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Sirkus Sirius



Nurtsi-festarit 2019, kuvaaja Anna Lakner 

Sirkus Sirius 20 vuotta 
– Temppuja ja tähtiainesta 
suuressa sirkusperheessä 

“Kun mä tulin ihan alussa mukaan niin mä aattelin et 
nyt tehään: kaikista tulee huippuja, kaikki tulee tajutto-
man hyväksi, reenataan niinku PAM PAM PAM PAM! Sit 
se on hassua, kun ajan myötä tajusin, että Siriuksessa 
siitä ei oo kyse. Ei se oo siitä, että tehää isoja temppuja, 
hurjia juttuja, tehää niinku vaikeita  asioita, vaan kyse 
on itseasiassa siitä, että tota – pidetään yhtä.” 

- Jukka 

Ja tehdään hurjia temppuja… 

Käsissäsi on Sirkus Siriuksen tarina – ainakin yksi sellainen. Olemme yrit-
täneet tiivistää sanoiksi, kuviksi ja kertomuksiksi jotain siitä taiasta, innostuk-
sesta, rakkaudesta ja jännityksestä, jota sirkus on tarjoillut toimijoilleen kah-
denkymmenen vuoden ajan. Kiitos kaikille muistojen jakajille, haastateltaville 
ja tarinan kirjoittamiseen osallistuneille. 

Paljon onnea 20-vuotias Sirkus Sirius! 

- Inka ja Iiris
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“Teltta kokosi sirkusperheen. Onnistuneita näytöksiä oli 
ollut eri paikoissa jo aikasemmin, mutta kun alettiin 
vuokrata telttaa… Sen jälkeen teltta oli aina, kun Heikki 
tuli telttataidon kanssa. Ja kun teltta pystytetään, tulee 
talkoolaisina isiä ja äitejä. Se ei tuu tyhjästä eikä lähde tyh-
jästä pois.” 

Keväällä Ohkolaan kohoaa sirkusteltta. Sen seinien sisällä on 
tehty ja kiikkerästä katsomosta nähty hienoja, hurjia, kosket-
tavia ja pitkään harjoiteltuja temppuja jo vuosia – toivottavasti 
vielä tulevaisuudessakin!

Sirkustelttoja on erilaisia ja niiden pystytys riippuu teltasta. 
Kysyimme pitkänlinjan sirkustaiteilija-opettaja-telttataituri 
Heikki Leppävuorelta, miten Siriuksen oma teltta pystytetään. 
Heikki vastasi sähköpostissaan näin:

Ohjeet 
sirkusteltan 

kasaamiseksi

“Tässä on Siriuksen teltan pystytysjärjestys. Siriuksen 
telttaan mahtuu kerrallaan noin 200-250 henkilöä.

- Mitataan ja merkataan paikka
- Kasataan mastot ja lyödään ankkurit maahan
- Nostetaan mastot 
- Saumataan katto
- Nostetaan puomi ja kattokangas
- Asetetaan seinäpatongit ja kiristetään katto
- Ripustetaan seinät
- Sisustetaan teltta.

Siriuksen teltan saa pystyyn kolmella henkilöllä, mutta 
silloin se kestää kauan. Talkoissa on ollut yleensä noin 
10-20 henkilöä ja se on sopiva määrä. Teltan pystytykseen 
tarvitaan teltan ja talkoolaisten lisäksi lekoja, joilla ank-
kurit isketään maahan.”
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Ohkolan oma 
sirkuskoulu

Sirkusteltta pystytetään tukevalle maalle. Samal-
la tavalla Sirkus Sirius on kasvanut jumppaker-
hosta satojen lapsien vakituiseksi harrastukseksi, 
josta tulee osalle myöhemmin jopa ammatti. Siri-
uslaisia valmistuu hyvää vauhtia esimerkiksi 
Lahden Salpauksen sirkusartistikoulutuksesta 
sekä Turun Taideakatemiasta. Siriuksen tukeva 
jalansija sirkuskentällä on kiistaton: Siriuksessa 
opettaa kokeneita ammattilaisia ja taiteilijoita, ja 
siellä kasvaa tulevaisuuden tekijöitä. 

Siriuksen synnyssä on ollut vahvasti mukana paikalliset 
toimijat Ohkolan kylässä. Kultturellissa Ohkolassa oli esim-
erkiksi vuonna 2005 kuusi ensi-iltaa. Esityskausi tarjosi 
taidetta niin lapsille kuin aikuisillekin. Maaliskussa Nuori-
soseuran Karhu -festivaali toi Laura Buttlerin ja Olli Hannu-
lan johdolla Ohkolaan näyttelijöitä Norjasta, Ruotsista, Liet-
tuasta ja Latviasta, kun Anton Tsehovin Karhu -näytelmä 
esitettiin viidellä kielellä. Huhtikuussa vuoroon tuli Ari 
Lehdon ohjaama Gabriel tule takaisin ja toukokuussa nuk-
keteatteri Sininen mylly toi ensi-iltaan Peukalo-Liisan. Nuk-
keteatteritirehtööri Tuula Blåfieldin tulkitsema tarina pik-
kuruisesta tytöstä juhlisti H.C. Andersenin 200-vuotisju-
hlavuotta. Silloinen Siriuksen kevätnäytös kulki nimellä 
Merirosvot. Heinäkuussa Öljymäen kesäteatterissa nähtiin 
Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset. Vilkkaan esi-
tysvuoden päätti Olli Hannulan 50-vuotista teatteriuraa 
Ohkolassa juhlistanut Moliéren Luulosairas. (Ohkolan Ky-
läsanomat 1/2005.) 
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Ohkolalaisten ei ole tarvinnut lähteä omaa kylää kauemmas saadakseen nauttia 
tasokkaasta esittävästä taiteesta. Oman kylän kulttuurielämä on tarjonnut mah-
dollisuuden tehdä taidetta itse ja osallistua yhteisön rakentamiseen. Ohkolassa ja 
sen lähettyvillä kasvaneilla lapsilla on mahdollisuudet kasvaa tottuneiksi teatter-
inkatsojiksi, aktiiveiksi talkoolaisiksi, taiteentekijöiksi, yhteisöidensä moot-
toreiksi, kehittäjiksi – jopa sirkusartisteiksi! Ohkolalaiset ovat puolustaneet myös 
lähipitäjien kulttuurielämää esimerkiksi Mäntsälän kirkonkylälle suunniteltua 
Apposen kulttuurikeskusta 2000-luvun alussa. Yksipyöräisillä ajaneet mieleno-
soittajat vaativat tilaa taiteelle Mäntsälässä. 

Paikallisuus on ollut läsnä sirkuskoulun syntyhetkistä lähtien. Ennen sirkuskou-
lun perustamista ohkolalaisia lapsia oli mukana Lasten Kalenoissa Lappeenran-
nassa. Kalenoiden sirkustyöpajasta innostuneena Eija Hynninen pyysi Heikki 
Leppävuorta, kylällä tunnettua sirkusammattilaista, pitämään sirkustunnin 
myös Ohkolassa. Paikalle tuli lähes 50 lasta! Lopullinen sysäys SirkusKolan 
perustamiseksi oli Karita Laisin jumppakerho, joka samaisella Lappeenrannan 
leirillä intoutui uusista lajeista. Karita kiittää Nuorisoseuraa sekä silloista halli-
tusta, jonka puheenjohtajana toimi Mikko Nieminen. Karita kirjoitti johtokun-
nalle halustaan laajentaa jumppakerho sirkuskerhoksi ja esitti pyynnön sirkus-
välineiden hankinnasta. Sirkuskerhon toiseksi vetäjäksi oli luvannut lähteä 
Tuula Heikkinen. 

“Kirjotin johtokunnalle et voidaanko perustaa tällänen kerho, tarvitaan 4 
yksipyöräistä, 1 tasapainoilupallo, vanteita, sit ne sano et okei, et tää kyl maksaa 
mut me luotetaan suhun et ku kerätään osallistumismaksuja niin saadaan kulut 
katettua. Tein tilauksen ja tavarat ehti tulla, oltiin Tuulan kanssa tärisevin polvin 
ku sirkuskerho alko.” Sirkuskerhon kehittymistä sirkuskouluksi tuki Ohkolan 
Nuorisoseuran johtokunnan sitoutuminen lasten ja nuorten harrastamisen 
tukemiseen. 
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Ohkolan Nuorisoseuran kerhosta itsenäiseksi yhdistystoimijaksi ponnista-
nut Sirius on saanut nauttia monen aktiivin työpanoksesta. Mukana ovat 
olleet niin opettajat kuin sirkuksen harrastajat, mutta myös monet vanhem-
mat ja sukulaiset, joita ilman teltta ei nousisi koulun tai nuorisoseuratalon 
pihalle joka kevät. Tukeva maa ei liiemmin kantaisi ilman luotettavia teki-
jöitä. 

