
KUTSU ELÄKÖÖN SIRKUSKULTTUURI SUOMESSA! –SEMINAARIIN  
 
 
Hyvät sirkusammattilaiset, sirkusryhmät ja muut sirkusyhteisöt,   
 
Olet lämpimästi tervetullut Sirkuksen tiedotuskeskuksen, Sirkus Finlandian ja Taiteen edistämiskeskuksen 
yhteistyössä Museoviraston kanssa järjestämään Eläköön sirkuskulttuuri Suomessa! –seminaarin! 
Kokoonnumme Helsinkiin 24.–25. lokakuuta keskustelemaan siitä, miten voimme edistää sirkuskulttuurin 
säilymistä ja kehittymistä Suomessa.  
 
Kutsumme kaikki sirkustaiteilijat ja opettajat sekä sirkusalan organisaatiot mukaan vuoropuheluun, 
jakamaan tietoa sekä pohtimaan suomalaista sirkuskulttuuria Unescon aineettoman kulttuuriperinnön 
sopimuksen hengessä. Seminaarin yhteydessä juhlistetaan Sirkuksen tiedotuskeskuksen 10. ja Sirkus 
Finlandian 40. toimintavuotta.   
 
Ensimmäisenä päivänä, maanantaina 24. lokakuuta kokoonnumme Kaisaniemeen Sirkus Finlandian 
maneesille vaihtamaan kuulumisia sirkustoimijoiden kesken. Iltapäivällä tarkastelemme sirkuksen 
yhteiskunnallista asemaa Suomessa ja muualla Euroopassa. Puhujavieraiksi saapuvat Flanderin alueen 
sirkuksen tiedotuskeskuksen Circuscentrumin johtaja Koen Allary Belgiasta sekä Hollannissa sirkuskulttuurin 
strategiatyötä koordinoinut Arie Oudenes. Elävän perinnön hankkeeseen sukellamme aineettoman 
kulttuuriperinnön koordinaattorin Leena Marsion johdolla. Päivä päättyy yhteiseen illalliseen Ravintola 
Kaisaniemessä.  
 
Seminaarin toinen päivä, tiistai 25. lokakuuta on työpaja, jossa pureudumme sirkukseen elävänä perintönä 
ja sen tulevaisuuteen. Työskentelemme Sirkuksen tiedotuskeskuksen tiloissa Suvilahdessa läänintaiteilija 
Rauli Katajavuoren johdolla. Päivä päättyy Sirkus Finlandian esitykseen Kaisaniemessä.  
 
Sirkus kuuluu esittäviin taiteisiin, se kuuluu viihteeseen ja populaarikulttuuriin, se on osa suomalaista 
taidemaailmaa, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. Sirkuskulttuurimme pohjan ovat luoneet vahva 
nuorisosirkustoiminta ja sitä seurannut ammatillisen sirkuskoulutuksen kehittyminen, samalla kun 
nykysirkusryhmien toiminta on noussut kansainvälisestikin arvostetuksi ja perinteinen sirkus on säilyttänyt 
elinvoimaisuutensa. Miten me voimme edistää sirkuskulttuurimme monimuotoista kehittymistä myös 
tulevaisuudessa?   
 
Tule mukaan jakamaan näkemyksiäsi näistä kysymyksistä, tapaamaan muita sirkuskentän toimijoita sekä 
juhlistamaan pyöreitä vuosia kanssamme! Seminaarin osallistujille tarjoamme illallisen sekä lounaan 
molempina päivinä. Varmista paikkasi ja ilmoittaudu mukaan 30.9. mennessä!   
 
Ohessa liitteenä ohjelma, taustatietoa ja käytännön ohjeita. Ilmoittautumiset tämän linkin kautta: 

https://sirkus.gruppo.fi/online-applications/index.php/874347/lang-fi 
 
Valmisteluista on vastannut työryhmä Johanna Mäkelä, Maria Jernström ja Rauli Katajavuori. Lisätietoa 
käytännön asioihin liittyen: Sirkuksen tiedotuskeskuksen tiedottaja Johanna Mäkelä (050 464 3203, 
johanna.makela@sirkusinfo.fi)   
 
Tervetuloa! 

