimäärän suorittaneista osa jatkaa
sirkuskoulun Esiintyvät-ryhmässä tai lajitunneilla lisäoppilaspaikoilla. 2018 sirkuskouluun myönnettiin neljä täyttä ja kaksi
puolikasta vapaaoppilaspaikkaa.

Sorin Sirkuksen

2.2 Sirkuskoulun tapahtumia
21.4.2018 järjestettiin Päättötyöfestivaalit
2018 -tapahtuma. Festivaleilla nähtiin yleisen oppimäärän kahden ryhmän esityksiä,
kaksi laajan perusopintojen päättötyöesityskokonaisuutta sekä laajan oppimäärän
syventävien opintojen päättötyöesityksiä.
Yleisöä oli 645 katsojaa.
Kevätsirkus Trashlantis keräsi katsomoon
sirkuskoululaisten perheenjäsenet ja ystävät. Ajankohtaiseen asiaan kantaaotta-

An
TRASHLANTIS
kevätsirkus 2018

PE 18.5. klo 18:00
la 19.5. klo klo 13:00 & 17:00
Ma 21.5. klo 18:00
Liput: Aikuiset 13€
Lapset ja nuoret (alle 16v.) 9€
Sirkuskoululaiset 3€

vassa tarinassa roskaamiseen kyllästynyt meri suuttui ja lapsiryhmä päätyi seikkailuun pinnan alle, missä karu totuus merenalaisen maailman tilanteesta paljastui.
Kevätsirkusesityksen neljä näytöstä järjestettiin 18. - 21.5.2018 välisenä aikana. Käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastasivat sirkuskoulun opettajat Kamilla Nisso ja Elina Mäkelä.
Pukusuunnittelusta vastasi Kitte Klemettilä, valosuunnittelusta Nadja Räikkä ja maskeeraussuunnittelusta Jonna Kivimäki. Sirkustekniikasta ja lavasteista vastasivat Jouni Kivimäki ja
Benjamin Danemann.
Avointen ovien viikot järjestettiin 19. - 23.2.2018 ja 8. - 12.10.2018. Tällöin vanhemmilla, sisaruksilla, isovanhemmilla ja muilla sirkuksen ystävillä oli mahdollisuus käydä tutustumassa
sirkuskoulun toimintaan ja keskustella ohjaajien kanssa.
Samoin kaksi kertaa vuodessa Sorin Sirkus ry:n vuosikokouksen yhteydessä järjestettävässä
Maneesi haltuun! -tapahtumassa nähtiin sirkuskoululaisten esityksiä 28.3. ja 31.10.
Sirkuskoulun pikkujouluja vietettiin ryhmittäin 3. - 5.12.2018 välisenä aikana.

2.3 Hankkeet
Vuonna 2018 päättyi Sorin Sirkuksen hallinnoima kaksivuotinen taiteen perusopetukseen liittyvä hanke Yhdessä uudistuen. Kuuden Esittävien taiteiden oppilaitosten liiton (ETOL) jäsenkoulun hankkeen tavoitteena oli syventää taiteenperusopetuskentän muutosvaiheessa oppilaitosten opetussuunnitelmatyöosaamista sekä laajentaa ja kehittää oppilaitosten välistä
yhteistyötä vertaistyöskentelyä kehittämällä.
Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin tapoja tehdä opetussuunnitelmatyötä yli oppilaitosrajojen. Keskeiset teemat liittyivät opetussuunnitelmatyöhön, vertaisryhmätyöskentelyyn sekä
oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnitelmiin.

www.sorinsirkus.ﬁ
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Kolme hankkeen neljästä koulutustapaamisesta järjestettiin vuonna 2018: Sorin Sirkuksessa (Tampere 10. - 11.2.2018), Taidekoulu Estradissa (Lappeenranta 13.4.2018) sekä Espoon
esittävän taiteen koulussa (Espoo 5.12.2018). Hankkeen koordinoinnista ja hallinnosta vastasi Sorin Sirkus, ja jokaisen koulutustapahtuman sisällöstä vastasi koulutuksen järjestänyt
oppilaitos yhteistyössä Sorin Sirkuksen kanssa.
Sorin Sirkuksesta koulutustapaamisiin osallistui tirehtöörin ja rehtorin lisäksi Tampereella
kolme opettajaa, tuottaja ja opintosihteeri sekä Espoossa neljä sirkuskoulun opettajaa.

Valtakunnallisessa hankkeessa mukana olleet taiteen perusopetusta tarjoavat koulut olivat
• Circus Helsinki, Helsinki
• Espoon esittävän taiteen koulu, Espoo
• Oulun taidekoulu, Oulu
• Sorin Sirkus, Tampere
• Taidekoulu Estradi, Lappeenranta ja
• Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu, Tikkurila.
Sorin Sirkus oli mukana Opetushallituksen rahoittamassa Taiteen perusopetusliiton Luotsit-hankkeessa. Hankkeessa tuettiin paikallisten opetussuunnitelmien laatimista. Hanke
sisälsi kolme taidealoille yhteistä koulutuspäivää sekä neljä alakohtaista koulutuspäivää.
Hankkeessa oli mukana 200 oppilaitosten opetussuunnitelmatyöstä vastaavaa henkilöä, jotka osallistuivat yhteensä seitsemään lähiopetuspäivään vuoden aikana (2017 - 2018).
Sorin Sirkusta edustivat sirkustirehtööri Taina Kopra, rehtori Kaisa Penny ja hänen jälkeensä
rehtori Merja Koskiniemi. Taidealakohtaisissa päivissä oli mukana myös opettajia.
Luotsit-hanke jatkui syksyllä 2018 Luotsit II -hankkeena. Luotsit II -hankkeen tavoitteena on
lisätä opettajien ja rehtoreiden opetussuunnitelmaosaamista, arvioida elokuussa 2018 käyttöön otettuja paikallisia opetussuunnitelmia sekä lisätä valmiuksia käyttää uudistettua opetussuunnitelmaa. Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää ja kolme itsenäisen työskentelyn
jaksoa vuosina 2018 - 2019.
Luotsit II -hankkeen ensimmäisiin koulutuspäiviin ovat osallistuneet sirkustirehtööri Taina
Kopra ja rehtori Merja Koskiniemi. Hankkeessa mukana olevat taiteenalat ovat kuvataide, arkkitehtuuri, audiovisuaaliset taiteet, käsityö, musiikki, sanataide, sirkus, teatteri ja tanssi.
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3. Esiintyvät-ryhmä (TA2)
3.1 Yleistä
Taiteen perusopetuksen lisäksi Sorin Sirkuksella toimii Esiintyvät-ryhmä, johon kuului vuoden
2018 aikana 20 nuorta. Sirkustirehtöörin valitsema ryhmä harjoittelee ympäri vuoden ja ryhmän oppilaat edustavat Sorin Sirkusta erilaisissa tapahtumissa, esityksissä, projekteissa ja
festivaaleilla. Esiintyvät-ryhmän oppilaat harjoittelevat keskimäärin 16 - 20 oppituntia viikossa, heillä on useita päälajeja sekä omat esiintymisnumeronsa. Sirkusteknisten tuntien lisäksi
opetusta annetaan tanssissa ja esiintymistaidossa.
Vuonna 2018 esiintyvien taituruutta pääsi seuraamaan elävänä elämyksenä yli 35 000 katsojaa, ja television välityksellä katsojia oli satoja tuhansia. Esitykset vaihtelivat tilaisuudesta
riippuen viiden minuutin yksittäisnumeroista aina kahden tunnin kokonaisuuksiin asti.
Ryhmän toiminta alkoi heti tammikuussa vuodenvaihteen joulushow Kinahmin esityksillä ja
jatkui aktiivisena harjoitusten, keikkojen sekä koti- ja ulkomaille suuntautuneiden festivaalimatkojen merkeissä. Ryhmän nuorten ja sirkuksen henkilökunnan yhdessä toteuttama Meidän Stage järjestettiin huhtikuussa ja lokakuussa 2018.

mettilä (pukusuunnittelu), Oskari Löytönen (lavastussuunnittelu), Malla Tallgren (kampaussuunnittelu) ja Jonna Kivimäki (maskeeraussuunnittelu). Sirkusteknisistä ratkaisuista vastasi
maneesimestari Jouni Kivimäki. Äänisuunnittelusta vastasivat Joona Kukkola ja Pekka Vesamäki.
Näytöskausi jaksotettiin 23.11.2018 - 6.1.2019 väliselle ajalle. Näytöksiä oli yhteensä 22, joista 18 toteutui vuonna 2018. Lisäksi ennen ensi-iltaa järjestettiin kaksi koululaisnäytöstä sekä
kenraalinäytös.
Yleisradio TV 2 teki syksyllä Näin me sen teimme -seurantadokumentin joulushow´n valmistamisesta ja Joulushow-esitys myös taltioitiin. Seurantadokumentti ja esitystaltiointi esitetään
Yle Teemalla pääsiäisenä 2019. Joulushow´n täyttöaste oli 100 %. Varsinaisten esitysten katsojamäärä oli 10 252, lisäksi koululaisnäytöksissä ja kenraalinäytöksessä oli 1 275 katsojaa,
yhteensä oli katsojia 11 527.