Ensimmäisinä opettajina toimi Heikki Leppävuoren lisäksi Riikka Åstrand 
ja Teemu Öhman, jotka kävivät Helsingistä asti Ohkolassa vetämässä 
jonglööraus- ja akrobatiatunteja. Lionel Lejeune tuli mukaan vuosien 2005 
ja 2006 paikkeilla. Heikki oli tavannut Lionelin Keravalla ja pyytänyt 
ohjaamaan myös Ohkolaan. Lionel kiittää Heikkiä koko sirkusurastaan 
Suomessa; Heikin ansiosta Lionel pääsi opettamaan espoolaiseen sirkuskou-
luun ja Siriukseen, sekä esiintymään Hurjaruuthiin. ”Se mitä Heikki teki, 
muutti mun koko elämän”, Lionel kertoo. Ohkolassa vallitsi Lionelin mukaan 
erityinen henki, ja opettamaan oli aina mukavaa tulla. Heikin suhtautumin-
en opettamiseen näkyi Siriuksen toiminnassa. Lapset ja nuoret olivat Heikin 
tapaan rehellisiä, anteliaita ja ystävällisiä. Sali valmisteltiin ja siivottiin aina 
yhdessä. Lionelin tunnilla hiki virtasi ja lihaskunto kasvoi, ehkäpä sen takia, 
että Lionelin tausta on telinevoimistelussa. 
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Akrobatiaa Siriukessa on opettanut myös 
Petri Heikkilä, joka toimii nykyään suun-
nittelijana Salpauksen sirkusartistikoulu-
tuksessa. Myöhemmin mukaan tuli Jukka 
Juntti, joka omien sanojensa mukaan 
noukittiin “Puistobluesin kaduilta Siriuk-
seen”. Jukka jatkaa: “mulla on sellanen 
mielikuva, että kuulin ekan kerran Siriuk-
sesta kun olin käymässä Suomessa ja Puis-
tobluesissa esiintymässä. Heti esityksen 
jälkeen Karita tuli juttelemaan, että teillä 
oli tällänen sirkuskerho, että olisko mah-
dollisuutta tulla opettaa tai vetää kurssia.” 
Jukka oli mukana toiminnassa aina 
Suomessa ollessaan, mutta vakituiseksi 
opettajaksi hän tuli vuoden 2011 tienoilla. 
Silloin 10-vuotiaaseen Siriukseen mukaan 
tullut Jukka otti vetovastuun kevätesityk-
sestä, laajensi lajien kirjoa ja kehitti toi-
mintaa edelleen. Samoihin aikoihin 
mukaan tuli myös Kati Teirioja, joka on 
toiminut nuorisoseuran hallituksessa 
sirkuksen edustajana ja ollut suuressa 
roolissa Siriuksen itsenäistyessä omaksi 
yhdistyksekseen. 



Suurin muutos tapahtui vuonna 2007 sirkuksen jakaantuessa 
nuoriso- ja pikkusirkukseen. Ennen pikkusirkusta perheen pienim-
millä oli mahdollisuus harrastaa aikuinen-lapsi -ryhmässä. Pikku- 
ja nuorisosirkuksiin jakautuessa sovittiin harrastajien ikärajoista 
ja tavoitteista. Harrastuksen tulisi tarjota niin liikuntaa kuin tutus-
tumista sirkuksen eri lajeihin. Nuorisosirkuksen puolella oli mah-
dollisuus ”erikoistua” mieleiseen lajiin, kun oli ensin tutustunut pe-
rusteisiin. Vuoden 2008 tienoilla tapahtui myös nimenmuutos 
SirkusKolasta Siriukseen. Skolalla, Kolalla, Sirkuskolalla oli erilai-
sia väännöksiä ja se aiheutti epäselvyyttä, minkä vuoksi haluttiin 
uusi nimi. Sirius on taivaan kirkkain tähti – mikä olisikaan parempi 
nimi loisteliaalle ja kunnianhimoiselle sirkuskoululle! 

Harrastajia oli tullut paljon lisää ja se vaati organisaatiolta uudis-
tumiskykyä ja käsipareja. Sirkuslaisten vanhempien tuki ja osallis-
tuminen oli erittäin tärkeää. Kiitokset kaikille aktiivisille vanhem-
mille! 

Sirius toimi teini-ikäiseksi asti Ohkolan Nuorisoseuran alaisena, 
mutta kaipasi itsenäisyyttä ja vuonna 2015 perustettiin yhdistys, 
jonka kautta toimintaa pyöritetään tänäkin päivänä. Parikymppin-
en Sirius on edelleen innokas ja kokeiluun kannustava, mutta myös 
lähiympäristössään tunnettu ja vakiintunut toimija. Kuka tietää, 
millaiseksi Sirius kehittyy keski-ikäistyessään tai juhliessaan 
100-vuotispäiväänsä - mutta jos se kiinni harrastajistaan, talkool-
aisistaan ja opettajistaan, on luvassa entistäkin hurjempia temppu-
ja, hauskanpitoa, uusia ystävyyksiä ja paljon tähtiainesta!
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Silja, Anni, Jasmina, Rolle, Inka, Johanna ja Jenna 
(Kuva: Jussi Hynninen)

Temppuja ja tähtiainesta!
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KUVAAJA:  Mikko Pirinen
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KUVAAJA:  Mikko Pirinen
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Ronja ja Jemina
KUVAAJA:  Mikko Pirinen
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Siriuksen alkuvaiheista lähtien tärkeää on ollut sirkuksen kasvatuksellinen rooli lasten 
elämässä. Siriuksessa halutaan tarjota turvallinen ja monipuolinen harrastus oman kylän 
ja lähialueiden lapsille. Keskeistä on liikunta, mutta myös kavereiden saaminen ja toisista 
huolehtiminen. Sirkusopettaja Jukka Juntti korostaa nuorisotyön merkitystä: “Ollaan 
niiden nuorten kanssa ja yritetään tehdä sellaset porukat, joissa ne pitää huolta 
toisistaan. Ihminen toimii niin, että joukossa on voimaa. Kun on porukkaa ympärillä, 
pystyt luottamaan itseesi paljon enemmän. Ja se on tärkeetä nuorille. Ei oo tärkeetä, että 
jokaisesta siriuslaisesta tulee ammattilainen, vaan se, että jokaisesta tulee hyvä ihminen. 
Kasvaa ihmisenä, saa ystäviä, saa viettää aikaa toisten kanssa, saa muistoja.” Lionel 
kertoo sirkuksen olevan oiva työkalu lasten kehityksessä nuoriksi ja edelleen aikuisiksi: 
”sirkuksessa saa loistaa omilla taidoilla, mutta siellä tarvitaan myös toisia ja hyväksytään 
toisten vahvuudet ja heikkoudet.” ”Luottamuksella on suuri merkitys sirkuksessa. Luot-
tamus opettajan ja oppilaan välillä temppujen harjoittelussa, luottamus oppilaiden välillä, 
kun avustetaan tai pidetään turvaköyttä. Luottamus toisiin siinä, että jokainen tekee 
oman hommansa, mutta ketään ei jätetä yksin. Kyse on yhteisestä asiasta”, täydentää 
Karita. 

Koronapandemian aikaan vuonna 2020 myös siriuslaiset joutuivat laittamaan harjoituk-
set tauolle. Innokkaimmat jatkoivat treenaamista kotona, ja sirkuksen instagram-tilillä 
esiteltiin kotitemppuja. Keväällä 2021 sirkuksen facebook-liveissä on voinut jumpata 
yhdessä Annin tai Katin kanssa. Maailman sirkuspäivänä postailtiin kuvia yksipyöräis-
lenkiltä ja pyramideista kotipihalla, kun perinteisiä Raittiajoja ei pystytty järjestämään. 
Yhteishenkeä on ylläpidetty myös poikkeusaikana. Jukka kokee kuitenkin tärkeäksi fyy-
sisen kontaktin, jota sirkuksessa opitaan. “Nykypäivänä fyysinen kosketus, se miten 
ollaan toisen ihmisen seurassa ja toisen kanssa, on jäämässä laitteiden myötä pienem-
mäksi. Sirius voi tuoda sitä, että sä et pelkää kosketusta toiseen ihmiseen. Että ollaan tiivi-
isti toisen kanssa tekemisissä. Ei pelkästään se, että sä itse teet, mutta että ollaa lähellä 
toista, se puuttuu nykymaailmasta. Siihen tulee välillä vääränlainen lataus. Sitä mä 
toivon et Sirius voi tuoda tulevaan maailmankuvaan, vastarintana konemaailmalle.” 

