
  

 
 

 
 

TIEDOTE 26.3.2014 
Vapaa julkaistavaksi 
 
VAIKUTTAVA SIRKUS –HANKE NOSTI SUOMALAISEN SOSIAALISEN 
SIRKUKSEN KANSAINVÄLISEEN KÄRKEEN 
 
Vuosina 2011-2014 toiminut Vaikuttava sirkus -hanke tuki sosiaalisen sirkuksen toiminnan 
kehitystä kotimaassa ja nosti Suomen sosiaalisen sirkuksen kansainväliseksi kärkimaaksi. 
Hanke päättyy 31.3.2014. 
 
Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima ja Lapin / Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen pääosin rahoittama ESR-hanke Vaikuttava sirkus jatkoi vuosina 
2009-2011 toimineen Sosiaalinen sirkus -hankkeen avaamaa polkua. Hankkeen aikana tuettiin 
sirkusorganisaatioiden mahdollisuuksia toimia sosiaalisen sirkuksen ohjaajien työllistäjinä ja 
kunnallisten hyvinvointipalvelujen tarjoajina. Hankkeen aikana luotiin noin 30 uutta osa-
aikaista työpaikkaa sosiaalisen sirkuksen ammattilaisille ja sosiaalisen sirkuksen opetuksen 
pariin pääsi 4 172 osallistujaa ympäri maata. 
 
Hankkeessa sosiaalisen sirkuksen hyvinvointipalveluita pilotoi kuusi sirkusyhdistystä: Sirkus 
Magenta Vantaalla, SirkusUnioni Turussa, Sorin Sirkus Tampereella, Lasten ja nuorten 
kulttuurikeskus Pii Poo Lempäälässä, Oulun Tähtisirkus Oulussa sekä Monitaideyhdistys 
Piste Lapissa. Pistettä lukuun ottamatta kaikilla sirkuksilla oli kuntakumppani, jonka kanssa 
yhdessä päätettiin, mille kohderyhmille kussakin kunnassa sosiaalista sirkusta tarjottiin. Piste 
puolestaan myi sirkusopetusta suoraan tilaajille Rovaniemellä, Kittilässä ja Inarissa.  
 
Kaiken kaikkiaan hankkeessa eri sirkusopetusryhmiä oli yhteensä 224, joista osa muutaman 
kerran työpajoja ja osa jopa kaksivuotisia projekteja. Kohderyhmiä oli vauvasta vaariin, kuten 
erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä, maahanmuuttajia, vanhuksia sekä päihde- 
ja mielenterveyskuntoutujia. Lisäksi hankkeessa myytiin työhyvinvointipalveluja. 
 
Hankkeessa tehtiin kaikki ryhmät läpäisevää vaikuttavuustutkimusta, jonka toteutti 
Sosiaalikehitys Oy. Tutkimuksen tuloksena saatiin kaksi julkaisua "Siellä on suupielet 
korvissa" - Hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta sekä Opas sirkuksen 
hyvinvointivaikutusten tutkimukseen, jotka julkaistiin sekä suomeksi että englanniksi 
joulukuussa 2013 Kulttuuri vaikuttaa! -seminaarissa Tampereella.  
 
Kulttuuri vaikuttaa! oli yhdessä Pirkanmaan Taikalampun kanssa järjestetty nelipäiväinen ja 
kansainvälinen seminaari, joka kokosi yhteen reilusti toistasataa taiteen 
hyvinvointivaikutuksista ja niiden tutkimuksesta kiinnostunutta osallistujaa niin Suomesta 
kuin ulkomailtakin. Puheenvuoroja sirkustoiminnan vaikutusten tutkimuksesta kuultiin 
Ranskasta, Italiasta, Iso-Britanniasta, Irlannista, Kanadasta, Yhdysvalloista, Afganistanista, 
Uudesta Seelannista sekä Australiasta. 
 
Seminaarin kansainvälisten puheenvuorojen pohjalta koottu englanninkielinen 
artikkelikokoelma Studying Social Circus – Openings and Perspectives on juuri julkaistu 
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Vaikuttava sirkus -hankeen verkkosivuilla. Seminaarin viimeisenä päivänä päätettiin myös 
perustaa kansainvälinen sirkustutkimusverkosto Global Institute of Circus Studies (GICS). 
 
