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TiivisTelmä sorin sirkuksen 
vuodesTa 2020
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen monella tasolla. Sorin Sirkuk-
sella oli 35. juhlavuosi ja juhlavuodelle oli paljon suunniteltua 
ohjelmaa. Vuosi alkoi menestyksekkään joulushow Sorife-
rian esityksillä. Uuden aluevaltauksen VIMMA x Sorin Sirkus 
-kapselivaatemalliston valmistus oli täydessä vauhdissa. Vii-
si kansainvälistä hanketta oli käynnissä tai juuri alkamassa 
ja kymmeniä lentoja ostettuna. Sosiaalisen sirkuksen vuosi 
näytti lupaavalta, sillä paljon uusia kumppanuuksia oli sovittu. 
Maaliskuusta lähtien koronapandemia muutti näitä suunnitel-
mia ja perui suurimman osan kaikesta toiminnasta. Opettajat 
ja henkilökunta tekivät hienon digiloikan ja ottivat käyttöön 
monia uusia etätyökaluja ja sovelluksia. Sorin Sirkus oli jo 
keskellä Office 365 -järjestelmään siirtymistä ja pandemian 
myötä tämä prosessi nopeutui.  

Sirkuskoulussa siirryttiin etäopetukseen ja loppukeväästä 
jatkettiin lähiopetusta huolellisesti suunnitelluilla poikkeusjär-
jestelyillä. Kesän toiminta oli lamassa. Särkänniemen viiden 
viikon esitykset sekä Tampereelle suunniteltu 75 nuoren kan-
sainvälinen nuorisovaihto peruttiin. 

Syksyllä sirkuskoulu aloitettiin melko normaalisti terveys-
turvallisuus edellä. Lukukausi vietiin läpi lähiopetuksessa 
lähes kokonaan, kahta viimeistä viikkoa lukuun ottamatta. 
Joulushow Soilu päätettiin toteuttaa riskeistä huolimatta. 
Määräysten mukaan puolikas yleisö sai nauttia 12 loistavasta 
esityksestä ennen viranomaisten uusia määräyksiä, jotka pe-
ruuttivat loput näytökset. 

Keikka-, kurssi- ja sosiaalisen sirkuksen toiminta oli kokonai-
suudessaan 60 % edellisvuotta pienempi. Tämä kaikki vaikutti 
negatiivisesti yhdistyksen talouteen. Vaikka korona-avustuk-
sia haettiin ahkerasti ja niistä saatiin myönteisiä päätöksiä, ei 
lomautuksiltakaan vältytty. Henkilökunnan venyminen ja tilan-
netaju vaikeassa tilanteessa oli merkittävä. Vuoden tulos on 
alijäämäinen 23 780 euroa ja se motivoi kovaan työntekoon 
myös tulevaisuudessa. Hyvän taseen ansiosta Sorin Sirkus on 
vahva toimija myös pandemian jälkeisessä ajassa. 

Kuva: Kristian Wanvik
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1. yleisTä
Vuosi 2020 oli sirkuksen 35. toimintavuosi. Toiminnan tuki-
rankana on jo vuodesta 1989 ollut Sorin Sirkuksen oma yh-
distys Sorin Sirkus ry. Yhdistyksen tarkoituksena on lasten ja 
nuorten sirkustaiteen harrastuksen edistäminen, ylläpitämi-
nen ja kehittäminen. Tätä tehtävää se toteuttaa ylläpitämällä 
lasten ja nuorten sirkuskoulua, järjestämällä esitystoimintaa 
sekä tarjoamalla sirkusopetusta erilaisille kohderyhmille. 

Sorin Sirkuksen välittömään vaikutuspiiriin kuuluu yli 500 toi-
mintaan viikoittain osallistuvaa lasta ja nuorta vanhempineen. 
Monille perheille Sorin Sirkus on yhteinen harrastus, ja sirkus-
tietoisuus leviää perheiden ja heidän lähipiirinsä kautta laa-
jalle. Sosiaalisen sirkuksen ryhmien, kesäleirien ja erilaisten 
työpajojen kautta useille sadoille eri-ikäisille lapsille, nuorille 
ja aikuisille tarjoutuu mahdollisuus kokea sirkustemppujen 
haasteellisuus sekä onnistumisen elämyksiä. Sirkuskoulun 
vaikutuspiirissä on oppilaita ja sidosryhmiä useista Tampe-
reen naapurikunnista ja kauempaakin: Akaasta, Hämeenky-
röstä, Janakkalasta, Kangasalta, Lempäälästä, Mäntsälästä, 
Nokialta, Pirkkalasta, Pälkäneeltä, Raaseporista, Valkeakos-
kelta, Vesilahdelta ja Ylöjärveltä. 

Vuonna 2020 Sorin Sirkus kehitti ja edisti sirkustaiteen kent-
tää monissa etätyöryhmissä, -hankkeissa ja -seminaareissa. 
Sirkustirehtööri Taina Kopra toimi Suomen Nuorisosirkusliiton 
(SNSL) hallituksen jäsenenä sekä Esittävien taiteiden oppi-
laitosten liiton (ETOL) hallituksen varajäsenenä.  Hän on eu-
rooppalaisen Caravan-sirkusverkoston hallituksen jäsen. Hän 
myös jatkoi toimintaansa Tampereen yliopiston normaalikou-
lun neuvottelukunnan varajäsenenä. 

Rehtori Merja Koskiniemi toimi Esittävien taiteiden oppilai-
tosten liiton (ETOL) hallituksen jäsenenä sekä Tampereen 
kaupungin nimeämässä taiteen perusopetuksen ohjausryh-
mässä. Hän on myös Tampereen yliopiston normaalikoulun 
neuvottelukunnan jäsen. 

Tuottaja Lari Aaltonen toimi Suomen Nuorisosirkusliiton 
valtakunnallisessa sosiaalisen sirkuksen jaostossa ja Tam-
pereen kaupungin kulttuuritilatyöryhmässä. Tuottaja Pertti 
Huovinen edusti Sorin Sirkusta Teatteripääkaupunki-tiimissä 
ja toimi verkoston puheenjohtajana. 

Sorin Sirkuksen henkilökunta on osallistunut ahkerasti Tam-
pere Pirkanmaa 2026 -kulttuuripääkaupunkihankkeen valmis-
teluun (myöhemmin Tampere26). Sirkustirehtööri on nimetty 
hankkeen Neuvottelukuntaan ja hän toimii Teatteri, sirkus ja 
esittävät taiteet -ohjelmaryhmän puheenjohtajana. Rehtori 
Koskiniemi oli mukana Lasten ja nuorten kulttuuripääkau-
punki 2026 -ryhmässä. Lisäksi tuottajat Aaltonen ja Huovinen 
sekä osa opettajista ovat osallistuneet kulttuuritoimijoille jär-

jestettyihin ideointitilaisuuksiin. 

Sorin Sirkuksen tietotaitoa ja asiantuntijuutta erityisesti ope-
tusasioissa levitettiin erilaisissa valtakunnallisissa ja kan-
sainvälisissä sirkustaiteen kehityshankkeissa. Sorin Sirkus oli 
mukana sirkustaiteen ja uusien sirkuspedagogisten alueiden 
kehittämistyössä sekä luomassa uusia toimintamalleja eri 
hankkeissa sosiaali- ja terveysalan kumppaneidensa kanssa. 
Sorin Sirkuksen taitavat opettajat vierailivat alan ammattiop-
pilaitoksissa Lahdessa ja Turussa sekä muissa nuorisosirkuk-
sissa. 

Sosiaalinen sirkus on olennainen osa Sorin Sirkuksen toimin-
taa. Sosiaalisessa sirkuksessa sirkustaide toimii välineenä 
erilaisten ryhmien kanssa työskentelyssä yhteisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi, opettaen itsenäisyyttä, parantaen 
itseluottamusta ja antaen työkaluja sosiaaliseen kanssakäy-
miseen. Sirkustoiminnan pääpaino tällöin on ilon ja merkityk-
sellisyyden kokemusten tuottamisessa ja elämänhallintatai-
tojen oppimisessa.  

1.1. yhdisTys
Sorin Sirkuksella oli vuonna 2020 jäsenmaksun maksaneita 
jäseniä 658, joista suurin osa oli alle 18-vuotiaita. Yhdistyksen 
kevätkokous pidettiin 24.3.2020 ja syyskokous 28.10.2020 
Zoom-kokouksina.  

Sirkuskoululaisia oli 594. Sirkuskoulun opetustoiminta pyöri 
koronarajoitusten mukaisesti sekä lähiopetuksena sirkuksella 
että etäopetuksena keväällä (maalis-toukokuu) ja joulukuus-
sa 2020. Vuoden aikana järjestettiin joitakin tapahtumia ja esi-
tyksiä koronatilanne huomioiden. Kansainväliseen toimintaan 
sirkus osallistui aktiivisesti etäyhteyksin. 

Tapahtumia ja esityksiä oli poikkeusolojen vuoksi huomatta-
vasti normaalia vähemmän. Sirkuskeskuksen tiloissa päivisin 
isoin käyttäjäryhmä olivat Norssin sirkusluokkien oppilaat ja 
iltaisin sirkusharrastajat. Poikkeusolot toivat sirkukselle har-
joittelemaan suuren määrän ammattilaisia, joiden työt maail-
malla oli peruttu. Tämä toi positiivista virettä, iloisia treenejä 
ja luovia uusia ideoita vanhojen sorilaisten keskuuteen.  

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Markku Rimpelä sekä 
seitsemän jäsentä: Jaana Kaartinen, Jouni Kivimäki, Mika 
Lehtinen, Perttu Pesä, Jouni Raatikainen, Martti Silvennoinen 
ja Vesa Toivonen. Hallitus piti vuoden aikana kahdeksan (8) 
kokousta. Syyskokous valitsi Markku Rimpelän jatkamaan 
puheenjohtajana vuoden 2021. Tilintarkastajana on toiminut 
PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, päävas-
tuullisena tilintarkastajana Markku Launis KHT. 

4

Toimintakertomus 2020
Sorin Sirkus ry



1.2. valTakunnallinen 
nuorisoTyön ja -poliTiikan 
ohjelma (vanupo) 2020–23
Sorin Sirkuksen opetuksen sisällöt ja toimintatavat tukevat 
valtakunnallisen nuorisotyön- ja politiikan ohjelman toteu-
tumista nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja  osallisuu-
den vahvistamisen kautta.   

Sirkustaiteen yhteistyön ja yhteisöllisyyden syvällinen tarve ja 
voima lähtevät temppujen turvallisuuden vaatimuksesta, esi-
tystoiminnan tavoitteellisuudesta ja taiteenlajin historiasta. 
Tämä välittyy myös nuorten sujuvaan arkeen, itsenäisyyden 
ja yhteisöllisyyden kokemusten ja taitojen kehittymiseen sekä 
tukee heidän luottamustaan ja edellytyksiään toimia yhteis-
kunnassa.   