Sosiaalinen sirkus on paljon 
muutakin kuin temppuja 
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Maalman sirkuspäivänä 2021



Zoom-haastattelussa 8.12.2020 Anni Pietalan, Jukka Juntin ja Karita Laisin kanssa 
kävimme läpi Siriuksen alkuvaiheita, kasvua ja tätä päivää sekä kunkin suhdetta Siriuk-
seen. Keskustelussa korostui Siriuksen yhteisöllisyys ja se, miten monenlaisia ihmisiä 
Sirius tuo yhteen. 

Sirius vaikuttaa onnistuneen yhteisöllisyyden säilyttämisessä. Nykyinen siriuslainen, 
Joel Kontturi, kertoo lopettaneensa sirkusharrastuksen kerran, mutta palanneensa 
takaisin. “Tällä kertaa jännitti jopa melkein enemmän, sillä tiesin muiden samassa 
ryhmässä olevien harrastaneen sirkusta jo useita vuosia yhdessä. Vastaanotto kuiten-
kin yllätti positiivisesti. Pääsin nopeasti osaksi ryhmää, ja löysin oman paikkani sen sis-
ällä. Lisäksi harrastuskavereista tuli minulle nopeasti hyvinkin tärkeitä ystäviä myös 
sirkuksen ulkopuolella.” Joel kokee sirkuksen merkityksen olevan suuri myös muussa 
elämässä: “Sirkuksen kautta olen oppinut myös monia hyviä vinkkejä elämään 
ylipäätään. Esimerkiksi yksi ohjaajistamme, Jukka Juntti, on opettanut, että mitä 
tahansa voi saavuttaa, jos sen eteen jaksaa tehdä töitä. Tämän olen todennut pitävän pai-
kkansa jo useaan kertaan sirkuksessa, mutta aion pitää tästä asenteesta kiinni myös 
muuten elämässäni!”

Sirkuksen lajikirjo on laaja, ja lähes kaikki on sirkuksessa mahdollista. Siriuksen tarjon-
taa täydentää nykyään myös erityisopetus. Erityislasten sirkusryhmää Pyrstötähtiä 
ohjaa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaa ja sirkusopettaja Sanna Tennberg sekä sirkusopettaja 
ja fysioterapeutti Mira Qvick. Erityisopetusta ei ole tarjolla kaikissa nuorisosirkuksissa, 
ja siriuslaiset ovatkin syystä ylpeitä uudesta ryhmästä. 

Karita Laisi kertoo Heikki ja Anu Leppävuoren olleen tärkeitä henkilöitä sirkuksen ped-
agogisten tavoitteiden muotoutumisessa. Anun ja Heikin mukaantulo oli “henkinen 
turva, koska sitten me pystyttiin pohtimaan turvallisuuskysymyksiä. Ei vain sirkus-
turvallisuutta, mutta myös kaikkia muitakin kysymyksiä. Mitä tapahtuu, kun sata 
ihmistä on yhdessä. Onko kaikilla turvallinen olo, ja mitä meidän kasvatukselliset 
periaatteet on.” 

Anu Leppävuori on koulutukseltaan opettaja, ja kertoo sirkuksen pedagogisista tavoit-
teista näin: “Tärkeinä koettiin tekninen osaaminen, sirkuksen taiteellinen puoli, toimin-
nan merkitys yksittäiselle harrastajalle ja sirkuksen sosiaalinen merkitys yksilölle ja 
yhteisölle. Sirkuskasvatuksen alle mahtuvat sekä sirkuksen tekninen ja taiteellinen 
osaaminen että yksilön kasvamisen kannalta tärkeät asiat fyysisellä, psyykkisellä ja 
sosialisella tasolla.” Sirkusharrastuksen parhaita puolia ovat mahdollisuus oppia uutta, 
saada onnistumisen kokemuksia ja tarjota kaiken tasoisille sopivan haastavaa toimint-
aa. Sirkuksessa ei kilpailla, vaan opitaan toisilta ja kannustetaan kaikkia. 

“Kun kuuntelin Jukkaa ja Annia niin näen, miten se yhteisö kasvoi, 
miten on tapahtunut kehitystä siinä organisaatiossa. Se on myös 
hienoa, kun aikojen kuluessa ihmiset tulee ja menee, ne vaihtuu, mut 
jokin asia säilyy, jotain arvostetaan, pidetään yllä; yhteisöllisyys, tietyt 
pelisäännöt…”, Karita pohtii.

Sirkuksessa on 
jokaiselle paikka 
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Sirkukselle asetetut tavoitteet: 
Sirkuksen tekninen osaaminen: Harrastajat tutustuvat monipu-
olisesti sirkuksen eri lajeihin ja välineisiin, ja myöhemmin voivat 
halutessaan erikoistua johonkin lajiin. 

Sirkuksen taiteellinen osaaminen: Harrastajalle annetaan mah-
dollisuus osallistua taiteen tekemiseen ja siitä nauttimiseen oman 
esiintymisen ja toisten esitysten (muiden harrastajien tai ammat-
tilaisten) katsomisen kautta.

Fyysisen terveyden edistäminen: Tunneilla on fyysisiä omi-
naisuuksia harjoittavia osioita, joilla on harrastajan terveyttä 
edistäviä vaikutuksia.

Psyykkisen terveyden edistäminen: Harrastajan henkistä kasvua 
ja terveen itsetunnon kehitystä tuetaan järjestämällä hänelle 
kokemuksia onnistumisesta, oppimisesta ja osaamisesta. 

Sosiaalisuus: Jokainen harrastaja saa tuntea kuuluvansa “sirkus-
perheeseen” ja olla osa jotain isompaa yhteistä kokonaisuutta. 
Harrastuksen kautta tutustuu myös uusiin ihmisiin.

20



21



22



Siriuksen toiminta on kantanut hedelmää, mikä kuuluu Siriuksen kasvatin, nyky-
isen sirkusartistin ja opettajan Anni Pietalan puheesta. ”Tokihan se olisi täydel-
listä, että saisi antaa nykyisille lapsille samanlaisen paikan kasvaa, minkä on itse 
saanut. On ollut paljon merkitystä kaikilla noilla opettajilla. Heillä on ollut niin iso 
rooli siinä minne on itse päätynyt.” 

Annia sekä montaa sirkusperheen sukupolvea opettanut Lionel kertoo puhelimes-
sa omasta suhteestaan opettamiseen. ”Mulle tietysti tärkeää on se luottamus, että 
mä voin auttaa oppilasta tulemaan teiniksi, nuoreksi aikuiseksi, aikuiseksi.” Opet-
tamisessa täytyy huomioida jokaisen oppilaan oma persoona ja tapa oppia. On 
löydettävä yhteys. ”Palkitsevinta on nähdä se katse, kun oppilas on ymmärtänyt. 
Välttämättä asia ei heti onnistu, mutta katseesta näkee, että nyt se on mennyt 
läpi”, Lionel kertoo. Tämä ei Lionelin mukaan poikkea mitenkään esiintymisestä – 
kumpikin tapahtuma perustuu vuorovaikutukselle sekä kysymykselle siitä, 
miten viestin saa menemään perille. 

”Joka kerta kun opetan, esitys on käynnissä. Mulla on yleisö, mun pitää antaa 
yleisölle jotain. Opetus on sitä kanssa. Yritän tehdä sen anteliaasti, vuorovaiku-
tuksen. Se on aina sama, sama tarkoitus.”