3.3 Muut esiintymiset

3.2 Joulushow

3.3.1 Taidekaari-esitykset

Vuosi 2018 oli modernin sirkuksen 250 vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden hengessä joulushow
otti vaikutteita tästä värikkäästä perinteisestä sirkuksesta maneeseineen, vankkureineen ja
sirkusfriikkeineen. Ripaus draamaa, paljon glamouria ja huumoria sekä nuorten hurmaavaa
taitoa ja silmiinpistävää energiaa palkitsivat viime vuonna tuhansia Sorin Sirkuksen ystäviä.

Osana Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusohjelmaa koulujen 4-luokkalaisille suunnattuja tunnin mittaisia Kinahmi-esityksiä järjestettiin vuoden 2018 toukokuussa yhteensä kuusi,
ja esitykset keräsivät yhteensä 2 156 katsojaa. Taidekaari-esitysten lisäksi Taina Kopran ohjaamasta show´sta järjestettiin yksi yleisölle avoin lisäesitys.

Sorin Sirkus -esitys sai ensi-iltansa 23.11.2018. Tirehtööri Taina Kopran käsikirjoittama ja ohjaama joulushow sai jälleen erinomaisen vastaanoton sekä yleisöltä että kriitikoilta. Esiintyjiä
lavalla nähtiin 21.

3.3.2 Särkänniemi

Vahvasti visuaalisen esityksen ilmeestä vastasivat Eero Auvinen (valosuunnittelu), Kitte Kle-

Sorin Sirkus työllisti kesällä kahdeksan nuorta Särkänniemen huvipuistossa. Nuoret muodostivat kaksi eri esiintyjätiimiä. Tiimit suunnittelivat ja valmistivat esityksen itsenäisesti ja teemana oli iloinen jäätelökesä.
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Kahdesti päivässä esiinnyttiin Huvilavalla ja kerran päivässä yleisön seassa puistossa. Esityspäiviä oli yhteensä 35 ja esityksiä yli 70, 2.7. - 5.8.2018 välisenä aikana. Esiintyjät olivat Ebenezer Ackom-Aidoo, Aapo Honkanen, Henri Kannisto, Iitu Kivimäki, Natalia Koskela, Simon
Llewellyn, Laura Savolainen ja Sampo Suihkonen.

Jouni Kivimäki vastasi lavastusten ja koko esityksen tekniikan siirtämisestä Tukholmaan. Valoista vatsasi Jaakko Sirainen ja äänistä Juho Fabrin. Mukana olivat pukusuunnittelija Kitte
Klemettilä, maskeeraaja Jonna Kivimäki sekä kampaajana Malla Tallgren. Kansainväliset katsojat kiittelivät erityisesti tapaa, jolla kalevalaista tarinaa kerrottiin sirkuksen keinoin.

3.3.3 Festivaalimatka Tukholmaan

3.3.4 Pallo hallussa!

Sorin Sirkuksen Esiintyvät-ryhmä kutsuttiin esiintymään Tukholmaan Young Movers -festivaaleille 15. - 18.8.2018. Ensimmäistä kertaa järjestetty festivaali keskittyi nuorten taiteeseen,
erityisesti sirkukseen ja tanssiin. Osallistujia oli Suomen ja Ruotsin lisäksi myös Tanskasta
ja Norjasta. Festivaaleille kutsutut ryhmät esiintyivät ja osallistuivat vierailevien opettajien
työpajoihin.

Maaliskuussa 2019 esitetään Tampere-talossa suuri yhteistyöproduktio, joka kokoaa yli 450
taiteen perusopetuksen oppilasta esittelemään taitojaan virtuoosimaisissa musiikki-, tanssija sirkusesityksissä ja visuaalisen ilmeen ja animaatioiden lopputuotoksissa. Tapahtumaa
on suunniteltu jo pari vuotta, ja syksyllä 2018 käynnistyivät varsinaiset harjoitukset ja monitaiteinen yhteistyö eri taideoppilaitoksissa. Esityksen käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Taina Kopra, ja esityksen toteuttavat yhteistyössä Tampere-talo, Sorin Sirkus, Tampereen
konservatorio, Pirkanmaan musiikkiopisto, Sara Hildén -akatemia ja Taito Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä.

Festivaalin ohjelmistoon kuului lisäksi luovalla alalla nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten foorumi, joka koostui seminaareista, työpajoista ja luennoitsijoista. Sorin Sirkus esitti
festivaaleilla viimeiset kaksi esitystä Kinahmi-show’sta, josta oli muokattu tunnin mittainen
versio. Mukana oli 14 nuorta esiintyjää, ohjaaja Taina Kopra sekä opettajat Kamilla Nisso ja
Laura Tikka.

3.3.5 Poimintoja tilatuista esiintymisistä
Esiintyvät-ryhmällä oli vuonna 2018 useita tilausesityksiä eri puolilla Pirkanmaata. Ryhmä
esiintyi Sorin Sirkuksen ulkopuolella tilaisuuksissa, joiden tapahtumatyypit ja yleisömäärät
vaihtelivat monipuolisesti. Tilattuja esiintymisiä oli esimerkiksi seuraavissa tilaisuuksissa:
• Lääketieteellisen ultraääniseuran seminaari, Scandic Hotel Rosendahl 15.3.2018
• Kauppakeskus Ratinan avajaiset, Kauppakeskus Ratina 17. - 18.4.2018
• Taitaja 2018 -messut, Tampere-talo 14.5.2018
• AX Suunnittelun 25-vuotisjuhla, Tampere-talo 26.10.2018
• Kansainvälisen Kissanäyttely, Tampereen Messu- ja urheilukeskus 27.10.2018
• Yle TV2:n Nenäpäivän suora lähetys, Tampereen Mediapolis 9.11.2018
• Tampereen yliopiston Kasvatustieteen päivä 16.11.2018.
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4. Sosiaalinen sirkus (TA21 ja TA27)
4.1 Yleistä sosiaalisesta sirkuksesta

4.3 Hankkeet

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 useimmiten heikommassa asemassa oleviin kohderyhmiin kouluissa, naapurustoissa ja yhteisöissä, erityisesti
kaupunkialueilla.

4.3.1 ESR-hanke Sirkuksesta siivet elämään

Sosiaalinen sirkus luo linkkejä paikallisten yhteisöjen ja osallistuvan ryhmän välille, parantaa
itsetuntoa ja itseluottamusta sekä kehittää fyysistä kuntoa ja olemusta sekä elämänhallintataitoja.

