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HYVINVOINTIA SIRKUKSESTA – esittely- ja keskustelupäivä 13.4.2012 
 
Tervetuloa hyvinvointia edistävän sirkustoiminnan esittely- ja keskustelu-
päivään nuorten taide- ja toimintatalo Vimmaan 13.4.2012 klo 9.30 – 15.30!  
 
Vaikuttava sirkus –hanke, SirkusUnioni ja Turun Seikkailupuisto kutsuvat Teidät 
mukaan katsomaan ja keskustelemaan hyvinvointia edistävästä sirkustoiminnasta. 
Mitä hyvinvointia edistävällä sirkustoiminnalla tarkoitetaan? Ketkä sitä tekevät? 
Millaisia kokemuksia toiminnasta on? Miten hyvinvoinnin edistämistä voitaisiin 
mitata?  
 
Turussa toimiva SirkusUnioni on mukana Vaikuttava sirkus –hankkeessa tuottamalla 
soveltavan ja sosiaalisen sirkuksen opetusta erilaisille ryhmille vuosina 2012-2013. 
SirkusUnioni kertoo ja havainnollistaa toimintaansa yhdessä Turun kaupungin 
kanssa. Kuulemme myös millaisia kokemuksia soveltavasta sirkustoiminnasta on 
muissa kaupungeissa. 
 
Iltapäivällä puhutaan hyvinvoinnin mittaamisen problematiikasta sekä kutsumme 
teidät keskustelemaan yhdessä Turun alueen sirkustoimijoiden kanssa jo meneillään 
olevasta hyvinvointia edistävästä sirkustoiminnasta sekä siihen liittyvistä toiveista 
niin tilaajatahon kuin sirkustoimijoidenkin näkökulmasta.  
 
Seminaaripäivä on kaikille avoin ja maksuton. Pyydämme ennakkoilmoittautumista, 
jotta osaamme varautua kahvitarjoiluihin. 
 
Ilmoittautuminen 5.4. mennessä: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/7155/lomake.html 
 
Vaikuttava sirkus –hanke on valtakunnallinen ESR-hanke, jonka tavoitteena on 
parantaa kuntien ja sirkusorganisaatioiden vuorovaikutusta, muotoilla tarpeisiin 
vastaavia sirkuksen hyvinvointipalveluiden paketteja sekä kehittää menetelmiä 
sirkuksen hyvinvointivaikutusten todentamiseen. 
 
SirkusUnioni on turkulainen sirkustaiteen ammattilaisista koostuva ryhmä, jonka 
ohjelmistoon kuuluu teatteriproduktioita sekä kiertue-esityksiä. Unionilaiset ovat 
aktiivisia toimijoita myös taiteen soveltavan käytön kentällä. Viimeisimpiä projekteja 
ovat olleet mm. ”Taikaseikkailu”-esityksen toteuttaminen näkövammaisille sekä 
taiteen vieminen laitoshoidossa asuville vanhuksille. Vaikuttava sirkus –hankkeessa 
Sirkus Unioni kohdentaa sirkusopetuksensa näkövammaisille lapsille sekä yläkou-
luikäisille nuorille. Projektit tähtäävät osallistujien minäkuvan ja itseilmaisun vahvis-
tamiseen, yhdessä toimimiseen sekä omien rajojen haastamiseen. Toiminnalla 
halutaan tukea osallistujien keskinäistä vuorovaikutusta ja antaa mahdollisuus 
vertaistukeen. 
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Hyvinvointia sirkuksesta – esittely- ja keskustelupäivä 
Paikka: Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma, Aurakatu 16 
 
 
Klo 9.30   Aamukahvi ja ilmoittautuminen 
 
Klo 10-10.10  Mikä on Vaikuttava sirkus? / Piia Karkkola 
 
Klo 10.10-10.30  Turun Seikkailupuisto esittäytyy / Benny Majabacka 
 
Klo 10.30-10.45  SirkusUnionin toiminta / Antti Kulmala ja Minna Heiniö 
 
Klo 10.45-11.30   Sirkusdemo / SirkusUnioni 
   
Klo 11.30- 12.30   LOUNAS (omakustanteinen) 
 
Klo 12.30- 13.00   Sirkus ja hyvinvoinnin edistäminen. Mitä on onnistunut 

sirkustoiminta avoimissa ryhmissä? Case-esimerkkejä: Sir-
kus Magenta ja  Vantaan kaupunki, SirkusUnioni ja Näkö-
vammaisten keskusliiton Varsinais-Suomen lasten aluesih-
teeri Jaana Engblom. 

 
Klo 13- 13.30  Hyvinvoinnin mittaamisen problematiikka, paneelikeskuste-

lu. Tutkija Jukka Lidman / Sosiaalikehitys Oy, tutkija Anu 
Laukkanen/ Turun yliopisto, Kulttuuri, terveys ja hyvinvoin-
ti- hanke. 

 
Klo 13.30- 14.00   KAHVITAUKO 
 
Klo 14-15.30  Turun alueen sirkustoimijat ja –toiminta. Mitä teemme, mitä 

haluaisimme tehdä hyvinvointia edistävän sirkuksen kei-
noin? 
Keskustelemassa mm. Minna Karesluoto, Turun AMK/ sirkus-
linja, Anne-Marget Niemi, Turun kaupungin matkailujohtaja. 
 
 

Klo 15.30    PÄIVÄ PÄÄTTYY 