 
 

  

https://sirkus.gruppo.fi/online-applications/index.php/874347/lang-fi
mailto:johanna.makela@sirkusinfo.fi)


Eläköön sirkuskulttuuri Suomessa!  
24.–25.10.2016 
 
OHJELMA 
 
Maanantai 24.10.   
paikka: Sirkus Finlandia, Kaisaniemen kenttä, Helsinki 
  
10.00–12.00 Sirkuskentän uutisrinki. Osallistujien esittäytyminen ja lyhyet kuulumiset (ks. ohjeita alla) 
 
                        Lounas  (ks. ohjeita alla) 
 
13.00–13.10 Avaussanat  
                        Lotta Vaulo, toiminnanjohtaja, Sirkuksen tiedotuskeskus 
                        Leena Marsio, aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori, Museovirasto 
 
13.10–13.30 Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen asemaan Suomessa  
                       Lotta Vaulo 
 
13.30–13.50 Perinteisen sirkuksen kehitysnäkymät  
                        Maria Jernström, johdon assistentti, Sirkus Finlandia 
                        Keskustelu 
 
13.50–14.30 Is circus necessary for a society?  
                        Koen Allary, johtaja, Circuscentrum, Belgia 
                        Keskustelu 
 
                        Kahvitauko 
 
15.00–15.40 Strategy for preservation of circus culture in Holland  
                        Arie Oudenes, ent. toiminnanjohtaja, Stichting Circus Cultuur, Hollanti 
                        Keskustelu 
 
15.40–16.30 Unescon sopimus ja elävän perinnön prosessi Suomessa 

                        Leena Marsio  
                        Keskustelu  
 
17.00             Illallinen Ravintola Kaisaniemessä (ks. ohjeita alla) 
 
 

Tiistai 25.10.  
paikka: Sirkuksen tiedotuskeskus, Suvilahti, Helsinki  
 
10.00–12.00 Työpaja 
12.00–13.00 Lounastauko (ks. ohjeita alla)   
13.00–15.00 Työpaja jatkuu  
 
Työpajan aiheina ovat sirkuskulttuurin kehittymistarpeet, sirkuskulttuurin esittely elävän perinnön 
avoimessa wikiluettelossa ja sirkuksen ringin perustaminen osana Unescon sopimuksen toimeenpanoa. 
Työskentelyä johtaa läänintaiteilija Rauli Katajavuori yhdessä aineettoman kulttuuriperinnön 
koordinaattorin Leena Marsion kanssa.  
 
18.30–20.30 Sirkus Finlandian esitys (ks. ohjeita alla)  



KÄYTÄNNÖN OHJEITA 
 
Sirkuskentän uutisrinki  
 

Jokainen sirkusryhmä ja muu yhteisö saa yhden 5 minuutin puheenvuoron. Jos toimit yksittäisenä 
taiteilijana, saat myös puheenvuoron. Mietithän napakat sanasi etukäteen:   
 
- Kerro lyhyesti käynnissä olevasta toiminnastanne. 
- Kuvaa lyhyesti yksi keskeinen haaste ja yksi keskeinen vahvuus tulevaisuutenne kannalta.  
 
Ajankohta: 24.10. klo 10–12.   
Paikka: Sirkus Finlandian maneesi, Kaisaniemen kenttä, Helsinki     

 
Työpaja 
 
Työpajan osallistujia pyydetään miettimään valmiiksi vastauksia seuraaviin kysymyksiin:   
 
- Miltä sirkuksen tulevaisuus näyttää? 
- Pohdi syitä miksi sirkuskulttuurin vaaliminen on tärkeää?  
- Miten sinä välität sirkuskulttuuria seuraaville sukupolville?   
- Mitä me voimme tehdä edistääksemme sirkuksen elinvoimaisuutta tulevaisuudessa?  
 