Sorin Sirkuksen tunnuslause ”Tekemällä oppii” pitää sisällään 
mahdollisuuden oppia oman kokemuksen ja epäonnistumis-
tenkin kautta. Toisaalta lause pitää sisällään nuorten vastuut-
tamisen oman oppimisensa ja tekemisensä aktiivisiksi edis-
täjiksi. Sirkus tarjoaa mahdollisuuden koulun ulkopuoliseen 
oppimiseen ja itseymmärrykseen. Sirkusharrastus itsessään 
liikuttaa ja opettaa pitämään huolta omasta kehosta ja psyyk-
kisestä terveydestä sekä toimimaan yhteistyössä monenlais-
ten ihmisten kanssa erilaisissa tehtävissä.  

Pitkäjänteinen työ oppilaiden kanssa ja oppilaan pitkä kaari 
harrastuksensa parissa mahdollistavat nuorten vierellä kulke-
misen, heidän elämänsä seuraamisen ja tukemisen. Sirkuksen 
opetustyön ohella tehdään usein nuorisotyötä syvemmässä ja 
laajemmassa merkityksessä kuin vain taideharrastuksena.  

Sorin Sirkuksen tavoitteellinen opetus ja kasvatustyö on lu-
kuisten esimerkkien kautta myös antanut tukea lasten ja 
nuorten koulutyölle ja myöhemmälle opiskelulle. Aiemmat 
esimerkit vanhempien oppilaiden koulutusurasta kansain-
välisissä sirkuskouluissa kannustavat hakeutumaan taiteen 
korkeakoulutuksen pariin. Esitystoiminnassa mukana olevat 
taiteen ammattilaiset toimivat esimerkkinä ja antavat nuorille 
mahdollisuuden tutustua eri taiteenaloihin.  

Avoimuus, monikulttuurisuus ja hyvinvoinnin lisääminen ovat 
keskeisiä niin Sorin Sirkukselle kuin sirkustaiteelle kokonai-
suudessaankin. Sirkukseen ovat aina olleet tervetulleita kaik-
ki, ja usein juuri haastavammassa asemassa olevat lapset 
ja perheet ovat löytäneet kodin ja yhteisön sirkuksesta. Tätä 
perinnettä halutaan pitää yllä myös jatkossa. Sorin Sirkuksen 
toiminnassa se näkyy niin aktiivisena työnä hankkeiden ja pro-
jektien kautta kuin sirkuskoulun arjessa sääntöinä ja arvoina, 
jotka läpileikkaavat toimintaa.  

Oppilaille kansainvälisen Caravan-verkoston kautta tapahtu-
vat nuorisovaihdot ovat mitä parhainta demokratia-, globaa-
lius-, suvaitsevaisuus- ja kansalaiskasvatusta. Nuoret osallis-
tuvat sekä hankkeiden valmistelu- että toteutusvaiheeseen, 
yleensä itselleen vieraalla kielellä. Kuten koko muussakin 
sirkuksen toiminnassa, he tapaavat erilaisista sosioekonomi-
sista taustoista ja kulttuureista tulevia nuoria.  

Sorin Sirkuksen elämänkaarinen koulutuskeskus yhdessä 
Tampereen yliopiston, sen Normaalikoulun ja Tampereen kau-
pungin varhaiskasvatuksen kanssa muodostaa monialaisen 
taiteeseen, kulttuuriin, liikuntaan, hyvinvointiin ja oppimiseen 
kannustavan oppimisympäristön.

Kuva: Mikko Vares
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2. TaiTeen perusopeTus (ToiminnanalaT Ta1 ja Ta3)
Sorin Sirkus on antanut taiteen perusopetusta vuodesta 1993. 
Sorin Sirkuksen uusi taiteen perusopetuksen perusteiden mu-
kainen opetussuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2018 ja ope-
tusta sen mukaisesti on annettu syksystä 2018 lähtien. Uuden 
opetussuunnitelman mukaiset opetussisällöt alkavat vakiin-
tua, mutta niitä muokataan ja kehitetään jatkuvasti saatujen 
kokemusten pohjalta. Sorin Sirkuksen opetussuunnitelmaan 
voi tutustua sirkuksen internetsivuilla. 

Varhaisiän sirkuskasvatuksen (4–8-vuotiaat) jälkeen oppilas 
voi valita joko yleisen tai laajan oppimäärän. Yleisessä oppi-
määrässä nuori harjoittelee kerran viikossa läpi koko oppi-
määrän (500 ot/ 7 vuotta). Laajassa oppimäärässä (1 300 ot/ 
7 vuotta) harjoituskerrat kasvavat kahdesta harjoituskerrasta 
viikossa neljään kertaan. Erilaiset valinnaiset ja extraopinnot 
mahdollistavat myös laajemman harjoittelun. Yhden oppitun-
nin (ot) pituus on 45 minuuttia. 

Yleinen ja laaja oppimäärä koostuvat opintokokonaisuuk-
sista. Laajassa oppimäärässä oppilailla on mahdollisuus 
rakentaa yksilöllinen opintopolku myöhemmän vaiheen laji-
harjoittelun sekä valinnaisten opintokokonaisuuksien avulla. 
Esiintyminen, aktiivisuus, luovuus sekä ryhmässä toimiminen 
ovat keskeisiä teemoja läpi koko opintopolun. 

Vuosi 2020 lähti sirkuskoulussa käyntiin normaaliin tapaan. 
Helmikuussa sirkuskoululaisten vanhemmille ja ystäville jär-
jestettiin avoimien ovien viikko, ja sirkuskoululaisia osallistui 
myös kaikille suunnatuille sirkusleireille talvilomaviikolla hel-
mikuun lopussa. Koronapandemian levitessä Suomeen sir-
kuskoulu sulki ovensa 13.3.2020. 

Suomen hallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätös-
ten ja määräysten mukaan sirkuskoulun lähiopetus peruttiin 
13.5.2020 saakka. Sorin Sirkuksen varhaisiän ja taiteen pe-
rusopetuksen etäopetus saatiin nopeasti käyntiin kaikille 
ryhmille. Etäopetuksessa käytettiin videotallenteita, Zoom- ja 
Teams-alustojen live-oppitunteja, Vuolearning Etäkoulu -oppi-
misympäristöä sekä kirjallisia ohjeita harjoitteluun. Etätyös-
kentely sirkusopetuksessa oli haastavaa, mutta opettajat 
työskentelivät yllättävässä tilanteessa kekseliäästi, rohkeasti 
ja toisiaan auttaen.  

Vuoden 2020 sirkuskoulun Kevätsirkus jouduttiin koronasu-
lun vuoksi perumaan. Kevätopintokausi vietiin loppuun etä-
opetuksena. Toukokuun lopulla opettajat tapasivat joitakin 
ryhmiä ulkona. Touko-kesäkuussa järjestettiin harjoituksia 
lopputyötään tehneille oppilaille ja neljä lopputyötä esitettiin 
ja arvioitiin kesäkuussa. 

Oppilasryhmiin ja koteihin pidettiin sulun aikana viikoittain 

yhteyttä Wilma-järjestelmän viesteillä. Sirkuskoulun toimisto 
perusti Wilmaan päivittyvän “Korona-tiedotteen”, jonka kautta 
viestittiin yhteisesti ja yleisesti muutoksista. 

Oppilaat tavoitettiin sulun aikana kohtuullisen hyvin, ja harras-
tus kyettiin pitämään aktiivisena niillä keinoilla mitä oli käy-
tettävissä. 

Syysopintokausi aloitettiin kevään lopputyöryhmälle sekä 
kahdelle valinnaisen opintokokonaisuuden ryhmälle muuta 
sirkuskoulun toimintaa aikaisemmin elokuussa (viikolla 33). 
Keväältä siirtynyt yksi esityskokonaisuus sekä lopputyöt esi-
tettiin ja arvioitiin Sorifest-tapahtumassa 12.9.2020. 

Sirkuskoulun muu opetustoiminta aloitettiin normaalisti 
24.8.2020. Toimintaa varten tehtiin viranomaisohjeiden poh-
jalta tarkat suunnitelmat huomioiden hygienia (mm. käsien 
pesu ja desinfiointi), pukuhuonejärjestelyt ja oppilaiden kul-
keminen sirkuksella. Vanhempia tai muita ulkopuolisia ei 
päästetty opetuksen yhteydessä sirkukselle koko syksynä. 
29.11.2020 tullut alueellisen koronanyrkin päätös siirtää tai-
teen perusopetus jälleen etäopetukseksi vei myös Sorin Sir-
kuksen viimeisen viikon opetustunnit ja ryhmien pikkujoulut 
verkkototeutuksiksi. 

Syksyllä 2019 perustetun oppilaskunnan toiminta on pande-
miarajoituksista johtuen ollut hankalaa ja siten vähäistä. Syk-
syllä 2020 ei saatu nimettyä oppilaskunnalle uutta hallitusta. 
Tavoitteena on aktivoida toimintaa uudelleen vuonna 2021. 

Kuva: Heikki Järvinen
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2.1. oppilasmääräT

Syysopintokaudella 2020 taiteen perusopetuksessa (varhai-
sikä+yleinen+laaja) harjoitteli 509 oppilasta. Uudet oppilaat 
otettiin Sorin Sirkuksen kesäleireille osallistuneista ja sitä 
kautta sirkuskouluun hakeneista sekä suoraan kotisivujen 
kautta hakeneista lapsista. Varhaisiän opintoihin hakijoita 
jouduttiin arpomaan, mutta yleiseen ja laajaan oppimäärään 
otettiin kaikki kiinnostuneet hakijat. Opintovuoden aikana ryh-
mien mahdollisille vapaille tai peruutuspaikoille on otettu uu-
sia oppilaita kysynnän mukaan. 

Sirkuskoulun opintovuosi on 33 viikkoa. Kevätlukukausi al-
koi 13.1.2020 ja päättyi 18.5.2020, yhteensä 18 viikkoa. Tal-
viloma oli viikolla 9. Syyslukukausi alkoi 24.8.2020 ja päättyi 
9.12.2020, yhteensä 15 viikkoa. Syysloma oli viikolla 42.

Vuonna 2020 valmistui laajasta oppimäärästä seitsemäntois-
ta oppilasta. Vuonna 2020 sirkuskouluun myönnettiin viisi va-
paaoppilaspaikkaa. 

2.2. sirkuskoulun TapahTumia
Avointen ovien viikko järjestettiin 17.–21.2.2020. Tällöin van-
hemmilla, sisaruksilla, isovanhemmilla ja muilla sirkuksen 
ystävillä oli mahdollisuus käydä tutustumassa sirkuskoulun 
toimintaan ja keskustella ohjaajien kanssa.   

17.6.2020 esitettiin neljä laajan oppimäärän lopputyötä raja-
tulle vanhemmista ja ystävistä koostuneelle yleisölle. Loppu-
työarvioitsijoina toimivat rehtori Merja Koskiniemi ja sirkus-
opettaja Laura Tikka. 

12.9.2020 järjestettiin Sorifest-tapahtuma, jossa esitettiin 
laajan oppimäärän syventävien opintojen lopputyöesityksiä 
sekä keväällä kesken jääneen valinnaisen opintokokonai-
suuden esitys, ohjaajana Laura Tikka. Lopputyönsä tässä ti-
laisuudessa teki kaksitoista oppilasta. Arvioitsijoina toimivat 
sirkusopettajat Mette Ylikorva ja Reija Tapaninen. Päivä oli 
jaettu kahteen osaan, joista toisessa oli yleisöä 53 henkeä ja 

toisessa 79 henkeä  

Kesällä Ylen Galaxi-nuortenohjelmasta kävi ryhmä kuvaamas-
sa erästä sirkuskoulun oppilasta ohjelman Minä ja mun päivä 
-osuuteen. Ohjelma julkaistiin 11.10.2020 YLE Areenassa.  

