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Yhteenveto vuoden 2009 sirkuksen esitys- ja 
katsojatilastoista 
 
 
Tilastoinnin perusteet 
 
Sirkuksen tilastoihin kerätään tietoa ammattilaisten 
tekemistä näyttämöteoksista ja perinteisen sirkuk-
sen esityksistä. Sirkuksen esitys- ja katsojatilastoin-
ti on aloitettu vuonna 2006. Nykysirkusryhmien ja 
perinteisen kiertävän sirkuksen toiminta ja rahoitus 
ovat luonteeltaan erilaisia, minkä vuoksi ne on eri-
telty tässä tilastossa.  
 
Vuoden 2009 tilastossa eritellään valtion avustuk-
sen piirissä olevien ja sen ulkopuolella olevien sir-
kusryhmien toimintaa. Nykysirkusryhmistä Circo 
Aereo on saanut valtion harkinnanvaraista toiminta-
tukea vuodesta 2006 ja Uuden Sirkuksen Keskus 
Cirko vuodesta 2007 alkaen. Nykysirkusryhmät 
Association WHS, Circus Ruska ja Taikateatteri 13 
ovat olleet valtionavun piirissä vuodesta 2008 alka-
en. Kaikki muut tässä tilastossa mukana olevat 
sirkusryhmät toimivat ilman valtion toiminta-
avustusta.  
 
 
Esitysmäärät ovat kasvaneet 
 
Sirkustilastoissa ovat mukana sekä nykysirkus että 
perinteinen sirkus. Tilastoituja sirkusesityksiä oli 
vuonna 2009 yhteensä 870, mikä on 8% enemmän 
kuin edellisvuonna. Vuoden 2009 tilastoista puuttu-
vat vuonna 2008 tilastoissa mukana olleet tulitaide-
ryhmien esitys- ja katsojamäärät. Tästä puutteesta 
huolimatta tilastoitujen esitysten määrä on kasvus-
sa, mikä johtuu tilastoinnin piirissä v.2008 ja v.2009 
olleiden nykysirkusryhmien esitysmäärien lisäänty-
misestä. Perinteisen sirkuksen esitysmäärät ovat 
pysyneet samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 
 
Nykysirkusryhmien tilastoitujen esitysten määrä 
vuonna 2009 oli yhteensä 620 esitystä. Lukemassa 
on huomioitu keskinäisten vierailujen aiheuttamat 
päällekkäisyydet. Verrattaessa edellisvuoden tilas-
toon esitysmäärä on kasvanut 47%. Ilman valtion-
avustusta toimineiden nykysirkusryhmien osuus 
nykysirkuksen esityskerroista ja katsojista oli vuon-
na 2009 45%.  
 
 
Katsojaluvut ovat pysyneet samalla tasolla 
 
Sirkusesitysten kokonaiskatsojamäärä vuonna 
2009 oli 312 430 katsojaa. Luku on alle 2% pie-
nempi kuin edellisvuonna. Lasku johtuu pääosin 
tilastosta puuttuvista tulitaideryhmien katsojaluvuis-
ta.  
 
 
 

Nykysirkusryhmien esitykset ovat vuonna 2009 
keränneet kotimaassa 50 003 katsojaa, mikä on 
lähes kolmanneksen enemmän kuin edellisvuonna, 
ja ulkomailla 52 427 katsojaa, mikä on kaksinker-
tainen määrä vuoteen 2008 verrattaessa. Lähes 
puolet suomalaisen nykysirkuksen yleisöstä oli näin 
ollen viime vuonna maan rajojen ulkopuolella. 
Vuonna 2009 seitsemän suomalaisen nykysirkus-
ryhmän teoksia nähtiin yhteensä 14 maassa.  
 
LISÄTIETOJA: Sirkuksen tiedotuskeskus, 
www.sirkusinfo.fi 
 
 
 
Summary 2009 
 
 
The criteria used in circus statistics  
 
The circus statistics concern professional Finnish 
circus performances. The collecting of circus statis-
tics begun in 2006. The figures of 2009 include 
information of several groups in the field of contem-
porary circus as well as Sirkus Finlandia, which is 
Finland’s biggest touring traditional circus company. 
The activities and funding of the contemporary and 
the traditional circuses differ to such extent that 
they are divided to their own categories in these 
statistics.  
 
The figures of 2009 specify the work of circus 
groups operating both with and without governmen-
tal support. Circo Aereo has received discretionary 
governmental support since 2006 and Circo – Cen-
ter for New Circus since 2007. Contemporary circus 
companies Association WHS, Circus Ruska and 
Taikateatteri 13 have received governmental sup-
port since 2008. All other circus companies in these 
statistics operate without permanent governmental 
support.  
 