4.2 Sosiaalisen sirkuksen työpajatoiminta
Vuonna 2018 Sorin Sirkus toteutti sosiaalisen sirkuksen työpajakokonaisuuksia mm. Sopimusvuoren nuorille tarkoitetuissa toiminta- ja asumisyksiköissä, Silta-valmennuksen ryhmille
(syrjäytymisvaarassa oleville nuorille) sekä Kylmäkosken vankilan vangeille ja henkilökunnalle. Sorin Sirkuksen tuottamat työpajakokonaisuudet tukevat sirkuksen sosiaali- ja terveysalan
kumppaneiden omia toiminnan tavoitteita lisäämällä osallistujien elämäntaitoja, itseluottamusta, luovuutta ja ryhmässä toimimisen taitoja.
Vuonna 2018 alkoi myös laaja Tays-yhteistyö, jossa sirkusta vietiin lastenosastoille sairaala-arjen vastapainoksi ja järjestettiin perheleirejä Sorin Sirkuksen tiloissa. Yhteistyö Tampereen yliopistollisessa sairaalassa toimivan Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n kanssa on johtanut tiiviiseen yhteistyöhön sairaalaympäristössä ja useampiin yhteisiin hankehakemuksiin,
joista rahoituspäätökset tulevat vuoden 2019 aikana. Toiminta on myös juurtumassa säännölliseksi sairaalassa tapahtuvaksi työpajatoiminnaksi.

Sirkuksesta siivet elämään on valtakunnallinen nelivuotinen Euroopan sosiaalirahaston hanke, jota koordinoi Lasten ja nuorten säätiö. Hankkeen tarkoituksena on juurruttaa taidelähtöinen toiminta osaksi valmentavien maahanmuuttajaluokkien kouluarkea kiinnittämällä
erityistä huomiota toiminnan rahoitusrakenteisiin ja yhteistyön sujuvuuteen. Toiminta alkoi
loppuvuodesta 2017, varsinaiset toimintavuodet ovat 2018 - 2019 ja vuonna 2020 julkaistaan
hankkeen loppuraportti.
Sorin Sirkus toteuttaa hankkeen kautta sirkustyöpajoja nuorille yli 15-vuotiaille maahanmuuttajille yhteistyössä Etelä-Hervannan, Juhannuskylän ja Hatanpään koulun sekä Tampereen
aikuislukion ryhmien kanssa. Viikoittaisten kouluaikaan sijoittuvien toimintaryhmien lisäksi
hankkeeseen kuuluu integraatioryhmä, jota toteutetaan perjantaisin Sorin Sirkuksen tiloissa.
Viikoittaiset työpajat ovat tuottaneet odotettuja tuloksia: osallistujien rohkeus uusien asioiden kokeilemiseen ja yleinen aktiivisuus ovat kasvaneet. Hankkeessa on kokeiltu myös perhepäiviä ja yhteisötempauksia kouluissa. Näistä on saatu hyviä tuloksia ja Sorin Sirkuksen
vahvuus eli sirkustaiteen vankka osaaminen ja sirkusesitykset ovat toimineet hyvänä keinona
tavoittaa kohderyhmä.
Toiminnan juurruttamiseksi hankkeessa on luotu malleja sirkuksen integroimiseksi osaksi
koulujen perustoimintaa. Koulujen henkilökunnalle on pidetty myös sosiaalisen sirkuksen
valmennuksia, jotka koostuvat työpajasta ja sosiaalisen sirkuksen infopaketista. Yksi varteenotettava juurruttamiskeino on tarjota sirkusta valinnaisaineeksi yläkouluille. Tätä pyritään kokeilemaan esimerkiksi syksyllä 2019. Hankkeen ohjausryhmässä istui rehtori Merja
Koskiniemi.
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4.3.2 %TAIDETTA
%TAIDETTA on Pirkanmaan alueen kulttuuri-, sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteishanke, jonka päähallinnoijana toimii Kulttuurikeskus PiiPoo. Projektin rahoittaa Taiteen edistämiskeskus sekä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijat yhdessä.
Hanke jatkui vuonna 2018 Sorin Sirkuksen osalta asiantuntijatyönä. Kulttuurikeskus PiiPoon
hallinnoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama jatkohanke saattaa viimeisen kahden
vuoden aikana tuotetut tulokset osaksi kansallista kokonaisuutta kiteyttämällä kulttuuri- sekä
sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteisen työskentelyn tulokset, tekemällä palvelupolkukuvaukset, verkostoyhteistyön jatkokehittämisellä sekä kansallisten kulttuuritoimintasuositusten kehittämisellä. Sorin Sirkukselta työskentelyyn osallistui tuottaja Piia Karkkola.

4.4 Muu sosiaalisen sirkuksen toiminta
Sosiaalisen sirkuksen koulutusta on myös annettu ostopalveluna suoraan kohderyhmien
kanssa työskenteleville ammattilaisille räätälöitynä tiiviskurssina keväällä 2018. Vaasan vanhan sairaalan toimintaterapeutit sekä muuta henkilöstöä kävivät tiiviskurssin Sorin Sirkuksella sosiaalisen sirkuksen opettajien johdolla.
Sorin Sirkus toteutti sosiaalisen sirkuksen esittelyvideon, johon tehtiin englanninkielinen teks-

titys Lasten ja nuorten säätiön kustantamana. Video on nähtävillä Vimeo-palvelussa osoitteessa https://vimeo.com/309859593.
Syksyllä 2018 toteutettiin myös tilaustyö Miten sosiaalinen sirkus vaikuttaa – katsaus tieteelliseen tutkimukseen osana korkeakouluharjoittelija Sohvi Siliuksen työpanosta. Raportti
helpottaa tulevien projektien ja hankkeiden perustelua rahoittajien suuntaan.
Työhyvinvointipajojen tuotteistamista ja uudelleen paketointia tehtiin loppuvuodesta 2018
yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa (ohjaajamme Eveliina Saxmanin
opintoihin liittyvänä projektityönä). Kehitettyjä työpajoja on otettu laajemmin käyttöön alkuvuodesta 2019. Työpajoja on kehitetty myös sosiaali- ja terveysalan työntekijöille sosiaalisen
sirkuksen painotuksilla.
Vuoden aikana sosiaalisen sirkuksen sisäistä kehitystyötä ja toimintamallien vakiinnuttamista on aloitettu ja hahmoteltu sosiaalisen sirkuksen laatukäsikirjaa. Tämä työ jatkuu edelleen
vuonna 2019.
Kansainvälisessä Caravan-yhteistyössä kehitettyä sosiaalisen sirkuksen opettajakoulutusmallia koetettiin jalkauttaa kotimaahan. Sorin Sirkus kartoitti yhteistyökumppaneita eri koulutusasteilta (ammattikorkeakoulut, yliopistot sekä täydennyskoulutusta järjestävät tahot) ja
muilta koulutusaloilta verkostotyöskentelyn avulla. Mallille haettu erillinen projektirahoitus ei
toteutunut, joten koulutusmallin laajempaan hyödyntämiseen nuorisoalalla haetaan rahoitusta vuodelle 2019.
Koulutusmallia hyödynnettiin kuitenkin toteuttamalla ostopalveluna ensimmäinen yliopistotasoinen sosiaalisen sirkuksen koulutuskokonaisuus osana Tampereen yliopiston kansainvälistä Summer Schoolia kesällä 2018. Koulutuksen laajuus oli kaksi opintopistettä. Tämä
koulutus saa jatkoa vuonna 2019, jolloin kurssia laajennetaan ja syvennetään.
Lisäksi Sorin Sirkus on ollut mukana kehittämässä ja toteuttamassa kansainvälisiä sosiaalisen sirkuksen hankkeita, joista kerrotaan lisää luvussa kuusi.
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5. Muu opetus- ja ohjaustoiminta
5.1 Tampereen yliopiston Normaalikoulu (TA22)
Suomen ensimmäinen sirkustaiteen painotuslinja aloitti toimintansa syksyllä 2016 Tampereen yliopiston Normaalikoulun yläkoulussa ja lukiossa. Vuonna 2018 yläkoulussa toimivat
7. ja 8. luokan sirkusluokat. Ensimmäinen 9. luokan sirkusluokka aloitti syksyllä 2018. Sirkusluokilla oppilaita oli yhteensä 61.
Lukion sirkuspainotuslinjalla aloitti syksyllä 2018 neljä uutta opiskelijaa, joten sirkuspainotuslinjaa suoritti syksyllä yhteensä kuusi opiskelijaa. Alakoulussa sirkustaide oli mukana oppilaiden valinnaisissa opinnoissa 6. luokalla. Kevään ryhmässä oppilaita oli mukana 15 ja
syksyllä 12.
Sorin Sirkus toteutti sirkustaiteen opetusta Normaalikoulun oppilaille vuonna 2018 seuraavasti:
• 6. luokan valinnainen kurssi (1 vvt eli vuosiviikkotunti), toteutus sekä keväällä että
syksyllä
• 7. luokan sirkuspainotuslinja: Startti-kurssi (38 ot) syksyllä sekä viikoittainen opetus läpi vuoden (2 vvt)
• 8. luokan sirkuspainotuslinja: viikoittainen opetus läpi vuoden (2 vvt)
• 9. luokan sirkuspainotuslinja: viikoittainen opetus (2 vvt) aloitetiin syksyllä 2018
• Lukion sirkustekniikan kurssit: sirkustekniikan kurssin viikoittainen päiväopetus
läpi vuoden (2 vvt)
• Lukion sirkuslinjan opiskelijoiden on lisäksi ollut mahdollista hyväksilukea valinnaisiin lukio-opintoihinsa soveltuvin osin sirkuksessa
suoritettuja produktioita (Joulushow) tai valinnaisia opintokokonaisuuksia (Laajan oppimäärän lopputyö, kansainväliset vierailut)