30.10.2020 laajan oppimäärän Kummitusjuhlat -valinnaisen 
opintokokonaisuuden oppilaat olivat mukana esiintymässä 
Pirkanmaan musiikkiopiston Kummitusjuhlat-illassa. Sorin 
Sirkus teki yhteistyötä musiikkiopiston projektissa, jossa Hal-
loweenin hengessä 7–9-vuotiaat lapset kiersivät teemaan 
pukeutuneina musiikkiopiston kahta taloa, joihin taidealojen 
oppilaat olivat järjestäneet erilaista ohjelmaa. 

Koronapandemian vuoksi vuonna 2020 ei järjestetty Kevät-
sirkusta, Maneesi haltuun -esityksiä eikä syksyn avoimia 
ovia. Sirkuskoulun pikkujoulut järjestettiin ryhmille Zoom- tai 
Teams-järjestelmien kautta 7.–9.12.2020 

2.3. Tasa-arvo ja yhdenverTaisuus 
sirkuskoulussa

Sirkuskoulun oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelma hyväksyttiin Sorin Sirkuksen hallituksessa 
20.2.2020. Suunnitelma on luettavissa Sorin Sirkuksen koti-
sivuilla. Suunnitelma sisältää aiheeseen liittyvät suositukset, 
toimenpiteet sekä aikataulun. Koronapandemian aiheutta-
mien lisätöiden ja muutosten vuoksi kaikissa suosituksissa ei 
ole kyetty etenemään suunnitellussa aikataulussa.   

2.4. hankkeeT
Taidepegogiikka ja luovuus – sirkus- ja teatteriopettajan mo-
net roolit  

Sorin Sirkus on mukana vuonna 2019 aloitetussa Taidepeda-
gogiikka ja luovuus – sirkus- ja teatteriopettajan monet roolit 
-hankkeessa, jota koordinoi Espoon esittävän taiteen koulu. 
Rahoitusta hankkeelle saadaan Opetushallituksesta. 

Oppilasmäärät ja annetut oppitunnit vuonna 2020
Oppimäärä Oppilasmäärä (tilasto 20.9.)

Varhaisiän opinnot 186 oppilasta / 805 ot

Yleinen oppimäärä 103 oppilasta / 685 ot 

Laaja oppimäärä 220 oppilasta / 3 869 ot 

Yhteensä 509 oppilasta / 5 359 ot
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Hanke on ETOL:n jäsenoppilaitoksille tarkoitettu taidepeda-
gogiikan kehittämishanke, jonka tavoitteena on tukea oppi-
laitosten toimintaa ja syventää sirkus- ja teatteriopettajien 
ammattitaitoa ja ymmärrystä omasta alastaan suhteessa 
ympäröivään yhteiskuntaan ja ajan ilmiöihin. Samalla hanke 
vahvistaa sirkus- ja teatteritaiteen taiteen perusopetuksen 
valtakunnallista asemaa. Koronapandemian vuoksi hanke jat-
kuu keväälle 2021. 

Vuonna 2020 hankkeessa toteutettiin seuraavat koulutukset: 

• 17.1.2020 Tampere: Taideopettaja pedagogina/kas-
vattajana 

• 16.12.2020 Zoom-webinaari: Taidepedagogi taiteili-
jana 

Opittu ja koettu näkyväksi – sirkustaiteen laajan oppimäärän 
arvioinnin kehittämishanke 

Sorin Sirkus on mukana myös Pukinmäen taidekoulujen hal-
linnoimassa Opittu ja koettu näkyväksi -hankkeessa, joka 
toteutetaan vuosina 2020–2021. Hankkeessa kehitetään 
sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelmien arvi-
ointikäytäntöjä. Hankkeen tavoitteena on löytää yhteinen linja 
sirkustaiteen laajan oppimäärän lopputyön hyvän osaamisen 
kriteereistä. Lisäksi synnytetään valtakunnallinen lopputyöar-
viointiin perehtynyt opettajaverkosto. Rahoitusta hankkeelle 
saadaan opetushallituksesta. 

Hanke aloitettiin vuonna 2020 seuraavilla koulutuksilla: 

• 9.10.2020 Zoom-webinaari: Hankkeen avausaamu-
päivä 

• 27.11.2020 Zoom-webinaari: Kannustava arviointi-
kulttuuri ja arvioinnin merkitys taiteen oppimiselle 

Kestävä taiteen perusopetus 

Vuonna 2019 käynnistyi Taiteen perusopetusliiton ja OK-
KA-säätiön yhteishanke Kestävä taiteen perusopetus, jossa 
Sorin Sirkus on mukana. Hankkeen tavoitteena oli avata tai-
dekasvatuksen ja taiteen perusopetuksen roolia kestävän 
tulevaisuuden rakentajana. Hankkeessa kehitettiin vuosina 
2019–2020 kestävyysindikaattorit, joiden avulla taiteen pe-
rusopetuksen oppilaitokset ja niiden opetushenkilöstö ja 
opetuksen suunnittelijat voivat arvioida toimintaansa kes-
tävyyden näkökulmasta. Vuonna 2020 Sorin Sirkus toteutti 
hankkeen oppilaitoskohtaisen pilotoinnin, jonka tuloksia hyö-
dynnettiin hankkeen tiedonkeruussa. Pilotointiin osallistui 
Sorin Sirkuksen työntekijöitä opetus- ja muusta henkilöstöstä 
sekä esimiehistä. Hankkeen kehittämistyössä oli mukana lä-
hes 30 oppilaitosta kaikilta yhdeksältä taiteen perusopetuk-
sen taiteenalalta.    

Kuva: Heikki Järvinen
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3. esiinTyväT-ryhmä (Ta2)
Taiteen perusopetuksen lisäksi Sorin Sirkuksella toimii esiin-
tyvät-ryhmä, johon kuului vuoden 2020 aikana 21 nuorta. 
Sirkustirehtöörin valitsema ryhmä harjoittelee ympäri vuo-
den ja ryhmän oppilaat edustavat Sorin Sirkusta erilaisis-
sa tapahtumissa, esityksissä, projekteissa ja festivaaleilla. 
Esiintyvät-ryhmän oppilaat harjoittelevat keskimäärin 16–20 
oppituntia viikossa, heillä on useita päälajeja sekä omat esiin-
tymisnumeronsa. Sirkusteknisten tuntien lisäksi opetusta an-
netaan tanssissa ja esiintymistaidossa.  

Ryhmä aloitti vuoden menestyksekkäästi joulushow Sorife-
rian esityksillä, joita oli tammikuun alussa neljä näytöstä. Juh-
lavuodelle oli suunnitteilla useita eri tapahtumia ja keikkoja, 
jotka kuitenkin peruuntuivat koronan myötä. 

Kevään koronasulku aiheutti vain pienen katkon ryhmän har-
joitteluun. Sirkusvälineitä lainattiin nopeasti kotiharjoittelua 
varten ja etäyhteyksillä harjoiteltiin kehonhuoltoa, käsinsei-
sontaa ja suunniteltiin tulevaa joulushow’ta. Esiintymistaitoa 
ja karakterityötä edistettiin omatekemien videoiden ja tireh-
töörin palautteen kautta. Ilma-akrobatia, nuorallatanssi ja 
muut sirkustilaa vaativat lajit hoidettiin valvotusti itsenäisinä 
harjoituksina, yksi tai kaksi henkilöä per sali. Kesän ja syksyn 

harjoittelu sujui vaativissakin lajeissa sitkeästi maskit päässä 
sekä välineiden ja käsien desinfioinnin merkeissä. 

Merkittävä peruuntuminen oli Särkänniemen heinä-elokuun 
esitykset, joka vei kesätyön kahdeksalta nuorelta. Nämä me-
netetyt 35 esityspäivää ja 70 esitystä ovat myös merkittävä 
lovi sirkuksen taloudessa. Kevään ja alkukesän tapahtumat 
Finlaysonin 200-vuotisjuhlien osalta siirtyivät ja typistyivät, 
mutta sirkuksemme seinätanssi-spektaakkeli oli lopulta nä-
kyvä osa Finlaysonin alueen juhlaviikonlopun ohjelmaa elo-
kuussa. Viikonlopun aikana toteutuneet neljä esitystä sujuivat 
hienosti ja sekä tilaaja että yleisö olivat tyytyväisiä.  

Esityksestä kuvattua videomateriaalia oli mukana Väinö Lin-
nan aukiolle toteutetussa Finlaysonin alueen joulukalenteris-
sa marras-joulukuussa. Muu keikkatoiminta, joka ehti käyn-
nistyä tammi-helmikuussa 2020 sovittujen keikkojen osalta 
lupaavasti, oli koko koronavuoden aikana vähäistä. Alavuden 
kaupungin kulttuuritoimi tilasi Sorin Sirkukselta esityksen 
syyskuulle koko perheen ulkoilmatapahtumaan, jonka jälkeen 
koronasyksy hiljensi keikkailun lähes täysin. Joulukuussa So-
rin Sirkuksen esiintyvät-ryhmä keikkaili vielä tuliesityksellä 
Tampereen Lastenklinikan tuki ry:n Jouluiloa ikkunan taakse 

Kuva: Heikki Järvinen
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-tapahtumassa Tampereen yliopistollisella keskussairaalalla, 
josta välitettiin tunnelmia suorana Yle Tampereen uutislä-
hetyksessä. Tapahtuman noteerasivat myös Aamulehti ja Il-
ta-Sanomat. Esitys uusittiin vielä viikkoa myöhemmin Pitkä-
niemen sairaalalla, jossa se ulkona esitettiin Taysin lasten ja 
nuorten psykiatrian osaston potilaille. Joulupukkina esiintyi 
Sorin Sirkuksen tuntiopettajanakin toiminut Pasi Hyvärinen. 
Taina Kopran ohjaama ulkoilmaesitys perustui joulushow Soi-
lun tulinumeroon.        

Pitkään jatkuneet poikkeusolot ja esitysten peruuntuminen ai-
heutti nuorille ahdistusta, motivaation puutetta ja muutaman 
harrastuksen lopettamisen. 

3.1. joulushow soilu
Juhlavuosi huipentui joulushow Soilun esityksiin. 21 inno-
kasta ja taitavaa nuorta pääsivät nauttimaan kovan työnsä 
tuloksista ja tähtihetkistään yleisön edessä. Tarinassa viisi 
nuorta seikkaili pohjoisessa, kunnes putosivat salaperäiseen 
kuiluun ja sen karuun talviseen maailmaan. He kohtasivat 
siellä mystisiä hahmoja ja jännittävien seikkailujen kautta sel-
visivät onnellisesti takaisin maan pinnalle. Soilun ensi-ilta oli 
20.11.2020.  