Number of performances has increased 
 
The circus statistics comprise both contemporary 
circus and traditional touring circus. The number of 
circus performances compiled in the statistics of 
2009 was all together 870 performances. The num-
ber has increased by 8% from 2008. The statistics 
of 2009 are lacking the numbers of performances 
and spectators of fire art groups, which were in-
cluded in the 2008 statistics. In spite of this, the 
total number of performances has grown from last 
year, which is based on the growth of the number of 
circus performances by contemporary circus com-
panies from 2008 to 2009.  The number of tradi-
tional circus performances has remained on the 
same level as the previous year. 
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Sirkuksen esityskerrat ja katsojat 2009 
Number of performances and spectators of circus companies 2009 
Sirkusryhmä ja kotipaikka 
Circus company and home town 

Omat esitykset 
Own productions 

Vierailuesitykset 
Guest performan-
ces                                                                                                                         

Yhteensä - Total  Vertailu 2008 

    

  Esityskerrat 
- Perform. 1) 

  Katsojat-
Spectators 
1) 

Esitysk. 
Perform. 

Katsojat 
Spect. 

Esitys-kerrat 
Performances 

Katsojat 
yhteensä 
Spectators 
total 

Esi-
tysk. 
Per-
form. 

Katsojat 
Spect. 

Muutos 
esitysk. 
08-09 
    % 

Muutos 
katsojat 
08-09 
     % 

Valtion toiminta-avustuksen piirissä 2009 olevat nykysirkusryhmät 
Contemporary circus companies subsidized by state  

Association WHS, Helsinki 34  10 411 0 0 34 10 411     

Circo Aereo, Helsinki 207  44 077 0 0 207 44 077     

Circus Ruska 19  1 570 11 2019 30 3 589     

Cirko - Uuden sirkuksen keskus, Hki 4  900 65 7 015 69 7 915     

Taikateatteri 13, Helsinki 53 * 8 754 0 0 53 8 754         

Yhteensä - Total 317   65 712 76 9 034 393 74 746 316 39 962     

Valtion toiminta-avustuksen ulkopuolella olevat nykysirkusryhmät - Other contemporary circus companies   

Agit-Cirk, Turku 40  3 236 0 0 40 3 236     

ArtTeatro, Turku 9  350 0 0 9 350     

Circus Uusi Maailma, Jyväskylä  21  8 279 0 0 21 8 279     

Jakobin Sirkus, Tampere 137  13 006 0 0 137 13 006     

MedAndraOrd, Tukholma Stock-
holm 10  5 394 0 0 10 5 394     

Sirkus Aikamoinen 6  1 115 0 0 6 1 115     

Sirkus Ferguson 13  289 0 0 13 289     

Sirkus Supiainen, Eräjärvi 22  1 369 1 78 23 1 447     

SirkusUnioni 9  305 0 0 9 305     

Varietee Kasataide, Turku 8   242 0 0 8 242         

Yhteensä - Total 275   33 585 1 78 276 33 663 139 19 789     

Vähennykset keskinäisistä vierailuista 
Deduction of mutual guestperformances 

-38  -3 960 0 0 -49 -5 979 -33 -1 278   

NYKYSIRKUSRYHMÄT 
YHTEENSÄ - CONTEMPORARY 
CIRCUS COMPANIES TOTAL 

554   95 337 66 7 093 620 102 430 422 58 473     

Tuliryhmät - Fire artists        124 39 170   

Perinteinen sirkus 
Traditional circus companies            
Sirkus Finlandia, Mustio 250   210 000 0 0 250 210 000 258 220 000     

SIRKUS YHTEENSÄ 
ALL CIRCUS COMPANIES TOTAL 

          870 312 430 804 317 643 8 % -2 % 

1) Lukuihin sisältyvät myös ilmaisesitykset ja vapaaliput. Including free performances and free 
tickets      

* sisältää 1 TaikaOulu-festivaalin katutaikuripäivän ulkoilmaohjelman, jonka katsojat 1440 mukana katsojaluvussa.     
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The number of contemporary circus performances 
compiled in the statistics of 2009 was all together 
620 performances. Overlapping caused by recipro-
cal visits is taken into account in the figures. Com-
pared to the figures of the previous year the num-
ber of contemporary circus performances has in-
creased by 47%. Contemporary circus companies 
without state-subsidy gave 45% of performances in 
2009 and a similar percentage value of spectators 
attended their shows. 
  
Number of audience has remained high 
 
The aggregate attendance of the circus perform-
ances was 312 430 spectators in 2009. The num-
ber is less than 2% lower than the previous year. 
The decrease in number is due to the lacking fire 
art groups in these statistics. 
 
The aggregate attendance of Finnish contemporary 
circus companies in the year of 2009 was 50 003 
spectators in Finland, which is one third higher than 
the previous year, and 52 427 spectators abroad, 
which is twice the number of 2008. I.e. overseas 
performances comprise nearly half of Finnish con-
temporary circus attendance. During 2009, six Fin-
nish circus companies visited a total of 13 coun-
tries.  
 
FURTHER INFORMATION: Finnish Circus In-
formation Centre, www.sirkusinfo.fi 
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