painotukseen sekä lukion opintoihin. Sorin Sirkus ja Normaalikoulu kehittävät opetuksen sisältöjä ja opetusmetodeja suunnitelmallisesti, yhteistyössä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön kanssa.
Sirkustaide näkyy Normaalikoulun opetuksen sisällöissä laajasti. Sirkustaiteen elementtejä
sisällytetään eri oppiaineiden opetukseen kaikille koulun oppilaille ja opetuksessa otetaan
soveltuvin osin käyttöön myös sosiaalisen sirkuksen metodeja. Normaalikoulun ja Sorin Sirkuksen tavoitteena on tulevaisuudessa hakea sirkuslukiolle valtakunnallista erityistehtävää.

5.2 Leirit (TA2)
Lapsille ja nuorille järjestettiin hiihto- ja syyslomaleirejä (viikot 9 ja 42) sekä kesäleirejä kesäkuun neljänä viikkona. Hiihtolomaleirejä järjestettiin 4 - 6 -vuotiaille, 7 - 10 -vuotiaille ja yli
10-vuotiaille ja kaikki kolme leiriä keräsivät yhteensä 29 osallistujaa.
Kesäleirejä järjestettiin runsaasti. 4 - 6 -vuotiaille järjestettiin yhteensä kuusi (6) kesäleiriä, ja
7 - 8 -vuotiaille järjestettiin yhteensä neljä puolipäiväleiriä ja kaksi kokopäiväleiriä. 9 - 11 -vuotiaille järjestettiin kaksi kokopäiväleiriä. Yhteensä neljätoista (14) lasten kesäleiriä keräsivät
yhteensä 190 osallistujaa.
Lajileirejä järjestettiin kesällä yksi akrobatiasta, yksi ilma-akrobatiasta, yksi jongleerauksesta
ja yksi taikuudesta. Yhteensä neljä (4) lajileiriä keräsivät 38 osallistujaa. Kaikkiaan kesäleirejä
toteutui vuonna 2018 yhteensä 18 leiriä (17 leiriä vuonna 2017). Osallistujia oli vuonna 2018
yhteensä 228, kun vuonna 2017 osallistujia oli 230. Syyslomaleirejä järjestettiin vain yksi 4 - 6
-vuotiaille, johon osallistui yhteensä 12 lasta.

Sorin Sirkuksen ja Normaalikoulun tavoitteena on kehittää sirkustaiteen koulutuspolku, jossa sirkustaide on osana oppilaan opintopolkua alakoulun valinnaisista opinnoista yläkoulun
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5.3 Taidekaari (TA2 / TA21)

5.4 Lyhytkurssit ja Tyhy-toiminta (TA2)

Tampereen kaupungin 4-luokkalaisille järjestettiin Lavakarismaa! -sirkustyöpajoja osana
Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusohjelma Taidekaarta. Yhteensä 79 yleisopetuksen
sirkustyöpajaa ja 9 erityisopetuksen sirkustyöpajaa järjestettiin 5.3. - 11.5.2018 välisenä aikana. Osallistujia työpajoissa oli yhteensä lähes 1 900. Ohjaajapareina pajoissa toimi kymmenen Sorin Sirkuksen opettajaa.

Vuonna 2018 Sorin Sirkus järjesti sekä lapsille että aikuisille suunnattuja lyhytkursseja itse ja
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Yleisopetuksen luokat osallistuivat 60 minuutin työpajaan, jossa nähtiin pieni sirkusesitys,
tutustuttiin eri sirkuslajeihin ja lopussa rakennettiin iso yhteinen pyramidi. Erityisopetuksen
luokat kävivät kahdessa 75 minuutin työpajassa, jossa nähtiin sirkusesitys, kokeiltiin sirkuslajeja ja päästiin itse vähän esiintymään ja kokeilemaan sirkusasuja.

Aikuisille järjestettiin keväällä, kesällä ja syksyllä ilma-akrobatia-, akrobatia- sekä eri

Työpajojen tavoitteena oli, että oppilaat tutustuvat sirkukseen tekijänä ja osana yleisöä, rohkaistuvat kokeilemaan erilaisia sirkusvälineitä ja saavat onnistumisen kokemuksia ja itsetunnon rakennusaineita.

Yli 10-vuotiaille järjestettiin viikoittain Taikurikerhoa, johon osallistui keväällä 11 ja syksyllä
viisi oppilasta.

Taidekaari-yhteistyöhön kuului perinteisesti myös tunnin mittainen sirkusesitys Tampereen
4-luokkalaisille 23. - 25.5.2018 Koulupäivien aikataulutukseen sopivan tunnin mittaisen Kinahmi-esityksen ohjasi Taina Kopra. Esityksen näki yhteensä 2 156 oppilasta ja opettajaa.
Näytöksiä järjestettiin Sorin Sirkuksella yhteensä kuusi.

4 kk - 3 -vuotiaiden vauva- ja taaperosirkuskursseja järjestettiin yhteensä yhdeksän ja niille
osallistui yhteensä 85 pienokaista vanhempineen.

sirkuslajit -kursseja, yhteensä kuusi ryhmää. Näille kursseille osallistui yhteensä 103 sirkuksesta kiinnostunutta aikuista.

Sorin Sirkus oli mukana toteuttamassa Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden järjestämiä Mun taide -hankkeen sirkustyöpajoja. Keväällä käytiin Kaarilan koululla ja syksyllä Kaukajärven, Pohjois-Hervannan ja Tesoman kouluilla. Lisäksi vuoden 2018 aikana toteutettiin
sirkustyöpajoja yksityisille tilaajille, joiden joukossa oli muun muassa työantajien työntekijöilleen tilaamia työhyvinvointitilaisuuksia.