Tirehtööri Taina Kopran käsikirjoittama ja ohjaama esitys sai 
jälleen erinomaisen vastaanoton sekä yleisöltä että kriitikoil-
ta. Joona Kukkolan säveltämä taianomainen musiikki tuki 
hienosti tarinaa ja hänen lisäkseen muusikkoina toimivat 
Juho Fabrin ja Henna Leppänen sekä nauhalla Pekko Käppi. 
Äänisuunnittelijoina toimivat Joona Kukkola ja Kaisa Riita-
maa. Tanssikoreografioista vastasi Marjo Terästö. Vahvasta 
visuaalisesta ilmeestä vastasivat Eero Auvinen (valo- ja vi-
deosuunnittelu), Kitte Klemettilä (pukusuunnittelu), Oskari 
Löytönen (lavastussuunnittelu), Malla Tallgren (kampausten 
suunnittelu) ja Jonna Kivimäki (maskeeraussuunnittelu). Sir-
kusteknisestä suunnittelusta ja -toteutuksesta vastasi ma-
neesimestari Jouni Kivimäki.  

Näytöskausi ajoitettiin välille 20.11.2020–10.1.2021 ja näy-
töksiä piti olla yhteensä 38. Poikkeuksellisesti esitys oli vain 
tunnin mittainen ja yleisö oli jaettu kahteen eri osaan ja mo-
lemmilla oli omat sisäänkäynnit saniteettitiloineen. Yleisö 
istui maskit päässä väljästi turvavälein. Jos kaikki esitykset 
olisi voitu pitää yleisöä olisi rajoituksineen saatu mahtumaan 
reilut 7 000, normaalin 11 000 katsojan ja 22 esityksen sijasta. 
Lopulta esityksiä oli 12 ja katsojamäärä yhteensä 1 818.  

3.2. muuT esiinTymiseT
VIMMA x Sorin Sirkus 

Sorin Sirkus ja kotimaisista designtuotteistaan tunnettu 
VIMMA julkaisivat vapaa-ajan vaatemalliston Tampereella 
11.9.2020. Vaatteet esiteltiin Nekalan sirkuskeskuksessa 
sirkusmuotinäytöksessä, jossa taituroivat esiintyvät-ryhmän 
nuoret. Malliston kuosin pohjana on Berliinissä asuvan kuva-
taiteilijan Ville Kylätaskun teos Metamorphose 2, joka kuvas-
taa sirkusesityksen draamaa, suuria kontrasteja eri jännittei-
den välillä. Ville on Sorin Sirkuksen vanhoja oppilaita ja hän oli 
esiintyvät-ryhmän jäsen 2000-luvun alkupuolella. Kutsuvieras-
tilaisuus järjestettiin Sorin Sirkuksella ja striimattiin verkkoon. 
Tilaisuuden tallenne on edelleen katsottavissa Sorin Sirkuk-
sen Youtube-kanavalla ja yhteistyömalliston korkealaatuiset 
tuotteet ovat myynnissä VIMMAn verkkokaupan kautta. 

Taidekaari-esitykset 

Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusohjelmaan kuuluvia 
esityksiä koulujen 4.-luokkalaisille ei järjestetty vuonna 2020. 
Suurin osa taidekaaren sirkustyöpajoista sekä kuusi Sorin Sir-
kus Show -esitystä peruttiin koronan vuoksi. Normaalisti tou-
kokuussa olevat esitykset keräisivät yli 2 000 katsojaa. Taide-
kaariesitysten lisäksi Taina Kopran ohjaamasta show’sta olisi 
järjestetty yksi yleisölle avoin lisäesitys.

Kuva: Karri Harju
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4. sosiaalinen sirkus (Ta21 / Ta27)
Sosiaalinen sirkus on innovatiivinen väline lasten, nuorten ja 
aikuisten koulutukseen ja sosiaalisen osallisuuden kehittämi-
seen – työkalu uuden oppimiseen ja monenlaisten elämän-
taitojen kartuttamiseen. Sosiaalinen sirkus on myös kulttuu-
rien välisen työn väline, joka kohdentuu usein heikommassa 
asemassa oleviin kohderyhmiin kouluissa, naapurustoissa ja 
yhteisöissä, erityisesti kaupunkialueilla. Sosiaalinen sirkus luo 
linkkejä paikallisten yhteisöjen ja osallistuvan ryhmän välille, 
parantaa itsetuntoa ja itseluottamusta sekä kehittää fyysistä 
kuntoa ja olemusta sekä elämänhallintataitoja. 

4.1. sosiaalisen sirkuksen 
TyöpajaToiminTa

Sorin Sirkuksen tuottamat työpajakokonaisuudet tukevat 
sote- ja muiden yhteistyökumppaneiden omia toiminnan ta-

voitteita lisäämällä osallistujien elämäntaitoja, itseluottamus-
ta, luovuutta ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä erikseen 
jokaiselle toiminnalle määriteltyjä tavoitteita.  

Vuonna 2020 Sorin Sirkus toteutti säännöllisiä sosiaalisen 
sirkuksen työpajakokonaisuuksia mm. Kylmäkosken vankilan 
vangeille ja henkilökunnalle sekä kevätkaudella 2020 useassa 
tamperelaisessa koulussa osana Lasten ja nuorten säätiön 
koordinoimaa Sirkuksesta siivet elämään -hanketta. Yhteis-
työssä Tampereen kaupungin kanssa ehdittiin järjestää vain 
yksi lasten kielellisen kehittymisen Sanasirkus-työpaja Her-
vantalaisessa päiväkodissa ennen toiminnan siirtämistä tule-
vaisuuteen pandemian vuoksi.  

Yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin 
kanssa päästiin juuri kunnolla alkuun vuoden 2020 osalta, 
kun toiminta jouduttiinkin keskeyttämään koronapandemian 

Kuva: Heikki Järvinen
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vuoksi. Yhteistyömuotoina sirkusta on viety lastenosastoille 
sairaala-arjen vastapainoksi ja järjestetty perheleirejä Sorin 
Sirkuksen tiloissa. Kevään osastokäynnit toteutettiin lopulta 
videotallenteina. Kesällä päästiin järjestämään perheleirejä ja 
syksyllä tätä toimintaa jatkettiin.   

4.2. hankkeeT
ESR-hanke “Sirkuksesta siivet elämään”  

Sirkuksesta siivet elämään -hanke päättyi keväällä 2020. Se 
oli valtakunnallinen kolmivuotinen Euroopan sosiaalirahas-
ton hanke, jota koordinoi Lasten ja nuorten säätiö. Hankkeen 
tarkoituksena oli juurruttaa taidelähtöinen toiminta osaksi 
valmentavien maahanmuuttajaluokkien kouluarkea kiinnit-
tämällä erityistä huomiota toiminnan rahoitusrakenteisiin ja 
yhteistyön sujuvuuteen. Toiminta alkoi loppuvuodesta 2017 ja 
päättyi keväällä 2020, jolloin hankkeen loppuraportti julkais-
tiin.  

Sorin Sirkus toteutti hankkeen kautta sirkustyöpajoja nuorille 
yli 15-vuotiaille maahanmuuttajille yhteistyössä Etelä-Hervan-
nan, Juhannuskylän ja Hatanpään koulun sekä Tampereen 
aikuislukion ryhmien kanssa. Viikoittaisten kouluaikaan sijoit-
tuvien toimintaryhmien lisäksi hankkeeseen kuului integraati-
oryhmä, jota toteutettiin Sorin Sirkuksen tiloissa. Lisäksi kou-
luissa järjestettiin välituntisirkusta.  

Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n Kulttuuripolku-hanke 

Sorin Sirkus kehittää yhtenä hankkeen taidelaitoksena sirkuk-
sen saavutettavuutta näkövammaisille. Hankkeessa pidetään 
työpajoja sekä näkövammaisille että heidän kanssaan työs-
kenteleville sosiaalialan ammattilaisille sirkuksesta ja mah-
dollisuuksista nauttia sirkuksesta näkövammaisena. Lisäksi 
vieraillaan sirkusesityksissä, joista kerätään palautetta ja ko-
kemuksia ja kehitetään sen pohjalta esimerkiksi kuvailutulk-
kauksen käytäntöjä ja esteettömyyttä.  

Kevään 2020 aikana ehdittiin järjestää yksi työpaja, jonka jäl-
keen hankkeen toteutus siirrettiin suoraan vuodella eteenpäin.  

4.3. muu sosiaalisen sirkuksen 
ToiminTa

Erilaisia sosiaalisen sirkuksen työpajoja ja työhyvinvointipal-
veluja tarjotaan yleensä laajemmin yrityksille ja yhteistyö-
kumppaneille. Vuonna 2020 suuri osa tästä toiminnasta pe-
ruuntui tai siirtyi vuodelle 2021.  

Alkuvuodesta ehdittiin järjestää tyhy-toimintaa mm. Basware 
Oy:lle ja ryhmätoimintaa toimintaterapeuteille. Tämän lisäksi 
ehdittiin toteuttaa yksi koululaisryhmävierailu ja pitää työpa-
ja päihde- ja rikostaustaisille kuntoutujille yhteistyössä Via-
dia-yhteisön kanssa.  

Tampereen yliopiston Summer Schooliin aiempina vuosina to-
teutettu viiden opintopisteen laajuinen Introduction to social 
circus pedagogy -kurssi peruttiin kesältä 2020. 

Muita koronapandemian vuoksi peruuntuneita työpajoja olivat 
mm. Hatanpään ja Juhannuskylän koulun välituntisirkukset ja 
sirkusluotsi-koulutukset; koulutuspäivä Toimintaterapialiitolle; 
Sanasirkus-konseptin jatkaminen Hervannassa; SASKY-kou-
lutusyhtymän työpajasarja 8 ammattikoulussa Pirkanmaalla; 
lastensuojelun henkilökunnalle suunnattu sirkustyöpaja; laa-
jemmin tyhy- ja muuta työpajatoimintaa sote-ammattilaisille, 
kouluille ja erityisryhmille, yhteensä n. 400 henkilölle.  

Sorin Sirkus on vuoden 2020 aikana ollut mukana kehittä-
mässä ja toteuttamassa kansainvälisiä sosiaalisen sirkuksen 
hankkeita, joista kerrotaan lisää luvussa kuusi.

Kuva: Heikki Järvinen
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5. muu opeTus- ja ohjausToiminTa
5.1. Tampereen yliopisTon 
normaalikoulu (Ta22)
Suomen ensimmäinen sirkustaiteen painotuslinja aloitti toi-
mintansa syksyllä 2016 Tampereen yliopiston normaalikoulun 
yläkoulussa ja lukiossa. Sorin Sirkus ja Normaalikoulu toteut-
tavat sirkustaiteen koulutuspolkua, jossa sirkustaide on osa-
na oppilaan opintopolkua alakoulun valinnaisista opinnoista 
yläkoulun painotukseen sekä lukion opintoihin. Oppilaitokset 
kehittävät yhdessä opetuksen sisältöjä ja opetusmetodeja 
suunnitelmallisesti, yhteistyössä Tampereen yliopiston kasva-
tustieteiden yksikön kanssa. 

Vuonna 2020 yläkoulussa toimi sirkustaiteen painotuslinja 
kaikilla kolmella luokka-asteella eli 7., 8. ja 9. luokalla. Uudel-
le 7-luokalle oli hakijoita 53 ja soveltuvuuskokeen kautta ryh-
mään valittiin 24 oppilasta. Sirkusluokilla oli yhteensä kevääl-
lä 53 oppilasta ja syksyllä 60 oppilasta. 