Ajankohta: 25.10. klo 10–15.  
Paikka: Sirkuksen tiedotuskeskus (Suvilahti os. Kaasutehtaankatu 1, Cirko 4. krs. Metro: Kalasatama)  

 
Ruokailut 
 
Lounaat  
 
Seminaarin osallistujille tarjotaan molempina päivinä kevyt lounas. Lounaassa on liha ja 
kasvisvaihtoehdot. Kerro ilmoittautuessasi kumman vaihtoehdon valitset. Kerro myös mahdolliset 
ruokarajoitteet lisätiedoissa.   
 
Illallinen 24.10. 
 
Seminaarin osallistujille tarjotaan päivällinen maanantain seminaaripäivän päätteeksi. Ravintolaan 
on muutaman minuutin kävelymatka Sirkus Finlandialta.  Ruokavaihtoehtoja on kaksi, ja ruoka 
valitaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ruokajuomat maksetaan itse.      

 
Ajankohta: 24.10. klo 17 
Paikka: Ravintola Kaisaniemi (os. Kaisaniementie 6) 

 
Esityslippu 
 
Seminaarin osallistujille tarjotaan lippu Sirkus Finlandian esitykseen tiistaina 25.10. klo 18.30. 

Lippu on henkilökohtainen ja varataan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisää tietoa esityksestä: 

sirkusfinlandia.fi 
 
Ajankohta: 25.10. klo 18.30–20.30 
Paikka: Sirkus Finlandia, Kaisaniemen kenttä 

  

http://www.sirkusinfo.fi/
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http://sirkusfinlandia.fi/


TAUSTATIETOA 
 

Elävä aineeton kulttuuriperintö ja Unescon sopimus 
 
Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä, joka on läsnä ihmisten arjessa. Se voi olla esimerkiksi suullista 
perinnettä, esittävää taidetta, juhlia ja tapoja, tietoja ja taitoja. Näiden pohjalta voi syntyä esimerkiksi 
erilaisia esittäviä ilmaisun muotoja. 

Kansainvälinen sopimus ohjaa elävän kulttuuriperinnön suojelua. Suomi hyväksyi Unescon yleissopimuksen 
aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta kolme vuotta sitten. Jo 170 maata on liittynyt sopimukseen. 

Sopimusta toteutetaan Suomessa toimilla, jotka edistävät ja turvaavat aineettoman kulttuuriperinnön 
suojelua yleensä, esimerkiksi koulutukseen, tutkimukseen tai tallentamiseen liittyen. Sopimusta 

toteutetaan verkostotoimintana esimerkiksi perustettavien elävän perinnön rinkien avulla. 

Tarkoituksena on tukea yhteisöjen edellytyksiä harjoittaa ja siirtää elävää aineetonta 

kulttuuriperintöään sukupolvelta toiselle. 

Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa yhteistyössä toimijaverkoston ja elävän 
perinnön rinkien kanssa. Suomalaiset yhteisöt – esimerkiksi yhdistykset tai harrastusporukat – voivat listata 
perinteitä tänä keväänä avattuun Elävän perinnön wikiluetteloon verkossa.  

Wikiluettelosta on mahdollista tehdä edelleen ehdotuksia kansalliseen aineettoman kulttuuriperinnön 
luetteloon ensi vuodesta alkaen. Kansalliselle listalle valittujen kohteiden on mahdollista hakea myös 
Unescon kansainväliseen luetteloon. Suomessa kansallisen luettelon valinnoista ja kansainväliseen 
luetteloon tehtävistä ehdotuksista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö yhteisöjen laatimien ehdotusten ja 
Museoviraston valmistelun pohjalta. 

Lisätietoa 

www.aineetonkulttuuriperinto.fi  
http://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi  
https://www.facebook.com/elavaperinto/ 

 

 
Sirkus on hyväksytty kansalliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon Alankomaissa ja 
Unkarissa. Tästä kuulet lisää seminaarissa.  
 

http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/
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