Osana vuoden 2018 kokonaisuutta oli myös uusi ajatteluläksy, joka sitoi yhteen työpajat ja
sirkusesityksen. Sirkustyöpajoista luokat saivat mukaansa ohjeet jongleerauspallojen valmistamiseen, ja palloja voitiin tehdä koulussa tai kotona.
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6. Kansainvälisyys (TA27)
6.1 Caravan
Caravan on nopeasti kasvanut, kansainvälinen 30 jäsenen ja 22 maan nuoriso- ja sosiaalisen
sirkuksen verkosto, jonka kymmenes toimintavuosi oli vuonna 2018. Jäsenmaat ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Luxemburg, Pohjois-Irlanti, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi,
Tsekki ja Venäjä. Vuonna 2018 verkosto sai uusia liitännäisjäseniä, jotka ovat Afganistan,
Guadeloupe, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Etiopia, Islanti, Israel, Italia, Palestiina, Ranska, Slovenia, Suomi, Turkki, ja USA.
Verkosto edistää sirkuksen käyttämistä osana nuorisotyötä maailmanlaajuisesti ja tekee tiivistä yhteistyötä järjestämällä kursseja sekä opettajille että oppilaille ja vaihtaa tietotaitoa,
esimerkiksi sirkuskoulun organisaatiota ja taloutta koskevissa asioissa. Lisätietoa verkostosta ja jäsensirkuksista löytyy verkosto osoitteesta www.caravancircusnetwork.eu.
Vuonna 2018 Caravan sai kolmivuotisen EACEA (Education, Audivisual & Culture Executive
Agency) rahoituksen verkoston pyörittämiseen. Caravanilla on kaksi työntekijää ja toimisto
Pariisin Bagneux’ssa ja puheenjohtajuus on Brysselissä. Caravanin vuosikokoukset pidettiin
maaliskuussa Brysselissä, lokakuussa Berliinissä ja hallituksen seitsemän kokousta eri jäsenmaissa.
Taina Kopra osallistui vuosikokouksiin ja hallituksen kokouksiin tammikuussa Pariisissa,
kesä- ja elokuussa Brysselissä sekä kolmeen kokoukseen sähköisesti. Jäsenillä on monia eri
hankkeita sekä yhdessä että useiden muiden kumppanien kanssa. Sorin Sirkuksen osallisuus
hankkeissa on esitelty seuraavissa hankekuvauksissa. Hankkeet toteutettiin EU:n Erasmus+
-rahoitusohjelman turvin.
Sirkustirehtööri Taina Kopra osallistui Caravanin edustajana Festival Mondial Cirque De Demain -festivaaleille tammikuussa Pariisissa. Tapahtuman yhteyteen oli järjestetty ammattilaisten tapaaminen Club Pro, jossa tirehtöörimme muiden verkoston toimijoiden kanssa esitteli Caravanin toimintaa ja sen sosiaalisen sirkuksen tutkimushankkeita.

Fresh Circus #4 -seminaari järjestettiin maaliskuussa Brysselissä. Tämä kansainvälinen tapaaminen kerää satoja alan ammattilaisia sirkustaiteen eri osa-alueilta yhteen pohtimaan
alan kehitystä ja sen ilmiöitä. Sorin Sirkusta ja Caravania edusti paikalla Taina Kopra.

6.2 Kansainväliset hankkeet
6.2.1 CIRCUS++
Vuonna 2016 päättyneelle eurooppalaiselle tutkimushankkeelle Circus+ eli Research on
Youth and Social Circus Pedagogy haettiin jatkoa vuonna 2018. Uutta Circus++ -hanketta,
työnimeltään Youth and Social Circus Arts - An Innovative and Inclusive Education for Europe,
ja sen hakua koordinoivat Tampereen yliopiston kasvatustieteen yksikkö, Sorin Sirkus ja Caravan-verkosto.
Hankkeeseen on sitoutunut neljä yliopistoa ja kuusi sirkuskoulua kuudesta eri Euroopan
maasta. Erasmus+ -rahoitusta ei myönnetty vuoden 2018 hakukierroksella, mutta hankehakemus sai hyvää palautetta, jonka pohjalta rahoitusta haetaan uudestaan maaliskuussa 2019.

6.2.2 CTF in Action 3 ja 4
CTF in Action -koulutushankkeet ovat kymmenen eurooppalaisen sirkuskoulun yhteisiä Erasmus+ -rahoitteisia hankkeita, jotka ovat jatkoa aiemmalle Circus Trans Formation -hankkeelle.
CTF in Action -projekteissa toteutetaan aiemmassa hankkeessa luotu ja pilotoitu sosiaalisen
sirkuksen ohjaajan 20 päivän koulutus eurooppalaisena yhteistyönä.
CTF-projektissa järjestetään neljä viiden päivän kokonaisuutta, jotka tapahtuvat neljässä eri
maassa. Kustakin osallistuvasta sirkuskoulusta on valittu kaksi osallistujaa, jotka suorittavat
kaikki neljä koulutuskokonaisuutta.
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Vuonna 2018 CTF in Action 3 -koulutuksen neljä koulutusta järjestettiin Pariisissa, Tampereella, Brysselissä ja Calwayssä. Sorin Sirkukselta koulutukseen osallistui Ebenezer Ackom-Aidoo ja Elina Mäkelä. Tampereen kesäkuisesta koulutusviikosta vastasivat opettajat Kamilla
Nisso ja Kalle Ristikartano. Mukana oli 20 ohjaajaa 11 maasta.
CTF in Action 4 -koulutus alkoi tapaamisella Berliinissä ja seuraavat tapaamiset ovat vuonna
2019 Brysselissä, Pariisissa ja Tampereella. Sorin Sirkuksen osallistujana on Sohvi Silius.

6.2.3 Extending CTF
Extending CTF -hankkeessa arvioidaan ja kehitetään CTF-koulutusmallia tarkastellen aikaisempia CTF in Action -koulutuksia ja niiden opetusmetodeja. Hanke alkoi lokakuussa 2017 ja
hankkeen aloitustapaamiseen Pariisissa osallistui Taina Kopra.
Extending CTF -hanke jatkui tammikuussa 2018 Luxembourgissa ja maaliskuussa 2018 Brysselissä. Sorin Sirkusta edustivat tapaamisissa Pia Karkkola, Kamilla Nisso ja Jarmo Humalajärvi. Hanketta hallinnoi Zaltimbanq’ Luxembourgista.

Mukana on 22 ohjaajaa 11 maasta.
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7. Toimitila (TA5)
Sorin Sirkuksen kiinteistö vaatii jatkuvaa kunnostusta ja uudelleen rakentamista, sisä- ja ulkotiloissa. Sirkusta käyttää suuri määrä sirkuksen omia ja vierailevia toimijoita opetus-, harjoitus- ja esitystoimintaan.

Sirkusvälineitä huollettiin ja sirkusturvallisuusvälineitä päivitettiin tarpeen mukaan vuoden
2018 aikana. Tiukan taloudenpidon vuoksi uusia välineitä hankittiin vain välttämättömissä
tapauksissa.

Vuonna 2018 tehtiin ainoastaan ylläpitäviä ja korjaavia kiinteistön huoltotöitä. Loppuvuonna
2017 alettiin tutkia kiinteistön nykyisen lämmityksen kaukolämmön tilalle tai lisäksi muita
vaihtoehtoja mm. maalämpöä, ilma-vesilämpöä ja aurinkoenergiaa. Päätetiin, että aurinkoenergiaa ei oteta käyttöön, koska avustuksen jälkeen jäävä omakustannushinta jää liian suureksi. Selvitystä jatketaan vuonna 2019.

Sirkuskeskuksen tilat olivat ahkerassa käytössä myös päivisin. Sosiaalisen sirkuksen eri
hankkeiden ryhmät, Normaalikoulun opetusryhmät, lyhytkurssit, tyhy-koulutukset ja Taidekaaren 4-luokkalaisten työpajat pitivät salien käyttöasteen korkeana myös päivisin. Myös
yksittäiset artistit, teatteri- ja sirkusryhmät käyttivät saleja sekä päivisin että viikonloppuisin.

Sorin Sirkuksen kiinteistön käyttötarkoituksen muutos ja tontin kaavamuutos saatiin päätökseen vuoden 2018 lopussa. Sirkus oli toiminut aiemmin poikkeusluvalla ja kiinteistö oli käyttötarkoitukseltaan teollisuuskiinteistö. Muutoksen jälkeen käyttötarkoitus muutettiin liike- ja
toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Sirkuksen aula-, maneesi- ja toimistotilojen valaistuksen ajanmukaistaminen aloitettiin vuonna 2018, ja työ jatkuu edelleen vuonna 2019.

Vuoden 2018 aikana Sorin Sirkuksella vierailivat muun muassa Baletti- ja tanssistudio Teija
Suovan kevätnäytös, KOM-teatterin Veriruusut-esitys osana Tampereen Teatterikesän pääohjelmistoa, Lumo Company ja entisten ”sorilaisten” ammattilaisryhmä Sirkum Polaris, jotka
harjoittelivat uutta esitystään. Sirkuskoulun lukukausien aikana kaikki kuusi salia olivat iltaisin ahkerassa käytössä. Kesä-, syys- ja talvilomaleirit täyttivät salit uusilla käyttäjillä koulujen
loma-aikoina.
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8. Henkilökunta
8.1 Kuukausipalkkaiset työntekijät
Sorin Sirkuksen sirkustirehtöörinä, taiteellisena johtajana ja esitysten ohjaajana työskenteli Taina Kopra, joka toimi myös Esiintyvät-ryhmän vastuuopettajana. Talouspäällikkö Hannu
Peltola vastasi talous- ja henkilöstöhallinnosta huhtikuuhun asti, jolloin hän jäi lomalle ja siirtyi eläkkeelle kesäkuun lopulla. Ulla Majuri aloitti uutena talouspäällikkönä helmikuussa.

