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1 Johdanto 

Sirkuksen tavoitteena on tarjota katsojille taide-elämyksiä. Sirkus on kuin satu, joka hur-

maa katsojat ja esiintyjät luovat katsojille jännitystä, viihdettä ja naurua. (Taivalsaari 

2006,7). Katsojat ovat sirkustoiminnan edellytys, joten katsojia tulisi palvella mahdollisim-

man hyvin ja toteuttaa asiakkaiden toiveiden ja kiinnostuksen mukaisia ohjelmistoja sekä 

oheispalveluita. Pohjimmiltaan sirkus on viihdettä yleisölle ja ilman paikan päälle saapu-

neita katsojia ei olisi koko sirkusta, eikä se olisi tuottoisaa yritystoimintaa. Jotta yrityksen 

toiminta on kannattavaa, tarvitaan asiakkaita, jotka ostavat ja käyttävät yrityksen palvelui-

ta (Aarnikoivu 2005, 13). Sirkuksen tapauksessa tarkoitetaan katsojia, jotka ostavat lipun 

ja käyttävät oheispalveluita. 

 

Työn toimeksiantaja Sirkus Finlandia tarvitsi tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä sirkuk-

seen ja sen palveluihin. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia asiakastyytyväisyyttä ylei-

sössä olleille katsojille teetetyn kyselyn avulla ja saada tietoa siitä, onko sirkuksen palve-

luissa ja toiminnassa jotakin parannettavaa. Mahdolliset kehitystoimenpiteet saataisiin 

mukaan sirkuksen toimintaan seuraaviksi vuosiksi parantaen sen palveluita ja asiakkaiden 

kokemusta sirkuksen esityksistä. Työn aihe on ajankohtainen Sirkus Finlandialle, sillä 

heidän toiminnastaan ei ole aikaisemmin tehty asiakastyytyväisyyskyselyä. 

 

Opinnäytetyö aloitettiin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opettajan Jorma Ikosen oh-

jaamana 26.11.2013. Työ aloitettiin tapaamalla sirkuksen yhteyshenkilö Maria Jernström 

28.1.2014 Karjaalla ja keskustelemalla sirkuksen tarpeesta toteuttaa asiakastyytyväisyys-

kysely. Päätettiin laatia kysely ja toteuttaa se internetissä Webropol-ohjelmalla kevään, 

kesän ja syksyn 2014 aikana. Kysely oli avoinna vastauksille 12.4.–3.11.2014, eli kiertu-

een ensimmäisestä päivästä alkaen ja yhden päivän yli kiertueen päättymisen.  

 

Marraskuun 2014 alussa kysely umpeutui Webropolin verkkosivuilla ja linkki poistettiin 

Sirkus Finlandian internetsivuilta. Asiakkaiden vastausten analysointi ja raportin kokoami-

nen aloitettiin lataamalla kaikki mahdollinen informaatio järjestelmästä ja tutkien vastauk-

sia eri näkökulmista ja verraten vastauksia.  
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1.1 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä Sirkus Finlandiaan. Asiakastyyty-

väisyyttä selvitetään Sirkus Finlandian esityksiin, oheispalveluihin sekä niiden laatuun. 

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat sirkuksen tarjoamat palvelut eli itse näytös sekä 

oheispalvelut ja näistä muodostuva kokonaiskuva. Sirkus Finlandiassa on koettu, että 

asiakastyytyväisyyttä olisi hyvä selvittää, sillä tyytyväisyyskyselyä ei ole koskaan aikai-

semmin tehty. Asiakkaiden toiveiden ja mielipiteiden kuuntelu ja niihin reagointi auttavat 

sirkusta muokkaamaan esityksestään entistä enemmän katsojia kiinnostavan. 

 

Itselläni henkilökohtaisina tavoitteina on itsenäisen projektin suorittaminen ja työni onnis-

tunut aikatauluttaminen. Haluan oppia aikatauluttamaan työn eri vaiheita tekemäni suunni-

telman mukaisesti. Toivon, että opinnäytetyöstäni on hyötyä yritykselle ja heidän toimin-

nalleen kun he suunnittelevat tulevien vuosien kiertueita ja ohjelmistoa. Tavoitteenani on 

myös perehtyä Webropol-kyselytutkimussovelluksen toimintaan laajasti ja uskon, että so-

velluksen käytön osaamisesta voisi olla hyötyä tulevissa työtehtävissä. 

 

1.2 Työn aihe ja laajuus  

Opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyyskysely Sirkus Finlandialle. Tämä on tutki-

mustyyppinen opinnäytetyö ja sisältää yhden tekstin eli raportin. Tutkimuksen tarkoitukse-

na on saada mahdollisimman kattava palaute Sirkus Finlandian asiakkaiden näkökulmas-

ta esitykseen ja sirkuksen palveluihin. Tämän tutkimuksen kohderyhmä on Sirkus Finlan-

dian asiakkaat. Koska Sirkus Finlandian esitys vaihtuu vuosittain, tarkennettiin rajaukseksi 

ne asiakkaat, jotka kävivät katsomassa Sirkus Finlandian kauden 2014 näytöksen. Asiak-

kailla oli mahdollista vastata kyselyyn ensimmäisestä kiertuepäivästä lähtien koko kesän 

ja kysely suljettiin yhden päivän kuluttua kiertueen päättymisestä. Kysely oli siis avoinna 

aikavälillä 12.4.–3.11.2014. Kaikkien kiertuepaikkakuntien katsojilla oli mahdollisuus vas-

tata kyselyyn.  

 

Kyselyyn laitettiin sekä houkutukseksi että palkkioksi arvonta, josta voi voittaa lippupaket-

teja sirkuksen seuraavan kauden näytökseen. Kyselyn vastaukset käsiteltiin luottamuksel-

lisesti. Linkki kyselyyn laitettiin Sirkus Finlandian internetsivuille ja Facebook-sivuille. Fa-

cebookissa mainostettiin asiakastyytyväisyyskyselyä muutaman kuukauden välein. Lippu-

ja esityksiin myyvän Lippupalvelun sivuilla oli myös maininta asiakastyytyväisyyskyselys-

tä, jolloin asiakas saattoi huomata linkin kyselyyn jo lippuja ostaessa ja pystyi halutessaan 

palaamaan vastaamaan kyselyyn kun on käynyt katsomassa näytöksen.  
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1.3 Työn rakenne 

Työ alkaa johdannolla, jonka jälkeen käsitellään työn tavoitteet, laajuus ja rakenne. Seu-

raavaksi käsitellään asiakastyytyväisyyttä teoriapohjalta. Tämän jälkeen esitellään koh-

deyritystä ja toimialaa.  

 

Kohdeyrityksen esittelyn jälkeen esitellään tutkimusmenetelmä, joka on tässä työssä ky-

sely. Tutkimusmenetelmän avaamisen jälkeen käydään läpi tutkimustulokset ja vastauk-

set. Vastausten pohjalta esitetään pohdintaa siitä, miten toimintaa voisi entisestään paran-

taa. Opinnäytetyön lopussa arvioidaan työn kulkua ja omaa oppimista työn teon aikana.  

 

Tutkimukseen käytetyt lähteet ja liitteet löytyvät opinnäytetyön viimeisestä osasta. Liittee-

nä ovat myös Kauppalehden artikkelin sivut, joita on käytetty lähteenä.  

 



 

 

4 

 

 

2 Asiakastyytyväisyys  

Asiakastyytyväisyydellä tarkoitetaan yrityksen tuotteen ostaneen tai palvelua käyttäneen 

henkilön joko positiivista tai negatiivista tunnetta yritystä kohtaan yrityskontaktin jälkeen. 

Asiakkaan tyytyväisyys rakentuu henkilön odotuksista verrattuna kokemuksiin, jotka hen-

kilö saa kontaktista yrityksen kanssa. (Rope & Pöllänen 1998, 29.) Kontakti voi tapahtua 

kohdeyrityksen asiakaspalvelussa tai esimerkiksi tuotteen ostossa. Asiakastyytyväisyys 

toimii hyvänä mittarina selvitettäessä, mitkä ovat yhtiön ja sen tarjoamien tuotteiden mah-

dollisuudet menestymiseen niin tässä hetkessä kuin tulevaisuudessa. Menestys vaatii, 

että asiakastyytyväisyys säilyy positiivisella tasolla. (Rope & Pöllänen 1998, 58–59.) 

 

Tyytyväisyyden rakentumisen lähtökohtana ovat asiakkaan ennakko-odotukset yhtiötä 

kohtaan. Ihannetilanteessa asiakkaan mukaan yhtiön tuotteet ovat edullisia, toimivat täy-

dellisesti ja asiakaspalvelu on erinomaista. Nämä luovat ihanneodotukset, jotka ovat kui-

tenkin lähes mahdottomia täyttää yrityksen näkökulmasta. Tosin tämä olisi ihannetilanne 

myös yrityksen kannalta, jos jokainen asiakas kokisi yrityksen ja sen palvelut näin. (Rope 

& Pöllänen 1998, 32–33.) 

 

Ihanneodotusten sijaan asiakkaalle on yleensä jo rakentunut joku kuva yrityksestä ja en-

nakko-odotukset siitä, mitä hän tulee asiakkaan roolissa saamaan. Asiakkaalla saattaa 

olla myös melko tarkat ennakko-odotukset palveluista, jos hän on jo kokeillut yhtiötä ai-

emmin asiakkaan roolissa. Mikäli tuleva kontakti yritykseen on asiakkaalle ensimmäinen, 

on hän muodostanut usein jo jonkinlaisen näkemyksen yhtiön imagosta. Imagoon vaikut-

tavat usein muut toimialalla liiketoimintaa tekevät yritykset ja käsitys yhtiön liikeideasta. 

Asiakas on saattanut käyttää samoja palveluita samanlaisessa yrityksessä, jonka pohjalta 

on helppo rakentaa myös ennakkokuva uudesta yrityksestä. (Rope & Pöllänen 1998, 32–

33.) 

 

Asiakkaan ennakko-odotuksiin on mahdollista vaikuttaa, sillä odotukset muodostuvat 

myös markkinointiviestinnän kautta. Myös yrityksen logot, sloganit ja eri tavaramerkit vai-

kuttavat tulevan asiakkaan ennakkokäsityksiin joko positiivisesti tai negatiivisesti. Yrityk-

sen kannattaakin luoda positiivinen ennakkokuva palveluista ja tarjonnasta, joka saattaa 

hyvin toimia myös rohkaisuna tulla yrityksen asiakkaaksi. Vaikeammin kontrolloitavia ovat 

yrityksen julkisuuskuva sekä niin sanottu puskaradio, jotka rakentavat myös omilta osil-

taan asiakkaan saamaa kuvaa. Median kirjoitukset löytävät monien potentiaalisten asiak-

kaiden tietoisuuteen ja muovaavat oman kuvansa yrityksestä ja sen tuotteista. Nykyään 
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yksityishenkilöt keskustelevat tavalliseen tapaan kasvotusten, mutta myös sosiaalisen 

median kautta. Jos muut henkilöt ovat käyttäneet kyseisen yrityksen palveluja, on oma 

käsitys helppo jakaa näissä keskusteluissa myös muille. On erittäin tavallista, että interne-

tistä etsitään tietoa yrityksestä, tuotteesta tai palveluista ennen ostopäätöstä tai kontaktia 

yrityksen kanssa. (Rope & Pöllänen 1998, 32–33.) 

 

Vaikka ihmiset jakaisivat ja keskustelisivat keskenään tietyn yrityksen luomasta kokemuk-

sesta tai käsityksistä, muodostuu silti jokaiselle henkilölle aivan omanlainen kuva tästä 

yrityksestä. Näkemys on aina yksilöllinen, sillä siihen vaikuttavat myös henkilökohtaiset 

lähtökohdat. (Rope & Pöllänen 1998, 58–59.)  