Päätösseminaarin lisäksi hanke järjesti kolme työseminaaria, joissa sirkukset ja kunnat saivat 
tukea sirkuspalvelujensa tuotteistamiseen. Koulutuksen toteuttamisesta vastasi Pink 
Eminence. Jokaisessa työseminaarissa yksi päivä oli lisäksi avoin kaikille aiheesta 
kiinnostuneille ja nämä keskustelupäivät keräsivätkin runsaasti innostunutta yleisöä. Turussa 
ensimmäisessä työseminaarissa huhtikuussa 2012 esiteltiin sosiaalisen sirkuksen toimintaa 
avoimissa ryhmissä kuten nuorisotaloissa kokoontuvissa lähiösirkuksissa, syyskuussa 2012 
Oulussa puolestaan paneuduttiin sirkukseen voimaan kouluissa ja perheissä. Vantaalla 
helmikuussa 2013 esiteltiin sirkustoiminnan tuloksia erilaisissa hoivalaitoksissa kuten 
vanhainkodissa, lastensuojelussa ja perhekuntoutuskeskuksessa. 
 
Vaikuttava sirkus -hankkeelle myönnettiin joulukuussa 2012 Alli Paasikiven Säätiön 10 000 
euron tunnustuspalkinto. Palkinnon perustelut kuuluivat: ”Vaikuttava sirkus -hanke tähtää 
sirkustaitojen opettamisen kautta edistämään monien taustaltaan hyvin erilaisten osallistujien 
hyvinvointia. Vaikuttava sirkus on uuden tyyppinen innovatiivinen tapa edistää perheiden ja 
yhteisöiden turvallisuutta. Näin se toteuttaa Alli Paasikiven Säätiön tarkoitusta.” 
 
Suomalainen sosiaalisen sirkuksen osaaminen on maailmankuulua ja Suomi nähdään 
kansainvälisesti alan kärkimaana. Hankkeen sirkukset toimivat myös kansainvälisesti:  
hankkeen alkajaisiksi perustettu Sirkus Magenta on käynyt opettamassa sirkusta syyrialaisille 
pakolaisnuorille Jordaniassa Za’atrin pakolaisleirillä, Kulttuurikeskus Pii Poo on käynyt 
kouluttamassa sosiaalisen sirkuksen toimijoita Etelä-Koreassa ja Sorin Sirkus kehittää 
puolestaan sosiaalisen sirkuksen ohjaajakoulutusta osana eurooppalaisten nuorisosirkusten 
yhteistyöhanketta. 
 
Vaikuttava sirkus -hanke toi myös sosiaalisen sirkuksen osaamista ulkomailta Suomeen. 
Cirque du Soleilin sosiaalisen sirkuksen ohjelma Cirque du Monde järjesti ensimmäistä kertaa 
Suomessa hankkeen avustuksella kaksiviikkoisen ja -osaisen sosiaalisen sirkuksen 
ohjaajakoulutuksen Tampereella joulukuussa 2013 ja tammikuussa 2014. 
 
Vaikuttava sirkus –hanke päättyy 31.3.2014. 
 
Lisätietoja www.vaikuttavasirkus.fi, projektipäällikkö Sofia-Charlotta Kakko, 
sofia.kakko@uta.fi, 050 420 1533 tai projektikoordinaattori katri.kekalainen@uta.fi, 040 190 
4147. 
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PRESS RELEASE MARCH 26th 2014 
 
THE EFFECTICE CIRCUS PROJECT BROUGHT FINNISH SOCIAL CIRCUS TO THE 
INTERNATIONAL FOREFRONT 
 
The Effective Circus project (2011-2014) supported the development of the social circus in 
Finland while making Finland one of the top international countries in the social circus field. 
The project ends at March 31st 2014. 
 
Administered by the Centre for Practise as Research in Theatre and mainly funded by 
the Lapland / North Ostrobothnia Centre for Economic Development, Transport and the 
Environment, the ESF project Effective Circus followed the trail opened by the Social Circus 
project (2009-2011). The project supported the possibilities of circus associations to act as 
employers of social circus trainers as well as providers of municipal wellbeing services. 
During the project some 30 new part-time jobs for the professionals of social circus were 
created and 4 172 participants from all around the country got to participate in social circus 
lessons. 
 