Peltola, Kalle Pikkuharju, Kalle Ristikartano, Sami Räikkä, Petteri Savikorpi, Laura Savolainen,
Eveliina Saxman, Heli Sten, Laura Tikka ja Juho Yrjölä sekä tanssinopettajina Merja Koskiniemi ja Marjo Terästö.

Sirkuskoulun rehtorina ja opettajien esimiehenä toimi tammikuun loppuun asti Kaisa Penny,
ja uutena rehtorina aloitti huhtikuun alussa Merja Koskiniemi. Opintosihteerinä ja tietotekniikkavastaavana toimi Marko Akkanen kesälomien alkuun, ja elokuussa hän siirtyi uuden työnantajan palvelukseen. Laura Karvonen jatkoi opintosihteerinä, toimien myös tietotekniikkavastaavana elokuun puolivälistä vuoden loppuun. Tuottajina toimivat Christopher Hokkanen
ja Piia Karkkola, joka vastasi sosiaalisen sirkuksen tuottajan tehtävistä.
Kuukausipalkkaisina opettajina toimivat Juha Helppikangas, Ilona Jääski ja Jani Suihkonen,
sekä opettajat Kamilla Nisso ja Tytti Vuolle, joiden päävastuualueena oli sosiaalinen sirkus.
Maneesimestari Jouni Kivimäki vastasi sirkuksen turvallisuusasioista, tilan kunnostus- ja
huoltotöistä sekä sirkusvälineistön rakentamisesta. Hänen apunaan työskenteli Benjamin
Danemann kiinteistönhoito- ja lavastusrakennustehtävissä.
Esiintymisasujen ja rekvisiitan suunnittelu, valmistus ja huolto työllistivät puvustaja Kitte Klemettilän. Siistijänä ja kahvionpitäjänä toimi Pirjo Ervast heinäkuun alkuun saakka, jolloin hänen työsuhteensa päättyi. Sirpa Perä aloitti siistijänä huhtikuussa.

8.2 Tuntipalkkaiset- ja projektityöntekijät
Sirkuskoulussa tuntipalkkaisina sirkusohjaajina toimivat Ebenezer Ackom-Aidoo, Jaimee Allen, Aaron Hakala, Jarmo Humalajärvi, Pasi Hyvärinen, Henri Kannisto, Iitu Kivimäki, Anssi
Kolehmainen, Nelli Kujansivu, Tarja Lehto, Simon Llewellyn, Elina Mäkelä, Liisa Näykki, Maria
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Joulushow’n työryhmässä olivat vakituisen henkilökunnan lisäksi mukana valosuunnittelija
Eero Auvinen, valotarkkailija Ville Finnilä, rekvisiitan valmistuksesta vastannut Jonna Kivimäki, ompelija Suvi-Tuulia Lepola, lavastaja Oskari Löytönen, graafikko Jari Paananen, kampaaja
Malla Tallgren ja äänitarkkailija Pekka Vesamäki sekä yhdeksän muuta projektityöntekijää.
Lisäksi vuoden aikana oli muissa tuotannoissa kolme muuta projektityöntekijää.
Siviilipalvelusta Sorin Sirkuksella suorittivat keväällä Anssi Kolehmainen ja elokuun lopulta
alkaen Onni Toivonen. He toimivat siistijöiden apuna sekä osallistuivat opetukseen, esityksiin
sekä kiinteistöhuollon tehtäviin.
Särkänniemen huvipuiston esitykset työllistivät nuoria koko heinäkuun ajan. Esityksissä mukana olivat Ebenezer Ackom-Aidoo, Aapo Honkanen, Henri Kannisto, Iitu Kivimäki, Natalia
Koskela, Simon Llewellyn, Laura Savolainen ja Sampo Suihkonen.
Sorin Sirkus toimi työharjoittelupaikkana useille opiskelijoille, jotka tulivat Tampereen yliopistosta, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta (IKATA), Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta (TAKK) ja Tampereen seudun ammattiopistosta (Tredu).

8.3 Koulutus, työturvallisuus ja tasa-arvo

Vuonna 2018 Sorin Sirkus tarjosi henkilökunnalleen koulutusta laajasti. Joko sirkuksen itse
järjestämään tai muuta kautta tarjoamaan koulutukseen osallistui 23 eri henkilöä. Koulutukset vaihtelivat tunnin mittaisista webinaareista viikon mittaisiin kansainvälisiin opettajien
jatkokoulutuksiin. Sekä keväällä että syksyllä tarjottiin kerran kuukaudessa mahdollisuus
osallistua työnohjaukseen. Sorin Sirkuksen työterveysasiat hoiti Pihlajalinna ja toiminnan vakuutukset ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa ja OP Vakuutuksessa.
Sorin Sirkus pyrkii korostamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa myös rekrytoinnissa. Rekrytointiprosesseissa otetaan huomioon sukupuolten välinen suhde henkilökunnan kokoonpanossa. Tämä korostuu erityisesti opetushenkilökunnan osalta pyrkimyksessä taata kaikille
oppilaille sekä mies- että naisopettajien opetusta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
on tehty keväällä 2017.

8.4 Talkoorinki
Sorin Sirkuksen toiminnan tukijalka on aina ollut suuri talkootyön määrä. Pääosin sirkuskoulun oppilaiden vanhemmista koostuva Talkoorinki on vapaaehtoinen talkooryhmä, joka
omalla työllään osallistuu sirkuskoulun toimintaan. Talkoorinkiläiset hoitivat Joulushow’n
väliaikatarjoilun, liikenteenohjauksen, narikkapalvelun, kannatustuotemyynnin, auttoivat katsomovalvonnassa ja osallistuivat myös siivoukseen.

Sorin Sirkus uskoo elinikäiseen oppimiseen ja painottaa oman henkilökuntansa jatkuvaa ja
kattavaa lisä- ja täydennyskoulutusta. Sirkus järjestää koulutusta henkilökunnalleen läpi vuoden tarvittaessa, mutta suurin panostus on elokuussa järjestettävä orientaatioviikko, jolloin
koulutetaan koko henkilökuntaa yhdessä ja opetushenkilökuntaa erikseen joka vuosi vaihtuvin painotuksin.

Vanhemmat olivat mukana myös kevätlukukaudella järjestetyillä Päättötyöfestivaaleilla ja
Kevätsirkuksessa, pyörittämällä muun muassa sirkuksen kahviota. Vuoden aikana talkootoimintaan osallistui yli 60 henkilöä, joista useat olivat mukana monta kertaa.

Lisäksi Sorin Sirkus on mukana erilaisissa koulutushankkeissa, joiden kautta tarjoutuu koulutusta henkilökunnalle. Henkilökuntaa kannustetaan myös etsimään koulutusta itselleen ja
koulutusta tuetaan erilaisin työaika- ja palkkatoimin.

Talkoorinkiläiset keräsivät jälleen kiitosta iloisesta ja auttavaisesta asenteestaan ja toiminnan sujuvuudesta. Vanhempien tekemä vapaaehtoistyö on edelleen korvaamattoman arvokas apu sirkukselle. Tulevaisuuden haasteena on innokkaiden talkoolaisten löytyminen myös
jatkossa. Maaliskuussa 2019 rinki kokoontuu perinteisesti juhlistamaan hyvin sujunutta talkoovuotta 2018.
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9. Talous
9.1 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
Lakisääteistä opetustuntikohtaista valtionosuutta taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän
kustannusten kattamiseen saatiin 144 593 euroa (144 318 €). Sorin Sirkus saa valtionosuutta 3 220 oppitunnin mukaan, vaikka vuonna 2018 laajan oppimäärän toteutunut opetus oli
4 342 (4 714) oppituntia.
Yhdistyksen toimintaan saatiin vielä rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) yleisavustuksena 80 000 euroa (155 000 euroa vuonna 2017) käytettäväksi nuorisotyötoiminnan
kustannuksiin. Taiteen perusopetuksen saatavuuteen ja toiminnan käyttökustannuksiin, kohdennettuna asemakaavamuutoksesta ja maankäyttösopimuksesta aiheutuviin kustannuksiin
saatiin 90 000 euroa vuosille 2018 - 2019 opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM). Tampereen
kaupunki myönsi vuodelle 2018 toiminta-avustusta 120 000 euroa (120 000 €).