Sirius on kasvattanut kokonaisen opettajasukupolven: 2002 mukaan tulleet 
Johanna ja Anni lähtivät opiskelemaan alaa Siriuksen silloisten opettajien, kuten 
Heikin ja Lionelin kannustuksesta, ja nykyään opettavat uutta sirkussukupolvea. 
Siriuksessa opettaa myös sirkuslinjalla opiskellut pitkäaikainen siriuslainen 
Nelma Pietala sekä pienten ilma-akrobatiaa opettava siriuskonkari Silja Roos. Ka-
ritan mielestä tämä kertoo hienosti organisaation kehityksestä: “oma koulu tuotti 
ammattilaisia”. Ja tuottaa jatkuvasti! Keväällä 2020 Salpauksesta valmistunut 
Tarek Benabad kokee myös saaneensa Siriuksesta monipuolisen lajiopetuksen, 
mutta myös arvokasta kokemusta esiintymisestä: 

“Esiintyjänä Siriuksesta saa tekniikan puolesta parhaat 
eväät mitä ikinä on saanu. Itse olen ollut ihan esiintymi-
skammoinen, mutta kuitenki päätyny esiintymisalalle. Se 
on mun mielestä aika hyvin, jotain on tapahtunu Siriuksen 
kautta.”

“Sirius valmisti minua paljon ennen koulutusta. Minulla oli 
monessa lajissa jo valmiina hyvä pohja, esiintymistä olin 
tehnyt Siriuksella kevätnäytöksissä, pikkujouluissa ja 
keikoilla. Muutenkin tietämys sirkuksesta oli hyvä Siriuk-
sen ansiosta.”

- Anni

 - Tarek

Sirius on kasvattanut 
uuden sukupolven ammattilaisia 
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Johanna Enäsuo, sirkusartisti ja opettaja, kertoo omasta 
sirkuspolustaan: Aloitin sirkusryhmien ohjaamisen 13-vuo-
tiaana siskosten Anni ja Iida Pietalan kanssa. Yhdessä ope-
timme tasapainoilutuntia pienemmille. Seuraavana vuonna 
ohjasin omaa yksipyöräilyn alkeet -ryhmää. Muistelisin, että 
minulla oli nuoruusvuosien aikana omia sirkustunteja par-
haimmillaan noin 10h/viikko ja lisäksi opetin muutamaa 
sirkusryhmää. Yläkouluikäisenä kuulin Lionel Lejeune sirk-
usopettajalta, että Suomessa on mahdollista opiskella sirkuk-
sesta ammatti. Sirkuslinjalle ei ollut joka vuosi pääsykokeita, 
joten päätin yrittää hakea opiskelijaksi toisen lukiovuoden 
aikana. Onnistuin ja pääsin Koulutuskeskus Salpauksen sirk-
uslinjalle opiskelijaksi, joten suoritin viimeisen lukiovuoteni 
loppuun iltalukiossa sirkuslinjan koulupäivien jälkeen. Sirk-
uslinjan opiskeluvuosien aikana kävin aina välillä viikonlop-
puisin Siriuksessa näkemässä kavereita.

Opettamisen oppiminen on ollut 
Jukan ja Annin mukaan tärkeä 
matka myös opettajalle itselleen. 
Sirius on saanut molemmista esille 
uusia asioita. Ennen opettaminen 
oli “pakollinen paha”, mutta sirkuk-
sen lapset ja nuoret ovat innosta-
neet molempia kehittämään opetta-
jantaitojaan. Annin mielestä opetta-
jantaitojen kehittämisessä “tarvi-
taan kilsoja”, ja siksi myös van-
hempien kollegoiden tuki on 
tärkeää. Nykyään opettaminen on 
Annille yhtä tärkeä osa sirkusam-
mattilaisuutta kuin esiintyminen. 
Toiveena on, että esiintymistä ja 
sirkuksen tekemistä voisi jatkaa 
koko pitkän uran ajan, kuten oma 
opettaja Heikki on esimerkillään 
näyttänyt.
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Sirkusalan ammattilaiseksi valmistuin vuonna 2012 Koulutuskeskus Salpauksen 
sirkuslinjalta.  Saman vuoden syksyllä tulin takaisin Sirkus Siriuksen opetta-
jatiimiin ja myös hallitukseen. Sirkusohjaajana minusta on hienoa ja antoisaa 
opettaa innokkaita oppilaita. Sirkusoppilaiden kehittyminen monissa taidoissa ja 
sirkustempuissa on upeaa. Monet sirkustemput saattavat aluksi tuntua ihan 
mahdottomilta, mutta kun jaksaa harjoitella ahkerasti, jonain päivänä voi onnis-
tua. Uuden oppimisen ilo on hienoa! - Johanna
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Siriuksessa nuoriso tekee työtä 
ja saa eväitä sirkuskentälle

Hei! Me kun Inkan kanssa kir-
joitetaan tätä historiikkia, niin 
pohditaan että kuka aina taikoo 
mainokset ja käsiohjelmat?  kenen 
läppäri tässä ig-kuvassa on auki, 
kuka tätä (ja muuta sometusta) on 
tehnyt? 

- Terv. Iiris

Moi, mä nyt vastaan sulle ku 
kukaan muu ei oo näköjään viestiä 
huomannu. tossa kuvassa on Anna 
Laknerin läppäri, se ja sen poikay-
stävä teki yks vuos meijän käsi-
ohjelmat. Muuten ainaki Jemina ja 
vissiin ohjaajat ja muut aktiiviset 
on niitä puuhaillut. Sometusta on 
instaan hoitanut alunperin minä, 
Anna Lakner, Noora Civil ja Jemina 
Hyökki ja Ida Viljavuori. Nyt ainaki 
Viivi Rapinojalla, Elsa Leppävuo-
rella ja ohjaajilla on pääsy insta-
gramiin ja Facebookia taitaa hoitaa 
opet ja Kati Teirioja. 

- Tea.
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Tea Taipale on tehnyt Siriuksessa monenlaista työtä somen lisäksi. Hän 
kertoo niistä seuraavasti:

“Toimin Siriuksella apuohjaajana ja ohjaajana, hoidin 
keikkasähköpostia, esiinnyin keikoilla sekä osallistuin 
talkootöihin. Työt Siriuksella oli todella kivoja ja palkitse-
via, etenkin keikkailu ja ohjaustyöt olivat sellaisia mistä 
opin paljon ja mistä on varmasti hyötyä opintojen aikana 
ja etenkin työelämässä. Keikkojen kautta sai todella 
hienoja kokemuksia ja etenkin isommat tapahtumat ovat 
jääneet hyvin mieleen.” 

Tea tuli mukaan Siriukseen vuonna 2008 ja opiskelee tällä hetkellä Turun 
Taideakatemiassa teatteri-ilmaisun ohjaajaksi ja sirkustaiteilijaksi. Sa-
malla linjalla opiskelevat myös siriuslaiset Manta Näkkäläjärvi ja Jemina 
Hyökki.

“Olen toiminut apuohjaajana 
15 vuotiaasta lähtien ja siitä 
siirryin omien ryhmien 
ohjaamiseen ennen Turun 
opintojen aloitusta. Apuohjaa-
jana sain hyvät ohjeet tekemi-
seen (mitä tulisi tehdä ja 
miten), sain vapauden oppia 
omaa ohjaajuutta luotettavas-
sa ja tukevassa yhteisössä. 
Vastasin myös keikoista sekä 
instagramin perustamisesta 
sekä sen alkuajoista, yhä edel-
leenkin autan tarpeen vaaties-
sa esim. nettisivujen päivityk-
sessä, mikä kertoo mielestäni 
siitä että yhteisö on edelleen 
lähellä sydäntä ja jollain tapaa 
osa perhettä, vaikka olenkin 
ollut sieltä poissa jo 2,5 
vuotta.”

Jemina ”alamiehenä” 
- Jemina
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Apuohjaajana toimiminen on yhteinen kokemus monille Siriuksen kasvateille: 
Nuorisosirkuksen harrastajat ovat perinteisesti voineet ryhtyä apuopettajiksi 
Pikkusirkuksen ryhmissä sitten, kun ovat itse harrastaneet jo muutaman vuoden 
ja omaksuneet Siriuksen perusperiaatteita. Tällä hetkellä Pikkusirkuksen 
apuohjaajina toimivat Elsa Leppävuori, Hilma Leppävuori, Beea Urho, Venla Pie-
tiläinen, Ville Hyytiäinen ja Meeri Särkelä.