 

Ennakko-odotusten lisäksi asiakkaan kontakti yrityksen kanssa antaa oman vaikutteensa 

asiakkaan tyytyväisyyteen yritystä kohtaan. Asiakkaalla on aina jonkin tarve, jota hän yrit-

tää tyydyttää yrityksen palvelun tai tuotteen avulla (Ylikoski 1999, 151). Samalla asiak-

kaan tyytyväisyys rakentuu palvelun ominaisuuksista sekä käytöstä aiheutuneista seura-

uksista (Ylikoski 1999, 151). 

 

Palvelu tai tuote, jonka asiakas ostaa, luo oman perustan asiakastyytyväisyydelle. Oste-

tun palvelun ominaisuudet vaikuttavat tyytyväisyyteen ominaisuuksista riippuen joko posi-

tiivisesti tai negatiivisesti. Palvelun ominaisuudet pitävät sisällään myös konkreettisten 

ominaisuuksien lisäksi myös aineettomia ominaisuuksia, kuten asiakaspalvelun laadun. 

Ominaisuuksien lisäksi tyytyväisyyttä luovat palvelun käytöstä aiheutuneet seuraukset, 

jotka sisältävät käytännön seurauksien lisäksi myös aiheutuneet henkiset seuraukset. 

Ostetusta tuotteesta on aina jokin käytännön seuraus, mutta joskus ostoksella tavoitel-

laankin henkisiä seurauksia, kuten esimerkiksi oman henkilökohtaisen statuksen korosta-

mista. (Ylikoski 1999, 151–152.) 

 

Koko asiakaskontaktin pohjana säilyy halu jonkin tietyn tarpeen tyydytyksestä. Joten os-

tettuaan tuotteen tai palvelun ja käytettyään sitä, asiakkaan tyytyväisyys kehittyy vielä 

riippuen siitä, saiko hän tämän prosessin aloittaneen tarpeen tyydytettyä. (Ylikoski 1999, 

151.) Lopullinen asiakastyytyväisyys saadaan, kun asiakas on ennakko-odotusten jälkeen 

päässyt kontaktiin yrityksen kanssa ja saanut ostettua ja käytettyä palveluita.   
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2.1 Tyytyväisyysasteet  

Olennainen osa asiakkaan tyytyväisyyden kehitystä ovat ennakko-odotukset ja aiemmin 

saadut kokemukset palvelusta. Nämä aiemmat kokemukset luovat pohjatason, johon uu-

den kontaktin tuomaa kokemusta verrataan. Uudet kokemukset jakautuvat siten erilaisiin 

tyytyväisyysasteisiin. Alla olevassa kuviossa (kuvio 1) on esitetty tyytyväisyysasteet.  

 

 

Kuvio 1. Asiakkaan tyytyväisyysasteet (Rope & Pöllänen 1998, 40.) 

 

Verratessa vanhaa kokemusta uuteen on mahdollista saavuttaa kolme eri lopputulosta. 

Mikäli vanha kokemus on ollut hyvä ja uutta palvelua ei koe vastaavaksi, yllättyy asiakas 

kielteisesti. Kielteisyydestä tulee pettymys, jonka taso voi myös vaihdella riippuen, kuinka 

huono kokemus oli verrattuna aikaisempaan. Lievästi pettyneet asiakkaat eivät välttämät-

tä itse valita kokemuksestaan, mutta saattavat miettiä pitkään, käyttävätkö uudelleen sa-

maa palvelua (Rope & Pöllänen 1998,41). Suuren pettymyksen kokenut pettynyt asiakas 

voi reagoida negatiivisen sanan levittämisellä, asiakassuhteen katkaisemisella ja valitta-

malla esimerkiksi palautteen muodossa. Tässä tapauksessa yrityksen on hoidettava tilan-

ne hyvin ja käsiteltävä valitus asiakkaan kannalta oikein, jolloin asiakkaan kokema petty-

mys voi johtaa jopa myönteiseen yllätykseen. (Rope & Pöllänen 1998, 41.) 
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Mikäli odotusten ja uuden kokemuksen jälkeen asiakkaan tunne yrityksen toiminnasta on 

hyvä, ovat he yllättyneet positiivisesti. Positiivinen yllätys voi olla joko lievä tai suuri.  

Vahvasti myönteisen yllätyksen asiakkaat kokevat yleensä silloin, kun esimerkiksi odotus-

taso on erityisen matala ja palvelun laatu yllättää asiakkaan täysin. Suuret ennakko-

odotukset vaikeuttavat myönteisen lopputuloksen saavuttamista, mutta loistavalla palve-

lulla se on mahdollista. Jos yrityksen työntekijä auttaa henkilökohtaisesti asiakasta vaike-

assa tilanteessa, saattaa asiakas yllättyä myös tässä tapauksessa vahvasti positiivisesti. 

Ropen & Pölläsen (1998, 43) mukaan vahvasti myönteisesti koettavia yllätyksiä esiintyy 

melko vähän suhteessa kaikkiin asiakaskontakteihin. Mikäli asiakas on kokenut vahvan 

positiivisen yllätyksen, kiittää hän todennäköisesti palvelusta omatoimisesti tai kertoo ta-

pauksesta eteenpäin samalla lisäten myönteistä tunnettuutta. (Rope & Pöllänen 1998, 43) 

 

Lievästi myönteisesti yllättynyt asiakas ei yleensä anna palautetta positiivisesta kokemuk-

sesta ainakaan itse, mutta positiivinen kokemus auttaa seuraavaa ostopäätöstä. Mikäli 

asiakassuhde jatkuu edelleen, kuuluu asiakas sitoutuneeseen asiakaskuntaan ja näin 

ollen asiakas voi suositella yritystä tuttavilleen, mikä poikii yritykselle lisää asiakaskontak-

teja. (Rope & Pöllänen 1998, 43.) 

 

On myös mahdollista, että uusi kokemus vastaa täysin asiakkaan odotuksia, jolloin uusi 

kokemus ei aiheuta tähän käsitykseen muutoksia vaan vain vahvistaa ennakkoon saatuja 

tietoja, jotka ovat joko positiivisia tai negatiivisia. Kuten aiemmin on mainittu, suuret en-

nakko-odotukset vaikeuttavat positiivisen lopputuloksen saamista, mutta myös ennakko-

odotusten täyttymistä. Jos asiakas on saanut aiemmin loistavaa henkilökohtaista palvelua, 

osaa hän odottaa tätä myös seuraavalla kerralla. Näin yritykseltä vaaditaan vähintään 

yhtä hyvää palvelua, jotta edes asiakkaan odotukset täyttyvät. (Rope & Pöllänen 

1998,42.) 

 

2.2 Tyytyväisyyden mittaaminen  

On yrityksen oma etu, että sen asiakkaat ovat tyytyväisiä ja usein omien asiakkaiden tyy-

tyväisyydestä on jokin käsitys. Kuva tyytyväisyydestä saattaa kuitenkin olla harhaanjohta-

va, jos se on rakennettu esimerkiksi vain asiakkaiden negatiivisen palautteen perusteella. 

Tyytyväisyyttä voidaan mitata asiakastyytyväisyystutkimuksella ja suoran palautteen avul-

la. Suora palaute on yksinkertainen tapa kuulla asiakasta, mutta siihen täytyy tarjota mah-

dollisuus. Kun nämä kaksi tekijää yhdistetään ja tutkitaan niitä yhdessä, saadaan koko-

naisvaltainen asiakkaiden tyytyväisyydestä yritystä kohtaan. Vastausten perusteella voi-
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daan tutkia tarkemmin, mitkä tekijät aiheuttavat tyytymättömyyttä ja miten niitä kannattaisi 

kehittää. (Ylikoski 1999, 155–156.) 

 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tekemisessä on neljä päätavoitetta, joiden avulla pyritään 

parantamaan ja ylläpitämään positiivista tyytyväisyyttä yritykseen asiakkaiden keskuudes-

sa. Ensimmäisessä tavoitteessa yritetään selvittää tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät. Tar-

koituksena on saada tietoon ne keskeisimmät tekijät, jotka yleensä vaikuttavat asiakkaa-

seen tuottaen tyytyväisyyttä. (Ylikoski 1999, 156.) Positiivisia tyytyväisyystekijöitä selvitet-

täessä voidaan huomata esimerkiksi, onko asiakas saanut mielestään hyvää palvelua, 

miten tuotevalikoima on koettu tai kuinka miellyttäviksi yhtiön ylläpitämät tilat on havaittu. 

(Aarnikoivu 2005, 67.) 

 

Toinen tavoite on mitata tämän hetken taso asiakastyytyväisyyden osalta. Selvitetään 

kuinka hyvin yritys toteuttaa tämän hetken toiminnallaan tyytyväisyyden tuottamista ja 

mihin suuntaan. Tämän hetken tilanteen selvittäminen on erittäin tärkeää, jotta saadaan 

tietoon pohjataso. Nykytason selvittyä tutkitaan toimenpiteitä, joilla tyytyväisyyden pohja-

tasoa aletaan kehittää tai ylläpitää, jos se on jo tarvittavalla tasolla. Toimenpide-

ehdotukset ovat asiakastyytyväisyystutkimusten kolmas tavoite. (Ylikoski 1999, 156.) 

 

Viimeinen ja neljäs tavoite on asiakastyytyväisyyden kehittymisen seuranta, joka samalla 

ylläpitää asiakastyytyväisyyden seurantaa myös yhden kyselyn jälkeen (Ylikoski 1999, 

156). Kun kaikki elementit on selvitetty ja uudet kehitysehdotukset otettu käyttöön, täytyy 

tyytyväisyyden muuttumista seurata tasaisin väliajoin. Seuranta auttaa analysoimaan teh-

tyjen toimenpiteiden toimivuutta ja uusien toimenpiteiden arviointia. (Aarnikoivu 2005, 67.)  
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3 Kohdeyrityksen esittely  

Sirkus Finlandia on Suomen tunnetuin, pitkäaikaisin ja ainoa kansainväliset mitat täyttävä 

sirkus (Rehn 2012, 141). Sirkus Finlandia edustaa vanhaa perinteistä sirkusta ja se on 

ECA European Circus Associationin eli Euroopan Sirkusjärjestön jäsen. Sirkus kiertää 

ympäri Suomea seitsemän kuukauden ajan. Kiertue alkaa yleensä huhtikuun alussa Kar-

jaalta ja päättyy loka-marraskuussa Helsinkiin. (Sirkus Finlandia 2014 a.) Pohjoisin esiin-

tymispaikka on Ivalo ja eteläisin Hanko (Rehn 2012, 141). Sirkus esiintyy noin 120:llä 

paikkakunnalla ja kiertuelista on lähes samanlainen joka vuosi. Sirkus Finlandian sirkus-

teltta tarvitsee tarpeeksi ison kentän, johon se voidaan pystyttää, joten kaikkein pienimmil-

le kentille ei ole mahdollista mennä esiintymään. (Jernström 2.11.2014.)  

 

Teltan lisäksi tarvitaan tilaa ajoneuvoille ja perävaunuille, joita on kymmeniä. Jos kentällä 

riittää tilaa ja paikkakunnalla ollaan monta päivää, pystytetään myös etuteltta, jonka pinta-

ala on 14x46 metriä laajimmillaan. Etutelttaan mahtuvat kioskivaunut ja se toimii samalla 

myös sateensuojana. (Sirkus Finlandia 2014 a.)  

 

Näytöksiä on kauden aikana noin 250 (Jernström 2.11.2014). Sirkuksella on alusta lähtien 

ollut suuren sirkuksen normaali kahden tunnin ohjelma väliaikoineen. Esitykset alkavat 

yleensä arki-iltaisin klo 18.30 ja viikonloppuisin suurimmissa kaupungeissa klo 13.00 ja 

17.00. Katsomossa on 1150 numeroitua istumapaikkaa. Pyöreän esiintymismaneesin hal-

kaisija on sisäreunoilta 12 metriä. (Sirkus Finlandia 2014 a.)  

