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S-ETUKORTILLA BONUSTA JA MAKSUTAPAETUA

PERUSPANKKIPALVELUT MAKSUTTAS-ETUKORTILLA BONUSTA

SIRKUS ON AINUTLAATUINEN ELÄMYS JOKA KERTA!

Sirkus Finlandian uusi ohjelma vetää jälleen suupielet 
hymyyn ja kipristää jännityksellä vatsan pohjaa. 
Olemme tarjonneet näytökseen etuhintaiset liput 
asiakasomistajille perheineen jo parikymmentä vuotta.  
Niin teemme nytkin. Mieleen painuvia sirkuselämyksiä, 
toivottaa S-ryhmä. 

milloin Sirkus Finlandia 

vierailee lähellä sinua ja 

osta liput etuhintaan 

S-Etukortilla: 

sirkusfin
landia.fi.

Katso,



Calle Jr Jernström

Suomen kansallissirkus Sirkus Finlandia on saanut kiertää itsenäisessä 
Suomessa jo 41 vuoden ajan, lähes puolet maamme satavuotisesta his-
toriasta. Kiertäminen ei kuitenkaan aina ole ollut itsestään selvyys, eikä 
ruusuilla tanssimista vaikka se yleisölle niin näyttäytyisikin. 
Me Sirkus Finlandian henkilökunta, taiteilijat sekä eläimet pyrimme tuo-
maan iloa ja ihmetystä laajasti ympäri koko maan. Jälleen kerran meil-
lä on kunnia tarjota Teille laadukas, monipuolinen sekä kansainvälinen, 
Suomen suurin kiertävä show!

Nähdään siis Sirkus Finlandian kupolin alla.

Arvoisa Sirkusyleisö
Ärade Cirkuspublik

Finlands nationalcirkus Sirkus Finlandia har fått turnera i det 
självständiga Finland under 41 års tid, närmare halva tiden 
av vårt lands 100-åriga historia. Turnerandet har dock inte all-
tid varit en självklarhet eller en dans på rosor fastän det kan 
verka så i publikens ögon.
Vi, Sirkus Finlandias personal, artister och djur, strävar efter 
att sprida glädje och förundran runt om i hela landet. Än en 
gång har vi äran att ge Er en högklassig, mångsidig och in-
ternationell show, Finlands största turnerande show!

Vi ses under Sirkus Finlandias kupol.
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Suomalaisten Tivolien ja Sirkusten Yhdistys ry on pe-
rustettu 14.2.1994. Tarkoituksenamme on edistää tivo-
li- ja sirkustoiminnan arvostusta ja turvata uniikin elin-
keinon taloudellisia edellytyksiä. Yhdistyksemme on 
yhteydessä viranomaisiin ja etujärjestöihin, tekee aloit-
teita ja antaa lausuntoja, tiedottaa ja järjestää koulu-
tuksia. Pyrimme hyvään yhteistoimintaan muiden alan 
tahojen, kuten taiteilijoiden yhdistysten, kanssa. Yhdis-
tyksellämme on myös tiiviit kansainväliset yhteydet, 
olemme mm. European Showmen Union ESUn jäsen.

 Ajankohtainen koko alaa koskeva haaste on tiiviistä 
rakentamisesta johtuva tivoli- ja sirkuskenttien katoa-
minen kaupunkien keskustoista. Tämä vaikuttaa siihen, 
että uusia kiertuepaikkakuntia ei löydy ja osa olemassa 
olevista jää pois. Haasteita aiheuttavat myös kohoavat, 
toisinaan jopa moninkertaistuvat paikkavuokrat sekä 
ulkomainonnan nousevat lupamaksut.

 Yhdistyksemme vahvuutena ovat pitkäikäiset, sitou-
tuneet ja vankan kokemuksen omaavat perheyritykset. 
Kiertuehuvin tarjoaminen ei ole meille työtä, vaan mo-
nen sukupolven luoma elämäntapa. Tuhansia kilomet-
rejä huvin vuoksi taitetaan suurella sydämellä – ilon ja 
naurun kuljettaminen halki koko Suomen on meille elä-
mäntehtävä. 

Tunnelmallisia hetkiä Suomen 100-vuotisjuhlavuon-
na kaikille kiertue-elämysten tarjoajille, mahdollistajil-
le ja kokijoille. Luokaamme yhdessä iloa ja jännitystä 
koko kansalle!

Föreningen för finländsk tivoli och cirkus grundades 
14.2.1994. Vårt mål är att främja tivoli- och cirkusverksamhet 
samt att trygga de ekonomiska förutsättningarna för den-
na unika näringsgren. Vår förening är i kontakt med myn-
digheter och intresseorganisationer, vi lämnar in initiativ 
och ger utlåtanden, informerar och arrangerar utbildning-
ar. Vi jobbar för ett gott samarbete med andra inom samma 
bransch, till exempel artisternas föreningar. Vår förening 
har också täta, internationella kontakter. Vi är bland annat 
medlemmar i ESU, European Showmen Union.

En aktuell utmaning som berör hela vår bransch är da-
gens tätbebyggda stadskärnor som gör att gamla tivoli- 
och cirkusfält försvinner. Det i sin tur leder till att vi inte hit-
tar nya orter för våra turneer samtidigt som en del av våra 
gamla faller bort. En annan utmaning är stigande, ibland 
till och med mångdubbelt höjda platshyror och tillstånds-
avgifter för utereklam.

Vår förenings styrka är gamla, engagerade och ytterst 
erfarna familjeföretag. För oss är det inget vanligt nio till 
fem jobb, det är en livsstil som formats under flera gene-
rationer. Det är med stort hjärta och öppet sinne vi avver-
kar tusentals kilometer för ert nöjes skull. Vi ser det som 
vår livsuppgift att köra kors och tvärs genom Finland med 
skratt och glädje i bagaget.

