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Yhteenveto vuoden 2012 sirkuksen esitys- ja 
katsojatilastoista 
 
Tilastoinnin kattavuus 
 
Sirkuksen tilastoihin kerätään tietoa ammattilaisten 
tekemistä näyttämöteoksista ja esityksistä. Sirkusti-
lastoissa ovat mukana sekä sirkusryhmät että kier-
tävän perinteisen sirkuksen edustajana Sirkus Fin-
landia. 
 
Sirkuksen esityskerta- ja katsojatilastointi on aloitet-
tu vuonna 2006. Perinteinen sirkus tuli mukaan 
tilastoon vuonna 2007. Tilastoinnin piirissä olevien 
sirkusryhmien määrä on kasvanut tasaisesti: vuon-
na 2006 tilastotietoja saatiin viideltä ryhmältä, 
vuonna 2008 tilastossa oli mukana jo 15 sirkus- ja 
tuliryhmää ja vuonna 2011 tilastoitiin 22 sirkus- ja 
tuliryhmän esitystoiminta. Vuoden 2012 tilastossa 
sirkusryhmiä on mukana yhteensä 20. 
 
Tilastossa eritellään valtion avustuksen piirissä ja 
sen ulkopuolella olevien sirkusryhmien toimintaa. 
Vuonna 2012 myönnettiin valtion toiminta-avustusta 
13 sirkusryhmälle. Näiden lisäksi tilastossa on mu-
kana seitsemän muuta ryhmää. Vuoden 2012 tilas-
tossa ei ole mukana tuliryhmiä. Valtion sirkusryhmi-
en toimintaan myöntämät avustukset käyvät ilmi 
tämän tilastokirjan taulukosta sivulta x. 
 
Sirkustaiteelle on luonteenomaista, että tilastoitujen 
esitysten joukossa on sekä näyttämöteoksia että 
sooloesityksiä, numeroista koostuvia ohjelmistoko-
konaisuuksia ja ulkoilmaesityksiä. Tanssiteatteri 
Hurjaruuthin Talvisirkus on tilastoitu tanssin tilas-
toissa. Tämän tilaston ulkopuolelle jää myös suuri 
määrä nuorisosirkusten esitystoimintaa. 
 
Esitys- ja yleisömäärät jatkavat kasvuaan 
 
Tilastoituja sirkusesityksiä vuonna 2012 oli yhteen-
sä 1 340, mikä on yksi esityskerta vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Tuliryhmien jääminen pois tilas-
tosta näkyy vuoden 2012 kokonaisesitysmäärässä.  
 
Sirkusesitysten yleisömäärä vuonna 2012 oli  
456 759 yleisökäyntiä. Edellisvuoteen verrattuna 
yleisömäärä jatkoi kasvuaan 10%.  
 
Sirkusesitysten ja niiden keräämän yleisömäärän 
kasvu on ollut voimakasta viime vuosina: viiden 
viime vuoden 2008–2012 aikana on tilastoitujen 
sirkusesitysten määrä kasvanut 67% ja yleisömäärä 
44%. Tarkastelujaksolla on sekä tilastoinnin piiriin 
tulleiden ryhmien määrä lisääntynyt että vakiin-
tuneimpien sirkusryhmien toiminnan volyymit kas-
vaneet. 
 
Suomalaisilla sirkusryhmillä lähes 130 000 kat-
sojaa ulkomailla 
 

Sirkusryhmien tilastoitujen esitysten määrä vuonna 
2012 oli yhteensä 1090 esitystä. Verrattaessa edel-
lisvuoteen on esitysmäärä kasvanut 13 esityksellä 
eli 1.2%.  
 
Sirkusryhmät keräsivät vuonna 2012 kotimaassa  
108 532 yleisökäyntiä ja ulkomailla 128 227 yleisö-
käyntiä. Sirkusryhmien yleisöstä siis yli puolet on 
maamme rajojen ulkopuolella. Verrattaessa edellis-
vuoteen kasvoi sirkusryhmien järjestämien esitys-
ten yleisömäärä 31%.  
 
Sirkustoiminnan kansainvälisyyttä kuvaa se, että 
vuonna 2012 sirkusryhmiemme esitystoiminnasta 
lähes puolet (39%) tapahtui maamme rajojen ulko-
puolella ja vastaavasti yleisömäärästä yli puolet oli 
ulkomailla. Vuonna 2012 kolmentoista suomalaisen 
nykysirkusryhmän esityksiä nähtiin yhteensä 22 
maassa: 16 Euroopan maan lisäksi myös Israelis-
sa, Koreassa, Uudessa–Seelannissa, Panamassa, 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Nykysirkuksen kärki-
ryhmistä Circo Aereo teki mm. kymmenen esitys-
kerran mittaisen kiertueen Yhdysvalloissa ja Kana-
dassa, Race Horse Company 19 esityksen kiertu-
een Benelux-maissa ja WHS jatkoi monivuotista 
yhteistyötään Koreassa.  
 
Kantaesityksiä vuoden 2012 tilastossa mukana 
olevat 20 sirkusryhmää tuottivat yhteensä 43 kap-
paletta. Tilaston liitteenä on nyt ensimmäistä kertaa 
ohjelmistoluettelo. 
 
LISÄTIETOJA: Sirkuksen tiedotuskeskus,  
www.sirkusinfo.fi 
 