 

Kaudella 2014 pääsylippujen hinnat olivat 16,00–32,00 euroa riippuen katsomosta ja 

alennusryhmästä. Sirkus Finlandia tekee yhteistyötä S-ryhmän ja Veikkauksen kanssa, 

joten S-Etukortilla ja Veikkauskortilla saa pääsylippujen hinnasta alennusta. Yritysten on 

mahdollista ostaa henkilökunnalleen tai asiakkailleen yrityslippuja, joiden minimitilaus on 

20 kappaletta. Sirkus järjestää myös tilausnäytöksiä, jolloin voi varata koko näytöksen tai 

osan katsomosta. Tilausnäytösten määrä on vähentynyt viime vuosina. (Jernström, 

2.11.2014.) 

 

Sirkus Finlandia on toiminut vuodesta 1976 alkaen. Vuonna 2002 perustettiin yhtiö Fincirk 

Oy, joka vastaa Sirkus Finlandian toiminnasta. (Jernström 20.3.2015.) Fincirk Oy:n omis-

tavat sirkusperheen jäsenet Carl-Johan Jernström, Maria Jernström ja Leena Jurvakai-

nen. Sirkuksen kotipaikka on Raasepori. Toimitusjohtajana on Carl-Johan Jernström. Sir-

kuksen henkilöstön määrä vaihtelee vuodenaikojen mukaan ja esityskaudella on noin 80 
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työntekijää ja talvella vain kymmenen. Vuonna 2013 liikevaihto oli 4,9 miljoonaa euroa. 

(Launonen 2014, 14-15.) 

 

Työntekijöiden joukko koostuu esiintyjistä, orkesterista, reilusta paristakymmenestä telt-

tamiehestä, sirkuksen muusta henkilökunnasta ja omistajaperheestä (Rehn 2012, 141). 

Monilla työntekijöillä koko perhe osallistuu sirkustyöhön kiertueen aikana. Työskentelin 

itse kiireapulaisena kioskissa ja pääsin näkemään, mitä kaikkea tapahtuu myyntikioskeis-

sa koko näytöspäivän aikana. Tilanteen vaatiessa työntekijät auttava toinen toistaan te-

kemällä töitä yhteisesti.  

 

Sirkus Finlandian ohjelmisto vaihtuu vuosittain. Kansainvälisesti tunnetut esiintyjät ja oh-

jelmanumerot seulotaan suurilla sirkusfestivaaleilla talvikuukausien aikana. Kymmenpäi-

väinen Monte Carlon Kansainvälinen Sirkusfestivaali on yksi tärkeimmistä tapahtumista. 

Tammikuussa pidettävä festivaali on maailman suurin ja arvostetuin jokavuotinen sirkus-

tapahtuma. Sirkusfestivaaleille osallistuu esiintyjiä, sirkusperheitä ja erilaista sirkusväkeä 

ympäri maailmaa. Sirkus Finlandian henkilökunnasta osallistuu lähes 30 henkeä vuosit-

tain. (Rehn 2012, 141–142.) 

 

”Sirkus Finlandiassa on kolmen vuosikymmenen kuluessa esiintynyt lähes 1000 artistia 

kaikilta mantereilta ja yli 20:stä maasta” (Taivalsaari 2006, 299). Tämän vuoden ohjelmis-

tossa esiintyivät seuraavat artistit: Adole Brothers, Andrejs Fjodorov, Calle Jernström, 

Costin, Gabi Donnert ja Latoya Donnert,, Heidi Mary, Jean Rocher Delalune, Prof. Bluffo, 

Robin Valencia, Sandor Donnert, The Catastrof Brothers ja Totti Alexis. Mukana kiertueel-

la on myös Sirkus Finlandian Big Band. Esiintyjät ovat kotoisin ympäri maailmaa ja tänä 

vuonna esiintyjiä oli noin 15:stä eri maasta. (Jernström 2.11.2014.)  

 

 Adole Brothers on yksi erikoisalansa suosituimmista pareista tällä hetkellä. Etiopia-

laiset taiteilijat esittävät numeron nimeltä Ikariset leikit. Jalkajonglööri pyörittelee ja 

heittelee jaloillaan toista jalkajonglööriä. (Käsiohjelma 2014.) 

 

 Latvialainen Andrejs Fjodorovs tuo esitykseensä 30 kaunista kyyhkyä. Fjodorovs 

on esiintynyt kaikissa tunnetuimmissa eurooppalaisissa sirkuksissa ja osallistunut 

moniin kansainvälisiin sirkusfestivaaleihin. (Käsiohjelma 2014.) 

 

 Sirkustirehtööri Calle Jernström ja jonglööri Sandor Donnert esiintyvät yhdessä pa-

rijonglöörausnumerossa (Launonen 2014, 14). 
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 Romanialaissyntyinen Costin esittää trampoliini- ja akrobatiaesityksen, jossa riittää 

energisyyttä (Käsiohjelma 2014).  

 

 Unkarilainen Gabi Donnert perheineen tunnetaan yhtenä Euroopan parhaista he-

voskouluttajista (Launonen 2014, 14). Hän esiintyy Latoya Donnertin kanssa ja 

apuna on Sandor Donnert.  

 

 Heidi Mary on Koulutuskeskus Salpauksen sirkuslinjalta valmistunut nuori sirkusar-

tisti. Hän yhdistää intohimonsa luisteluun ja ilma-akrobatiaan. (Käsiohjelma 2014.) 

 

 Luxemburgista kotoisin oleva Jean Rocher Delalune tarjoaa silmänkääntötemppu-

ja. Hänen uusklassinen tyylinsä on vienyt häntä maailman eri kolkkiin ja hän on 

esiintynyt useissa kansainvälisissä televisio-ohjelmissa. (Käsiohjelma 2014.) 

 

 Sirkuksen kuuluttajan tehtäviä hoitaa suomalainen Prof. Bluffo omalla klovnimai-

sella tavallaan. Hän on ollut mukana Sirkus Finlandiassa myös kymmenen vuotta 

sitten. Prof. Bluffon hahmo syntyi vuonna 1991. (Käsiohjelma 2014.) 

 

 Amerikkalainen Robin Valencia on Euroopan ainoa naispuolinen ihmistykinkuula ja 

yksi harvoista koko maailmassa. Hänen esityksestään ei jännitystä puutu. (Käsioh-

jelma 2014.) 

 

 The Catastrof Brothers on keskieurooppalainen akrobatia- ja trapetsiduo (Launo-

nen 2014, 14–15). Heidän koomisessa esityksessä käytetään kuumailmapalloa ja 

vanhahtavia hahmoja (Käsiohjelma 2014). 

 

 Klovni Alexis Totti on kotoisin Espanjasta, mutta hänen taitonsa lumoavat yleisöjä 

ympäri maailmaa. Hän on esiintynyt muun muassa Ranskan suurimman sirkus-

show´n La grande fête Lilloise du Cirquen maskottina ja toisena juontajana.  Sirkus 

Finlandiassa hän on mukana jo toista kertaa. (Käsiohjelma 2014.) 

 

 Big Band koostuu yhdeksästä muusikosta, jotka ovat kotoisin Ukrainasta (Jern-

ström 24.2.2015). 
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Sirkus Finlandian kioskit tarjoavat asiakkaille ennen esitystä ja esitysten väliajoilla hot 

dogeja, pop cornia, jäätelöä, makeisia, virvokkeita sekä matkamuistoja, kuten pehmoleluja 

ja valohyrriä. Väliajalla on myös mahdollista ratsastaa hevosella tai ponilla.  

 

Sirkus Finlandia on vastaanottanut Taiteen keskustoimikunnan valtionpalkinnon vuonna 

2002. Palkinto luovutettiin sirkustirehtööri Carl-Gustav Jernströmille ja hänen puolisolleen 

Leena Jurvakaiselle. 13 000:n euron palkinto myönnettiin heidän ansioistaan Sirkus Fin-

landian perustajina ja vetäjinä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2002.) 

 

Sirkus Finlandialla on juhlavuosi vuonna 2016 sirkuksen täyttäessä 40 vuotta. Italiasta 

tilataan uusi teltta, jonka hinta on 120 000 euroa (Launonen 2014, 14). Nykyinen teltta on 

valmistettu vuonna 2009 Italiassa ja se vaatii noin 50 x 50 metrin kokoisen alueen (Sirkus 

Finlandia 2014 a). 

 

3.1 Toimiala  

Sirkus Finlandia edustaa perinteistä sirkusta. Perinteisen sirkuksen lajeja ovat liikekomiik-

ka, eläinnumerot, taikatemput ja akrobatia. Ohjelmanumerot ovat tietyn mittaisia ja nume-

roiden keskipituus on noin kahdeksan minuuttia. Esityspaikkana toimii sirkusteltan pyöreä 

maneesi, joka on päällystetty sahanpurulla tai hiekalla. Sirkuksen juontaja esittelee kaikki 

esiintyjät ohjelmanumeroineen ja sirkusorkesteri soittaa esiintymismusiikkia numeroihin ja 

viihdyttää yleisöä. (Purovaara 2005, 90–94.) Sirkuksen koko illan ohjelma koostuu vaihte-

levista esityksistä ja ohjelmanumerot vaikeutuvat loppua kohden. Perinteiseen sirkukseen 

mielletään punainen väri muun muassa teltassa ja valoissa, kuten myös sirkustirehtöörit 

univormuissaan, punanenäiset ja isokenkäiset pellet sekä eläintenkesyttäjät. Mielikuvat 

ovat muodostuneet sirkuksen pitkän historian aikana ja vakiintuneet eri sirkusten käytän-

töihin. (Guy 2005, 22.) 

 

Perinteisen sirkuksen ohelle on muokkautunut uusi sirkus, jota kutsutaan myös nykysir-

kukseksi. Nykysirkus saapui Suomeen vähitellen 1990-luvun alun jälkeen. Ensimmäinen 

suomalainen nykysirkuksen ryhmä perustettiin vuonna 1996 ja se on nimeltään Circo Ae-

reo. Perustajajäseninä toimivat Jani Nuutinen ja Maksim Komaro, jotka olivat aloittaneet 

uransa jonglöörauksen ja taikuuden parissa. (Purovaara 2005, 184–186.)  

 

Nykysirkus on saanut vaikutteita perinteisen sirkustaiteen lisäksi myös tanssista, musiikis-

ta ja elokuvista sekä teatterista. Laajojen vaikutteiden myötä monentyyppisiä näyttäviä 
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esityskokonaisuuksia voidaankin kutsua nykysirkukseksi, vaikka ne saattavat erota toisis-

taan merkittävästi ja muistuttaa muita taiteen lajeja. (Taivalsaari 2006, 89.) Nykysirkus 

esiintyy useimmiten esimerkiksi näyttämöllä teatterin tapaan tai erilaisilla festivaaleilla ja 

tilaisuuksissa.  

 

Nykysirkuksen suurin ulospäin näkyvä muutos liittyi eläinesityksiin. Uuden sirkuksen esi-

tyksistä puuttuu lähes kokonaan perinteiseen sirkukseen olennaisesti kuuluneet eläinnu-

merot. Syynä tähän olivat muun muassa hankalat käytännön asiat ja erilainen taiteelli-

suus, johon eläimiä ei liitetä. Eläimiä saatetaan käyttää aiheena, mutta eläinhahmoja esit-

tävät tuolloin ihmiset tai ne luodaan tekniikan avulla. (Purovaara 2005, 169–170.) 

 

Suomeen vuonna 2002 perustettu Cirko -niminen yhdistys on toiminut suomalaisen ny-

kysirkuksen edistäjänä. Samaa Cirko-nimeä kantava Uuden sirkuksen keskus on auttanut 

sekä edistänyt sirkuksen toimintaa ja tarjonnut työskentely- ja esitystiloja sirkusalan toimi-

joille. Uuden sirkuksen keskus avasi toimitilat vuonna 2011 Helsingin Suvilahteen. Lähes 

20 ammattilaisryhmää harjoittelee näissä Cirkon Uuden sirkuksen tiloissa, joka toimii 

myös näyttämönä vuosittaisille esityksille ja festivaaleille. (Cirko 2013.) 