Norssin lukion sirkuslinjan ensimmäisinä ylioppilaina valmis-
tuivat Maria Mäensivu ja Ella Voitila. Sirkuksen tiedotuskes-
kus lähetti molemmille stipendinä Emma Vainion Sirkus nyt 
-kirjan. Lukiossa aloitti syksyllä kolme uutta opiskelijaa, ja sir-
kuspainotuslinjaa suoritti syksyllä yhteensä seitsemän opis-
kelijaa.  

Alakoulussa sirkustaide oli mukana oppilaiden valinnaisissa 
opinnoissa syksyllä 5.–6. luokalla. Ryhmässä oli mukana 14 
oppilasta. 

Sorin Sirkus toteutti sirkustaiteen opetusta Normaalikoulun 
oppilaille vuonna 2020 seuraavasti: 

• 5.–6. luokan valinnainen kurssi (1 vvt eli vuosiviikko-
tunti), toteutus 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 
läpi vuoden (2 vvt)  

• Lukion sirkustekniikan kurssit: sirkustekniikan kurs-
sin viikoittainen päiväopetus läpi vuoden (2 vvt)  

Lukion sirkuslinjan opiskelijoiden on lisäksi ollut mahdollista 
hyväksilukea valinnaisiin lukio-opintoihinsa soveltuvin osin 
sirkuksessa suoritettuja produktioita (mm. joulushow) tai va-
linnaisia opintokokonaisuuksia (mm. laajan oppimäärän lop-
putyö, kansainväliset vierailut)  

Sirkustaide näkyy Normaalikoulun opetuksen sisällöissä laa-
jasti. Sirkustaiteen elementtejä sisällytetään eri oppiaineiden 
opetukseen kaikille koulun oppilaille ja opetuksessa otetaan 
soveltuvin osin käyttöön myös sosiaalisen sirkuksen meto-
deja. Normaalikoulun ja Sorin Sirkuksen tavoitteena on tule-
vaisuudessa hakea sirkuslukiolle valtakunnallista erityistehtä-
vää.  

Joulukuussa Ylen Puoli seitsemän -ohjelma kävi tekemässä 
insertin Veera Hakalan ja Normaalikoulun oppilaiden kanssa 
sirkusmatematiikasta. Osuus lähetettiin Puoli seitsemän -oh-
jelmassa 4.2.2021. 

5.2. leiriT (Ta2)
Lähes koko vuoden kestäneestä poikkeustilanteesta huoli-
matta Sorin Sirkus pystyi järjestämään lapsille ja nuorille hiih-
to- ja syyslomaleirejä (viikot 9 ja 42) sekä kesäleirejä kesä-
kuun kolmena viikkona.  

Hiihtolomalla (vko 9) järjestettiin 4–6-vuotiaiden leiri, 
7–10-vuotiaiden leiri sekä perheleiri. Osallistujia leireillä oli 
yhteensä 65. 

Koronapandemian vuoksi sirkuksen kesäleiritarjonta muokat-
tiin kokonaan uusiksi. Rajoitusten vuoksi leirejä järjestettiin 
vähemmän ja yhdelle leirille otettiin noin puolet normaalista 
oppilasmäärästä. Kokopäiväleirejä ei järjestetty ollenkaan. 

4–6-vuotiaiden leirejä järjestettiin neljä, 7–8-vuotiaiden puo-
lipäiväleirejä kolme ja 9–11-vuotiaiden puolipäiväleirejä sa-
moin kolme. Yhteensä kymmenelle leirille osallistui 115 lasta/
nuorta (vrt. 12 leiriä ja 181 osallistujaa vuonna 2019). 

Lajileirejä järjestettiin vain yksi (ilma-akrobatia), jolla oli 12 
osallistujaa (vrt. 3 lajileiriä, 34 osallistujaa 2019). 

Kaksi perheleiriä siirrettiin elokuulle. Näihin osallistui 13 per-
hettä, yhteensä 39 osallistujaa (vrt. kaksi perheleiriä, 24 per-
hettä ja 65 osallistujaa vuonna 2019). 

Kesäleirejä toteutui yhteensä 13 ja niille osallistui yhteensä 
182 henkilöä (17 leiriä ja 280 osallistujaa vuonna 2019). 

Lisäksi Sorin Sirkus järjesti heinäkuussa kolmipäiväisen sir-
kusleirin Jämijärven kunnan tilaamana Jämijärvellä.  

Syyslomalla (vko 42) järjestettiin 4–6-vuotiaiden leiri, 7–9-vuo-
tiaiden leiri sekä perheleiri. Osallistujia leireillä oli yhteensä 59. 

 

13

Toimintakertomus 2020
Sorin Sirkus ry



5.3. Taidekaari (Ta2 / Ta21)

Tampereen kaupungin 4.-luokkalaisille järjestettiin Lavakaris-
maa! -sirkustyöpajoja osana Tampereen kaupungin kulttuuri-
kasvatusohjelmaa Taidekaarta. Taidekaari-työpajoja piti olla 
keväällä yleisopetuksen oppilaille 90 ja erityisoppilaille 16 
sekä 10 uutta Kalevala-aiheista sirkustyöpajaa. Näistä ehdit-
tiin pitämään yhteensä vain 22 työpajaa. Taidekaari-ohjelma 
ja Tampereen kaupunki peruuttivat nopeasti koko toiminnan, 
myös kevään Taidekaari-esitykset.  

5.4. lyhyTkurssiT ja Tyhy-ToiminTa 
(Ta2)

Vuonna 2020 Sorin Sirkus järjesti sekä lapsille että aikuisille 
suunnattuja lyhytkursseja itse ja yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Toimintaa järjestettiin pienryhmissä ja turvallisuusoh-
jeiden mukaan. 

4 kk–3-vuotiaiden vauva- ja taaperosirkuskursseja järjestet-
tiin keväällä yhteensä viisi ja syksyllä yksi. Kursseille osallistui 
yhteensä 69 pienokaista vanhempineen (vrt. kahdeksan kurs-
sia ja 90 lasta vanhempineen vuonna 2019). 

Aikuisille järjestettiin keväällä ja syksyllä ilma-akrobatia- ja ak-
robatiakursseja, yhteensä kahdeksan ryhmää. Näille kursseil-
le osallistui yhteensä 90 sirkuksesta kiinnostunutta aikuista. 
Kesätarjontaa aikuisille ei järjestetty, koska kevään sulkutoi-
menpiteiden vuoksi kesällä järjestettiin kevätkauden peruttu-
jen tuntien korvaustunteja. 

Yli 10-vuotiaille järjestettiin viikoittain Taikurikerhoa, johon 
osallistui keväällä kahdeksan ja syksyllä kuusi oppilasta. 

Tyhy-toiminta koko vuodelta jouduttiin perumaan tai siirtä-
mään myöhempään aikaan. Ainoastaan Basware Oy:n työnte-
kijät ehtivät käydä tyhy-työpajassa tammikuussa 2020. 

Kuva: Heikki Järvinen
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6. kansainvälisyys (Ta27)
Sorin Sirkuksella on paljon erilaista kansainvälistä toimintaa. 
Sirkuksella vierailee ulkomaisia taiteilijoita harjoittelemassa 
ja opettamassa nuoria. Omat opettajat ja oppilaat vierailevat 
koulutuksissa ja esiintymässä Euroopassa. 

Sorin Sirkuksen piti järjestää 75 nuoren kansainvälinen nuo-
risovaihto ”Better Together” heinäkuussa Tampereella. Tämä 
Erasmus+ -rahoitteinen tapaaminen on siirretty heinäkuulle 
2021 ja siirretään ehkä jopa kesään 2022. 

Elokuussa kolmas yliopistotasoinen sosiaalisen sirkuksen 
koulutuskokonaisuus Summer School, yhteistyössä Tampe-
reen yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kanssa, peruuntui. 
Opiskelijat olisivat olleet yliopiston kansainvälisiä opiskelijoi-
ta.  

Joulukuussa tirehtööri Taina Kopra esitteli virtuaalisesti Sorin 
Sirkuksen tiloja ja toimintaa Sirkuksen Tiedostuskeskuksen 

pohjoismais-balttialaisen sirkusverkoston mentorointiohjel-
massa mukana olleille Marina Riegerille (nykysirkustuottaja 
Strapmania Collective, Saksa/Ruotsi) ja Jánis Lauceniekselle 
(nykyooppera ja -sirkustuottaja, Latvia). Vieraat olivat vaikut-
tuneita sirkuksen monipuolisesta toiminnasta ja sirkuskes-
kuksen tiloista.  

6.1. Caravan – inTernaTional 
youTh and soCial CirCus neTwork

Caravan on nopeasti kasvanut, kansainvälinen 35 jäsenen ja 
25 maan nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen verkosto, jonka 12. 
toimintavuosi vuosi 2020 oli. Jäsenmaat ovat Belgia, Espan-
ja, Irlanti, Luxemburg, Pohjois-Irlanti, Ranska, Ruotsi, Saksa, 
Suomi, Sveitsi, Tsekki ja Venäjä. Verkostolla on myös liitän-
näisjäseniä, joista osa tulee samoista maista kuin varsinaiset 
jäsenet. Muut maat ovat Afganistan, Englanti, Etelä-Afrikka, 
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Etelä-Korea, Etiopia, Guadeloupe, Hollanti, Islanti, Israel, Italia, 
Libanon, Palestiina, Slovenia, Turkki ja USA. 

Verkosto edistää maailmanlaajuisesti sirkuksen käyttämistä 
osana nuorisotyötä ja tekee tiivistä yhteistyötä järjestämällä 
kursseja sekä opettajille että oppilaille ja vaihtaa tietotaitoa 
esimerkiksi sirkuskoulun organisaatiota ja taloutta koskevis-
sa asioissa. Verkoston kotisivut ovat osoitteessa www.cara-
vancircusnetwork.eu, josta löytyy tietoja verkostosta ja sen 
jäsensirkuksista.  

Jäsenillä on monia eri hankkeita sekä yhdessä että useiden 
muiden kumppanien kanssa. Sorin Sirkuksen osallistuminen 
näihin hankkeisiin näkyy hankekuvauksissa seuraavassa lu-
vussa. Hankkeet toteutettiin EU:n Erasmus+ -rahoitusohjel-
man turvin.  

Caravanilla on kolmivuotinen (2019–2021) EACEA (Educati-
on, Audiovisual & Culture Executive Agency) -rahoitus verkos-
ton pyörittämiseen. Vuoden 2020 alusta Caravanin toimisto 
muutti Pariisista takaisin Brysseliin. Palkattuna oli kaksi työn-
tekijää. Caravanin kaksipäiväiset vuosikokoukset pidettiin 
toukokuussa ja lokakuussa poikkeuksellisesti verkossa. Tämä 
mahdollisti tavallista suuremman osallistujajoukon ympäri 
maailmaa.  Sorin Sirkus on Caravanin perustajajäsen ja Taina 
Kopra sen hallituksen jäsen. Hän osallistui vuosikokousten 
lisäksi hallituksen kokouksiin tammikuussa Pariisissa sekä 
kuuteen kokoukseen sähköisesti. Vuosikokouksiin osallistui-
vat myös rehtori Merja Koskiniemi ja tuottaja Piia Karkkola. 