Vi vill önska alla er som erbjuder, möjliggör och får ta 
del av turnéupplevelser många stämningsfulla stunder un-
der Finlands 100-årsjubileum. Låt oss tillsammans skapa 
glädje och spänning till hela folket!

Kollegat hupihommista 
tervehtivät Sirkus Finlandiaa!

Nöjesbranschens kolleger 
hälsar till Sirkus Finlandia!

Suomalaisten Tivolien ja Sirkusten Yhdistys ry
Tuomo Seiterä, puheenjohtaja/ ordförande
Tivoli Seiterä Oy



KIOSKIT

Makeisia, 
juomia,  

hot dogeja, 
jäätelöä, 

pop cor nia . . .

KIOSKER 

Sötsaker, 
läskedrycker, 
hot dogs, 
glass, 
pop cor n . . .
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Ada 
Forsberg
SIRKUS FINLANDIA 2017
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Ada aloitti sirkusharrastuksensa 9-vuotiaana Lin-
nanmäen Sirkuskoulussa. Ilma-akrobatia oli la-
jeista mieluisin ja lapsena aloitettu harjoittelu 
jatkui Salpauksen Sirkusartistikoulutuksessa Lah-
dessa. Opiskelujen edetessä sirkuskoulun varas-
tosta löytyi  käyttämättä jäänyt Washington eli 
päälläänseisonta-trapetsi. Uuden löydön lumois-
sa Ada aloitti harvinaisen ja vaativan lajin har-
joittelun. Nyt saatte nähdä nuoren suomalaisen 
artistin uuden numeron, jossa hän taiteilee keinu-
valla trapetsilla.

Ada började som nioåring i Borg-
backens cirkusskola. Hon blev mest 
förtjust i luftakrobatik och de trä-
ningar hon hade inlett som barn 
fortsatte i Salpaus i Lahtis där hon 
utbildade sig till cirkusartist. I cir-
kusskolans förråd råkade Ada hit-
ta en oanvänd Washington, det vill 
säga en trapets där man står på hu-
vudet. Ada, som blev helt fascinerad 
över sitt fynd, började träna den här 
ovanliga och krävande formen av 
akrobatik. Nu får ni se denna unga, 
finländska artist och hennes nya 
nummer där hon uppträder på en 
gungande trapets.



sirkusfinlandia.fi
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Tämä Brasilialinen surmanajoryhmä sai valtaisan suosi-
on edellisellä vierailullaan Finlandiassa. Ryhmän jäsenet 
Jefferson, Alison, Walinton, Samir ja Mattias ovat jatka-
neet numeron kehittämistä, lisäten ajoon vauhtia sekä 
uusia elementtejä. Surmanajajat ajavat moottoripyöril-
lään pyöreässä neljän tonnin painoisessa rautapallos-
sa, jonka halkaisija on vain neljä metriä. Sirkusyleisö voi 
seurata ajoa joka puolelta vauhdin yhä kiihtyessä ja aja-
jien määrän lisääntyessä tässä uhkarohkeassa taidon-
näytteessä.
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Den här dödshjulsgruppen från Brasilien blev oerhört po-
pulärt när den senast besökte Finlandia. Gruppens med-
lemmar Jefferson, Alison, Walinton, Samir och Mattias har 
fortsatt utveckla sitt nummer genom att öka på farten och 
införa nya element. Diorios kör med motorcyklar i en rund, 
fyra ton tung järnboll vars diameter är endast fyra meter. 
Cirkuspubliken kan följa med körandet från alla håll samti-
digt som farten accelererar och mc-förarna blir fler och fler 
i detta våghalsiga konststycke.

The Diorios
SIRKUS FINLANDIA 2017



Venäjän Ivanovosta lähtöisin oleva Joulia aloitti esiinty-
misuransa 12-vuotiaana ballerinana ja akrobaattina. Sir-
kusperheeseen syntyneenä hän halusi tuoda maneesil-
le jotain uutta ja erilaista. Joulia yhdisti tanssitaitonsa 
sekä koiran koulutuksen tehden ensimmäisen akrobaat-
tisen tanssinumeronsa villakoiran kanssa. Tänä päivä-
nä Tchakanova on haluttu esiintyjä ympäri Eurooppaa ja 
hän on ottanut tanssilliseen numeroonsa mukaan upeita 
afgaaninvinttikoiria sekä eksoottisia laamoja.
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Joulia från Ivanovo i Ryssland var tolv år när hon börja-
de uppträda som ballerina och akrobat. Född som hon är 
i en cirkusfamilj ville Joulia komma med något nytt och 
annorlunda till manegen. Hon förenade sin danstalang 
med ett annat intresse, hundskolning. Joulia gjorde ett 
akrobatiskt dansnummer med en pudel. I dag är Tchaka-
nova en efterfrågad artist i Europa och hon har i sitt dan-
snummer tagit med sig vackra afghanhundar och exotis-
ka lamadjur.

Joulia 
Tchakanova

SIRKUS FINLANDIA 2017
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Ignat som kommer från Sofia i Bulgarien var i åratal Cir-
kus Barums chefstränare för djur. Han kom till Finland 
för nio år sedan. Hästar har alltid legat Ignats hjärta nära 
och vi har också sett honom uppträda med olika häst-
nummer. I årets föreställning uppträder Ignat och hans 
häst Poder i ett spanskinspirerat Garrocha-nummer. Det 
här programmet kan man ibland få se på hästföreställ-
ningar, men på cirkus är det ovanligt.

Bulgarian Sofiasta tuleva Ignatov toimi vuosikausia le-
gendaarisen Barum sirkuksen pääeläintenkouluttajana, 
ennen  asettumistaan Finlandiaan 9 vuotta sitten. He-
voset ovat aina olleet lähellä Ignatovin sydäntä ja hänet 
onkin nähty useiden hevosnumeroiden kanssa manee-
silla. Tämän vuoden näytöksessä Ignat esittää hevosen-
sa Poderin kanssa espanjalaistyylisen Garrocha-nume-
ron. Tämän numeron näkee joskus hevosnäytöksissä, 
mutta sirkuksessa se on harvinaisuus.