Anu Leppävuori kertoo koulutusten sisältävän nimenomaan ohjaamisen harjoit-
telua ja ryhmätyötaitojen hiomista: “Olen pitänyt tärkeänä auttaa ohjaajia 
huomaamaan millaisiin asioihin tekniikan lisäksi täytyy kiinnittää huomiota. 
Miten ohjataan tai opetetaan uusi asia, miten huomioidaan kaikki osallistujat, mil-
lainen on hyvä rakenne tunnille, ja niin edelleen.”

Esiintymiskokemuksen ja lajiteknisen osaamisen lisäksi Sirius siis kannustaa 
monenlaisiin työtehtäviin sirkusalalla, kuten Tea toteaa:

Anni, joka toimii sirkuskentällä esiintyvänä artistina, opettajana sekä Siriuksen 
hallituksen jäsenenä, muistelee myös omaa polkuaan, jolla harrastus alkoi muis-
tuttaa palkkatyötä vastuun ja korvausten kannalta. 

“Sirius valmisti minua ammattiin monella tavalla. 
Jokavuotiset kevätnäytökset sekä keikat toivat run-
saasti esiintymiskokemusta ja keikkojen myynti valm-
isti hoitamaan tulevaisuudessa myöskin omien keikko-
jen myyntiä. Koen saaneeni Siriuksen ohjaajilta hyvät 
valmiudet tekniseen osaamiseen, jota pystyn nyt kehit-
tämään täällä entistä pidemmälle. Ohjaustyöstä sain 
kokemusta erilaisissa ryhmissä työskentelystä.” 

“Jossain vaiheessa alkoi sitten saamaan palkkaa kaikes-
ta, mitä oli tehnyt, eikä sitä oikeen voinu kuvitella että 
saisi, kun oli tehnyt rakkaudesta lajiin. Olin toiminnano-
hjaaja, tein laskuja ja hoidin hommia… Kaiken kanssa oon 
kyllä siellä toimistossa tapellut. Kerran just ennen 
syksyn ilmoittautumisten alkamista en meinannut saada 
tulostinta toimimaan.”
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Toimistotyöt ovat yhdistyksen toiminnan ja jatkuvuuden kannalta elintärkeitä, 
mutta jäävät helposti näkymättömäksi, paitsi silloin kun ne jäävät tekemättä.

“Tuollaista työtä, mitä Anni juuri kuvasi, niin on hir-
veesti ja se on näkymätöntä, mutta näkyy sitten kun 
kukaan ei tee sitä. Se on iso ja tosi tärkee duuni, ja 
hyvä jos siitä voi maksaa, aina ei rahat riitä, mutta 
se on todella työllistävää, että pystyy järjestele-
mään. Sitä hallintoa on vaikee harrastaa, jos siitä ei 
saa tukee tai kiitosta. Ihailen koko sirkusporukkaa, 
kaikkia jotka teki!”

zoom-haastattelu 8.12.2021 

 - Karita 
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Lähes jokaisessa meille lähetetyssä tekstissä Siriusta ja sirkusharrastusta ku-
vaillaan sirkusperheenä. Ohkolassa lapset ovat saaneet kasvaa omien perhei-
densä lisäksi sirkusperheessä, joka edelleen toivottaa tervetulleeksi vanhatkin 
jäsenensä. Muistoja sirkusperheestä: 

”Minusta on mahtavaa huomata, että monet lapsuudesta tutut sirkuslaiset ovat 
edelleen elämässäni mukana. Sirkusystävistä ja omista oppilaista osa toimii tai 
opiskelee sirkusalaa, sekä omien harrastusvuosien sirkusopet ovat nykyisin 
työkavereitani. Lähivuosina olemme muutamien lapsuuden sirkuskavereiden 
kanssa alettu olla uudestaan tekemisissä enemmän, kun meillä on samanikäisiä 
pieniä lapsia. Olen vanhempainvapaan aikana ehtinyt ja päässyt myös omien 
lasten kanssa käymään sirkuskoulumme minien tunneilla. Oma esikoislapseni 
harjoittelee ja kokeilee innokkaasti uusia taitoja sirkuskoulussa. Vauva on vielä 
enempi katseluoppilaana, kun on niin pieni. Hän seurailee tyytyväisenä ja välillä 
kun on päässyt kokeilemaan muutamia paritemppuja, silloin innostuu ja hymy-
ilee paljon.” - Johanna Enäsuo, ent. Kohonen

”Siriuksessa tärkeintä oli ehdottomasti yhteishenki eli “sirkusperhe” ja etenkin 
oma porukka eli Pikkukarhut joiden kanssa ehdittiin treenata vuosia yhdessä.” - 
Tea Taipale

“Parhaat muistot ovat jääneet kevätesityksistä hurjine temppuineen. Mikään ei 
ollut parempaa kuin yhdessä kavereiden kanssa koettu adrenaliini jännittävistä 
tempuista yleisön edessä ja lopuksi railakkaat aplodit! Kaikki hauskin tapahtui 
sirkusteltalla. Joko sen katolla, sisällä esityksen aikana tai hiippaillen sen ulkop-
uolella juuri ennen omaa esiintymisvuoroa. Muistan myös yökyläilleeni teltassa 
sirkusporukalla!”  - Anna Rapinoja

 Sirkusperheen nuorisoa, Kamina, 2013

”Sirkuksessa on myös 
yhteisö mitä rakastan, 
jotenkin sirkus sitoo 
yhteen niin monia 
hienoja ihmisiä, en 
oikein edes ymmärrä 
sitä.” 

- Tarek Benabad

Sirkusperhe on tärkeä 
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“Mulle rikkaimpia muistoja Siriuk-
sesta on se, että meillä oli aina tree-
neissä, esityksissä ja reissuissa ihan 
mieletön ryhmähenki. Kaikkia tuet-
tiin, tsempattiin ja pääasia oli aina, 
et pidettiin kivaa.” - Henna Anttonen

”Sirkus on kuulunut perheen arkeen 
koko ajan. Lapset ovat olleet mukana 
toiminnassa pienestä lähtien. Aluksi 
he hengailivat mukana ja nukkuivat 
päiväuniaan vaunuissaan teltassa, 
kahviossa tai takahuoneessa. Vähän 
kasvettuaan lapset ovat osallis-
tuneet toimintaan ja esityksiin oman 
ikätasonsa mukaisissa tehtävissä. 
Lapsemme ovat kasvaneet Ohkolan 
sirkusperheen jäseninä. Työ sirkuk-
sessa on myös yhteisöllistä ja 
olemme osallistuneet siihen koko 
perheen voimin. Työ ja vapaa-aika 
ovat koko ajan kulkeneet 
käsikädessä ja talkootyö ja ansiotyö 
ovat usein sekoittuneet. Sirkus on 
antanut paljon meidän perheelle.” - 
Anu ja Heikki

”Sirius on ollut hyvin suuressa roolissa 
omassa elämässäni, vaikken ole vuosikau-
siin enää harrastanut. Lapsuus Ohkolassa 
kiinnittyy vahvasti muistoihin sirkukses-
ta. Esiintymiskokemuksesta on ollut 
hyötyä muutenkin elämässä ja monien 
lajien opettelu on antanut hyvän perustan 
kaikenlaiselle liikunnalle. Hauskimpia jut-
tuja, jotka on jääneet mieleen, on esim. 
yksipyöräissählypelit, Circus Antiquen 
jonkkanumeron ihmeelliset barokinajan 
esiintymisasut ja tietysti Norjan reissu! 
Norjassa oli joka paikassa tarjolla ihmeel-
listä kasvishyytelöä, josta kukaan ei ollut 
kuullutkaan aiemmin. Uskomaton näky jäi 
mieleen Hennasta, joka esitti kangasnu-
meronsa nosturista roikkuen, taustanaan 
vuoren rinne.” - Inka Laisi

”Tärkeintä Siriuksessa on aina ollut yh-
dessä tekemisen ilo ja lämmin henkinen 
yhteisö, jossa on turvallista oppia uutta ja 
kasvaa ihmisenä. Sirius on aina ollut 
toinen perhe.” - Jemina Hyökki
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”Ulkomailla asuessani muistan 
kaivanneeni kesäfiiliksen korkkaavaa 
esityskimaraa Ohkolan koulun tai 
Seuriksen pihalla. Kaipasin hengailua 
sirkusteltan liepeillä ja sitä, kun tukka 
tiukalla ranskanletillä ja naama 
meikissä virittäytyy esitykseen ja yh-
dessä muiden kanssa hipsii pukkarin ja 
lavan väliä. Lukion ensimmäiset kaksi 
vuotta tulin joka perjantai Helsingistä 
Lionelin akrotreeneihin – missasin var-
masti monet hyvät bileet, mutta kehit-
yin akrobaattina huisin paljon. Oli 
ihanaa treenata lapsuudesta asti tunte-
mieni ihmisten kanssa <3.” - Iiris Laisi