 

Yksi tunnetuimmista nykysirkuksista on kanadalainen Cirque du Soleil, jonka tarina alkoi 

vuonna 1984. Sirkuksessa tuotetaan vuosittain uusia esityksiä, joita esitetään ympäri 

maailmaa useilla eri esiintyjillä. (Purovaara, 2005, 158.) Tällä hetkellä sirkuksella on 4000 

työntekijää maailmanlaajuisesti ja artisteja on yli 1300. Montrealin kansainvälisessä toimi-

pisteessä työskentelee lähes 1500 työntekijää. Esityksissä ja sirkuksen ydinhenkilöstössä 

on mukana yli 50 kansallisuutta ja sirkuksessa puhutaan yli 25:tä kieltä. (Cirque du Soleil 

2014.)  

 

Nykyään sirkusammattilaiseksi on mahdollista opiskella ja suorittaa asianmukainen tutkin-

to. Myös useimmat suomalaiset nuoret sirkusartistit ovat tänä päivänä kouluttautuneet 

sirkusalan ammattilaisiksi asianmukaisessa koulussa, kun taas aiemmin sirkukseen haet-

tiin töihin itseoppineena ja kovasti harjoitelleena (Taivalsaari 2006, 62). 

 

Sirkus hyväksyttiin vuonna 1980 osaksi opetusministeriön rahoittamaa Nuorison taideta-

pahtuma –järjestelmää ja samoihin aikoihin alettiin jakaa sirkusartisteille ensimmäisiä apu-

rahoja ja taitelijaeläkkeitä (Taivalsaari 2006, 92). Sirkuksen ammatillinen koulutus alkoi 

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa vuonna 1994. Turusta Taideakatemiasta 

valmistuu esiintyjiä ja pedagogeja. (Sirkusinfo 2014.) 
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Sirkuskoulutusta täydentää 2000-luvulla aloittanut toisen asteen koulutus Lahden koulu-

tuskeskus Salpauksessa, jossa on mahdollista opiskella sirkusartistiksi. Koulutuksen kes-

to on kolme vuotta ja opiskelu on päiväopiskelua. Oppimisessa painotetaan sirkusteknistä 

harjoittelua, ilmaisua ja työelämää vastaavaa esitysten toteuttamista. Pääosin opiskelu on 

fyysistä harjoittelua, mutta teoriaa opiskellaan myös, jotta kokonaiskuva alalla toimimises-

ta selkeytyy. (Koulutuskeskus Salpaus 2014.)  

 

Sirkuskoulujen suosio on kasvanut viimeaikoina ja lapset ovat innokkaimpia sirkuksen 

harrastajia. Harrastajia on Helsingin seudulla jo yhteensä noin 2500 ja heistä 80 prosent-

tia on alle 16-vuotiaita. Etelä-Suomessa on useita sirkuskouluja ja näistä Helsingin lähi-

seuduilla yli kymmenen, kuten Cirkus Helsinki, Espoon esittävän taiteen koulu, Hakasirkus 

Hyvinkäällä, Linnanmäen Sirkuskoulu, Sirkuskoulu Woltti, Pukinmäen Sirkuskoulu, Sirkus 

Keikaus, Sirkus Pisara Kirkkonummella, Sirkus Magenta, Tikkurilan teatteri- ja sirkuskou-

lu, Tonttukoulu ja Sirkus Sirius Mäntsälässä. (Helsingin Sanomat 2014.) Vantaalla Tikkuri-

lan Teatteri ry ylläpitää Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulua, jossa on mahdollista saada 

taiteen perusopetuslain mukaista opetusta teatteri- ja sirkustaiteessa. Sirkustaidetta opis-

kelee yhteensä 90 oppilasta kahdeksassa eri ryhmässä. Nuoret ja lapset voivat myös 

osallistua erillisille lyhytkursseille ja iltapäivätoimintaan. (Tikkurilan Teatteri- ja sirkuskou-

lu.) 

 

Etelä-Suomen lisäksi sirkuskoulutusta saa myös muualla maassa. Tampereella toimiva 

Sorin Sirkus aloitti toimintansa kaupungin Nuorisotoimen alaisena kerhona vuonna 1985. 

Taiteen perusopetuksen tarjoaminen aloitettiin Sorin Sirkuksessa vuonna 1993 ensim-

mäisten joukossa Suomessa. (Sorin Sirkus.) Tällä hetkellä sirkuskoulussa on lähes 400 

oppilasta. Kaikenikäisten on mahdollista harrastaa sirkuskoulussa oman tason ja innos-

tuksen mukaan. Aikuisille on sirkuskoulun lisäksi mahdollisuus tutustua sirkukseen työhy-

vinvointipäivien muodossa. (Sorin Sirkus Ry.)  

 

3.2 Sirkuksen historiaa  

Suomessa ensimmäinen sirkusseurue esiintyi 212 vuotta sitten ja esiintymispaikkana oli 

Turku. Ranskalainen Jean Lustrén seurueineen saapui Tukholmasta Kupittaalle reiluksi 

kuukaudeksi. Tämän jälkeen sirkustaiteilijoita vieraili Venäjältä ja Ruotsista ja jopa tunnet-

tuja sirkusnimiä saattoi nähdä Suomessa. (Sirkus Finlandia Historia.) 
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Suomalainen kiertävä sirkus lähti ensimmäistä kertaa liikkeelle kesällä vuonna 1896. Du-

canderin veljesten sirkuksen ensimmäinen näytös pidettiin Terijoella ja he esiintyivät isos-

sa 2000:n hengen teltassa. Sirkus kiersi Turussa, Tampereella, Vaasassa ja Helsingissä. 

Sirkusseurue muuttui kiertueen aikana ja seurue oli kasvanut syksyyn mennessä 70:een 

henkeen kun kesällä seurueeseen oli kuulunut vain 50 henkeä. Myös ohjelmanumerot 

olivat muuttuneet, eli joitakin numeroita jäi pois ja uusia numeroita tuli tilalle. Kuukauden 

esiintymisen jälkeen yleisömäärä väheni Helsingissä ja sirkusveljesten suunnitellessa 

siirtymistä ulkomaille sirkus meni lopulta konkurssiin vuoden 1899 elokuussa (Taivalsaari 

2006,18.) 

 

Kiertävien tivolien voidaan sanoa olleen yksi sirkusta ylläpitävä voima. Tivoleissa oli sir-

kusteltta, jossa saattoi katsoa näytöksiä päivittäin. Tivoleissa työskenteli ulkomaisia ja 

kotimaisia taiteilijoita ja tivolit tarjosivatkin hyviä työtilaisuuksia taiteilijoille. 

  

Sirkus Finlandia perustettiin vuonna 1976 ja omistajana toimii Jernströmien perhe. Sirkuk-

sen ensi-ilta oli 20.4.1976 Tammisaaressa. Muita kotimaisia sirkuksia ovat olleet Sirkus 

Sariola, Zoo-sirkus ja Felix-Bonn- Eurooppa- sirkusketju. (Taivalsaari 2006,150.)  

 

Sirkus Finlandian perustaja ja pitkäaikainen omistaja Carl-Gustav Jernström oli työsken-

nellyt sirkuksessa ennen oman yrityksen perustamista. Hän aloitti telttatyömiehenä Cirkus 

Scalassa ruotsissa vuonna 1967. (Rehn 2012, 142–143.) Vuonna 1969 Carl-Gustav toimi 

telttamestarina ja sirkus kiersi myös Suomessa. Hän sai paljon oppeja sirkuksesta ja kan-

sainvälisyydestä Scalassa ja muissakin sirkuksissa. (Taivalsaari 2006, 110.)  

 

Vuonna 1976 Carl-Gustav Jernström, Sven Berglund ja Hans Condradsen perustivat osa-

keyhtiön nimeltä Oy Axaba Ab (Taivalsaari 2006, 144). Sirkus Finlandian aloitellessa toi-

mintaansa huvivero oli 20 prosenttia. Huvivero oli maksettava pääsylipputuloista ja sen 

määrä oli arvioitava etukäteen. (Rehn 2012, 146.) Sirkusväki kuitenkin painosti aktiivisesti 

ja huvivero alennettiin kymmeneen prosenttiin vuoden 1977 alusta (Taivalsaari 2006, 

156). Presidentin asetuksella huviveron kerääminen päätettiin lopettaa 15.8.1980 (Taival-

saari 2006, 258). Nuorisosirkustoiminnan käynnistyminen ja Sirkus Finlandia perustami-

nen ovat olleet positiivinen asia sirkustoiminnalle samoin huviveron poistuminen.  

 

Sirkus Finlandian menestys on ollut vaihtelevaa ja voidaan sanoa, että ensimmäiset 

kymmenen vuotta menivät melko hyvin. Vuonna 1986 voimaantullut norsukielto vaikutti 
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katsojamääriin ja luvut kääntyivät laskuun jopa kymmeniä prosentteja vuodessa. (Sirkus 

Finlandia 2014 b.)  

 

Sirkuksen toiminnassa tapahtui 1990-luvun alussa paha takaisku. Tällöin Suomea koetteli 

historian pahin lama ja sirkus ajautui konkurssiin tuhansien muiden yritysten joukossa. 

Epäonnistuminen käännettiin kuitenkin menestykseksi kovalla työllä. Sirkus Finlandia on 

nyt suositumpi kuin koskaan aiemmin. (Rehn 2012, 141.)  
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4 Kyselytutkimus  

Kyselytutkimus tehtiin toimeksiantona Sirkus Finlandialle. Tässä luvussa kerrotaan kysely-

tutkimuksen toteuttamisesta. Tässä esitellään tutkimusmenetelmä, kyselylomakkeen ra-

kenne ja tutkimuksen reliabiliteetti. ja validiteetti.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmä  

Tutkimusmenetelmäni on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Kvantitatiivista tutki-

musta käytetään silloin, kun halutaan saada vastaus kysymyksiin: Mikä? Missä? Paljon-

ko? Kuinka usein? (Heikkilä 2004, 16–17.) Suurin osa tutkimuslomakkeen kysymyksistä 

on strukturoituja kysymyksiä, eli niissä on annettu vastausvaihtoehtoja. Tällöin vastaajalle 

annetaan valmiit vaihtoehdot, joista hän saa valita itselleen sopivimman vaihtoehdon. Ky-

selyssä on myös avoimia kysymyksiä, joissa vastaajat saivat esittää ja perustella omia 

mielipiteitään tulevista kiertuepaikkakunnista ja kiinnostavista ohjelmanumeroista tai artis-

teista.  

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen aineistokeruumenetelmiä ovat yleensä esimerkiksi lomake-

kyselyt, www-kyselyt tai kokeelliset tutkimukset. Myös strukturoidut haastattelut ovat tyy-

pillisiä aineistonkeruumenetelmiä. Kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia voidaan havainnol-

listaa taulukoin tai kuvioin. (Heikkilä 2004, 13–16.)  

 

4.2 Kyselylomakkeen rakenne  

Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta (liite 1). Kyselylomakkeen ulkonäkö 

oli sirkuksen yhteyshenkilön toiveesta selkeä ja kysymykset oli numeroitu juoksevasti. 

Lomake testattiin ennen julkaisua tuttavilla ja opinnäytetyön ohjaaja kertoi myös oman 

mielipiteensä lomakkeeseen. On tärkeää, että kyselylomake ei ole liian pitkä, jotta vastaa-

ja jaksaa vastata kysymyksiin.  