Ignat Ignatov
SIRKUS FINLANDIA 2017
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MATKAMUISTOKIOSKISTA

valolelut,
t-paidat,

mukit,
pipot,

pehmolelut,
pinssit,

jne

FRÅN SOUVENIRKIOSKEN

blinkande ljusleksaker,
t-shirts, 
kaffemuggar, 
mössor, 
mjukisdjur, 
mm.



Latoya 
Donnert
SIRKUS FINLANDIA 2017

Seitsemännen polven sirkuslaisena Euroopan 
maneesit ovat tulleet Latoya Donnertille tu-
tuiksi. Tämän vuotinen vierailu Suomessa on 
Latoyalle kuudes. Hevosten koulutukseen eri-
koistunut Latoya tuo mukanaan neljä holstein-
friisiläistä lehmää. Nämä ihastuttavat ladyt 
ovat Linda, Doris, Diana ja Lila. Latoya matkusti 
talvella Tanskaan harjoittelemaan lehmälauman 
kanssa. Nyt pääsette näkemään harjoittelun tu-
loksen Finlandian maneesilla.
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De europeiska manegerna har blivit bekanta för 
Latoya Donnert som är sjunde generationens 
cirkusmänniska. Årets Finlandsbesök är det 
sjätte för Latoya. Latoya som har specialiserat 
sig på hästdressyr har i år med sig fyra holste-
in-frisiska kor. De här förtjusande ladyna heter 
Linda, Doris, Diana och Lila. Latoya har tillbring-
at vintern i Danmark där hon har tränat med 
sin nötboskap. Nu får ni se resultatet av trä-
ningarna i Sirkus Finlandias manege.
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AUBURN 851 Boattail Speedster Replica model 1935 (valmistusvuosi 1981)
Bensiini, 5700 cm3, 160.0 kW, V8



Mario
Berousek
SIRKUS FINLANDIA 2017

Sirkus Finlandialla on ilo esitellä ensimmäistä kertaa Suo-
messa esiintyvä maailman nopein keilajonglööri. Tsekkiläi-
nen Mario edustaa Berousekien sirkusdynastiaa. Hän aloitti 
harjoittelun 9-vuotiaana, jolloin erityislahjakkuudeksi osoit-
tautui jongleerauksessa nopeus. Tämä taito on tuonut hä-
nelle kolme Guinnessin maailmanennätystä sekä lukuisia 
palkintoja sirkusfestivaaleilta. Viimeisimpänä saavutukse-
na Pronssiklovni-palkinto Monte-Carlon festivaaleilla tänä 
vuonna.
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Sirkus Finlandia har glädjen att för första gången i Finland 
få presentera världens snabbaste kägeljonglör. Tjeckiska 
Mario representerar cirkusdynastin Berousek. Han börja-
de träna som nioåring och man lade genast märke till hans 
specialbegåvning, nämligen snabbheten i jonglerandet. 
Den här talangen har gett honom tre Guinness världsrekord 
och många priser vid cirkusfestivaler. Det senaste är brons-
clownen i Monte Carlo tidigare i år.



Maneesipojat
SIRKUS FINLANDIA 2017
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Michelle
Musser

SIRKUS FINLANDIA 2017

San Franciscosta saapuu suosikki-klovnimme Michel-
le. Nuorena college-opiskelijana hän rakastui sirkuksen 
maailmaan, lopulta jättäen opiskelun ja ryhtyen klovnik-
si. Oppia tuli tunnettujen sirkusten kuten Ringling Brot-
hersin maneesilta. Sirkus Finlandia toi Michellen ensim-
mäistä kertaa Eurooppaan. Esitysten yhteydessä yleisön 
tapaaminen ennen ja jälkeen esityksen on muodostunut 
Michellelle tärkeäksi hetkeksi, jolloin hän voi kohdata 
katsojat ja halata heitä.
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Vår favoritclown Michelle kommer från San Fransisco. 
Som ung collegestuderande blev hon förtjust i cirkus-
ens värld och övergav småningom studierna för att bli 
clown. Hon har lärt sig konsten att roa medan hon har 
jobbat på kända cirkusar, bland andra Ringling Brothers. 
Sirkus Finlandia har som första cirkus tagit Michelle till 
Europa. För Michelle har det blivit viktigt att få träffa och 
krama publiken både före och efter föreställningarna.
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DONNERT

PUJE TROUPE

ADA FORSBERG



Juhlan Vuosi

Jubileumsåret
Några plock 
ur Finlands cirkushistoria

Markku Aulanko Vietämme itsenäisen Suomen 
100-vuotisjuhlia. Sirkustarjon-
nan kannalta itsenäistyminen 
oli katastrofi. Vilkkaan Tukhol-
ma–Pietari -reitin varrella sijain-
nut Suomi olikin äkkiä pussin 
perä, mihin eurooppalaisten sir-
kusten ei kannattanut tulla. Piti 
pärjätä omin voimin. Alla Suo-
men sirkushistorian kannalta 
tärkeitä vuosilukuja. Punaisella 
merkityt yhteisöt ovat edelleen 
toiminnassa.

Jean Lustrén 
ratsastaja-
seurue tulee 
Suomeen 
Ruotsista.
Jean Lustréns 
ryttarsällskap 
från Sverige 
kommer till 
Finland.

Cirkus 
Ducander, 
1. suomalainen 
sirkus
1896–1899.
Cirkus Ducan-
der, Finlands 
första finländ-
ska cirkus.

Suomi 
itsenäistyy.
Finland blir 
självständigt.

Karhumäen 
Tivoli 
ja Sirkus
1942–1944.
Karhumäki  
Tivoli och 
Cirkus.

Sirkus Sariola
1949–1953.

Linnanmäki.
Borgbacken.

Sirkus Mylly
1952.

Sirkus 
Zoo Sandor
1953–1965.