Syksyllä 2017 alkanut Sirkuksesta siivet elämään -hanke jatkui, sen toiminta ajoittuu vuosille
2018 - 2019. Sorin Sirkuksen osuus avustuksesta vuodelle 2018 oli 27 587 euroa. Joulushow
Kinahmin taiteellisen sisällön muokkaamiseen ja teoksen uuden version esittämiseen kansainvälisillä festivaaleilla Tukholmassa elokuussa 2018 saatiin 7 000 euroa Niilo Helanderin
Säätiöltä.
Yhteistyö Tampereen yliopiston Normaalikoulun kanssa ala- ja yläkoulun sekä lukion sirkustaiteen opetuksessa jatkui suunnitelman mukaisesti. Toiminta oli taloudellisesti tuloksellista,
ja sen volyymi kasvoi edellisestä vuodesta.
Kansainvälisessä toiminnassa osallistuttiin Erasmus+ -ohjelman rahoittamaan sosiaalisen
sirkuksen opettajien koulutushankkeeseen CTF in Action 3 ja loppuvuonna 2018 alkaneeseen
CTF in Action 4 -hankkeeseen.

9.2 Arvio tulevasta kehityksestä
Yhdistyksen vuodelle 2019 laadittu tulo- ja menoarvio on alijäämäinen 72 300 euroa. Laajan
oppimäärän valtionosuus vuodelle 2019 on 144 024 euroa (144 593 €). Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksen jäädessä pois, valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto
myönsi valtion budjetin rahapelitoiminnan tuotoista Sorin Sirkukselle 155 000 euroa vuodelle
2019. Tampereen kaupungin toiminta-avustus vuodelle 2019 pysyy ennallaan, avustussumman ollessa 120 000 euroa, avustuksen päätöspäivämäärä on 24.1.2019.
Vuoden 2019 avustukset pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2017 eduskunnan joululahjarahan ansioista. Uusia rahoitusvaihtoehtoja ja yhteistyökumppaneita etsitään.
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9.3 Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta
Vuoden 2018 alijäämä oli 15 489 euroa (vuonna 2017 ylijäämää 53 187 €). Alijäämä oli vuodelle 2018 laadittua tulo- ja menoarviota suurempi, yhdistyksen syyskokouksen 2017 hyväksymässä vuoden 2018 tulo- ja menoarviossa alijäämäksi oli arvioitu 2 963 euroa. Vuoden 2018 tulo- ja menoarviossa oli oletus, että OKM:n toiminta-avustus pysyy ennallaan eli
155 000 eurossa, mutta pieneni 75 000 eurolla ollen vain 80 000 euroa.

9.4 Keskeisimmät talouden tunnusluvut sekä talouden ja kehityksen yleiskuvaus

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat lähes 119 000 euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna.

Rahat ja pankkisaamiset olivat tilinpäätöshetkellä 390 127 euroa (440 054 €) ja lyhytaikaiset
saamiset 46 369 euroa (23 837 €). Lyhytaikainen vieras pääoma oli 250 171 euroa (242 873
€) sisältäen seuraavan vuoden aikana erääntyviä pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä 49 730
euroa (49 730 €) sekä saatuja ennakkomaksuja 54 849 euroa (67 788 €). Maksuvalmiutta
kuvaava tunnusluku (Quick ratio) saa siten hyvän arvon 2,2 (2,6). Omavaraisuusaste oli 38,9
% (38,7 %).

Uuden opetussuunnitelman vaikutukset alkoivat jo näkyä lukukausimaksujen kasvamisena.
Myös esiintymiskorvaukset lisääntyivät ja opetuspalveluiden myynti kasvoi. OKM:ltä asemakaavamuutoksen ja maankäyttösopimuksen aiheuttamiin kustannuksiin saatu avustus,
90 000 euroa, lisäsi myös tuloja.

Yhdistys omistaa toiminnassaan käytetyn kiinteistön ja tontin. Kiinteistöön kohdistuvat lainanlyhennykset ja korot katetaan Tampereen kaupungin myöntämällä toiminta-avustuksella.
Puolet kiinteistön alkuperäisestä hankintahinnasta on katettu opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämällä investointiavustuksella, mikä pienentää kiinteistön tasearvoa.

Henkilöstökuluja kertyi reilut 88 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä tuli henkilöstövaihdoksista johtuvista päällekkäisistä palkkakuluista sekä ennakkoon maksetuista lomakorvauksista. Keväällä 2018 nostettiin myös palkkoja pitkästä aikaa kolmella prosentilla.

Kiinteistön kaavamuutoksesta ja maankäyttösopimuksesta kertyneet kulut olivat arvioitua
pienemmät, vain 9 520 euroa. Tampereen kaupunki päätyi siihen, että hankkeesta ei tehdä
maankäyttösopimusta vaikka alueen käyttötarkoitus muuttuu, koska suunnittelualueen rakennusoikeutta lasketaan. Sorin Sirkukselle riittää kaavaluonnoksen mukainen rakentamisoikeus eikä tavoitteena käyttötarkoituksen muutoksessa ole maan arvonnousu.

Poistot olivat reilut 6 000 euroa suuremmat johtuen loppuvuonna ostetusta pakettiautosta.
Muut kulut kasvoivat lähes 35 000 eurolla, koska välinehankintoja oli tehtävä, samoin pieniä
kunnostus- ja korjaustoimenpiteitä.
Varainhankinnan tuotot kasvoivat, koska uusien oppilaiden myötä jäsenmaksut lisääntyivät ja
kahvilamyynnin kate parani. Saadut yleisavustukset vähenivät lähes 75 000 eurolla.

Rahamarkkinoiden alhaisista koroista ja vähäriskisestä sijoituskäytännöstä johtuen ovat sijoitustuotot vähäisiä. Toimitila ja irtain omaisuus on vakuutettu vuosittain tarkistettua jälleenhankintahintaa vastaavaksi OP Vakuutus Oy:ssä. Tarvittaessa vakuutusta on tarkistettu myös
useammin. Yhdistyksellä on lisäksi toiminnan keskeytysvakuutus sekä hallituksen vastuuvakuutus.

Kirjanpidon ja palkanlaskennan teknisestä toteutuksesta huolehti tilitoimisto Talenom Oy.
Yhdistyksen maksuvalmius säilyi koko tilikauden ajan hyvänä.
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9.5 Saadut avustukset vuonna 2018

Yhdistyksen tuotot tilikaudella 2018 (2017) muodostuivat seuraavasti:
1.

Varsinaisen toiminnan tuotot

2.

Varainhankinnan tuotot

3.

Rahoitustoiminnan tuotot

4.

Yleisavustukset

837 859 € (718 910 €)
91 480 € (76 833 €)
1 446 € (1 540 €)
344 592 € (419 318 €)

Yhteensä tuotot olivat 1 275 378 euroa (1 216 601 €). Kohtien 1-3 osuus kokonaistuotoista
(omarahoitus) on edelliseen vuoteen verrattuna kasvanut 73,0 %:iin (65,5 %). Vastaavasti yhdistyksen kokonaiskulut vuonna 2018 olivat 1 290 867 euroa (1 163 413 €), johon sisältyvät
poistot 60 311 euroa (54 286 €).

Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtionosuus
Laajan oppimäärän käyttökustannukset

144 593 €

Tampereen kaupunki
Toiminta-avustus

120 000 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö, toiminta-avustus
Nuorisotyötoimintaan

80 000 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Taiteen perusopetuksen saatavuuteen ja toiminnan käyttökustannuksiin,
kohdennettuna asemakaavamuutoksesta ja maankäyttösopimuksesta

90 000 €

aiheutuviin kustannuksiin
Nuori Suomi/ESR
Sirkuksesta Siivet Elämään -hanke

27 587 €

EU:n Erasmus+ -ohjelma
CTF in Action 3

10 029 €

Niilo Helanderin Säätiö
Kinahmi-esityksen taiteellisen sisällön muokkaamiseen
ja teoksen uuden version esittämiseen kansainvälisillä festivaaleilla

7 000 €

Tukholmassa elokuussa 2018
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi Skaf ry
Aikuisten kurssitoiminta

3 125 €

Muut alle 2 000 euron avustukset
Eri kohteita

3 950 €
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10. Tiedotus
10.1 Sisäinen tiedotus
Sirkuskoulun sisäisessä tiedotuksessa käytetään ensisijaisesti oppilaitosten viestintäkäyttöön rakennettua Wilmaa, johon tarjotaan tunnukset kaikille huoltajille sekä oppilaille. Yleisten tiedotteiden lisäksi ryhmien vastuuopettajat ja lajituntien opettajat ovat lähettäneet tiedotteita ja kuulumisia tunneilta. Tärkein viestintämuoto on edelleen suora viestintä opettajien
ja oppilaiden sekä huoltajien välillä.
Sirkuskoululla on käytössä kaksi infonäyttöä, joilla välitetään tietoa esimerkiksi tulevista tapahtumista, bussiaikatauluista, ja sirkusalan tiedotteista. Henkilökunta käytti keskinäiseen
viestintään perinteisten kokousten lisäksi sähköpostia, Wilman viestintäominaisuuksia sekä
enenevissä määrin erilaisia sosiaalisen median pikaviestimiä ja sovelluksia.

10.2 Ulkoinen tiedotus
Ulkoisen tiedotuksen tärkeimpinä väylinä toimivat vuonna 2018 Sorin Sirkuksen oman verkkosivuston lisäksi omat sosiaalisen median kanavat ja noin kerran kuukaudessa lähetetty
uutiskirje. Vuoden merkittävimmän näkyvyyden toivat syksyllä 2018 sirkuksen toiminnan
rahoituksesta käyty julkinen keskustelu, vuoden 2018 joulushow´n sisältöä käsitelleet lehtiartikkelit ja vuoden lopulla julkisuutta saanut päätös eduskunnan sirkukselle myöntämästä
”joululahjarahasta”.
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11. Yhteistyö
Sorin Sirkus tekee monipuolisesti yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa, ja vuonna 2018
sirkus oli jäsenenä useissa taiteen perusopetuksen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestöissä
sekä toimi aktiivisena yhteistyökumppanina alan oppilaitosten ja Tampereen yliopiston ylläpitämän normaalikoulun kanssa. Harjoitteluihin liittyvää yhteistyötä tehtiin sirkusalan oppilaitosten lisäksi toisen asteen oppilaitosten eri opintolinjojen (kuten artesaani- ja lavaste- ja
ompelulinjat, valosuunnittelu, esitystekniikka ja musiikki) kanssa.
Sorin Sirkus toteutti erilaista yhteistyötä paikallisten kulttuuri- ja sirkusalan toimijoiden kanssa. Sosiaalisen sirkuksen toimintaa toteutettiin yhteistyössä erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Sorin Sirkus vuokrasi omia tilojaan eri
taidealojen tapahtumien käyttöön. Sirkuksen tiloja käyttivät vuonna 2018 esimerkiksi Lumo
Company ja Tampereen Teatterikesä.
Sorin Sirkus piti aktiivisesti yhteyttä keskeisten rahoittajien sekä erityisesti vuoden 2018 lopulla eduskunnan sivistys- ja tiedejaoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Päärahoittajat:
• Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Tampereen kaupunki
Jäsenyydet:
• Suomen Nuorisosirkusliitto ry
• Taiteen perusopetusliitto (TPO)
• Esittävän taiteen oppilaitosten liitto (ETOL)
• European Youth and Social Circus Network CARAVAN
• Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
• Tampere Teatteripääkaupunki -verkosto
• Tampere Tunnetuksi ry
• Lasten Tampere ry:n jäsen
• Tampereen Kauppakamari

Sorin Sirkuksen keskeiset kumppanit oppilaitosyhteistyössä:
• Tampereen yliopisto
• Tampereen yliopiston Normaalikoulu
• Tampereen konservatorio
• Pirkanmaan Musiikkiopisto
• Taito Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä
• Tampereen seudun työväenopiston Sara Hildén -akatemia
• Turun ammattikorkeakoulu/Taideakatemia/Sirkus
• Koulutuskeskus Salpaus/Sirkustaiteen koulutus
• Tampereen seudun ammattiopisto TREDU
• Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK
Sorin Sirkuksen muut yhteistyökumppanit Tampereen ja Pirkanmaan alueella vuonna 2018:
• Circus Ruska Festival
• Tampereen Teatterikesä ry
• Tampere-talo Oy
• Tampereen kaupunki, Kulttuuri- ja taide -yksikkö, lastenkulttuuri
• Tampereen kaupunki, Kulttuuri- ja taide -yksikkö, Taidekaari -ohjelma
Sosiaalisen sirkuksen yhteistyökumppanit vuonna 2018:
• Kulttuurikeskus PiiPoo
• Tampereen kaupunki, Kulttuuri- ja taide -yksikkö, Taidekaari -ohjelma
• Sopimusvuori-säätiö
• Kylmäkosken vankila
• Tampereen Lastenklinikan tuki ry
• Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenosastot
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12.1 Visio 2020
Sorin Sirkus on Euroopan johtava elämänkaarinen sirkustaiteen koulutuskeskus. Sorin Sirkuksen visio on luoda yhteistyössä Tampereen yliopiston, Tampereen yliopiston normaalikoulun
ja Tampereen kaupungin kanssa oppimispolku, jossa sirkustaide on oppimisen työkaluna ja
apuna päiväkodista lukioon saakka.
Oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa kehitetään liikuntaa, luovuutta ja aktiivista toimijaa
tukeviksi. Vision mukaisesti Tampereen yliopiston opettajankoulutuksessa on nuoriso- ja
sosiaalisen sirkuksen opettajakoulutus, jonka opiskelijat käyvät opetusharjoittelussa eri ikäluokilla näissä oppilaitoksissa sekä taiteen perusopetuksen osalta Sorin Sirkuksessa. Tutkintoon valmistava yliopistotason sirkustaiteenopettajakoulutus on ensimmäinen maailmassa
ja sirkustaiteen erityislukio ensimmäinen Suomessa.
Vaikka visio ei toteudukaan vielä vuonna 2020, niin olemme lähentyneet sitä monella tavalla.
Yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa on lisääntynyt kuten toteutuneet kansainvälinen Summer School ja kasvatustieteen laitoksen liikunnanopettajiksi opiskelevien sirkusopetukset
ovat osoittaneet. Myös Normaalikoulun sirkuspainotusluokkien opetukset ovat lisääntyneet.

Vuonna 2019 yliopistoyhteistyö jatkuu uudella eurooppalaisella sirkusopettajankoulutusta
kehittävällä Erasmus+ -hankkeella, jota Tampereen yliopisto koordinoi (Haku 3/2019) ja jossa
ovat mukana myös kolme muuta eurooppalaista yliopistoa, Caravan sekä viisi sirkuskoulua.
Yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa on monimuotoista ja vision mukaista varhaiskasvatusyksikön kanssa tehtävää yhteistyön suunnittelua käynnistämme vuonna 2019.
Rahoituspohjan muuttuminen ja apurahojen heikko kehitys takaavat työntäyteisiä hetkiä ja
paljon luovia ratkaisuja myös tulevaisuudessa. Uudessa opetussuunnitelmassa puhutaan
taidekasvatuksesta ja Sorin Sirkuksessa se merkitsee sitä, että jokainen sirkuksen työntekijä
siistijästä talouspäällikköön sekä opettajista vahtimestariin on mukana lasten ja nuorten kokonaisvaltaisessa kasvussa omalla panoksellaan.
Sorin Sirkuksen ammattitaitoinen henkilökunta on valmis uudistumaan ja oppimaan myös
lapsilta ja nuorilta. Luottavaisin mielin matkaamme kohti uusia haasteita.
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