 

Kysely koostui taustatietoja koskevista kysymyksistä ja varsinaisista kysymyksistä. Taus-

tatiedoissa kysyttiin sukupuolta, ikää ja kenen kanssa näytöstä käytiin katsomassa. Seu-

raavissa kysymyksissä vastaajat arvioivat ohjelmaa, oheispalveluita, esiintyjiä ja kiertue-

aikataulua. Kyselylomakkeessa useimpiin kysymyksiin tarjottiin valmiit vastausvaihtoeh-

dot, joista lomakkeen täyttäjä sai vapaasti valita sopivan vastauksen. Monivalintakysy-

myksessä ja vastausvaihtoehdoissa oli asteikko yhdestä viiteen. Yksi tarkoitti, ettei vaih-

toehto ollut mieleinen ja viisi, että vaihtoehto oli erittäin hyvä.  
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Sirkus Finlandian kanssa oli etukäteen keskusteltu, millaisia tietoja he haluaisivat kyselyn 

avulla saada. Kysymyksinä ei voinut olla pelkästään monivalintakysymyksiä, sillä kysy-

mysten oli katettava niin useita eri aihealueita kiertueen esiintymispaikoista oheispalvelui-

hin ja kiinnostavimpiin artisteihin. Kyselyn lopussa vastaaja sai vapaasti kertoa avoimessa 

kentässä toiveensa, millaisia esityksiä haluaisi nähdä tulevaisuudessa.  

 

Kysely asetettiin aktiiviseen tilaan 12.4.2014, jolloin linkki kyselyyn aukesi. Tällaisen niin 

kutsutun julkisen linkin avulla vastaajaa ei pystytä tunnistamaan ja sama vastaaja voi vas-

tata kyselyyn tarvittaessa useamman kerran (Webropol). Oli kuitenkin mahdollista rajata 

saman vastaajan vastausten määrää julkisessa kyselyssä, sillä internetselaimeen jää 

eväste vastaamisen jälkeen. Internetsivu tunnistaa evästeen ja pystyy näin estämään vas-

tauksen samalta koneelta toisen kerran.  

 

Kyselylomakkeen saatekirjeenä toimi Facebook-päivitys, jossa kerrottiin asiakastyytyväi-

syyskyselystä ja että kysely toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun 

kanssa. 

 
4.3 Reliabiliteetti  

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten tarkkuutta. Tutkimuksen aikana on tärkeää, 

että tutkija toimii tarkasti ja kriittisesti. Virheitä voi sattua esimerkiksi tietoja käsiteltäessä ja 

tuloksia tulkitessa. Tulokset voivat olla sattumanvaraisia, jos otoskoko on liian pieni. On 

myös huomioitava, että otos edustaa koko tutkittavaa perusjoukkoa eikä vain joitakin sii-

hen kuuluvia ryhmiä. (Heikkilä 2004, 30.) 

 

Reliabiliteetti tiedostettiin kokoajan kyselyn ollessa julkisena ja vastausmäärää tarkkailtiin 

jatkuvasti toivoen sen nousevan hyvän luotettavuuden vaatimalle tasolle. Pohdittiin samal-

la keinoja lisätä vastausmäärää, mikäli määrä olisi vaikuttanut jäävän liian matalaksi. Täl-

löin Sirkus Finlandiaa olisi pyydetty tiedottamaan kyselystä vielä aktiivisemmin sen omissa 

kanavissaan. Koska vastausmäärä kohosi hyvää tahtia, ei enempää tiedotusta koettu tar-

peelliseksi.  

 

Kyselyä ennen todettiin, että mikäli yksi vastaaja pääsee vastaamaan kyselyyn useaan 

kertaan, saattaa se vaikuttaa negatiivisesti luotettavuuteen. Tätä ehkäisemään käytettiin 

Webropol-sovelluksen asetuksia, jotka mahdollistivat evästeiden käytön kyselyn tekijöiden 

internetselainten tunnistamiseen. Järjestelmä havaitsee evästeen selaimesta, jota on käy-
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tetty jo aikaisemmin kyselyn vastaamiseen ja pystyy estämään lomakkeen täytön uudes-

taan.  

 

Asetus ei ole täysin varma, sillä vastaaja voi käyttää toista internetselainta, tietokonetta tai 

muuta päätelaitetta kyselyn vastaamiseen uudestaan. Lisäksi evästeiden kaltaiset tiedos-

tot on mahdollista poistaa selaimen muistista, jolloin Webropolkaan ei tunnista, että ky-

seessä on sama henkilö. Tätä riskiä ennakoidessa ei kuitenkaan uskottu sen tuovan suur-

ta vaaraa kyselyn reliabiliteetille. Evästeiden poistaminen tai uusien internetselainten la-

taaminen ja asentaminen eivät ole jokapäiväisiä toimia tietokoneella ja vaativat käyttäjältä 

perehtymistä asiaan.  

 

4.4 Validiteetti  

Validiteetti eli pätevyys tulee ottaa huomioon tutkimusta tehdessä. Jos tutkija ei ole etukä-

teen asettanut täsmällisiä tavoitteita tutkimukselleen, saattaa hän helposti tutkia vääriä 

asioita. Mitattavat käsitteet ja muuttujat pitää olla tarkoin määriteltyjä, jotta mittaustulokset 

ovat valideja. (Heikkilä 2004, 29.) Kysely- ja haastattelututkimuksissa validiteettiin vaikut-

taa juuri se, miten onnistuneita kysymykset ovat ja miten ne tukevat tutkimuskysymyksiä.  

 

Sirkus Finlandian kyselyn validiteetti pyrittiin ottamaan huomioon kysymyksiä tehdessä ja 

validiteetti yritettiin varmistaa laatimalla kysymykset yhdessä tutkimuksen toimeksiantajan 

kanssa. Sirkus Finlandian yhteyshenkilöllä oli selkeä kuva, mitä tutkimuksella halutaan 

selvittää ja kysymykset rakennettiin näin tukemaan kyselyn tarkoitusperiä ja tutkimusky-

symyksiä.  

 

Kysymyksen validiteettiin liittyen tuloksia tarkastellessa kysymyksestä yhdeksän havaittiin 

olevan riski tulla väärinymmärretyksi. Kysymyksessä yhdeksän vastaajaa pyydettiin valit-

semaan esiintyjistä kaksi parasta ja kaksi huonointa. Koska sekä parhaat että huonot kä-

siteltiin samassa kysymyksessä, oli mahdollista, että vastaaja luuli valitsevansa neljää 

parasta ja laittavansa niitä paremmuusjärjestykseen. Väärinymmärrys kävi ilmi avoimissa 

kommenttikentissä, joihin vastaajat olivat itse kirjoittaneet ymmärtäneensä kysymyksen 

yhdeksän väärin.  

 

Osa vastaajista kommentoi samaisissa avoimissa kentissä kysymystä yhdeksän epärei-

luksi, sillä heidän mielestään yksikään esiintyjä ei ollut huono. He olivat selvästi ymmärtä-

neet kysymyksen idean oikein, mutta kieltäytyivät valitsemasta huonoa ja huonointa esiin-
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tyjää. Kysytyn vaihtoehdon sijaan he olivat valinneet huonot esiintyjät sattumalta. On 

mahdollista, että jotkut vastaajat ovat käyttäytyneet kysymyksen yhdeksän kohdalla sa-

malla tavalla ja ovat valinneet huonot tai jopa hyvät esiintyjät sattumanvaraisesti. Tässä 

tapauksessa valinta saattaa hyvin kohdistua vaihtoehtoihin lähimpänä valintaruutuja, jotta 

vastaaja pääsee vain mahdollisimman nopeasti pois huonolta tuntuvasta kysymyksestä.  

 

Muista kysymyksistä ei saatu samanlaisia kommentteja, eikä mikään muukaan tekijä vii-

tannut niiden validiuden kärsineen väärinymmärryksen tai mielipide-erojen takia. Muut 

kysymykset ovat tällä perusteella valideja.  
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5 Tulokset  

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella annetaan Sirkus Finlandialle kehitysehdo-

tuksia ohjelman ja palveluiden parantamiseksi. Kyselyyn vastasi yhteensä 498 henkilöä 

vuoden 2014 kiertueen aikana. Kyselylomakkeessa oli 11 varsinaista kysymystä, joista 

yhdeksään kysymykseen piti vastata ja kahteen avoimeen kysymykseen sai vastata, mi-

käli halusi. Kysymys numero 12 oli yhteystietoja varten, mikäli halusi osallistua lippupaket-

tien arvontaan.  

 

5.1 Taustatiedot  

Kyselylomakkeessa kysyttiin ensimmäisenä vastaajien taustatietoja. Taustatietoina selvi-

tettiin vastaajien sukupuoli, ikä ja kenen kanssa kävi katsomassa näytöksen. Näiden tieto-

jen selvittämistä pidettiin tärkeänä, jotta Sirkus Finlandia saisi tietoa, minkälaisia asiakkai-

ta heillä käy eniten ja miten suurimmalle kävijäjoukolle suunnattuja palveluita voisi kehit-

tää.  

 

Vastaajien sukupuolijakauma jakautui melko epätasaisesti. Kyselyyn vastasi yhteensä 

498 henkilöä, joista naisia oli 377 henkilöä (76 %) ja miehiä 121 henkilöä (24 %). Voidaan 

todeta, että naiset vastasivat kyselyyn aktiivisemmin kuin miehet. Tämä ei kuitenkaan 

kerro sitä, paljonko koko kauden katsojista oli naisia ja miehiä, sillä vain osa kävijöistä 

vastasi tähän kyselyyn. Vastaajien sukupuolijakauma on esitetty alla olevassa kuviossa.  

 

 

Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma  
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Vastaajien ikäjakaumaa tarkastellessa voidaan todeta, että suurin osa vastaajista oli 30–

45-vuotiaita ( 52 %) ja toiseksi suurin ikäryhmä oli 46–65-vuotiaat (19 %). Vähiten 

vastanneita oli yli 65-vuotiaiden ikäluokasta (2 %).  

 

Kuviosta nähdään, että sirkuksen asiakkaina on paljon 30–45-vuotiaita ja tämä tulee ottaa 

huomioon, sillä he myös voivat olla aktiivisimpia sähköiseen kyselyyn vastanneita. 

Vastaajista 260 henkilöä edustaa 30–45-vuotiaiden ikäryhmää ja 11 henkilöä yli 65-

vuotiaiden ikäryhmää. Vastaajien ikäjakauma on esitetty alla olevassa kuviossa.  

 

 

Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma  

 

Seuraavassa kuviossa on esitetty vastaajien ikäjakauma prosentteina. Kuvio havainnollis-

taa sen, että lähes puolet vastaajista kuuluu 30–45-vuotiaiden ikäryhmään ja vastaavasti 

toinen puolisko on jakautunut nuorempien ja vanhempien ryhmiin. Kuvio on esitetty seu-

raavalla sivulla.  
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Kuvio 4. Ikäjakauma prosentteina  

 

Kyselyyn vastanneista 168 henkilöä ilmoitti käyneensä katsomassa näytöksen lapsen/ 

lasten kanssa. Suurta eroa ei ollut toiseksi isoimpaan vastaajaryhmään, jotka ilmoittivat 

käyneensä puolison ja lapsen/lasten kanssa. Heitä oli 166 henkilöä. Pääsääntöisesti lap-

sen/lasten ja puolison ja lapsen/lasten kanssa näytöksen kävi katsomassa yhteensä 334 

vastaajaa. Kyselyyn vastanneista vain 22 henkilöä ilmoitti katsoneensa näytöksen yksin.  

 

Vastausten perusteella sirkukseen tullaan nimenomaan lasten kanssa ja tämä tulisi ottaa 

huomioon esimerkiksi ohjelmistoa suunnitellessa. Alla oleva pylväsdiagrammi havainnol-

listaa vastauksia.  

 

Kuvio 5. Vastaajien seuralaiset  
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Prosentteina esitettyna vastaajien seuralaiset: Esityksen kävi katsomassa lapsen/lasten 

kanssa 34 %, puolison ja lapsen/lasten kanssa 33 %, ystävän/ystävien kanssa 21 %, 

puolison kanssa 8 % ja yksin 4 %. Alla esitetty piirakkadiagrammi havainnollistaa 

vastaukset. 