Haminan 
Teinisirkus, 
1. suomalainen 
nuorisosirkus.
Haminan Teini-
sirkus, första 
finländska ung-
domscirkusen.

Sirkus 
Finlandia.

Huvivero 
lakkautetaan.
Nöjesskatten 
slopas.

Muutamia poimintoja 
Suomen sirkushistoriasta

1802 1896 1917 1942 1949 1950 1952 1953 1973 1976 1981

Rosita Monti mastonsa huipulla Linnanmäellä 1968.
Rosita Monti i toppen av sin mast, Borgbacken 1968.

Sirkus Finlandian Anna Jernström ja Wani-norsu 1983.
Sirkus Finlandias Anna Jernström och Wani-elefant 1983.
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Sirkus Apollo 
1978–.

Kansallissirkus 
1981–1984.



Sirkus Arenan paraati Toivo Sariolan tivolissa. 
Veikko Hurstin tekemä sirkuksen nimikyltti.
Sirkus Arenas parad i Toivo Sariolas tivoli. Cir-
kusens namnskylt är gjord av Veikko Hursti. Ku
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Eläköön 
sirkus-
kulttuuri 
Suomessa! 
-seminaari.
Seminariet 
”Leve cir-
kuskulturen 
i Finland!”

Norsut kielletään.
Elefanterna 
förbjuds.

Suomen 
Nuoriso-
sirkusliitto.
Finlands 
ungdomars 
cirkusför-
bund.

Tutkintoon 
johtava 
sirkusopetus 
käynnistyy.
Cirkusutbild-
ning som 
leder till 
examen.

Sirkuksen 
tiedotuskeskus. 
Informa-
tionscentra-
len för cirkus 
i Finland.

1. sirkustaiteen 
läänintaiteilija 
R. Katajavuori.
2014–2016.
Första länskonst-
nären inom 
cirkuskonst, 
R. Katajavuori.

Sirkus Tähti.Sirkus Caliba. Sirkus Florentino.Sirkus- ja 
Varieteetaiteen 
ystävät ry Civa.
Cirkus- och Va-
rietékonstens 
vänner rf Civa.

1983 1986 1991 1995 2000 2006 2007 2014 2015 2016

Suomalaisten 
Tivolien ja 
Sirkusten 
Yhdistys ry.
Föreningen för 
finländsk tivoli 
och cirkus rf.

1994

Vi firar självständiga Finlands 100-årsjubi-
leum. För cirkusutbudet var självständig-
heten en katastrof. Finland som funnits 
längs den livligt trafikerade rutten Stock-
holm-Sankt Petersburg blev plötsligt en 
ändstation dit det inte längre lönade sig 
för de europeiska cirkusarna att åka. Vi 
måste klara oss på egen hand. Nedan kan 
du se viktiga årtal för vår cirkushistoria. De 
organisationer som är märkta med rött är 
fortfarande aktiva.

Poksi, Sorin Sirkuksen Joulushow 2014.
Poksi, Sorin Sirkus’ Julshow 2014.
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Vuonna 2016 näytöksen näki huimat 230 000 henkeä – 
Sirkus Finlandia haluaa lämpimästi kiittää kaikkia sirkuksen ystäviä!

År 2016 sågs föreställningen av hela 230 000 personer – 
Sirkus Finlandia vill hjärtligt tacka alla cirkusens vänner!



Pipsa 
Ilpala

SIRKUS FINLANDIA 2017

Espoolainen Pipsa hurahti sirkukseen jo pienenä tyttö-
nä. Hän opetteli sirkustaitoja Sirkuskoulu Keikauksen 
sekä Linnanmäen sirkuskoulun tunneilla. Lahdessa Sal-
pauksen Sirkusartistikoulutuksessa Pipsa kokeili ensim-
mäistä kertaa jalkajongleerausta, josta tuli hänen lajinsa. 
Sirkus Finlandian maneesilla Pipsa temppuilee useilla 
palloilla ja jopa autonrenkaalla jalkojensa avulla. Esi-
tyksessä yhdistyy kaunis liike ja elegantti musiikki sekä 
erikoiset jongleerausvälineet. Nuori taiteilija odottelee 
innolla Suomen kiertämistä sirkuksen mukana ja erityi-
sesti Lappia, jossa hän on vain kerran aikaisemmin vie-
raillut.
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Pipsa från Esbo blev cirkusfrälst redan som liten flicka. 
Hon lärde sig cirkuskonster i cirkusskola Keikaus och i 
Borgbackens cirkusskola. I Salpaus i Lahtis utbildade 
hon sig till cirkusartist och där prövade hon första gång-
en på fotjonglering som sedan blev hennes gren. I Sirkus 
Finlandias manege jonglerar Pipsa med många bollar 
och till och med bildäck. Hon kombinerar vackra rörelser 
med elegant musik och originella jongleringsredskap. 
Denna unga artist ser med iver fram emot att resa runt 
i Finland och speciellt Lappland där hon bara varit en 
gång tidigare.



sirkusfinlandia.fi
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Näytöksen juontajana toimii Sirkus Finlandian 
oma kasvatti Sebastian. Aikaisempina vuosina hä-
net on nähty maneesilla klovnina sekä vatsastapu-
hujana ja nyt ensimmäistä kertaa seremoniames-
tarin roolissa. Finlandian matkaan Sebastian lähti 
ensimmäistä kertaa vuonna 1999. Siitä matka on 
jatkunut kansainvälisille kiertueille pohjoismai-
hin, Kiinaan ja Amerikkaan. Tänä vuonna Sebastian 
on palannut kotiin ja johdattaa katsojat yhteiselle 
matkalle sirkuksen ihmeelliseen maailmaan.

Som föreställningens konferencier fungerar Se-
bastian. Han är mer eller mindre uppvuxen på Sir-
kus Finlandia och har tidigare stått i manegen som 
clown och buktalare. Nu är det premiär för honom 
som Sirkus Finlandias ceremonimästare. Sebas-
tian var med på Sirkus Finlandias turné 1999. Det 
var första resan som senare också har omfattat in-
ternationella turnéer i Norden, Kina och Amerika. 
I år är Sebastian hemma igen och lotsar publiken 
på den gemensamma resan genom cirkusens för-
underliga värld.