“Mietittiin Siljan kanssa tänään 
puhelimessa, että mitä Sirius on 
tarkottanu meille. Eihän me edes 
tunnettaisi toisiamme ilman sitä. 
Kaikki ystävät ja suhteet, joita on 
luotu… Kaikki opettajat, kaikki ihmi-
set. Siljakin sanoi, että eihän se 
käynyt varsinaisesti sirkuksen 
takia siellä treeneissä vaan kaverei-
den takia, ja niiden takia tykänny 
sirkuksesta osittain niin paljon. On 
saanut elinikäisiä ystäviä. Itse toki 
oon rakastanut myös sitä sirkusta! 
Yhdessä tekeminen on ollut paras 
juttu, me tänäänki mietittiin et voi 
kunpa päästäisi porukalla tekemään 
taas pyramidejä.” - Anni

“Itelleki tosi tärkee kokemus, on 
pitänyt Siriuksessa mukana toimin-
nassa kun on nähnyt miten ne 
nuoret toimii siellä. Se yhteisöllisyys 
ja kaikki mikä siellä on aina ollut, 
niin se on ollut tosi mahtavaa. Mietin 
tätä aikaa, koronaa ja kaikki, kun 
repii eri suuntiin kaikkia, niin 
tuntuu aika hirveeltä… Mutta Siriuk-
sella se porukka on ollu aina tosi 
mieletön.” - Jukka

”Parhaimmillaan Siriuksessa on osana 
isoa sirkusperhettä. Muuttaessani 
Ohkolaan, en juurikaan tuntenut ketään 
entuudestaan, mutta sirkuksen myötä 
tuli alkuun Nuorisoseuran toiminta 
tutuksi ja sittemmin kirppujen 
ohjaamisen kautta olen tutustunut 
lapsiin ja perheisiin. Kaikki eivät toki 
ole Ohkolasta, mutta moni on. Ohkola-
lainen talkoohenki on jotakin ihan 
mahtavaa!” - Kati
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Eräs Siriuksen sirkusperheen perinteistä on ollut kokoontuminen 
Matti Salmisen pihalla, joka on varsinainen huvipuisto. Kerran kes-
ässä siriuslaiset huvittelevat 360 asteen keinuissa ja rikkovat edel-
lisvuosien ennätyksiä. Uivat, saunovat ja nauttivat muurinpohjalettu-
ja. Kiitos Matti ja ystävät – olette rakkaita sirkusperheen jäseniä! 
Eräänä kesänä siriuslaiset pääsivät näkemään myös taikuri Marko 
Karvon ja papukaijojen esitystä. Karvo ja linnut on nähty Sirkus Fin-
landiassakin useana vuonna.
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Nuorisosirkuksen ja Pikkusirkuksen lisäksi nousi tarve vähän isompien harrasta-
jien ryhmälle, nimittäin Norsuille. Erityisesti Pikkusirkuksen myötä toimintaan 
tulivat aktiivisemmin mukaan lasten vanhemmat. Pikkuisensa kanssa tunnille 
tulleet aikuiset huomasivat intoutuvansa temppuilemaan itsekin. Norsuihin 
osallistunut Eija Hynninen muistelee treenejä: “Norsuryhmässä kuperkeikat oli 
hurjia: Yksi kuperkeikka ... ja 5 minuuttia toipumista, kun huimasi niin hurjas-
ti…” Jukka näkee norsuryhmän tukevan myös lasten harrastamista vanhempien 
oppiessa sirkusturvallisuutta ja kiinni ottamista. Koko perheen harrastus tukee 
yhdistyksen toimintaa, kun vanhemmat ovat aktiivisia talkoolaisia. 

Norsujen moottorina, Siriuksen varapuheenjohtajana, pitkäaikaisena harrastaja-
na ja ohjaajana toiminut Kati Teirioja kertoo norsuryhmän synnystä: “Meitä oli 
muutama hyvin innokas vanhempi mukana kirpuissa ja me oltiin lapsia innok-
kaampia tekemään 'temppuja'. Puhuttiin siitä aina tunnilla, että kyllä meilläkin 
pitäisi olla oma ryhmä. Ilmeisesti Saija Sitolahti oli puhunut Jukan kanssa asias-
ta. Norsut aloittivat syksyllä 2012. Minun lisäkseni ryhmässä aloittivat Saija, 
Mika Särkelä, Mika Nieminen. Oli muitakin, mutta me ollaan edelleen mukana.” 
Katille on tärkeää ottaa kaikki ilo irti kevään esitysviikosta: “Kevätnäytöstä 
varten otan osan viikosta lomaa, jotta ehdin olemaan mukana teltan pystytyk-
sessä ja sisustamisessa. Kahvion toiminta on pitkälti norsujen vastuulla. Vanhem-
mat leipovat sinne, mutta talkoolaisista suuri osa on norsuja.”

Aktiivit aikuiset ovat tärkeitä ”näkymättömän työn” tekijöitä, joita ilman ei 
sirkus pyörisi vuodesta toiseen. 

Terveisiä ryhmistä
Norsut 
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Mistä ajatus Pyrstötöhtien ryhmästä lähti Sirkus Siriuksessa?

Halusta luoda jotakin ainutlaatuista ja uutta. Erityistä tukea tarvitseville lapsille on 
hyvin vähän harrastusmahdollisuuksia. Halusimme tarjota perheille harrastuksen, 
jossa lasten erityisyys nähdään ainutlaatuisena voimavarana. Ryhmän tavoitteena 
oli myös luoda ilmapiiri, jossa sekä lapset että aikuiset saavat kokea sirkuksen 
taikaa. Myös molempien opettajien ammatillinen osaaminen antoi hyvät valmiudet 
ryhmän perustamiseen. Miran työskentely lasten fysioterapeuttina mahdollistaa 
jokaisen lapsen yksilöllisen tukemisen. Sannan luova ongelmanratkaisutaito ja 
yhteisöpedagoginen osaaminen yhdistettynä Miran vahvuuksiin mahdollistavat 
kokonaisvaltaisen ohjaamisen.  Samanaikaisesti kun Siriuksessa kehiteltiin visiota 
Pyrstötähdistä, Mäntsälän kunta etsi yhteistyökumppania erityisliikunnan jär-
jestämiseen. Sovittiin ryhmän perustamisesta Siriukseen, jota kunta tuki taloudel-
lisesti. Näin mahdollistettiin pienryhmässä harjoittelu ja kahden opettajan resurssin 
käyttäminen.

Mitä pyrstötähdet tarjoaa harrastajalleen? 

Rennon ja arvostavan ympäristön, jossa jokainen saa osallistua tasavertaisena 
ryhmän jäsenenä. Pyrstötähdissä lapset ja aikuiset harjoittelevat sirkustaitoja sovel-
lettuina, luovina versioina. Lapset saavat kokea onnistumisia ja loistaa sirkuksen 
tähtinä. 

Mitkä ovat olleet hienoimpia hetkiä toiminnassanne?

Pyrstötöhtien harjoituksissa on ollut maaginen ilmapiiri. Ryhmähenki on muotou-
tunut erittäin vahvaksi ja lasten välillä vallitsee ystävyys. Yhteishengen ja ilon 
aistiminen ovat parhaimpia hetkiä toiminnassa. On ihanaa kun lasten ja aikuisten ilo 
näkyy ja kuuluu. Ne hetket, kun uskalletaan poistua omalta epämukavuusalueelta ja 
roikutaan lonssivyössä katonrajassa, ihmetellään yksipyöräisen pyörivää rengasta, 
tutustutaan uusiin kavereihin ja tehdään heidän kanssaan pariakrobatia temppuja, 
pyöritään huivien kanssa itsemme pyörryksiin ja ihmetellään niiden kaunista 
väriloistoa. Joka kerta pysähdymme hetkiin ja mietimme, miten hienoa on olla osa 
tätä ryhmää, joka aina tuo iloa ja valoa tulleessaan harmaimpiinkin sadepäiviin.