 

 

Kuvio 6. Vastaajien seuralaiset prosentteina  

  

5.2 Ohjelman arviointi 

Ohjelmaa arvioitiin asteikolla 1–5. Vastaajista 209 henkilöä antoi arvosanaksi 4 (hyvä). 

Erittäin hyväksi ohjelmaa kehui 166 vastaajaa. Arvosanan 3 antoi 85 vastaajaa ja arvosa-

nan 2 antoi 27 vastaajaa. Vain 11 henkilöä vastasi, ettei tämän vuoden ohjelma ollut mie-

leinen. Seuraavassa kuviossa on esitetty vastaukset.  

 

 

Kuvio 7. Ohjelman arviointi  
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Ohjelmasta pitävien osuus oli hyvin suuri, sillä erittäin hyvän tai hyvän arvosanan antoi 

yhteensä 75 % vastaajista. 17 % vastaajista valitsi vastausvaihtoehdoksi melko hyvän. 

Tyydyttäväksi ohjelman arvioi 6 % ja ohjelma ei ollut mieleinen 2:lle % vastaajista. Alla 

vastaukset prosentteina esitettyinä.  

 

 

Kuvio 8. Ohjelman arviointi prosentteina  

 

Hinta-laatusuhde vastasi odotuksia 417:n vastaajan mielestä. 81:n vastaajan mielestä 

hinta-laatusuhde ei ollut odotusten mukainen. Alla oleva kuvio havainnollistaa vastaukset.  

 

 

Kuvio 9. Hinta-laatusuhde 

 

Hinta-laatusuhdetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että vastaajista 84 % piti hinta-

laatusuhdetta odotusten mukaisena ja 16 % vastaajista ei pitänyt odotusten mukaisena. 
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Vastaukset antavat viitteitä siitä, että hinta-laatusuhde on kohdillaan. Alla oleva kuvio 

havainnollistaa vastaukset prosentteina.  

 

 

Kuvio 10. Hinta-laatusuhde prosentteina  

 

5.3 Kuinka usein olet käynyt katsomassa esitystämme  

Vastaajista 244 ilmoitti käyvänsä katsomassa esityksen joka vuosi. 136 vastaajaa ilmoitti 

käyvänsä joka toinen vuosi tai harvemmin. 103 vastaajaa kertoi, että vuonna 2014 oli en-

simmäistä kertaa katsomassa esitystä. 15 vastaajaa kertoi käyvänsä katsomassa näytök-

sen useammin kuin kerran vuodessa. Vastaukset ovat näkyvissä seuraavassa kuviossa.  

 

 

Kuvio 11. Näytösten katsomismäärä 

Vastaajista 49 % kertoi käyneensä katsomassa esityksen joka vuosi, 27 % on käynyt 

katsomassa esityksen joka toinen vuosi tai harvemmin, 21 % vastaajista  
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oli katsomassa näytöstä ensimmäistä kertaa ja 3 % käy katsomassa näytöksen useammin 

kuin kerran vuodessa. Lähes puolet vastaajista käyvät katsomassa näytöksen joka vuosi. 

Tästä voidaan todeta, että kanta-asiakkaita on merkittävä osa katsojista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 12. Näytösten katsomismäärä prosentteina 

 

5.4 Millä paikkakunnalla kävit katsomassa tämän vuoden esityksen 

Paikkakuntakysymykseen vastasi 498 asiakasta. 88 vastaajaa kävi katsomassa näytök-

sen Helsingissä. Helsingissä oli myös eniten näytöksiä, joten iso vastausmäärä kertoo 

myös siitä. Toisiksi eniten vastaajia oli Oulussa, jossa kyselyyn vastasi 32 henkilöä. Sirkus 

esiintyi Oulussa viikon verran. Vastaajista Lappeenrannassa näytöksen oli katsonut 23 

henkilöä. Kouvolasta vastaajia oli 19, Lahdesta vastaajia oli 13 ja Tampereelta vastaajia 

oli 12. Vastaajista viisi oli täyttänyt kyselylomakkeen, vaikka ei ollut käynyt katsomassa 

tämän vuoden näytöstä. He vastasivat paikkakuntakysymykseen ” En ole käynyt katso-

massa tämän vuoden näytöstä”.  

 

Kyselyyn vastaajat kattavat hyvin laajan alueen ja vastaajia on lähes kaikista kiertuelistan 

paikkakunnista. Paikkakuntia, joista ei tullut yhtään vastauksia oli 11. Paikkakunnat olivat 

Inkeroinen, Lapua, Kiuruvesi, Kajaani, Ivalo, Ämmänsaari, Lieksa, Pietarsaari, Eura, Hy-

vinkää ja Kauniainen. Sirkuksella oli kaikissa edellä mainituilla paikkakunnilla yksi esitys 

kauden aikana. Lista kaikkien vastaajien paikkakunnista liitteenä (liite 2).  
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5.5 Oheispalveluiden arviointi  

Seuraavassa kysymyksessä pyydettiin arvioimaan, missä sirkustapahtuman oheispalve-

luissa olisi vielä parantamisen varaa. Vastaaja pystyi valitsemaan vaihtoehdoista useam-

man ja vastauksia tuli yhteensä 551. Vastauksista voidaan päätellä, että iso osa yleisöstä 

on tyytyväinen tapahtumaan tällaisenaan, sillä 240 vastaajaa ei osannut sanoa, mitä olisi 

voinut parantaa. 186:n vastaajan mielestä ohjelmaa/esitystä olisi voinut parantaa. 80:n 

vastaajan mielestä hinnoissa olisi ollut parantamisen varaa ja 35:n vastaajan mukaan 

kioskipalveluita olisi voinut parantaa. Vähiten parantamisen varaa oli kassa- ja lipunmyyn-

tipalveluissa, joita voisi parantaa 10:n vastaajan mielestä. Alla olevassa kuvaajassa on 

havainnollistettu vastauksia pylväsdiagrammina.   

 

 

Kuvio 13. Oheispalveluiden parantaminen 

 

Prosentteina esitettynä oheispalveluita voisi parantaa saadun palautteen perusteella 

seuraavasti: 34 % ohjelma/esitys, 14 % hinnat, 6 % kioskipalvelut ja 2 % kassa/lipun-

myyntipalvelut. 44 % ei osannut sanoa, mitä olisi voinut parantaa.  

 

Vastauksista voidaan todeta, että lähes puolet asiakkaista ei kaipaa mitään parannettavaa 

tapahtumaan kokonaisuutena. Eniten parannettavaa löytyi ohjelmasta, jonka täytyy kui-

tenkin olla laajaa asiakaskuntaa varten monipuolinen. Tämän vuoksi aina löytynee asiak-

kaita, jotka eivät pidä kaikista esityksistä. Asiakkaiden toiveita kuuntelemalla ohjelmasta 

on mahdollista tehdä entistä parempi, mikäli toiveissa nousee esille jokin tietty esitys.  
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Kassa- ja lipunmyyntipalvelut vaikuttavat kyselyn mukaan olevan kunnossa. Lipunmyynti-

palveluita auttaa varmasti se, että pääsylippuja pystyy ostamaan kaikkiin näytöksiin 

etukäteen Lippupalvelun internetsivuilta ja myyntipisteistä. Sirkuksen lippukassa on 

avoinna näytöspäivinä klo 12.00–13.00 ja kaksi tuntia ennen esitystä. Alla oleva kuvio 

havainnollistaa vastauksia.  

 

 

Kuvio 14. Oheispalveluiden parantaminen prosentteina  

 

5.6 Esiintyjien arviointi 

Kysymyksessä numero yhdeksän vastaajan piti valita omasta mielestään paras, toiseksi 

paras, huono ja huonoin esiintyjä. Kysymyksen yhteyteen oli lisättynä kaikkien artistien 

valokuvat ja nimet. Vastaajista 498 antoi äänensä parhaalle ja toiseksi parhaalle esiintyjäl-

le. Yksi vastaaja ei valinnut huonoa ja huonointa esiintyjää, joten näitä vastauksia oli 497. 

Ääniä laskiessa käytettiin pisteidenlaskumenetelmää, jossa annetut äänet muutettiin posi-

tiivisiksi tai negatiivisiksi pisteiksi. Parhaaksi valittu esiintyjä sai kaksi pluspistettä ja toi-

seksi paras yhden. Vastaavasti huonoimmaksi valittu sai kaksi miinuspistettä ja toiseksi 

huonoin yhden. Lopputuloksena saadaan kullekin esiintyjälle vertailuluku, kun heidän 

saamat positiiviset ja negatiiviset pisteet lasketaan yhteen.  

 

Pisteytys koettiin parhaaksi ratkaisuksi, sillä kysymyksessä valittiin vain parhaita ja huo-

noimpia esiintyjiä. Näiden kahden ääripään väliin jää kaikki muut esitykset, joita yksittäi-
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nen vastaaja ei ole valinnut. Samalla nähdään, että mistä esityksestä pidettiin, mistä ei, 

mikä jakaa mielipiteitä ja mitä ei välttämättä ole mielletty ollenkaan esitykseksi.  

 

Pisteytyksellä kolme eniten ääniä saaneita esiintyjiä olivat The Catastrof Brothers, Costin 

ja Gabi Donnert. The Catastrof Brothersin valitsi ylivoimaisesti parhaaksi esiintyjäksi 139 

vastaajaa ja toiseksi parhaaksi 60 vastaajaa. Costin sai parhaan esiintyjän ääniä 59 ker-

taa ja toiseksi parhaan esiintyjän ääniä 74 kertaa. Gabi Donnert äänestettiin parhaaksi 70 

kertaa ja toiseksi parhaaksi 46 kertaa. Alla on lueteltu viisi parasta esiintyjää vertailuluvun 

mukaisesti. 

 

Pisteytyksellä parhaat arvosanat saivat seuraavat viisi esiintyjää: 

292 The Catastrof Brothers 

151 Costin 

100 Gabi Donnert  

77 Andrej Fjodorovs  

73 Adole Brothers  

 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että katsojat arvostavat akrobatiaesityksiä, joita 

edustavat The Catastrof Brothers ja Costin. Lisäksi molemmissa suosikkiesityksissä oli 

mukana huumoria ja hassuttelua, mikä vetosi varmastikin lapsikatsojiin. Gabi Donnertin 

esityksessä oli mukana hevosia ja eläinesitykset ovat myös katsojien suosiossa.  

 

Huonoimmaksi esiintyjäksi valittiin 199:llä miinuspisteellä Prof. Bluffo. Toiseksi huonoim-

maksi äänestettiin Jean Rocher Delalune, joka sai 186 miinuspistettä. Kolmanneksi sijoit-

tunut Robin Valencia sai 76 miinuspistettä.  

 

Huonoimmat arvosanat saivat seuraavat viisi esiintyjää:  

-199 Prof. Bluffo 

-186 Jean Rocher Delalune  

-76 Robin Valencia  

-66 Latoya Donnert  

-63 Totti Alexis  

 

Huonoimpien esiintyjien valintaan vaikutti varmasti se, ettei kaikkia artisteja pidetty kuiten-

kaan esiintyjinä. Näyttää siltä, että Prof. Bluffoa ei mielletty esiintyjäksi, koska hän toimi 

juontajana. Hän on ollut Sirkus Finlandiassa mukana jo aikaisempina vuosina ja on näin 
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ollen osalle katsojista tuttu entuudestaan, minkä vuoksi uutuuden viehätys on kadonnut. 

Avoimissa kommenteissa käy ilmi, että juontaja voisi olla taiteellisempi.  

