
  

 
 

 
 

SIRKUKSESTA VOIMAA KOULUIHIN JA PERHEISIIN  
–esittely- ja keskustelupäivä to 20.9.2012. 
 
Tervetuloa sosiaalisen sirkuksen esittely- ja keskustelupäivään Oulun 
Tähtisirkukselle torstaina 20.9.2012 klo 8.30 – 16! 
 
Miten sirkus voi toimia osana kouluopetusta? Mitä sirkus ja koulu voivat oppia toisiltaan? 
Miten sirkus voi lähentää perheitä? Voivatko vauvatkin tehdä sirkusta? 
 
Vaikuttava sirkus -hanke, Oulun Tähtisirkus, Monitaideyhdistys Piste sekä Oulun opetustoimi 
ja Valveen lastenkulttuuri kutsuvat Teidät tutustumaan kouluissa ja perheissä tehtävään 
sosiaalisen sirkuksen toimintaan.  
 
Oulussa toimiva Oulun Tähtisirkus sekä Rovaniemellä ja Lapissa toimiva Monitaideyhdistys 
Piste ovat mukana Vaikuttava sirkus -hankkeessa tuottamalla soveltavan ja sosiaalisen 
sirkuksen opetusta erilaisille ryhmille vuosina 2012 – 2013. Esittelypäivässä molemmat 
sirkustoimijat esittelevät toimintaansa koulu- ja päiväkotiympäristöissä. Lisäksi tutustutaan 
mm. vauvasirkukseen. 
 
Päivä on jaettu teemallisesti kahteen osaan. Aamupäivään kutsumme ensisijaisesti opettajia 
ja sivistyspalveluiden edustajia, iltapäivään taas päiväkoteja, perhepäivähoitajia ja 
neuvoloita sekä sosiaalipalveluiden edustajia. Toivotamme teidät tervetulleeksi kumpaan 
tahansa osaan tai koko päivään!  
 
Aamupäivä alkaa Oulun Tähtisirkuksen sirkuskoulun esityksellä sekä työpajalla. Tämän 
jälkeen tutustutaan otsikon Sirkus ja koulu oppimassa toisiltaan alla mm. Oulun 
Tähtisirkuksen ja opetustoimen yhteistyöhön kuten kiertävään sirkuskouluun ja sosiaalisen 
sirkuksen hankkeisiin, Monitaideyhdistys Pisteen ja Muurolan koulun yhteistyöhön sekä 
keskustellaan sirkuksesta kouluympäristössä. 
 
Iltapäivällä Sirkusta vauvoille ja perheille –osiossa Oulun Tähtisirkus ja Monitaideyhdistys 
Piste esittelevät perhesirkustoimintaansa. Päivän lopuksi tutustutaan Pisteen 
vauvasirkukseen Vau vanne -esityksen ja työpajan myötä. Tarjoamme maksuttoman 
osallistumisen esitykseen ja työpajaan 15 vauvalle (+ yksi vanhempi / vauva) maksutta, 
ilmoittautumiset suoraan Pisteelle (riikka.vuorenmaa@gmail.com). Keskustelupäivän 
osallistujat voivat seurata esitystä ja työpajaa tai osallistua samaan aikaan järjestettävään 
sirkusvälineiden ajokorttikoulutukseen. 
 
Päivä on kaikille avoin ja maksuton. Pyydämme ennakkoilmoittautumista, jotta 
osaamme varautua kahvitarjoiluihin. Lisätietoja projektiassistentti Katri 
Kekäläinen, puh. 050 420 1533 tai katri.kekalainen@uta.fi sekä 
www.vaikuttavasirkus.fi. 
 
Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan sirkuksen moniin 
käyttömahdollisuuksiin!  
 
Ilmoittautuminen 13.9.2012 mennessä  
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/7703/lomake.html 
 
HUOM! Vauvaperheiden ilmoittautuminen Vau vanne -esitykseen ja työpajaan 
riikka.vuorenmaa@gmail.com tai 040 726 2205. 
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SIRKUKSESTA VOIMAA KOULUIHIN JA PERHEISIIN  
–esittely- ja keskustelupäivä 20.9.2012 klo 8.30 - 16 
Paikka: Oulun Tähtisirkus (Kurkelantie 2, Oulu) 
 
Aamupäivän teema: ”Sirkus ja koulu oppimassa toisiltaan” 
 
8.00 – 8.30 Kahvi ja ilmoittautuminen 
8.30 – 8.40 Tervetuloa aamupäivään / Piia Karkkola (Vaikuttava sirkus –hanke) 
8.40 – 9.30  Oulun Tähtisirkus, sirkuskoulun esitys ja työpaja 
9.30 – 10  Sirkus Oulun kouluissa / Anna-Kaisa Järvi (Oulun Tähtisirkus) & Katri Tenetz 

(Valveen lastenkulttuuri) & Satu Jehkonen (Oulun opetustoimi) 
10.00 – 10.30  Sirkus Muurolan koulussa / Riikka Vuorenmaa (Monitaideyhdistys Piste) 
10.30 – 11.30  Paneelikeskustelu kouluyhteistyöstä. Miten sirkukset ovat toimineet 

kouluissa? Osallistujat ilmoitetaan myöhemmin. 
 