Pyrstötähtien ensiesiintyminen vuoden 2019 kevätnäytöksessä on jäänyt ikusesti 
mieleen. Lavalla ja sen takana koettiin voimakkaita onnen ja liikutuksen hetkiä. 
Pyrstötähdissä pyörätuolitkin voivat lentää!

Mitä toivotte tulevaisuudelta?

Toivomme että Pyrstötähdet voivat toimia mallina muille siinä, miten sisukkuudella 
ja avoimella mielellä voi saavuttaa mitä vain. Haluamme tehdä näkyväksi sen että 
tasavertainen osallistuminen kuuluu kaikille. Toivomme että pystötähtiin olisi 
helppo tulla matalalla kynnyksellä, jotta jokainen saisi mahdollisuuden kokea olla 
oman elämänsä tähti!

-Mira & Sanna
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Heikki, joka on esiintynyt vuosikymmenten ajan Talvisirkus Hurjaruuthissa sekä 
Sirkus Finlandian kiertueilla, kertoo esiintymisessä viehättävän kaksi asiaa: 
uusien taitojen näyttäminen ja yleisön viihdyttäminen. Numeron suunnittelu 
lähtee usein liikkeelle tekniikoista ja tempuista, joita haluaa esityksessä käyttää. 
Sen jälkeen Heikki miettii numeron kehyksen, jonka sisälle tarina alkaa muodos-
tua. Lopuksi esitys viimeistellään lavastuksella, puvuilla ja musiikilla. Jotkut nu-
merot tai hahmot, kuten Heikin Valtteri-klovni, jäävät elämään pitkäksikin aikaa. 
Valtteri-hahmo sai alkunsa Kööpenhaminen Comedia Schoolissa, jossa Heikki 
opiskeli esiintymistä ja improvisaatiota. Comedia School innoitti Heikin 
lähtemään sirkusuralle. Parasta antia esityksestä on se, jos katsojalle jää ihme-
teltävää ja juteltavaa muiden kanssa. 

Vastavalmistunut Tarek on samoilla linjoilla: “Sirkuksessa hauskinta on esiinty-
minen, se on upea kokemus. Pieni jännitys ennen lavalle menoa, lavalla temppu-
ileminen, kun kaikki katsovat ja olet huomion keskipisteenä.”

Siriuksen esitykset siirtyvät kevään lopulla Ohkolan koulun ja Nuorisoseuran 
treenisaleista telttaan, sen pyöreälle lavalle, keskipisteeseen. Alkukevät on 
treenattu uusia temppuja ja suunniteltu numeroita, joista muodostuu yhteinen 
esitys. Tarinaa kerrotaan eri lajien keinoin, aina diabolosta ja jonglöörauksesta 
pyramideihin ja vipulautaan. Viimeistään kenraaliharjoituksissa siriuslaiset pää-
sevät näkemään esityksen kokonaisdramaturgiaa sekä sitä, mitä muissa ryh-
missä on saatu aikaan. Loppukeväästä sirkusperhe tekee suurimman yhteisen 
ponnistuksensa, johon harjoittelun täyteinen vuosi huipentuu. Kevätnäytös 
syntyy harrastajien, opettajien, vanhempien ja kaikkien talkoolaisten yhteisestä 
panostuksesta.

Siriuksen kevätnäytöksissä on ollut fuusiota ja vaihtelua perinteisemmän sirkuk-
sen sekä teatterin piirteitä omaksuneen nykysirkuksen välillä. Esimerkiksi esi-
tyksessä Puisto (2009) esiintyjällä saattoi olla koko esityksen mittainen rooli ja 
sitä varten hänelle suunniteltu asu. Tunnistettavat hahmot liikkuivat näin nu-
merosta toiseen. Inka muistaa kiintyneensä esiintymisasuun ja sen tuomaan tun-
teeseen hahmosta, jonka kautta kertoi tarinaa. Vuotta aiemmin esityksessä 
Circus Antique kukin numero avasi ikkunan ikään kuin omaan maailmaansa. 
Pukusuunnittelu oli tässäkin tärkeä elementti, ja esimerkiksi upeat peruukit 
barokkijonglööreille valmisti Tanja Lundsten. Circus Antiquen visuaalisuutta 
suunnittelu artenomi Jaana Nykänen. Esitys rakentui yksittäisistä numeroista 
osaksi laajempaa kehystä. Tälläiseen perinteisempään sirkukseen on kuulunut 
tirehtöörivetoisuus ja elävä musiikki orkesterin soittamana. Circus Antique-esi-
tyksessä Siriuksellakin oli oma orkesteri, johon kuului mäntsäläläiset sisarukset 
Sanna-Kaisa, Silja ja Sampo Sundström. Circus Antique vietiin myös Spelit -festi-
vaalille Alavudelle. 

Sirkuksen magiaa 
- esiintymisestä 
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Aurinkopyörä -esityksen aikaan, vuonna 2006 Satu Punta maskeerasi useampa-
na vuonna lähes kaikki esiintyjät. Noin vuoteen 2010 saakka kevätesityksiin saa-
tettiin tehdä kokonaisille ryhmille esiintymisasuja alusta loppuun itse. Se tarkoit-
taa kymmeniä ja kymmeniä asuja, joita tehtiin talkootyönä monien äitien, kuten 
Taina Pietalan ja Tuire Vallinin johdolla. Puvustotalkoiden ansiosta Siriukselle 
muodostui oma, ilmeeltään uniikki puvusto, joka pukee sirkusperheen esintyjiä 
yhä tänä päivänä keikoille ja näytöksiin. Viime vuosina nuorisosirkus on myös 
koonnut asuja itsenäisemmin kunkin esityksen teemaan sopivaksi.
Näytöksen toteuttaminen ja tuottaminen on projekti, jonka tavoitteena on tehdä 
onnistunut näytös, mutta myös kattaa lipputuloilla sirkuksen menoja. Näytös 
vaatii koordinointia esiintyjien, opettajien, ohjelmien, markkinoinnin ja talkool-
aisten kanssa. Jollain on oltava langat käsissään.

Miten markkinointikuvat ja juliste hoituvat vuodesta toiseen? Tähän ei löytynyt 
selkeää vastausta, mutta vastuu on vaihdellut ja lennosta on kehitelty luovia rat-
kaisuja, mikä sirkuksen magiaan eittämättä sopii... Joka tapauksessa juliste joka 
vuosi suunnitellaan ja painatetaan, facebook-tapahtuma luodaan ja liput laitetaan 
myyntiin. 

Talkoolaisiin otetaan yhteys. Teltta kasataan Ohkolan koulun tai Nuorisoseuratal-
on pihalle viikko ennen ensi-iltaa, ja viimeinen kenraaliveto tapahtuu teltassa. 
Väliaikatarjoilun hoitaa pitkälti Siriusperheen vanhimmat eli Norsut. 
Lopulta esityspäivä koittaa ja on aika jakaa vuoden harjoittelun, suunnittelun ja 
talkoilun hedelmää. 

“On ihanaa saada ihmisissä reaktioita aikaan, esimerkiksi jos teen ison pudotuk-
sen, ihmiset saattavat kiljua yleisössä tai kun pidän humanflagia korkealla tolpas-
sa ihmiset ihailevat ja miettivät miten, että tuo on edes mahdollista.” - Tarek

”Parhaita asioita Sirkus Siriuksessa ovat olleet esiintymiset, se hetkellinen jänni-
tys ennen esitystä ja kun menet näyttämään taitojasi niin se kaikki jännitys vain 
katoaa. Tämä on parasta!”  -Venla Pietiläinen, 15

Yleisön läsnäolo on olennainen osa sirkusta. Astuminen treenisalista estradille 
vaatii harjoittelua, ja sitä Siriuksessa saa. Treenaamiseen kuuluu usein myös kat-
sekontaktin harjoittelu tai ainakin sen pohdinta, milloin ja miten yleisöä kohdata-
an, miten esiintyjänä poseeraan heille ja asemoidun suhteessa yleisöön. 
Sirkuksen “ensimmäisen polven” kasvatti ja nykyinen alan ammattilainen Anni, 
kuvaa miten “ujosta esiintymiskammoisesta tytöstä kasvoi Siriuksen hoteissa 
esiintyvä sirkustaiteilija, joka nykyään elättää itsensä esiintymällä ja opettamal-
la.” Anni on näyttänyt esimerkkiä eteenpäin uusille nuorille tähdille, joiden lois-
toa saamme ihailla teltan maagista kangasta vasten. 