 

Pistelaskun mukaan Big Bandia ei välttämättä mielletty esiintyjäksi ollenkaan, sillä se sai 

mainintoja yhteensä vain 58. Toisin sanoen 440 vastaajaa ei kommentoinut Big Bandia 

hyväksi tai huonoksi esiintyjäksi. Latoya Donnert sai ääniä yhteensä vain 80 ja tämä voi 

johtua siitä, että hän esiintyi Gabi Donnertin kanssa avustajana sekä yhdessä Sandorin 

kanssa, eikä siten jäänyt mieleen itsenäisenä esiintyjänä. Sandor & Latoya Donnert saivat 

ääniä vain 75, joten 423 ei kommentoinut heidän esitystään hyväksi tai huonoksi. Kyselyn 

laatimisen ajankohtana oletettiin Sandorin ja Latoyan esiintyvän yhdessä, mutta kiertueen 

aikana tapahtui kuitenkin pieniä muutoksia, jolloin Sandor, Latoya ja Gabi Donnert jakoivat 

välillä esitysvuorot kolmisin. Tästä syystä ääniä ei ole välttämättä annettu heille tasapuoli-

sesti esityksiin nähden vaan osa äänistä on mennyt suoraan Gabi Donnertille, jolla ääniä 

on eniten heistä kolmesta.  

 

5.7 Kiertueaikataulu 

Asiakkaat saivat kirjoittaa toiveensa paikkakunnasta, jossa toivoisivat sirkuksen vieraile-

van tulevaisuudessa. Asiakkaita pyydettiin nimeämään paikkakunta, jolla sirkus ei vierail-

lut tänä vuonna, mutta johon sirkusta toivotaan. Kiertueaikataulu on jo nyt hyvin kattava, 

lähes 120 paikkakuntaa ja sirkus on noudattanut lähes samaa kiertuelistaa useamman 

vuoden. Kysymykseen ei ollut pakko vastata. 

 

Paikkakuntia toivottiin seuraavasti ja suluissa oleva numero ilmoittaa kuinka moni vastaaja 

toivoi kyseistä paikkakuntaa: Kuusankoski (4), Espoo (2), Ilmajoki (2), Kempele (2)  

Liminka (2), Pohjoisempana Suomessa ja Lapissa (2), Sysmä (2) ja lisäksi Tallinna (2).  

Muutama vastaaja toivoi, että sirkus esiintyisi jatkossakin Varkaudessa, Porissa ja Savon-

linnassa kuten vuonna 2014. 

 

Toivottiin myös, että kiertueaikataulua voisi välillä muuttaa, koska elokuussa juuri päivää 

ennen koulujen alkua ollaan aina Raumalla ja lapset ovat väsyneitä ensimmäisenä koulu-

päivänä. Savonlinnaan toivottiin kahta esitystä, sillä tällä hetkellä sirkus pitää vain yhden 

esityksen Savonlinnassa.  

 

Vastauksista voidaan huomioida, että asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä nykyiseen kiertue-

aikatauluun. Moni vastasi ”en osaa sanoa” tai ”kiertueaikataulu on nyt hyvin kattava” ja 
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osa vastaajista oli jättänyt kohdan tyhjäksi. Yksittäisiä toivottuja paikkakuntia oli yhteensä 

50. Toivottujen paikkakuntien lista on liitteenä (liite 2). Koska kiertuelista on pysynyt lähes 

samana jo vuosien ajan, on hyvin mahdollista, että asiakkaat tietävät heitä lähinnä olevan 

esiintymispaikan ja -ajan jo etukäteen.  

 

5.8 Avoin palaute  

Viimeisenä avoimena kysymyksenä kysyttiin asiakkaiden toiveita ohjelmistosta. Kysymyk-

seen ei ollut pakko vastata. Vastauksissa nousi esiin neljä ohjelmanumeroa, joita toivo-

taan eniten. Vastauksissa myös kehutaan tämän kauden esitystä ja asiakkaiden mielestä 

on hyvä, että ohjelmistossa on monenlaisia esityksiä.  

 

178 vastaajaa toivoi ohjelmistoon enemmän akrobatiaesityksiä. Vastaajat toivoivat tule-

vaan ohjelmistoon muun muassa ilma-akrobatiaa, nuorallataiteilua ja ryhmäakrobatiaa. 

Tässä poimintoja avoimista kommenteista: 

”Joskus mukana oli tulitaiteilijoita, ne olivat hyviä. Monet akrobatianumerot ovat myös ol-

leet hyviä. Sirkus on ollut mielestäni aina hauska :)”  

 

Lapset ovat suuri kävijäryhmä, mikä tulee ottaa huomioon ohjelmistoa suunnitellessa. Osa 

vastaajistakin kommentoi, että akrobatia on usein aikuisten suosiossa, mutta lapsille pitäi-

si olla hauskoja esityksiä. 

 
”Lapset pitivät kovasti eläimistä ja ovat pitäneet joka vuosi. Itse pidän akrobatiasta.” 
 

141 vastaajaa kommentoi, että olisi kiva nähdä enemmän eläimiä ja kehui sirkuksen oh-

jelmiston eläinnumeroita. Erityisesti toivottiin koiria ja kissoja lisää, sillä eläimet ovat mu-

kavaa katsottavaa niin aikuisille kuin lapsillekin. Lisäksi toivottiin merileijonia, kameleita, 

papukaijoja, norsuja ja muita eksoottisia eläimiä. Hevosesityksiä kehuttiin myös ja toivot-

tiin, että muita eläinesityksiä tulisi hevosten lisäksi. Eräs vastaaja toivoi, että hevosnume-

rot olisivat juuri ennen taukoa tai esityksen päätteeksi. Tällöin allergiset voisivat katsoa 

esityksen ja poistua raittiiseen ilmaan mahdollisimman pian numeron jälkeen. Kyseinen 

vastaaja koki riskiksi, että hevosia oli ollut teltassa ennen esitystä lämmittelemässä, esi-

tyksen aikana, tauolla hevoset lämmittelivät teltassa ja toisella puoliskolla oli lisää hevos-

numeroita. Avoimissa vastauksissa eläinten esityksiä kommentoitiin myös seuraavasti:  
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”…Eläimiä voisi olla jopa enemmän ohjelmannumeroissa mukana :) Hassuttelevat eläimet 

jäävät lasten mieleen ja aikuisellekin mukavaa katsottavaa, kuinka hienosti koulutettuja ja 

iloista saumatonta yhteistyötä :)”  

 

”Muutama vuosi sitten teillä oli ihastuttava venäläinen "kissamies" kissojen kanssa. Se oli 

kiva ohjelma! Eläinnumerot ovat hienoja! Lintumies lintuineen oli tänä vuonna ihanin!”  

 

Vastauksissa kommentoidaan satunnaisesti myös eläinten hyvinvointia. Eräs vastaaja 

toivoi, että Sirkus Finlandian internetsivuilla olisi osio, jossa kerrotaan sirkuksen eläimistä 

ja niiden elinolosuhteista. Sivulla voisi mainita eläinten kanssa harjoittelusta, liikunnasta, 

hevosten lepopäivistä ja mahdollisesti muusta tärkeästä aiheesta. Tästä informaatiosta 

olisi hyötyä kaikille katsojille, myös niille, jotka toivovat eläimiä lisää.  

 

Vastauksista käy ilmi se, että asiakkaista hyvin monet kaipasivat peruspelleä ja jatkossa-

kin toivovat esityksiin enemmän pellejä. 124 vastaajaa mainitsi, että pellejä olisi kiva näh-

dä enemmänkin tai tänä vuonna lapset jäivät kokonaan kaipaamaan peruspelleä, jolla on 

punainen nenä ja isot kengät.  

 

”Lapseni (3v) kysyi monta kertaa "milloin pellet tulee?" Vissiin punaiset nenät puuttuivat :)” 

 

”Lapsi jäi kaipaamaan peruspelleä, tyypillisissä pellen vaatteissa. vaikka lyhytkin peruspel-

lehassuttelu, koska pikkulapset liittävät sirkuksen ja pellet yhteen…”  

 

Taikureita toivottiin enemmän tuleviin esityksiin. 97 vastaajaa toivoi lisää taikureita esityk-

seen tai kommentoi, ettei esityksessä ollut ollenkaan taikuria. Asiakkaat toivoivat perintei-

siä ja klassisia taikureita.  

 

”Itse kaipasin taikuri-ohjelmaa ja lapsille olisi kiva olla ihan peruspelle-ohjelmaa. Nyt ollut-

ta klovni-esitystä ei meidän pienet lapset jaksaneet seurata.”  

 
”Nyt ohjelma perustui pelleilyyn, kunnon taikuri- ja taituruus-esitykset jäivät puuttumaan. 

Olemme käyneet joka vuosi 17 vuoden ajan, ja tämä vuosi oli suuri pettymys...”  

 

”Perinteisiä taikureita kaipasin tämän vuoden esitykseen ja trapetsia. Viime vuoden Koira 

ja liekki taikuri juttu oli huippu, en vieläkään tajua miten se tehtiin! Joka vuosi olen kuiten-

kin ollut tyytyväinen ja palaan varmasti ensi vuonnakin:)” 
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Musiikin äänenvoimakkuudesta esitettiin toiveita ja erityisesti A-katsomossa istuneet 

kommentoivat liian kovasta volyymista. 13 vastaajaa toivoi, että musiikin äänenvoimak-

kuutta pienennettäisiin. Heillä oli mukana myös pieniä lapsia ja niin lasten kuin aikuisten-

kin mielestä volyymi oli liian kovalla. Kannattaa siis tulevaisuudessa ottaa huomioon, että 

juontajan puhe ja musiikki eivät kilpaile keskenään.  

 

”Musiikki soi välillä niin kovaa ettei juontoja meinaa kuulla ja saada niistä selvää.” 

 

”…ainoa heikko puoli oli äänentoisto: Prof Buffon puheesta osa "särkyi" tai jäi epäselväksi, 

samoin osa Totin laulusta. Jos äänenvahvistuksesta saisi tarkemman ja selkeämmän niin 

Sirkus Finlandia olisi täydellinen!!!” 
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6 Pohdinta  

Tässä kappaleessa on esitetty pohdintaa ja kehitysehdotuksia asiakastyytyväisyyskyselyn 

tulosten perusteella Sirkus Finlandian toiminnalle. Lisäksi opinnäytetyön tekijä arvioi omaa 

oppimistaan projektin aikana.  

 

Asiakastyytyväisyyskysely avattiin 12.4.2014 kun Sirkus Finlandian kauden 2014 ensim-

mäinen esitys Tammisaaressa aloitti kiertueen. Vastauksia saatiin yhteensä 498. Kyselyn 

tuloksista voidaan huomata, että asiakkaat olivat pääosin tyytyväisiä Sirkus Finlandian 

ohjelmistoon ja toimintaan. Muutamia kehitysideoita kuitenkin löytyi ja ne esitetään alla 

olevissa kappaleissa.  

 

Esiintyjistä parhaimmaksi äänestettiin The Catastrof Brothers, toiseksi eniten ääniä sai 

Costin ja Gabi Donnert oli kolmanneksi suosituin. Vähiten ääniä saivat Prof. Bluffo, Jean 

Rocher Delalune ja Robin Valencia. Big Band ei saanut äänestyksessä kovin montaa 

mainintaa parhaimpana tai vähiten pidettynä esiintyjänä, sillä se sai vain 58 ääntä. Tästä 

voidaan siis päätellä, että sitä ei mielletty ollenkaan esiintyjäksi ja siksi se ei saanut kyse-

lyssä ääniä. Muutamat vastaajat toivoivat kovaäänisestä musiikista ja kirkkaista valohyr-

ristä mainintaa nettisivuille, jotta herkkäkuuloiset voivat varautua etukäteen.  

 

Kysymyksessä ”Missä olisi ollut parantamisen varaa?” nousi ensisijaisesti esille toiveet 

ohjelmiston parantamisesta. Tämän kysymyksen vastauksista käy myös ilmi, että hintoja 

ja kioskipalveluita voisi muutamien vastaajien mielestä parantaa. Vastaajista 14 % oli sitä 

mieltä, että hintoihin tulisi kiinnittää huomiota. 