Six circus associations piloted the wellbeing services of social circus: Sirkus Magenta in 
Vantaa, SirkusUnioni in Turku, Sorin Sirkus in Tampere, Cultural Centre Pii Poo in 
Lempäälä, Oulun Tähtisirkus in Oulu and Monitaideyhdistys Piste in Lapland. All circuses, 
except for Piste, had municipal partners, and their target groups were decided in cooperation 
with them. Piste however sold their circus workshops directly to their clients in Rovaniemi, 
Kittilä and Inari. 
 
Altogether there were 224 different circus teaching groups in the project; some of them were 
workshops that got together only three times, and some lasted for the entire two-years of the 
project. The target groups included all age groups from babies to the elderly; for example 
children, youth and families in need of special support, immigrants, elderly, mental health and 
substance abuse rehabilitants. Workshops promoting wellbeing at the workplaces were also 
included in the project. 
 
The project executed a study on the effects of circus based on the experiences of the pilot 
circuses. The study was executed by Social Development Ltd. Two publications collecting the 
results of the study- "They're smiling from ear to ear" - Wellbeing Effects from Social 
Circus and A Guide to the Study of the Wellbeing Effects of Circus - were published at 
the Culture Has an Impact! seminar in December 2013 in Tampere, both in Finnish and in 
English. 
 
Culture Has an Impact! was an international four-day seminar organized partly with the 
Aladdin’s Lamp of Pirkanmaa region (a network of culture centres for children and youth) 
that collected over a hundred participants interested in the wellbeing effects of art and its 
research from Finland and abroad. The speakers came from France, Italy, Great Britain, 
Ireland, Canada, United States, Afghanistan, New Zealand and Australia. 
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An article collection, based on the international presentations of the seminar, Studying Social 
Circus – Openings and Perspectives, has just been published on the Effective Circus 
project’s website. On the last day of the seminar, the participants founded an international 
circus research network called the Global Institute of Circus Studies (GICS). 
 
Apart from the final seminar, the project also organized three working seminars, where the 
circuses and their municipal partners worked together on building wellbeing packages of 
social circus. Pink Eminence, Arts & Business Management facilitated this work. In every 
working seminar one day was open to anyone and these discussion days were very popular. In 
Turku in April 2012 the first working seminar introduced the social circus done with open 
groups, for example in the youth centres, in September 2012 in Oulu the seminar focused on 
the power of circus in schools and families. In Vantaa in February 2013 the seminar 
introduced the results of social circus in different care facilities like nursing homes for the 
elderly, child protection services and family rehabilitation centres. 
 
In January 2012 the Effective Circus Project received the special prize of Alli Paasikivi 
Foundation. The grounds for the prize of 10 000 euros were as follows: "The Effective Circus 
Project aims to promote the wellbeing of many participants coming from very different 
backgrounds by teaching circus skills. The Effective Circus is a new and innovative way to 
promote safety in families and communities. As such the project fulfils the purpose of Alli 
Paasikivi Foundation." 
 
The Finnish social circus know-how is now world-renowned thanks to the project. The 
circuses in the project work internationally as well; Sirkus Magenta, that was founded in the 
beginning of the project, has taught circus to the young people in the Syrian refugee camp 
Za’atri in Jordan, Cultural Centre Pii Poo has taught social circus actors in South-Korea and 
Sorin Sirkus is developing a training for trainers in social circus as a part of a cooperation 
project of European youth circuses. 
 
The Effective Circus project also imported social circus skills during its time. Cirque du 
Monde, the social circus programme of Cirque du Soleil, organized with the help of the 
project the first two-week and two-part training for social circus trainers in Finland in 
Tampere, December 2013 and January 2014. 
 
The Effective Circus project ends March 31st 2014. 
 
For more information, please visit www.vaikuttavasirkus.fi, or contact project manager Sofia-
Charlotta Kakko, sofia.kakko@uta.fi, +358 50 420 1533 or project coordinator 
katri.kekalainen@uta.fi, +358 40 190 4147. 
 