“Sirkus oli paras harrastus mitä saattoi toivoa ja juuri Siriuksessa oli mitä ihanin 
ympäristö oppia, kokeilla ja pitää hauskaa!”  - Anna
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Nuutti Vallin, Siriuksen 
kasvatti ja nykyinen sirk-
usartisti. 

Nelma Pietala, 
Jenna Latva-Hirvelä, 
Jutta Pirttilahti
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Siriuksen teltta kohoaa Ohkolaan, mutta siriuslaiset vaikuttavat 
maantieteellisesti ja taiteellisesti laajalla. Siriuksen omien opetta-
jien esityksiä lähdetään katsomaan niin Finlandiaan kuin Hur-
jaruuthiin, ja esiintyvät nuorisosirkuslaiset itsekin monissa 
tapahtumissa ja festivaaleilla! 

Nuorisosirkusfestivaalit 2008 ohjelma

Kiertävä sirkus
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 Pyramidissa: Nelma, Ella, Tarleena, Jasmina, 
Anni ja Johanna. Vasemmalla: Olga ja Inka. Oike-
alla: Silja ja Tanu.
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Perinteistä sirkusta on päästy katsomaan Sirkus Finlandian telttaan. Vuonna 2016 mukana oli 
myös Pelle Valtteri. Asuntovaunulla on kiertänyt välillä koko Leppävuoren perhe, kun Valtteri 
on ollut mukana näytöksissä. Vuonna 2015 mukana kiersi Anni ja Merle pariakrobatianumer-
onsa kanssa. Anni kertoo, että elämä asuntovaunussa vaati totuttelua eikä hupaisilta kommel-
luksilta vältytty, esimerkiksi vessasäiliön tyhjennys keräsi huvittuneita katseita kier-
tue-elämään tottuneilta sirkusartisteilta. Iltaisin taiteilijat grillasivat yhdessä ja muutaman 
kerran kiertueen aikana Jernströmin perhe järjesti juhlat, jolloin telttaan katettiin pöydät ja 
syötiin oikein kunnolla. ”Porukalla oli ihan upea yhteishenki vaikka suurin osa tutustui toisiin-
sa vasta siellä. Siellä tosiaan oli semmoinen olo, että kaikki olivat yhtä suurta perhettä”, Anni 
jatkaa. Sirkuksessa voi kuulua useampaankin perheeseen. 

Esimerkkiä nykysirkuksesta on tarjoillut tanssiteatteri Hurjaruuthin Talvisirkus, jota on 
lähdetty monena vuonna katsomaan Helsingin Kaapelitehtaalle. Bussimatkan aikana ehdittiin 
jännittää tulevia temppuja ja takaisintulomatka käytettiin esityksen kilpaa ihailemiseen. Heik-
ki-ope on nähty talvisirkuksen lavalla useaan otteeseen, kuten myös jonglöörausta opettanut 
Teemu Öhman. Siriuksessa harrastanut mäntsäläläinen Nuutti Vallin oli mukana vuoden 2019 
BAU -näytöksessä. Lionel on toiminut sirkusasiantuntijana ja sirkusvalmentajana näytösten 
suunnittelussa. Lionel ja Heikki ovat olleet mukana Talvisirkuksessa ensimmäisistä näytök-
sistä lähtien, ja monien tuttujen hahmojen – tonttujen, joulumuorin ja –pukin, porojen – kehitte-
lystä saa kiittää myös heitä! 

Nuorisosirkus keikkailee
Siriuslaisia on kutsuttu useana vuonna alue-esiintyjiksi esimerkiksi Provinssi -festivaaleille. 
Tien päälle on lähdetty vaihtelevin kokoonpanoin ja autoon pakattu mukaan yksipyöräisiä, 
puujalkoja ja jonglöörausvälineitä. Päiväsaikaan festarialueella kuljeskellaan, viihdytetään 
festarikävijöitä ja tehdään temppuja - ja nautitaan keikoista siinä sivussa. Illalla siriuslaiset 
sulautuvat festivaaliasiakkaisiin ja jatkavat töitään taas aamulla.
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Sirkus Siriuksen 
perinteiset raittia-
jot aloitettiin, kun 
Ohkolaan saatiin 
kevyenliikenteen-
väylä. Yksipyöräis-
illä on ajettu koko 
matka Nuorisoseur-
atalolta Hyökän-
nummen koululle. 
Raittiajot järjest-
etään yleensä 
Maailman sirkus-
päivänä huhtikuus-
sa. 
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Raittiajot 
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Yhteistyötä on tehty myös Humppilan sirkuslaisten kanssa. Yksipyöräissählytur-
naus oli tiettävästi ensimmäinen laatuaan ja se järjestettiin Mäntsälän monitoim-
italolla 7.10.2006. Sähly vietiin myös Maailma kylässä -festivaalille, jossa järjest-
ettiin näytösottelu monta kertaa monitoimitalon salia pienemmässä kaukalossa. 

Imatran Sirkus Soihdun kanssa on ollut ”ystävyyskoulun” tapaista toimintaa. Sirk-
uslaiset ovat käyneet katsomassa toistensa näytöksiä ja kyläilleet toistensa luona. 
Nykyään Siriuksen kasvatti Nelli Parkkinen toimii Soihdun yhtenä pääopettajista. 

Yksipyöräissählyä ja yökyläilyä 
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Spelit on kansanmusiikki- ja tanssifestivaali, joka on kiertänyt eteläpohjalaisia 
kuntia vuodesta 1972. Vuonna 2008 Spelit järjestettiin Alavudelle, jonne sirkus 
lähti mukaan kevätnäytöksensä Circus Antique kanssa. Spelien yhteydessä jär-
jestettiin leiri, jossa nuoret sirkuslaiset ohjasivat. Yöpyminen koulun jumppasal-
issa ja esiintyminen omassa sirkusteltassa livemusiikin kera tarjosivat nuorille 
siriuslaisille kiertävän sirkuksen tunnelmaa.

Spelit
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Aurinkopyörä-esitys pääsi kansainvälisille areenoille Norjaan 14.-18.6.2006. 
Matkaan lähdettiin linja-autolla. Kuskina toimi tuttu Into sekä Antero Hyvärin-
en, sirkusta harrastavan Kristan isä. 

“Omien harrastusvuosien ajalta mieleen tulee muun muassa Au-
rinkopyörä -esityksemme, jonka pääsimme esittämään myös 
Norjassa. Matkustimme sirkuslaisten ja opettajien kanssa sinne 
omalla linja-autokuljetuksella. Harjoittelimme Annin kanssa 
pariakrobatiaa linja-auton käytävällä ja keksimme silloin ”bus-
sitempun”, joka saattaa olla joillekin sirkuslaisille tuttu temppu. 
Yövyimme pienessä kylässä, minne kuljimme linja-autolla 11 
kilometriä pitkän ja pimeän vuoristotunnelin läpi. Reissun 
aikana pääsimme käymään myös retkellä Norjan vuoristossa, 
missä pystyi juomaan kirkasta vettä suoraan purosta. Nämä 
muistot ovat jääneet päällimmäisenä mieleen tuolta ulkomaan-
matkalta.”  

- Johanna

Norjassa
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2002-2004 SirkusKolan kevätnäytöksiä

2005 Merirosvot 
 

2006 Aurinkopyörä 

2007 Super Games ja ix Balam

2008 Circus Antique (Nuorisosirkus) / Satukirja (Pikkusirkus)

2009 Puisto / Avaruusmatka

2010 Lady of the Ring / Sinne ja Tänne

2011 Katastrofin ainekset / Punahilkka etsii nimeään

2012 Sirius on the Block / Maailman ympäri 80 minuutissa 

2013 Kamina / Sirius TV

2014 Viidakkoseikkailu / Ötökkävipinää

2015 Olipa kerran 

2016 Seilaamassa / Avara luonto

2017 Hyvyyttä etsimässä / Kalevala

2018 Very Sirius Games

2019 Ajaton

Kevätnäytökset

2020 Koronakevään näytökset peruttiin

2021 Sirius täyttää 20 vuotta ja kevätnäytökset striimataan! 
Sirkus on virtuaalinen ja globaali ilmiö! 

Kevätnäytösten nimet koonnut Elsa Leppävuori 
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KUVAAJA:  Mikko Pirinen
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KUVAAJA:  Mikko Pirinen 
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