Sebastian
SIRKUS FINLANDIA 2017



European Network for 
Traveller Education

Euroopassa on monia lapsia, joiden vanhemmat liikku-
vat ammatikseen ympäri mannertamme kuten esim. sir-
kustaiteilijoiden lapset.

Sirkusten liikkuvuus vaikeuttaa sirkusperheiden lasten 
koulunkäyntiä, sillä tämä edellyttäisi jatkuvaa läsnäoloa 
koulussa

Nämä lapset haluaisivat pysyä perheidensä luona ja 
kasvaa sirkuksen sosiaalisessa ja kulttuurillisessa ympä-
ristössä. Kouluun osallistuminen ja hyvän peruskoulu-
tuksen saaminen on usein hankalaa. Etäopetuksen jär-
jestäminen olisi ratkaisu näille lapsille, mutta se ei ole 
aina saatavilla heidän omalla äidinkielelellään tai se on 
tiettyjen EU-maiden koululainsäädännön vastaista.

ENTE-järjestö pyrkii luomaan palvelupisteitä jokai-
sessa Euroopan maassa, jossa vanhemmat voivat saada 
asianmukaista tietoa koulutusmahdollisuuksista.

Se tutkii myös lasten ja nuorten koulutustason sekä 
mitä vaikeuksia nuoret ja vanhemmat kohtaavat ope-
tuksen järjestämisessä käytännössä. Nämä asiat tullaan 
esittämään Euroopan parlamentissa, Brysselissä.

ENTE yrittää saada päätöslauselman monimuoto-
opetuksen hyväksi Euroopan parlamentissa. Monimuo-
to-opetuksen taustalla on kyse mahdollisuuksista saada 
opetusta kasvokkain tai etäopetuksena ympäristöstä riip-
pumatta.

ENTE:llä on jäseniä useista eri EU-maista ja järjes-
tö pyrkii tapaamaan jäseniään mm. eri sirkusfestivaa-
leilla ympäri Eurooppaa.  ENTE on kehittelee tällä het-
kellä uusia kotisivujaan, jotka valmistuvat tämä vuoden 
aikana.  Lisätietoja saa vielä vanhasta kotisivustosta: 
www.ente.nu.

ENTE-organisationen
Många barn i Europa, t.ex. cirkusartisternas barn, har för-
äldrar som i sitt yrke reser omkring på kontinenten.

De rörliga cirkusarna försvårar skolgången för cirkus-
familjernas barn eftersom skolgången förutsätter en kon-
tinuerlig närvaro i skolan.

De här barnen skulle vilja stanna hos sina familjer 
och växa upp i cirkusens sociala och kulturella miljö. Det 
är ofta svårt att delta i skolverksamheten och få en bra 
grundutbildning. Distansundervisning skulle vara en lös-
ning för dessa barn men det är inte alltid tillgängligt på 
deras eget modersmål eller så strider det mot skollag-
stiftningen i vissa EU-länder.

ENTE-organisationen strävar efter att skapa betjä-
ningspunkter i alla Europeiska länder där föräldrarna kan 
få aktuell information om möjligheterna till distansun-
dervisning.

Organisationen undersöker även barnens och de ung-
as skolnivå samt vilka svårigheter de unga och föräld-
rarna möter gällande den praktiska organiseringen av 
undervisningen. Dessa frågor kommer att lyftas fram i 
Europaparlamentet i Bryssel.

ENTE försöker få igenom en resolution gällande fler-
formsstudier i Europaparlamentet. Flerformsstudierna 
handlar om möjligheten att få undervisning ansikte mot 
ansikte eller som distansundervisning oavsett omgivning.

ENTE har medlemmar i flera olika EU-länder och or-
ganisationen strävar efter att träffa sina medlemmar på 
bl.a. olika cirkusfestivaler runt om i Europa.  ENTE ut-
vecklar för närvarande sina nya hemsidor som färdig-
ställs det här året.  Tilläggsuppgifter fås fortfarande på de 
gamla hemsidorna: www.ente.nu.

ENTE-järjestö
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Puje Troupe
SIRKUS FINLANDIA 2017

Ryhmän johtaja Puje Tsesendagva on kouluttanut lahjak-
kaita mongolialaisia nuoria akrobaatteja tähän äärim-
mäistä taitoa vaativaan hyppynaru-numeroon. Ryhmän 
10 jäsentä tekevät uskomattomia hyppyjä ja muodostel-
mia. Ryhmä on hämmästyttänyt yleisöä lukuisissa Eu-
roopan johtavissa sirkuksissa. Alkukiertueen kylmät säät 
eivät ole pelottaneet, sillä heidän kotinsa Ulan Bator 
tunnetaan maailman kylmimpänä pääkaupunkina.

Gruppens ledare Puje Tsesendagva har tränat begåvade 
mongoliska unga akrobater till detta skickliga och oer-
hört krävande hopprepsnummer. Gruppens tio medlem-
mar gör helt otroliga hopp och formationer. Gruppen har 
väckt uppmärksamhet bland publiken i flera av Europas 
ledande cirkusar. Det kalla vårvädret i början av turnén 
avskräcker inte Troupe Puje. Gruppens hem Ulan Bator 
är känd som en av världens kallaste huvudstäder.



Täyden palvelun painotalo vuodesta 1933 lähtien

Eräsalon Kirjapainosta saat kaikki painopalvelut sujuvasti ja ammattitaidolla.

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaat painotuotteet, nopeaa ja asiantuntevaa palvelua 
unohtamatta. Valitsemme asiakkaan puolesta tarkoituksenmukaisimman tuotantotavan 
ja huomioimme myös ympäristöasiat.