Sirkustirehtööri Taina Kopra osallistui Caravanin edustaja-
na Festival Mondial du Cirque de Demain -festivaalille tam-
mikuussa Pariisissa. Tapahtuman yhteyteen oli järjestetty 
ammattilaisten tapaaminen “Club Pro”, jossa Kopra muiden 
verkoston toimijoiden kanssa esitteli Caravanin tutkimus-
hankkeita ja Sorin Sirkuksen sosiaalisen sirkuksen toimintaa. 

6.2. hankkeeT
Circus++ (2019–2022) 

Yhteistyö yliopiston kanssa jatkui edelleen Circus ++ Youth 
and Social Circus Arts – an innovative and inclusive educati-
on for Europe – Erasmus+ -kehittämis- ja tutkimushankkeen 
myötä. 

Kolme vuotta kestävässä hankkeessa luodaan viiden par-
tnerimaan yliopiston ja sirkuskoulun yhteistyönä opetus-
suunnitelma nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen pedagogiikan 
kandidaattiohjelmalle, jota eri Euroopan maat voivat soveltaa 
paikallisesti. Hanke vastaa nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen 

toimialan laajentumisen myötä kasvaneen ammattitaitoisen 
henkilöstön työvoimatarpeeseen niin Suomessa kuin muual-
lakin Euroopassa. Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto 
kumppaninaan Sorin Sirkus. Kansainvälisestä koordinoinnis-
ta vastaa lisäksi Caravan. Sorin Sirkukselta hankkeen opetus-
suunnitelmatyöstä vastaavat Taina Kopra ja Laura Tikka ja 
hallinnosta Merja Koskiniemi, Lari Aaltonen ja Ulla Majuri.   

Vaikka hankkeen tapaamiset Prahassa ja Galwayssa peruun-
tuivat, työskentely oli tiivistä useissa eri työryhmissä etätyö-
kalujen kautta. Tutkimushake etenee aikataulussa ja sai Ope-
tushallitukselta hyvät väliarviot.  

 Hankkeessa mukana olevat partnerit ovat: 

• Suomi: Tampereen yliopisto ja Sorin Sirkus 
• Ruotsi: Stockholms Konstnärliga Högskola ja Cirkus 

Cirkör 
• Ranska: Le Plus Petit Cirque de Monde (PPCM)  
• Irlanti: National University of Ireland Galway ja Galway 

Community Circus 
• Tsekki: Cirqueon 
• Caravan 

CTF in Action 5 ja 6  

CTF in Action -koulutushankkeet ovat eurooppalaisten sirkus-
koulujen yhteisiä Erasmus+ -rahoitteisia hankkeita, jotka ovat 
jatkoa aiemmalle Circus Trans Formation -hankkeelle. CTF 
in Action -projekteissa toteutetaan aiemmassa hankkees-
sa luotu ja pilotoitu sosiaalisen sirkuksen ohjaajan 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 koulutuskoko-
naisuutta.  

CTF in Action 5 -koulutus alkoi vuonna 2019. Hankkeen kol-
mas tapaaminen toteutui helmikuussa 2020 Luxembourgissa, 
mutta huhtikuun viimeinen tapaaminen Prahassa jouduttiin 
siirtämään vuodelle 2021. Sorin Sirkuksen osallistujina ovat 
Eveliina Saxman ja Ilona Jääski. Mukana on 22 ohjaajaa 11 
maasta. 

CTF in Action 6 -koulutuksen piti alkaa huhtikuussa Slove-
niassa, jossa kouluttajina olisivat olleet sirkuksemme opet-
tajat Jarmo Humalajärvi ja Tytti Vuolle. Maailmalaajuisen 
epidemian takia hankkeen alkua siirrettiin vuodella eteenpäin. 
Tämä tarkoitti myös kesäkuun Tampereen ja lokakuun Prahan 
koulutuksien siirtymistä vuodella eteenpäin. 
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7. ToimiTila (Ta5)
Kiinteistö vaatii jatkuvaa kunnostusta ja uudelleen rakenta-
mista niin sisä- kuin ulkotiloissa. Sirkuskeskusta käyttää suuri 
määrä sirkuksen omia ja vierailevia toimijoita opetus-, harjoi-
tus- ja esitystoimintaan sekä arkisin että viikonloppuina. 

Sirkuskoulun lukukausien aikana kaikki kuusi salia ovat iltai-
sin olleet ahkerassa käytössä. Koronarajoitukset aiheuttivat 
lisäjärjestelyitä, sillä oppilaiden liikkuminen sirkuksella piti ai-
katauluttaa ja reitittää uudelleen kohtaamisten välttämiseksi. 
Pukuhuoneet olivat käytössä rajoitetusti, uusia sisäänkäyntejä 
otettiin käyttöön ja tilapäisiä käsienpesupisteitä rakennettiin.  

Koronaepidemian vaikutukset tilojen käyttöön ja puhtaanapi-
toon olivat merkittävät. Tiloja siivottiin kaksi kertaa useammin 
ja tämä kuormitti siivouksesta huolehtivia. Lisäkuluja kertyi 
siivous- ja puhtaanapitovälineiden sekä käsidesien ja henkilö-
suojaimien hankinnasta. Käsidesiä kului huomattavat määrät 
sirkuskoulun oppilaille ja varsinkin yleisölle joulushow-esitys-
ten aikana.  

Yleinen turvallisuudentunteen heikentyminen ja haastavat 
tilanteet yhteiskunnassa vaikuttavat myös Sorin Sirkukseen. 
Sirkuksessa tapahtuvien mahdollisten vaara- ja uhkatilantei-
den varalle tehtiin ohjeistus 2020. Ohjeistus toimii osana laa-
jempaa uutta turvallisuussuunnitelmaa, johon on sisällytetty 
myös koronapandemiasta opittuja toimintamalleja. Turvalli-
suussuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2021.  

Vuonna 2020 tehtiin vain ylläpitäviä ja korjaavia kiinteistön 
huoltotöitä. Sirkusvälineitä valmistettiin ja päivitettiin tarpeen 

mukaan. Tiukan taloudenpidon vuoksi uusia välineitä han-
kittiin vain välttämättömissä tapauksissa. Koronaepidemian 
aiheuttamat rajoitukset toivat suuren haasteen tilojen käytön 
jakamiseen ja aikatauluttamiseen. Keväällä koronasulun ai-
kana sirkus oli pääsääntöisesti kiinni. Tänä aikana pystyttiin 
tekemään esimerkiksi maneesin sähkötöitä, aulan lattian kor-
jausta sekä ilma-akrobatian kiinnityspisteiden tarkastus- ja 
kunnostustöitä. Näitä töitä olisi ollut vaikea suorittaa normaa-
lioloissa. Kesällä rajoitusten johdosta otettiin käyttöön uusi 
tilavarausjärjestelmä, jolla pystyttiin hallitsemaan tilojen käyt-
töä sirkuskoulun, ammattilaisten ja kesäleirien harjoitusten 
kesken, rajoitusten sallimien henkilömäärien mukaan. Tämä 
aiheutti ylimääräistä järjestely- sekä seurantatyötä. 

Sirkuksen tilan vuokraus yhteistyökumppaneille oli vuoden 
2020 aikana vähäistä. Sirkus Fokus piti Sirkusjokeri-koulutus-
tilaisuuksia touko- ja elokuussa. Suomen Nuorisosirkusliitto 
järjesti kolmipäiväisen opettajien koulutustilaisuuden syys-
kuussa. 

Vuonna 2018 loppuun saadun kaavamuutosprosessin poh-
jalta on teetetty piirustukset mahdollista kiinteistön laajenta-
mista ajatellen. Koronan aiheuttamat tulonmenetykset sekä 
kiinteistön turvalliseen käyttöön liittyvät lisätyöt veivät aikaa 
ja energiaa, joten laajennustyön suunnittelu eteni heikosti. Uu-
den tilan ja laajennuksen suunnittelutyötä jatketaan ja uusia 
tilaratkaisuita sekä rahoitusvaihtoehtoja mietitään vuonna 
2021, sillä se on oleellinen osa tulevan strategian 2021–2030 
toteutumisessa. 
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8. henkilökunTa
8.1. kuukausipalkkaiseT 
TyönTekijäT
Sorin Sirkuksen sirkustirehtöörinä, taiteellisena- ja pedago-
gisena johtajana sekä esitysten ohjaajana työskenteli Taina 
Kopra, joka toimi myös esiintyvät-ryhmän vastuuopettajana. 
Sirkuskoulun rehtorina ja opettajien esimiehenä toimi Merja 
Koskiniemi. Talouspäällikkö Ulla Majuri vastasi talous- ja hen-
kilöstöhallinnosta.  

Määräaikaisina tuottajina jatkoivat Lari Aaltonen, joka vastasi 
sosiaalisen sirkuksen tuottajan tehtävistä sekä Pertti Huo-
vinen, joka vastasi produktioista ja keikoista. Tuottaja Piia 
Karkkola palasi hoitovapaalta elokuussa. Opintosihteeri Elina 
Salminen jäi helmikuussa äitiysvapaalle ja hänen sijaisenaan 
aloitti Annukka Nevalainen. 

Kuukausipalkkaisina opettajina toimivat Juha Helppikangas, 
Ilona Jääski, Kamilla Nisso, Jani Suihkonen ja Tytti Vuolle. 

Maneesimestari Jouni Kivimäki toimi teknisen henkilökunnan 
esimiehenä ja vastasi sirkuksen turvallisuusasioista, tilan 
kunnostus- ja huoltotöistä sekä sirkusvälineistön rakentami-
sesta. Hän on sirkuksen työsuojelupäällikkö.  Hänen apunaan 
työskenteli Benjamin Danemann kiinteistönhoito- ja lavastus-
rakennustehtävissä. Esiintymisasujen ja rekvisiitan suunnit-
telu, valmistus ja huolto työllistivät puvustaja Kitte Klemetti-
län, joka on myös työsuojeluvaltuutettu. Siistijänä toimi Sirpa 
Perä. 

8.2. TunTipalkkaiseT- ja 
projekTiTyönTekijäT

Sirkuskoulussa tuntipalkkaisina sirkusohjaajina toimivat Ebe-
nezer Ackom-Aidoo, Andreas Falk, Jarmo Humalajärvi, Pasi 
Hyvärinen, Iitu Kivimäki, Sanna Kopra, Elina Mäkelä, Eveliina 
Saxman, Heli Sten ja Laura Tikka sekä tanssinopettajana 
Marjo Terästö. Sirkuskoulussa vieraili opettajina myös sirkus-
taiteilijoita; Jaimee Allen, Rosa-Maria Autio, Victor Huusko, 
Valpuri Kaarninen, Ilkka Kemppinen, Kanerva Keskinen, Ans-
si Kolehmainen, Nelli Kujansivu, Simon Llewellyn, Pihla Ojala, 

Maria Peltola, Kerttu Pussinen ja Laura Savolainen. 

Joulushow’n työryhmässä oli vakituisen henkilökunnan lisäk-
si mukana 14 projektityöntekijää. Lisäksi vuoden aikana oli 
muissa tuotannoissa viisi muuta projektityöntekijää. 

Siviilipalvelusta Sorin Sirkuksella suoritti Sampo Suihkonen. 
Hän osallistui opetukseen, esityksiin sekä toimi kiinteistö-
huollon tehtävissä ja siistijän apuna. 

