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S IRKUKSEN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2014–2018 
 
 
1. Tarkoitus :   
 
Sirkuksen tiedotuskeskus edistää sirkuksen taiteellisen kehityksen edellytyksiä ja sirkustaiteen yhteiskunnal-
lista asemaa Suomessa, sekä luo ja ylläpitää suomalaisen sirkuksen kansainvälisiä kontakteja. Tiedotuskes-
kus vaikuttaa sirkuksen ammattilaiskentän rakenteiden suotuisaan kehittymiseen. Tiedotuskeskus seuraa 
strategiassaan opetus- ja kulttuuriministeriön yleisen rahoituspolitiikan, kulttuuripolitiikan ja kulttuuriviennin 
strategisia linjoja. 
 
Tällä strategiakaudella tiedotuskeskus nostaa toiminnassaan esille erityisesti alan rakenteiden kehittämi-
sen ja nuorten ryhmien toiminnan vakiinnuttamisen. Tiedotuskeskus edesauttaa alan kotimaisen koulutuksen 
kehittymistä ja suomalaisen sirkuksen entistä laajempaa residenssi- ja kiertuetoimintaa kotimaassa sekä 
Baltian ja Pohjoismaiden alueilla (nk. lähialueyhteistyö). Tiedotuskeskuksen kansainvälinen toiminta keskit-
tyy tällä strategiakaudella lähialueyhteistyön, suomalaisen sirkuksen näyteikkunatoiminnan ja sirkusviennin 
kehittämiseen. 
 
2. Tavoit teet :  
 
Tiedotuskeskuksen profiili ja toimintamuodot ovat sirkuskentälle selkeitä. 
Tiedotuskeskus nähdään luotettavana ja aikaansaavana hankekumppanina. 
Tiedotuskeskuksen viestintä on ajantasaista, monipuolista ja laadukasta. 
Tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöjen määrä kasvaa tasaisesti. 
 
3. Takt i ikat :  
 
Tiedotuskeskus tiedottaa erilaisia viestintäkanavia hyödyntäen suomalaisesta sirkuksesta kotimaassa ja 
kansainvälisesti. Tiedotuskeskus kerää monipuolista tietoa ja tilastoja suomalaisesta sirkuksesta, ja levittää 
sitä soveltuville tahoille säännöllisesti. Tietoa ja tilastoja tiedotuskeskus käyttää kulttuuri- ja koulutuspoliitti-
seen vaikuttamiseen sirkustaiteen hyväksi erilaisten esitysten ja kannanottojen muodossa. Tiedotuskeskus 
vaikuttaa lausuntojen ja kannanottojen kautta aktiivisesti nk. vapaan kentän rahoituksen suotuisaan kehi-
tykseen sekä sirkustaiteen toimijoiden siirtymiseen vakaamman rahoituksen piiriin. 
 
Tiedotuskeskus ylläpitää proaktiivisena kumppanina strategisesti tärkeitä esittävän taiteen ja kulttuuritoimi-
joiden kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja, joiden pyrkimyksenä on tuoda yhteen monipuolista osaamis-
ta ja yhdistää voimia taloudellisesti epävakaana ajanjaksona. Verkostotoiminnan kautta tiedotuskeskus 
edistää sirkustaiteen toimijoiden ja teosten entistä laajempaa liikkuvuutta. Tiedotuskeskus toimii koollekut-
sujana ja sisällöntuottajana erilaisissa sirkustaiteeseen ja sen rakenteiden kehittämiseen liittyvissä ammatti-
laistapaamisissa. 
 
4. Arvot :   
 
Tiedotuskeskus on optimistinen ja muutokselle avoin organisaatio, jonka kaikelle toiminnalle keskeistä on 
läpinäkyvyys, laatu, kuunteleminen ja palvelu kentän suhteen. Hyvä hallintotapa, ammattimaiset toiminta-
tavat ja avoimet päätöksentekoprosessit ovat edellytys sirkuskentän sekä muiden sidosryhmien luottamuk-
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sen saavuttamiseksi. Ihmiset, osaaminen, työyhteisön kokemukset ja yksilöiden asiantuntijuus ovat tiedotus-
keskuksen tärkeimpiä resursseja. Tiedotuskeskus on itsereflektoiva, hyvää hallintotapaa noudattava ja 
jatkuvaan oppimiseen pyrkivä toimija, suomalaisen sirkuskentän yhteisöllinen kohtauspaikka ja alan toimin-
toja kokoava sateenvarjo, joka ylläpitää ajantasaista asiantuntemusta sirkustaiteesta ja katsoo luottamuk-
sella tulevaisuuteen. 
 
5. Kohderyhmiä ovat sirkusammattilaiset, kulttuuripoliittiset päättäjät, sirkuskentän ja esittävien taiteiden 
toimijat, media, sirkustutkijat ja sirkusyleisö. 
 
6. Vis io vuodesta 2019:  
 
Tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöt kattavat suomalaisen ammattilaiskentän ja tiedotuskeskus on koko kentän 
yhdistävä voima. Tiedotuskeskus on kansainvälisesti tunnettu ja luotettava toimija ja yhteistyökumppani. 
Sirkustaiteen resurssit ovat lisääntyneet ja ryhmien toiminta vakiintunut. Ensimmäinen suomenkielinen väi-
töskirja sirkuksesta on tehty ja Taideyliopistossa on sirkustaiteen koulutusta. Suomalaisen nykysirkuksen 
tunnettuus maailmalla on vahvaa. Suomalaiset sirkusryhmät kiertävät säännöllisesti Suomessa ja lähialueil-
la. 

 
Hyväksytty Sirkuksen tiedotuskeskuksen hallituksen kokouksessa 5.9.2014. 

	  