Opastamme painotuotteen suunnittelussa sekä erilaisten, kustannustehokkaiden 
toteutustapojen valinnassa. Paperin ja kartongin valinta on ensiarvoisen 
tärkeä osa painotuotteen suunnittelua. Toimitamme paperimallit eli 
dummyt asiakkaiden toivomusten mukaisesti. Otamme vastaan 
vaillinaisetkin aineistot ja tuotamme niistä asiakkaiden tarpeiden 
mukaiset painotuotteet.

Palveluitamme mm. ovat:

Meillä on painoarvoa.

 Digipaino
 Offsetpaino
 Suurkuvatulosteet
 Mainospainotuotteet
 Toimistopainotuotteet

 Kirjat ja manuaalit
 Kotelot ja pakkaukset
 Kalenterit
 Prepress-tuotanto
 Postpress-tuotanto

Hatanpään valtatie 34
33100 Tampere

info@erasalonkirjapaino.fi
www.erasalonkirjapaino.fi

P. (03) 3138 3300

Markku Rönkä
Yrittäjä



Victor
SIRKUS FINLANDIA 2017

Denna unga finländska cirkusartist började för tre år se-
dan studera akrobatik vid utbildningscentret Salpaus 
i Lahtis. Hans gren blev Cloud Swing, där alla konster 
görs i en repgunga högt uppe i tältets kupol. Här ingår 
rörelser som kräver både fart och styrka. Det är Victors 
första cirkusturné och han tror att föreställningen blir 
allt bättre under säsongens gång. Victors mål är att kun-
na jobba med klassisk cirkus. Det betyder troligtvis in-
ternationella scener i framtiden.

Nuori suomalainen sirkustaiteilija aloitti akrobatian opis-
kelun Salpauksen sirkuslinjalla Lahdessa kolme vuotta 
sitten. Lajiksi valikoitui Cloud Swing, jossa temput suori-
tetaan teltan kupolissa köysikeinussa. Miehen numeros-
sa riittää vauhtia sekä voimaa vaativia liikkeitä. Tämä on 
Victorin ensimmäinen sirkuskiertue ja hän odottaa nu-
meron kehittyvän suurin harppauksin monien esitysker-
tojen aikana. Koska esiintyjän tavoitteena on työllistyä 
klassisen sirkuksen parissa, ovat tulevat esiintymispai-
kat varmasti kansainvälisiä.
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The Big Band
SIRKUS FINLANDIA 2017

Sirkusnäytöksen musiikista vastaa Sirkus 
Finlandia Big Band kapellimestarinaan Va-
syl Romaniv. Orkesteri saapuu Ukrainasta. 
Sirkus Finlandian lisäksi tämä kokoonpano 
esiintyy talviaikaan Keski-Euroopan suosi-
tuimmissa talvisirkuksissa. Tämän vuoden 
ohjelmistossa on perinteisen sirkusmusii-
kin lisäksi löytynyt erikoisempia kappalei-
ta, joita orkesteri kävi innolla soittamaan. 
Yhdeksän muusikon ryhmä pitää huolen, 
että Sirkus Finlandian näytös kulkee jälleen 
upean musiikin siivittämänä.

Det är Sirkus Finlandia Big Band under ledning av di-
rigent Vasyl Romaniv som ansvarar för musiken under 
cirkusföreställningen. Orkestern kommer från Ukraina. 
Sammansättningen uppträder vintertid i Mellaneuropas 
populäraste vintercirkusar. Förutom traditionell cirkus-
musik ser orkestern med iver fram emot att bjuda på en 
del lite mer originella musikstycken. Niomannaorkestern 
ser till att Sirkus Finlandias föreställning genomsyras av 
fantastisk musik.

Fo
to

 J
u

kk
a 

N
u

u
ti

n
en



PALVELUKSESSANNE
TILL ER TJÄNST

<–– Carl-Gustaf Jernström   •  Leena Jurvakainen ––>

<–– Carl Jernström Jr, Sirkustirehtööri - Cirkusdirektör
 

Anna Jernström, Toimisto - Kontor ––>

Kalle Roos, Käyttöpäällikkö - Driftschef, 050 344 7244 ––>
myynti@sirkusfinlandia.fi

<–– Jouni Aalto, Tiedottaja - Informatör, 050 521 2341, 
jouni.aalto@sirkusfinlandia.fi

<–– Virpi Kärki, Kioskit - Kiosker

Anatoly Grigoriev, Ulkomainonta - Utereklam ––>

<–– Maria Elena Jarz, Kioski - Kiosk

Rumiana Grigorieva, Ulkomainonta - Utereklam ––>

<–– Tanja Wasström, Lipunmyynti - Biljettförsäljning

Hannu Laaksonen, Kuljetuspäällikkö - Transportchef,  ––>
050 302 9898

<––Heikki Leppävuori, Maneesimestari - Manegenmästare

Sähköposti info@sirkusfinlandia.fi ellei toisin mainittu.
E-posten är info@sirkusfinlandia.fi om inte annat anges.



Puje 
Girls

SIRKUS FINLANDIA 2017

Mongolialaiset contortionistit Nomin, 
Munkuu ja Choinkhor hämmästyttä-
vät notkeudellaan. Nämä Itä-Aasiasta 
saapuvat taiteilijat pystyvät kääntä-
mään vartalonsa mahdottomiin asen-
toihin. Vuosia yhdessä työskennelleet 
akrobaatit tekevät esityksensä synk-
ronoidusti. Tämä vaatii esiintyjiltä ää-
rimmäistä tarkkuutta ja ajoitusta. Sula-
valiikkeisten notkeiden tyttöjen esitys 
kauniin mongolialaisen musiikin tah-
dissa on ainutlaatuinen elämys.