Sorin Sirkus toimii normaalisti työharjoittelupaikkana useille 
opiskelijoille, mutta koronasta johtuen oli syksyllä vain yksi 
tuotannon harjoittelija, Milja Silvan, Suomen Humanistisesta 
Ammattikorkeakoulusta (HUMAK). Eri yläkouluista Sorin Sir-
kuksella teki TET- eli työelämään tutustumisjakson kolme sir-
kuskoulun omaa oppilasta.

Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut
2020 2019 2018

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella * 19 21 21

Tilikauden palkat ja palkkiot 663 816 745 039 721 603

* Keskimääräisen lukumäärän laskennan yhteydessä osa-aikaiset työsuhteet on muutettu kokoaikaisiksi.

Kuva: Heikki Järvinen

18

Toimintakertomus 2020
Sorin Sirkus ry



8.3. kouluTus, TyöTurvallisuus ja 
Tasa-arvo
Sorin Sirkus uskoo elinikäiseen oppimiseen ja painottaa 
oman henkilökuntansa jatkuvaa ja kattavaa lisä- ja täyden-
nyskoulutusta. Sirkus järjestää koulutusta henkilökunnalleen 
tarvittaessa läpi vuoden, mutta suurin panostus on elokuussa 
järjestettävä orientaatioviikko, jolloin koulutetaan koko henki-
lökuntaa yhdessä ja opetushenkilökuntaa erikseen joka vuosi 
vaihtuvin painotuksin. Lisäksi Sorin Sirkus on mukana erilai-
sissa koulutushankkeissa, joiden kautta tarjoutuu koulutusta 
henkilökunnalle. Henkilökuntaa kannustetaan myös etsimään 
koulutusta itselleen ja sitä tuetaan erilaisin työaika- ja palkka-
toimin. 

Vuonna 2020 Sorin Sirkus tarjosi henkilökunnalleen koulutus-
ta laajasti. Joko sirkuksen itse järjestämään tai muuta kautta 
tarjoamaan koulutukseen osallistui 24 eri henkilöä. Koulutuk-
set vaihtelivat tunnin mittaisista webinaareista viikon mittai-
siin kansainvälisiin opettajien jatkokoulutuksiin. Keväällä hen-
kilökunnan työnohjaus keskeytyi koronapandemian vuoksi, 
mutta syksyllä tarjottiin kerran kuukaudessa mahdollisuus 
osallistua työnohjaukseen. Elokuussa henkilökunta kokoontui 
virkistysviikonloppuun Hurranrannassa Somerolla. 

Sorin Sirkuksen työterveysasiat hoiti Pihlajalinna ja toiminnan 
vakuutukset vaihtuivat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilma-

risesta Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Eloon ja Pohjola 
Vakuutuksesta LähiTapiolaan. 

Sorin Sirkus pyrkii korostamaan sukupuolten välistä tasa-ar-
voa myös rekrytoinnissa. Rekrytointiprosesseissa otetaan 
huomioon sukupuolten välinen suhde henkilökunnan kokoon-
panossa. Tämä korostuu erityisesti opetushenkilökunnan 
osalta pyrkimyksessä taata kaikille oppilaille sekä mies- että 
naisopettajien opetusta.  

Kiinteistön työturvallisuusasioiden parantamiseen ja suunnit-
teluun jäi epidemian vuoksi enemmän aikaa. 

8.4 Talkoorinki
Sorin Sirkuksen toiminnan tukijalka on aina ollut suuri talkoo-
työn määrä. Pääosin sirkuskoulun oppilaiden vanhemmis-
ta ja laajan oppimäärän oppilaista koostuva talkoorinki on 
vapaaehtoinen talkooryhmä, joka omalla työllään osallistuu 
sirkuskoulun toimintaan. Koronan aiheuttamista hygienia- ja 
turvajärjestelyistä johtuen talkoolaisia ei voitu kutsua vuoden 
2020 joulushow-esityksiin sirkuksen sisätiloihin, koska kaikki 
yleisön liikkuminen rajattiin minimiin eikä oppilaiden vanhem-
pia päästetty sisätiloihin saattamaan oppilaita koko syysluku-
kauden aikana. Talkoorinkiläisiä osallistui silti toteutuneissa 
joulushow-esityksissä pysäköinnin ohjaukseen, vaikka toimin-
ta oli pienempää rajoitetun yleisömäärän takia. 
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9. Talous
Sorin Sirkuksen tuotot muodostuvat varsinaisen toiminnan 
tuotoista, kuten lukukausi- ja kurssimaksuista, esitysten lippu-
tuloista, esiintymiskorvauksista ja leirimaksuista sekä avus-
tuksista, joita haetaan vuosittain toiminnan rahoittamiseen 
mm. opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Opetushallitukselta ja 
Tampereen kaupungilta sekä eri kulttuurirahastoilta. Lisäk-
si jäsenmaksut ja muut varainhankinnan tuotot ovat tärkeä 
tulojen lähde. Talkootyö ja vanhempien vapaaehtoistoiminta 
ovat tärkeitä resursseja tulojen hankkimiseksi ja kulujen sääs-
tämiseksi. 

Lakisääteistä opetustuntikohtaista valtionosuutta taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän kustannusten kattami-
seen saatiin 166 021 euroa (144 024 €). Sorin Sirkus sai val-
tionosuutta     3 576 oppitunnin mukaan, koronavuonna 2020 
laajan oppimäärän toteutunut opetus oli 3 869 (4 169) oppi-
tuntia.  

Tampereen kaupunki myönsi vuodelle 2020 toiminta-avustus-
ta 120 000 euroa (120 000 €). 

Syksyllä 2017 alkanut Sirkuksesta siivet elämään -hanke päät-
tyi keväällä 2020. Sorin Sirkuksen osuus avustuksesta vuodel-
le 2020 oli 8 456 euroa. 

Yhteistyö Tampereen yliopiston normaalikoulun kanssa ala- ja 
yläkoulun sekä lukion sirkustaiteen opetuksessa jatkui suun-
nitelman mukaisesti.  

Kansainvälisessä toiminnassa osallistuttiin yhteen Erasmus+ 
-ohjelman rahoittamaan sosiaalisen sirkuksen opettajien kou-
lutushankkeen CTF in Action 5 -osaan. 

Kolmevuotinen Circus++ -hanke käynnistyi syksyllä 2019 ja 
jatkuu vuoteen 2022. Sorin Sirkuksen osuus avustuksesta 
vuodelle 2020 oli 14 059 euroa. 

Sorin Sirkus sai vuonna 2020 korona-avustuksia yhteensä 
162 000 euroa; opetus- kulttuuriministeriöiltä 135 000 euroa 
ja Tampereen kaupungilta 27 000 euroa.   

Kuva: Heikki Järvinen
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9.1. arvio TaloudellisesTa 
asemasTa ja TuloksesTa
Vuoden 2020 alijäämä on 23 780 euroa (vuonna 2019 ylijää-
mää 14 943 €). Yhdistyksen syyskokouksen 2019 hyväksy-
mässä vuoden 2020 tulo- ja menoarviossa alijäämäksi oli ar-
vioitu 18 553 euroa. Silloin ei vielä tiedetty koronasta mitään. 

Varsinaisen toiminnan tuotot ovat 347 446 euroa pienemmät 
kuin edellisenä vuonna ilman korona-avustuksia. Lipputulot 
romahtivat, esiintymiskorvaukset putosivat ja opetuspalvelui-
den myynti väheni.  

Henkilöstökuluja kertyi 106 611 euroa vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Koronasta johtuen tuntipalkkaisten opettajien 
työt loppuivat keväällä maaliskuun loppuun muutamaa opet-
tajaa lukuun ottamatta ja touko-heinäkuussa lomautettiin lä-
hes koko Sorin Sirkuksen henkilökunta osa- tai kokoaikaisesti 
eri mittaisiin jaksoihin. Näiden toimenpiteiden ja lomautusten 
säästöt olivat 63 000 euroa. 

Joulukuussa kaikki joulushow-esitykset peruuntuivat ja työ-
ryhmän projektityöntekijät lomautettiin. Lisäksi henkilökun-
nasta seitsemän työntekijää lomautettiin kokoaikaisesti 
muutamasta päivästä kolmeen viikkoon. Koko sirkuksen hen-
kilökunta lomautettiin osa-aikaisesti joulukuun lopulta tam-
mikuun 2021 loppuun, koska oli epäselvää, milloin sirkuskou-
lun kevätlukukausi voidaan aloittaa. Joulukuun lomautusten 
säästöt vuodelle 2020 olivat 19 000 euroa. 

Muut kulut vähenivät toiminnan supistuessa 102 155 eurolla 
ja poistot olivat samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. 

Sorin Sirkus sai syksyllä 200 000 euron lahjoituksen nuoriso-
työtoimintaan sekä kiinteistön kunnossapitoon ja kehittämi-
seen. Lahjoitus rahastoitiin. Muuten varainhankinnan kate 
laski alle puoleen, koska esityksiä ei ollut keväällä eikä joulu-
kuussa, ja kahviotulot jäivät saamatta.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetustuntikohtainen avustus 
nousi 21 997 eurolla, Tampereen kaupungin avustus pysyi sa-
mana.  

Kiitos korona-avustusten, yhdistyksen maksuvalmius säilyi 
koko tilikauden ajan hyvänä. 

Kirjanpidon ja palkanlaskennan teknisestä toteutuksesta huo-
lehti tilitoimisto Talenom Oy.  

9.2. keskeisimmäT Talouden 
TunnusluvuT sekä Talouden ja 
kehiTyksen yleiskuvaus
Rahat ja pankkisaamiset olivat tilinpäätöshetkellä 489 968 eu-
roa (450 157 €) ja lyhytaikaiset saamiset 87 665 euroa (46 349 
€). Lyhytaikainen vieras pääoma oli 227 120 euroa (296 218 €) 
sisältäen seuraavan vuoden aikana erääntyviä pitkäaikaisten 
lainojen lyhennyksiä 49 730 euroa (49 730 €) sekä saatuja en-
nakkomaksuja 37 176 euroa (102 958 €). Maksuvalmiutta ku-
vaava tunnusluku (quick ratio) saa siten hyvän arvon 3,0 (2,6). 
Omavaraisuusaste oli myös hyvä 57,4 % (43,0 %).  

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

Toimitila ja irtain omaisuus on vakuutettu vuosittain tarkistet-
tua jälleenhankintahintaa vastaavaksi LähiTapiolassa. Yhdis-
tyksellä on lisäksi toiminnan keskeytysvakuutus sekä hallituk-
sen vastuuvakuutus.