11.30 – 12.30 lounas (omakustanteinen) 
 
Iltapäivän teema: ”Sirkusta vauvoille ja perheille”    
 
12.30 – 12.40 Tervetuloa iltapäivään / Piia Karkkola (Vaikuttava sirkus –hanke) 
12.40 – 13.00 Perhesirkus Oulussa / Anna-Kaisa Järvi (Oulun tähtisirkus) 
13.00 – 13.45 Perhesirkus ja vauvasirkus Lapissa / Riikka Vuorenmaa (Monitaideyhdistys 

Piste) 
13.45 – 14.15  kahvitauko  
14.15 – 15.15  VAIHTOEHTO 1: Monitaideyhdistys Piste, Vau vanne –esitys ja työpaja.  

Ennakkoilmoittautuminen max. 15 vauvaa (+ yksi vanhempi / vauva), 
keskustelupäivän osallistujat voivat seurata.  
VAIHTOEHTO 2: Sirkusvälineiden ajokorttikoulutus opettajille. 

15.15 – 16.00  Keskustelua ja päivän koonti 
 
Muutokset mahdollisia. 
 
 
Karttalinkki Oulun Tähtisirkukselle: http://goo.gl/maps/p8SJ 
 
Oulun Tähtisirkukselle pääsee Oulun keskustasta joko joukkoliikenteen bussilla nro 17 
(http://www.oulunliikenne.fi/joukkoliikenne/aikataulut) tai Citybussin linjalla A 
(http://www.ouluncitybussi.fi/fi/aikataulut_ja_reitit/). 
 
 
Vaikuttava sirkus -hankkeen tavoitteena on lisätä sirkusalan työllisyyttä parantamalla 
sirkusorganisaatioiden edellytyksiä toimia soveltavan ja sosiaalisen sirkuksen ammattilaisten 
työnantajina. Hankkeessa järjestetään sirkusopetusta eri puolilla Suomea, kehitetään 
sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimiseen käytettäviä menetelmiä, lisätään kuntien ja 
sirkusten välistä vuoropuhelua, myydään työhyvinvointipalveluita ja järjestetään 
työseminaareja, joissa tuotteistetaan sirkuksen hyvinvointipalveluita yhdessä sirkusten ja 
kuntien kanssa sekä tehdään kansainvälistä yhteistyötä. 
 
Vaikuttava sirkus -hanke on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osittain 
rahoittama ESR-hanke. Muita rahoittajia ovat hankkeessa mukana olevat kaupungit: 
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Tampere, Turku, Vantaa, Lempäälä ja Oulu, sekä hankkeen osatoteuttajina toimivat 
sirkukset: Sorin Sirkus, SirkusUnioni, Sirkus Magenta, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii 
Poo, Oulun Tähtisirkus ja Monitaideyhdistys Piste. 
 
Vaikuttava sirkus –hanke on jatkoa Sosiaalinen Sirkus –hankkeelle (2009-2011). Hanke alkoi 
1.11.2011 ja päättyy 28.2.2014. Hankkeen hallinnoijana toimii Tampereen yliopiston 
Tutkivan teatterityön keskus. 
 
Oulun Tähtisirkus tarjoaa monipuolista ja tasokasta sirkustaiteen opetusta kaikille 
ikäluokille. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Sirkuskoulun 
opetussuunnitelma on joustava, joten se mahdollistaa myös erityistukea tarvitsevien lasten 
ja nuorten osallistumisen. Tällä hetkellä sirkuskoulun ryhmissä on oppilaina erityislapsia ja -
nuoria. Myös maahanmuuttajaperheiden lapsia on mukana sirkuskoulussa. Lisäksi osalla 
oppilaista on monikulttuurinen tausta. 
 
Oulun Tähtisirkuksen toiminnan voidaan nähdä sirkustaitojen kehittymisen lisäksi välittävän 
lapsille ja nuorille sosiaalista tukea, terveitä arvoja ja pysyvyyttä. Sosiaalinen yhdessäolo 
harrastuksen parissa, jossa kaikki ovat samanarvoisia taitoineen ja kykyineen, edistää 
suvaitsevuutta ja ehkäisee sosiaalista syrjäytymistä. 
 
Vaikuttava sirkus -hankkeessa yhteistyökumppanina Oulussa on Oulun opetustoimen 
Erityisen tuen yksikkö. Sen mukaisesti kohderyhmänä ovat kaikki erityistä tukea tarvitsevat 
oppilaat kouluissa: valmistavien luokkien oppilaat eli maahanmuuttajat, erityiskoulujen ja -
luokkien oppilaat ja ns. pienryhmäluokkien oppilaat. 
 
Rovaniemeläinen Monitaideyhdistys Piste tuottaa esityksiä ja tapahtumia sekä järjestää 
taidekasvatusta. Vuonna 2007 perustettu yhdistys on koko olemassa olonsa ajan tehnyt 
sosiaalista sirkusta. Pitkäaikaisin kohderyhmä ovat pakolaistaustaiset nuoret, joiden kanssa 
on harjoiteltu sirkusta, tanssia ja kuvataidetta sekä esiinnytty syksystä 2007 alkaen. 
 
Vaikuttava sirkus -hankkeessa Piste jatkaa jo avaamiaan polkuja erityisryhmiin kuuluvien 
nuorten sekä vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa. Piste kokeilee sirkusta päivähoidon ja 
laitosasumisen ympäristöissä. Hankkeen aikana toimintaa on eri paikkakunnilla Lapissa. 
 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
 
Lisätiedot:  
Katri Kekäläinen 
Projektiassistentti, Vaikuttava sirkus –hanke 
Puh. 050 420 1533 
katri.kekalainen@uta.fi 

www.vaikuttavasirkus.fi 