De mongoliska ormmänniskorna No-
min, Munkuu och Choinkhor överras-
kar med sin vighet. Artisterna som 
kommer från Ostasien kan vrida sina 
kroppar till helt omöjliga ställningar. 
Akrobaterna, som har jobbat flera år 
ihop, gör sina rörelser synkroniserat. 
Det här kräver oerhörd noggrannhet 
och timing. De graciösa och smidiga 
flickornas föreställning i kombination 
med vacker mongolisk musik är en 
unik upplevelse.
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LA 8.4. KARIS-KARJAA Sisu-Arena Urheilukuja 13.00 ja 17.00
MA 10.4. EKENÄS-TAMMISAARI Markkinakenttä Fleminginkatu 18.30
KE 12.4. VIHTI Kk:n hiekkakenttä Nietoinkuja 1 15.30 ja 18.30
PE 14.4. FORSSA Pilvenmäki Pilvenmäentie 7 13.00 ja 17.00
LA–SU 15.–16.4. HÄMEENLINNA Kantolan Tapahtumakenttä Puusepänkatu 9 LA 17.00, SU 13.00 ja 17.00
MA 17.4. TURENKI Koulun kenttä Ylimäentie 17.00
TI–KE 18.–19.4. RIIHIMÄKI Talvikenttä Pohjolankatu TI–KE 18.30
TO 20.4. NASTOLA Niinitien kenttä Niinitie 2 18.30
PE–SU 21.–23.4. KOUVOLA Mielakka Ojaniityntie 3 PE 18.30, LA 17.00, SU 13.00 ja 17.00
MA–KE 24.–26.4. KOTKA Ruonalan kenttä Mussalontie 280 MA–TI 18.30, KE 15.30 ja 18.30
TO–PE 27.–28.4. HAMINA Sibeliuskadun kenttä Merikatu TO–PE 18.30
LA 29.4. INKEROINEN Kalajan kenttä Kiekkokuja 1 17.00
MA 1.5. HEINOLA Ravirata Reumantie 10 13.00 ja 17.00
TI–KE 2.–3.5. LAHTI Laune Launeenkatu 7 18.30
TO–PE 4.–5.5. JÄMSÄ Maauimalan kenttä Yhdystie 18.30
LA 6.5. MÄNTTÄ Länsi-Koskelan kenttä Koskelankatu 7 17.00
SU 7.5. VIRRAT Jäähallin piha Urheilukuja 17.00
MA 8.5. ALAVUS Jäähallin kenttä Lakiantie 5 18.30
TI 9.5. JALASJÄRVI Lumiahon kenttä Mäntylammintie 18.30
KE 10.5. KURIKKA Paulaharjun kenttä Paulaharjuntie 33 18.30
TO–PE 11.–12.5. SEINÄJOKI Törnävän kenttä Huhtalantie 18.30
LA 13.5. LAPUA Latosaari Huhtalantie 142 15.00
MA 15.5. ALAJÄRVI Koulukeskus Kaupintie 18.30
TI 16.5. SAARIJÄRVI Kusiaismäki Hyppyrimäentie 1 18.30
KE 7.5. SUOLAHTI Isomäen kenttä Isomäenkatu 18.30
TO 18.5. SUONENJOKI Pallokenttä Koulukatu 18.30
PE 19.5. PIEKSÄMÄKI Länsirinteen kenttä Sinikellonkuja 18.30
LA–SU 20.–21.5. MIKKELI Rantakylän kenttä Kunnanmäki 3 LA 17.00, SU  13.00 ja 17.00
MA 22.5. VARKAUS Kirkonmutkan kenttä Savontie 4 18.30
TI 23.5. LEPPÄVIRTA Alapihan kenttä Opintie 4 18.30
KE–TO 24.–25.5. SIILINJÄRVI Ahmon kenttä Myllykuja KE 18.30, TO 17.00
PE 26.5. LAPINLAHTI HäminamäkI Ringettetie 18.30
LA–SU 27.–28.5. IISALMI LuuniemI Luuniemenkatu 3 17.00
MA 29.5. KIURUVESI Nivan kenttä Soinintie 2 18.30
KE 31.5. JÄÄLI Pallokenttä Jäälintie 18.30
TO–PE 1.–2.6. KEMI Peurasaari Eteläntie 18.30
SU 4.6. TORNIO Aittakenttä Lukiokatu 13.00 ja 17.00
MA–LA 5.–10.6. ROVANIEMI Ounaspaviljonki Ounasjoen itäpuolentie MA–PE,18.30, LA 14.00 ja 18.00
SU 11.6. KITTILÄ Lukkarin koulu Valtatie 7A 18.00
TI 13.6. IVALO Tapahtumatori Sairaalantie 4 18.30
TO 15.6. KEMIJÄRVI Ahvensalmen kenttä Värjärintie 6 18.30
PE–LA 16.–17.6. KUUSAMO Torangin koulu Kiestingintie 1 PE 18.30, LA 17.00
SU 18.6. ÄMMÄNSAARI Jäähallin piha Linkkikuja 2 18.00
MA 19.6. SOTKAMO Tenetin koulu Mustolantie 18.30
TI 20.6. NURMES Hannikaisen aukio Lehtovaarankatu 8 18.30
KE 21.6. LIEKSA Tori Kainuuntie 3 18.30
TO 22.6. ILOMANTSI Pogostan koulu Pogostantie 17 18.30
LA 24.6. TOHMAJÄRVI Koulukeskus Asemantie 35 17.00
SU 25.6. OUTOKUMPU Matovaaran kenttä Kuusjärventie 10 18.00
MA–TO 26.–29.6. JOENSUU Louhelan kenttä Kuntopolku 2 MA–TI 19.00, KE–TO 16.00 ja 19.00
PE 30.6. KITEE Hutsin kenttä Urheilutie 7 19.00K
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LA 1.7. KERIMÄKI Sirkuskenttä Kerimäentie 18.00
SU 2.7. PARIKKALA Ravirata Parikkalantie 18.00
MA 3.7. IMATRA Vuoksenniskan kenttä Vuoksenniskantie 96 19.00