Yhdistyksen tuotot tilikaudella 2020 (2019) muodostuivat seuraavasti:
1. Varsinaisen toiminnan tuotot 678 688 € (905 570 €)

2. Varainhankinnan tuotot 247 963 € (87 855 €)

3. Rahoitustoiminnan tuotot 815 € (1 825 €)

4. Yleisavustukset 361 021 € (344 024 €)

Yhteensä tuotot olivat 1 288 487 euroa (1 339 273 €). Kohtien 1–3 osuus kokonaistuotoista (omarahoitus) on 72,0 % (74,3 %). Vastaa-
vasti yhdistyksen kokonaiskulut vuonna 2020 olivat 1 112 266 euroa (1 324 331 €), johon sisältyvät poistot 61 618 euroa (60 178 €). 
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9.3. saaduT avusTukseT 2020

9.4. arvio TulevasTa kehiTyksesTä

Yhdistyksen lokakuussa vuodelle 2021 laadittu tulo- ja meno-
arvio on alijäämäinen 52 929 euroa. Laajan oppimäärän val-
tionosuuden yksikköhintaan tuli pieni korotus, vuonna 2021 
se on 171 300 euroa (166 021 €). Tampereen kaupungin toi-
minta-avustus vuodelle 2021 nousi 130 000 euroon (120 000 
€), päätöspäivämäärä 21.1.2021. 

Circus ++ -hankkeesta saadaan vuodelle 2021 avustusta 14 
059 euroa ja kesällä mahdollisesti toteutettavaan kansainvä-
liseen nuorisovaihtoon Better Together siirtyy 46 033 euron 
avustus edelliseltä vuodelta.  

Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi vuoden 2021 toimin-
taan. Sirkuskoulu toimii erikoisjärjestelyin, mutta muu toimin-
ta, mm. esiintymiset, työpajat ja sosiaalisen sirkuksen toimin-
ta ovat jäissä. Epävarmuus näyttää jatkuvan koko vuoden. 
Hankerahoituksia on valmiina odottamassa, kun päästään 
aloittamaan toiminta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtionosuus 
Laajan oppimäärän käyttökustannukset 166 021 €

Tampereen kaupunki 
Toiminta-avustus 120 000 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Taiteen perusopetuksen jatkuvuutta turvaavat toimet, korona-avustus 50 000 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Koronapandemian aiheuttamien tulonmenetysten tasaaminen 50 000 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Esitys-, työpaja- ja sosiaalisen sirkuksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja 
mukauttaminen, korona-avustus

35 000 €

Tampereen kaupunki 
Korona-avustus 27 000 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Tietojärjestelmien muutoskulut 18 000 €

EU:n Erasmus+ -hanke 
Circus++ -kehittämis- ja tutkimushanke 14 059 €

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 
Sirkuksesta Siivet Elämään -hanke 8 456 €

Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry 
Aikuisten kurssitoiminta 3 319 €

EU:n Erasmus+ -hanke 
CTF in Action 5 550 €

OP Tampere 
Kesätyö nuorelle 400 €

Kuva: Heikki Järvinen
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10. TiedoTus ja viesTinTä
Korona nopeutti sirkuksen siirtymistä Microsoft Office 365 
-ympäristöön. Ensimmäiset järjestelmän käyttöönotto-opas-
tukset tehtiin jo keväällä. Elokuussa koko henkilöstöä kos-
keva sisäinen viestintä siirtyi Office 365 -ympäristöön ja 
henkilökuntaa koulutettiin järjestelmän käyttöönottoon orien-
taatioviikolla. Poikkeusaika siirsi myös sisäiset sekä yhteis-
työkumppaneiden kanssa käydyt kokoukset ja keskustelut 
pitkälti Teams- ja Zoom-ympäristöihin verkkoon.  

Sirkuskoulun sisäisessä tiedotuksessa käytetyin viestintäväli-
ne oli oppilaitoskäyttöön tarkoitettu Wilma, johon toimitetaan 
tunnukset kaikille huoltajille sekä laajan oppimäärän oppilail-
le. Rehtori vastaa koko sirkuskoulua koskevista tiedotteista. 
Ryhmien vastuuopettajat lähettävät vähintään neljä kertaa 
vuodessa ryhmän terveiset huoltajille ja oppilaille Wilman 
kautta. Vuoden aikana myös lajituntien opettajat ovat laitta-
neet kuulumisia tunneilta.  

Henkilökunnan sisäisessä viestinnässä on hyödynnetty pe-
rinteisten kokousten lisäksi Office-ympäristöä, Wilmaa sekä 
sosiaalisen median kanavia ja sovelluksia.   

Sirkuskoululla on käytössä kaksi iDiD digital signage -info-
näyttöä, joilla välitetään tietoa esimerkiksi tulevista tapahtu-
mista, bussiaikatauluista ja sirkusalan tiedotteista.  

Ulkoisen tiedotuksen tärkeimpiä väyliä vuonna 2020 olivat 
sirkuksen sosiaalisen median kanavat (Facebook, Instagram, 
YouTube, Twitter), uutiskirje ja verkkosivut. Oman lisänsä vies-
tintään tuo rehtorin blogi, jonka kautta hän viestii vapaamuo-
toisemmin sekä sirkuskoulun että laajemminkin sirkusmaali-
man kuulumisista. Juhlavuonna Sorin Sirkuksen virallisessa 
viestinnässä käytettiin sille luotua omaa visuaalista ilmettä. 

Kuva: Mikko Vares
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11. yhTeisTyö
Sorin Sirkus tekee monipuolisesti yhteistyötä useiden eri toi-
mijoiden kanssa. Vuonna 2020 sirkus oli jäsenenä useissa 
taiteen perusopetuksen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestöissä 
sekä toimi aktiivisena yhteistyökumppanina alan oppilaitos-
ten, Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopiston normaali-
koulun kanssa. Paikallisesti tärkeää ja kehittävää yhteistyötä 
tehtiin säännöllisesti Tampereen muiden taiteen perusopetuk-
sen oppilaitosten kanssa.  

Sorin Sirkus toteutti erilaista yhteistyötä paikallisten kulttuu-
ri- ja sirkusalan toimijoiden kanssa. Sosiaalisen sirkuksen 
toimintaa toteutettiin yhteistyössä erilaisten järjestöjen, yh-
distysten ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Sorin 
Sirkuksen tilavuokraus eri yhteistyökumppaneille oli vähäistä 
koronapandemian sulkujen vuoksi.   

Pääasialliset rahoittajat:  

• Opetus- ja kulttuuriministeriö 
• Tampereen kaupunki 

Jäsenyydet:  

• Suomen Nuorisosirkusliitto ry 
• Taiteen perusopetusliitto (TPO) 
• Esittävän taiteen oppilaitosten liitto (ETOL) 
• CARAVAN International Youth and Social Circus 

Network  
• Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Palvelualojen työan-

tajat PALTA ry 
• Tampere Tunnetuksi ry 
• Lasten Tampere ry  
• Tampere Teatteripääkaupunki -verkosto 
• Visit Tampere Oy 
• Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry 

Sorin Sirkuksen keskeiset kumppanit oppilaitosyhteistyös-
sä: 

• Tampereen yliopisto 
• Tampereen yliopiston normaalikoulu 
• Tampereen Konservatorio 
• Pirkanmaan Musiikkiopisto 
• Taito Pirkanmaan käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä 
• Tampereen seudun Työväenopiston Sara Hildén -aka-

temia (Tampereen kaupunki) 
• Suomen Teatteriopisto 
• HUMAK-ammattikorkeakoulu  
• Turun ammattikorkeakoulu, Taideakatemia ja sirkuk-

sen koulutusohjelma 
• Koulutuskeskus Salpaus, sirkustaiteen koulutus 
• Tampereen seudun ammattiopisto TREDU 

Sorin Sirkuksen yhteistyökumppanit Tampereen ja Pirkan-
maan alueella vuonna 2020:  

• Kulttuurikeskus PiiPoo  
• Lasten ja nuorten säätiö 
• Tampereen kaupunki, Kulttuuri- ja taide -yksikkö, las-

tenkulttuuri 
• Tampereen kaupunki, Kulttuuri- ja taide -yksikkö, Tai-

dekaari -ohjelma 
• Tampereen kaupunki, Kulttuuri- ja taide -yksikkö, kult-

tuurikasvatusohjelma TAITE 
• Kylmäkosken vankila 
• Tampereen Lastenklinikan tuki ry 
• Tampereen yliopistollisen sairaalan Lasten ja nuor-

ten sairaala (TAYS) 
• Sirkus Fokus 
• Tampere26 (Neuvottelukunta, Esittävien taiteiden 

työryhmä, Lastenkulttuurityöryhmä) 
• YLE 
• Kulttuuriosuuskunta Uulu 
• Tampereen Teatteri 
• Tampereen Työväen Teatteri
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12. Tulevaisuuden näkymäT 
– sTraTegia 2021–2030
Lähitulevaisuuden näkymät ovat epävarmat ja huolestuttavat. 
Vuoden 2021 ensimmäinen puolisko näyttää yhtä vaikealta 
esiintymis- ja sosiaalisen sirkuksen toiminnan osalta kuin 
vuosi 2020. Pientä valoa on näköpiirissä tulevan syksyn osal-
ta, jos pandemian rokotusohjelma etenee toivotun mukaises-
ti. Jos esiintymistoimintaa ja omaa varainhankintaa ei saada 

käyntiin vuoden toisella puoliskollakaan, niin vuosien työn tu-
los ja tulevaisuutta varten kerätyt varat on syöty palkkoihin ja 
arjen pyörittämiseen. 

Iloa ja uskoa tulevaisuuteen luovat Sorin Sirkuksen uskolliset 
ystävät ja tukijoukot. Loppuvuodesta 2020 sirkus sai 200 000 
euron lahjoituksen taholta, joka haluaa pysyä nimettömänä. 
Lahjoitus on kohdistettu nuorisotyötoimintaan sekä kiinteis-
tön kunnossapitoon ja uuden tilan kehittämiseen. Kiitollisena 
suuntaamme varat tulevaisuutta varten. 

Pidemmällä tähtäimellä näkymät ovat positiiviset. Strategia-
työ 2021–2030 on loppusuoralla.   

Sen lähtökohtana on, että Sorin Sirkus on elämyksien, ilon 
ja hyvinvoinnin tuottaja. Hyvinvoinnin tuottaminen on läsnä 
kaikessa sirkuksen toiminnassa. Kansainvälinen toiminta ja 
Tampere26-kulttuuripääkaupunkihanke nousevat merkittä-
vään rooliin tulevina vuosina. Esitystoiminnan monipuolista-
minen ja ympärivuotiseksi saaminen avaa mahdollisuuksia 
nuorille sirkusammattilaisille ja heidän ryhmilleen sekä uusia 
elämyksiä yleisölle. Monipuolisten koulutuksien, kohderyhmi-
en ja sirkustaiteen työkalujen kehittäminen jatkuu. 

Sorin Sirkuksen tulevaisuuden toiminnan neljä pääpainopis-
tettä ovat:  

• Oppimisen monet polut – koulutuksen kehittäminen  
• Elämyksiä esityksistä!  
• Sirkus kuuluu kaikille – sosiaalinen sirkus työkaluna  
• Eurooppa on Sorin koti – kansainvälisyys osana ar-

kea  

Keskeiset arvot ovat:  

• Avoin yhteisö 
• Yhdessä tekemällä oppii 
• Sisulla ja sydämellä laadukasta toimintaa ja palveluja 

kaikille.  
 

Visio 2021–2030 

Sorin Sirkus on sirkustaiteen monipuolinen soveltaja ja luova 
suunnannäyttäjä, joka tarjoaa ainutlaatuista taideopetusta, 
inspiroivaa esitystoimintaa ja luovan ilon kautta hyvinvointi-
palveluita koko elämänkaareen ja -kirjoon Euroopassa.  

Kuva: Heikki Järvinen
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