TI–KE 4.–5.7. LAPPEENRANTA Juvakan kenttä Armilankatu TI 19.00, KE 16.00 ja 19.00
TO 6.7. SAVITAIPALE Urh.kenttä Urheilutie 19.00
PE–SU 7.–9.7. JYVÄSKYLÄ Hippos Kuntoportti PE 19.00, LA–SU 14.00 ja 18.00
MA–KE 10.–12.7. KUOPIO Kuopiohallin kenttä Opistotie 4 MA–TI 19.00, KE 16.00 ja 19.00
TO–PE 13.–14.7. KAJAANI Vimpelinlaakso Kuntokatu 4 19.00
LA 15.7. HAAPAJÄRVI Ravirata Kytökatu 18.00
SU 16.7. NIVALA Tuiskula Urheilutie 18.00
MA 17.7. OULAINEN Yläkoulun kenttä Soihtulankatu 1 19.00
TI 18.7. MUHOS Yläkoulun kenttä Muhostie 5 19.00
KE 19.7. KEMPELE Ylikylän koulu Nerolantie 4 19.00
TO 20.7. II Ranta-Kestilän kenttä Rantakestiläntie 19.00
PE 21.7. HAUKIPUDAS Kirkonkylän koulu Jokelantie 17 19.00
LA–SU 22.–23.7. OULU Ylimaan kenttä Maakotkantie 10 18.00,  MA suljettu
TI–SU 25.–30. 7. OULU Ylimaan kenttä Maakotkantie 10 TI–PE 19.00, LA–SU 14.00 ja 18.00
MA 31.7. RAAHE Rantatori Rantakatu 18.30
TI 1.8. KALAJOKI Jäähallin piha Pirkonsuonkatu 18.30
KE 2.8. YLIVIESKA Jokirannan koulu Visalantie 5 18.30
TO–PE 3.–4.8. KOKKOLA-KARLEBY Urh.talon kenttä Vapaudentie 18.30
LA 5.8. JAKOBSTAD-PIETARSAARI Messukenttä Puutarhakatu 17.00
SU–TI 6.–8.8. VAASA-VASA Huutoniemen kenttä Teinikuja SU–MA 18.30, TI 15.30 ja 18.30
KE 9.8. KRISTINESTAD-KRISTIINANK. Ruotsalainen ylä-aste Skolbrinken 18.30
TO–SU 10.–13.8. PORI Kirjurinluoto Kapellimestarinkatu TO–PE 18.30, LA–SU 13.00 ja 17.00
MA 14.8 HARJAVALTA Honkalan kenttä Yhdyskatu 5 18.30
TI 15.8. HUITTINEN Vanha urh.kenttä Veteraanikatu 18.30
KE 16.8. EURA Kauttuan kenttä Maasillantie 18.30
TO 17.8. RAUMA Karin p-alue Sahankatu 18.30
PE 18.8. UUSIKAUPUNKI Pohitullin kenttä Koulupolku 1 18.30
LA–SU 19.–20.8. SALO Moision kenttä Uskelankatu 13 LA 18.00, SU 17.00
MA 21.8. LIETO Loukinaisten kenttä Nenämäentie 18.30
TI–SU 22.–27.8. TURKU-ÅBO Kupittaa Lemminkäisentie 11 TI–PE 18.30, LA–SU 13.00 ja 17.00
MA 28.8. LOIMAA Urh.keskus Sammonkatu 18.30
TI 29.8. SASTAMALA Varilan kenttä Pihlajakatu 4 18.30
KE 30.8. HÄMEENKYRÖ Vanha urh.kenttä Piikainniityntie 18.30
TO 31.8. YLÖJÄRVI Tiuravuoren kenttä Laaduntie 18.30
PE–SU 1.–3.9. TAMPERE Eteläpuisto Eteläpuisto 18.00,  MA suljettu
TI–SU 5.–10.9. TAMPERE Eteläpuisto Eteläpuisto TI–PE 18.30, LA–SU 13.00 ja 17.00
MA 11.9. KANGASALA Pikkolan Tapahtumakenttä Finnentie 15.30 ja 18.30
TI 12.9. VALKEAKOSKI Kerhomajan kenttä Ulvajankatu 18.30
KE 13.9. HYVINKÄÄ Jäähallin p-alue Vaiveronkatu 70 18.30
TO–PE 14.–15.9. JÄRVENPÄÄ Sirkuskenttä Rantakatu 6 18.30
LA–SU 16.–17.9. PORVOO-BORGÅ Suiston kenttä Meritullinkatu LA 17.00, SU 13.00 ja 17.00
MA 18.9. SIPOO-SIBBO Nikkilän Sydämen kenttä Pohjoinen Koulutie 18.30
TI 19.9. MÄNTSÄLÄ Riihenmäen kenttä Ollinpolku 18.30
KE 20.9. KERAVA Keskuskoulun kenttä Sibeliuksentie 4 18.30
TO 21.9. TUUSULA Moukarikujan kenttä Moukarikuja 18.30
LA 23.9. LOHJA-LOJO Rantakenttä Rantapuisto 13.00 ja 17.00
SU 24.9. KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT Gesterbyn kenttä Vilhonkummuntie 4 14.00
MA–TI 25.–26.9. KAUNIAINEN-GRANKULLA Sahara Asematie  19 18.30
TI–SU 28.9.–29.10. HELSINKI-HELSINGFORS Kaisaniemi Kaisaniemen puistokuja 3 TI–PE 18.30, LA–SU 13.00 ja 17.00 T
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Orkesteri-
koroke

• Alle 3-vuotiaat maksutta 
aikuisen sylissä

• 3–12 -vuotiaat ja eläkeläiset 
lastenlipuilla

• Vain yksi alennus/pääsylippu
• Vapaaliput vaihdettava 

lippukassassa
• Sirkuksen lippukassasta liput 

ilman lisämaksuja
• Lippukassa avoinna klo 12–13 

ja 2 tuntia ennen esitystä

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

sirkusfinlandia.fi

Liput toimituskuluineen 
alkaen 15 €
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