 

Kioskipalveluihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Opinnäytetyöntekijä työskenteli itse 

kioskissa ja huomasi, että perinteiset tarjottavat kuten popcorn ja virvokkeet tekivät hyvin 

kauppansa. Vastaajista 6 % kuitenkin toivoi, että kioskipalveluita parannetaan. Kioskipal-

veluihin liittyen kommentoitiin muutaman kerran, että hot dogit olivat kylmiä ja siksi on 

annettu kioskipalveluille huono arvosana. Hintoja ja kioskin toimintaa ja tuotteita voisi poh-

tia ja peilata mahdollisesti aiemmin sirkuksen nettisivun kautta saatuun palautteeseen. On 

mahdollista, että pienellä kehittämisellä saataisiin osa asiakkaista vielä tyytyväisemmiksi. 

Seuraavassa asiakastyytyväisyyskyselyssä voisi tarkastella erityisesti kioskipalveluiden ja 

hintojen kehittämismahdollisuuksia ja asiakkaiden toiveita. Vaikka prosenttimäärät ovat 

suhteellisen pienet, palaute olisi hyvä ottaa huomioon ja käydä läpi voisiko hintoja ja kios-

kipalveluita vielä kehittää. 
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Avoimista palautteista voidaan huomata, että lippujen hinnat ovat liian korkeat, kun koko 

perhe tulee katsomaan näytöksen. Perheille suunnattua lippupakettia voisi miettiä ja kehit-

tää esimerkiksi kahdelle aikuiselle ja kahdelle lapselle suunnatun paketin. Vastausten 

perusteella 33 % asiakkaista kävi katsomassa näytöksen puolison ja lapsen/lapsien kans-

sa, joten perhelipulle voisi olla kysyntää. 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyssä sai antaa palautetta kiertueaikataulusta. Vastaajat olivat 

pääosin tyytyväisiä kiertueaikatauluun. Monien mielestä kiertuelista on nyt jo hyvin kattava 

eikä lisää kiertuepaikkakuntia tarvita. Vastauksista nousi kuitenkin esille, voisiko Sirkus 

Finlandia esiintyä myös Virossa. Kiertueen päättyessä Helsingissä voisi sirkus siirtyä lai-

valla Tallinnaan, jossa esityksiä olisi muutaman päivän ajan. Tallinnasta varmasti löytyisi 

sopiva alue sirkustapahtumalle. Ajankohta kannattanee olla viikonloppuna, jotta suoma-

laisperheiden olisi mahdollista yöpyä Tallinnassa ja palata seuraavana päivänä takaisin 

Suomeen. Esitys saattaisi olla suomalaiskatsojillekin astetta hienompi kokemus, kun he 

ovat matkanneet Tallinnaan asti. Yhteistyö laivayhtiöiden kanssa saattaisi syventää sir-

kuskokemusta entisestään, jos esimerkiksi matkalla yleisö saisi esimakua sirkuselämyk-

sestä jo laivalla. Risteilyllä saataisiin tuotua hyvin Sirkus Finlandiaa näkyville. Mikäli Tal-

linna on menestys myös virolaisyleisön puolesta, voisi pohtia kiertueen laajentamista 

muualle Viroon esimerkiksi Pärnuun ja Tarttoon. 

 

Asiakkailta saadun palautteen perusteella ohjelmistoon voisi lisätä esiintyjäksi klassisen 

sirkuspellen. Rooliasuna pellellä voisi olla suuret henkselihousut, punainen tekonenä ja 

liian suuret kengät. Pellellä voisi olla oma ohjelmanumero tai hän voisi hassutella ohjel-

manumeroiden välissä. Yksi vaihtoehto olisi myös, että pelle kiertäisi ennen näytöstä ja 

väliajalla etuteltassa tervehtimässä lapsia. Perinteinen pelle olisi hyvä olla mukana kiertu-

eella, sillä sirkuksen kadunvarsimainoksissa ja logoissa on perinteisen pellen kuva ja lap-

set mieltävät, että pellet kuuluvat sirkukseen.  

 

Sirkuksen tulevaan ohjelmistoon toivottiin myös lisää akrobatiaesityksiä. 178 vastaajaa 

toivoi enemmän akrobatiaesityksiä ja osa kehui muun muassa The Catastrof Brothersia. 

Vastaajat toivoivat muun muassa ilma-akrobatiaa, ryhmäakrobatiaa ja nuorallataitelua. 

Akrobatiaesitykset ovat varsinkin aikuisten mieleen, mutta myös lasten mieleen, jos niissä 

on sopivasti hauskuutta eikä liikaa jännitystä.  

 

Ohjelmistoon toivottiin myös paljon eläinesityksiä ja yli 140 vastaajaa haluaisi nähdä jat-

kossa monipuolisia eläinnumeroita. Toivotuimpia eläimiä olivat koirat, kissat, merileijonat, 
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papukaijat ja hevoset. Vastaajat toivoivat mahdollisimman eksoottisia eläimiä tuttujen he-

vosesitysten rinnalle.  

 

Sirkus Finlandian tulee jatkossakin seurata asiakastyytyväisyyttä. Tyytyväisyyskysely on 

tapa selvittää, kuinka tyytyväisiä kävijät ovat sirkuksen nykyiseen toimintaan ja palvelui-

hin. Sirkus Finlandia voisi toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyn joka vuosi kiertueensa 

aikana. Kyselyn voisi toteuttaa esimerkiksi Webropol-kyselynä ja/ tai paperilomakkeella, 

joita jaetaan lipunmyynnin yhteydessä tai etuteltan alueella.  

 

6.1 Itsearviointi  

Opinnäytetyöprosessi käynnistettiin marraskuussa 2013. Jotta työ saatiin alulle, piti selvit-

tää ja rajata aiheita, mitä toimeksiantaja haluaisi tietää asiakkaiden tyytyväisyyteen liittyen 

ja millä aikataululla työssä edetään. Työtä tehdessä tuntui, että opinnäytetyö on todella iso 

ja aikaa vievä projekti. Kuitenkin aikataulun selvitessä työn eteneminen ja eri vaiheet sel-

kiytyivät. Kysely oli avoinna koko kiertuekauden 2014 ajan, joten vastauksia pääsi käsitte-

lemään marraskuussa ja näin pitkällä aikavälillä vastauksia kertyi melko paljon. Sirkuk-

sessa työskennellessäni pääsin näkemään läheltä Sirkus Finlandian toimintaa ja käytän-

nön työtä. Uskon, että kokemuksesta oli hyötyä myös opinnäytetyön tekemisessä, sillä 

tiesin kioskipalveluista jonkin verran ja pääsin näkemään esiintyjiä työssään näytöksessä.  

 

Työtä tehdessä toivoin, että oppisin aikatauluttamaan ison ja itsenäisen projektin tekemis-

tä ja saattamaan työn valmiiksi määräajassa. Webropol-sovelluksen käyttö tuli tutuksi, 

sillä en ollut aiemmin luonut kuvallista kyselyä itsenäisesti. Myös näin ison vastausmäärän 

analysointi oli minulle uutta.  

 

Kyselyä suunnitellessa ja tehdessä olisi pitänyt huomioida vielä tarkemmin kysymysten 

muoto ja asettelu. Kysymyksessä numero yhdeksän pyydettiin vastaajaa laittamaan pa-

ras, toisiksi paras, huono ja huonoin esiintyjä järjestykseen. Olisi ollut selkeämpää, että 

kysymyksessä olisi kysytty vain yhtä asiaa. Nyt kysymyksessä oli sekaisin hyvän ja huo-

non esiintyjän valinta ja kysymys saatettiin tulkita epähuomiossa väärin ja valita esimer-

kiksi neljä parasta esiintyjää. Moni olikin vastannut avoimeen kenttään, että mikään esitys 

ei ollut huono, sillä kaikki numerot olivat erilaisia. Vastausten analysointia olisi myös hel-

pottanut jos olisi arvioitu esiintyjiä esimerkiksi pisteytyksellä 1–5.  
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Liitteet 

Liite 1. Kyselylomake  

 

Asiakastyytyväisyyskysely 

 
1. Sukupuoli * 

 
Nainen 

 

 
Mies 

  

 

 

 
2. Ikä * 

 

Alle 
18 

 

 

18-
29 

 

 

30-
45 

 

 

46-
65 

 

 

Yli 
65 

  

 

 

 
3. Kenen kanssa olit katsomassa esityksen? * 

 

Puolison ja lapsen/lasten 
kanssa 

 

 
Puolison kanssa 

 

 
Lapsen/lasten kanssa 

 

 
Yksin 

 

 
Ystävän/ystävien kanssa 

  

 

 

 
4. Kuinka hyvä ohjelma oli mielestäsi tänä vuonna? Arvioi asteikolla 1-5. * 

1 Ei ollut mieleiseni - 5 Erittäin hyvä 
 

 

1 Ei ollut mielei-
seni 
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2 Tyydyttävä 

 

 
3 Melko hyvä 

 

 
4 Hyvä 

 

 
5 Erittäin hyvä 

  

 

 

 
5. Vastasiko hinta-laatusuhde odotuksiasi? * 

 
Kyllä 

 

 
Ei 

  

 

 

 
6. Kuinka usein olet käynyt katsomassa esitystämme? * 

 
Tämä oli ensimmäinen kerta 

 

 
Joka vuosi 

 

 

Joka toinen vuosi tai har-
vemmin 

 

 

Useammin kuin kerran vuo-
dessa 

  

 

 

 
7. Millä paikkakunnalla kävit katsomassa tämän vuoden näytöksen? * 

 
 

 

 

 
8. Missä olisi ollut parantamisen varaa? * 

 
Kioskipalveluissa 

 

 
Kassa/lipunmyyntipalveluissa 

 

 
Hinnoissa 

 

 
Ohjelmassa/esityksessä 

 

 

En tiedä, mitä olisi voinut paran-
taa. 

  

 

 

 
9. Mitkä esiintyjistä olivat mielestäsi parhaimmat ja mitkä huonoimmat? * 
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Paras 

 

Toiseksi paras 

 

Huono 

 

Huonoin 

 

 

Ota kuvasta kiinni hiirellä ja vedä se haluamasi vaihtoehdon luo. 
 

 

 

 

 

 

 
10. Millä paikkakunnalla toivoisit sirkuksen vierailevan kiertuelistan ulkopuolella? 

 
 

 

 

 
11. Millaisia esityksiä haluaisit tulevaisuudessa nähdä Sirkus Finlandian ohjelmistossa? 

Esimerkiksi enemmän akrobatiaa, taikureita tai pellenumeroita tai jotain muuta? 
 

 
 

 

 

 
12. Jos haluat osallistua arvontaan, jätä sähköpostiosoitteesi alla olevaan tekstikenttään. Lippupakettien voittajille 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti joulukuun 2014 aikana. 
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Liite 2. Listat avoimista vastauksista  

 

Kysymys 7. Millä paikkakunnalla kävit katsomassa tämän vuoden näytöksen?  

 

Määrät paikkakunnittain 

  

Alajärvi  2 
Alavus  2 
Ei käynyt tänä vuonna  5 
Forssa  5 
Hamina  6 
Harjavalta  1 
Haukipudas  1 
Heinola  7 
Helsinki  88 
Huittinen  1 
Hämeenkyrö  3 
Hämeenlinna  5 
Ii  1 
Iisalmi  2 
Ilomantsi  2 
Imatra  5 
Jalasjärvi  2 
Joensuu  9 
Jyväskylä  10 
Jämsä  4 
Järvenpää  4 
Jääli  2 
Kalajoki  1 
Kangasala  2 
Karjaa  4 
Karkkila  8 
Kauhava  3 
Kemi  4 
Kemijärvi  2 
Kerava  2 
Kerimäki  1 
Keuruu   2 
Kirkkonummi  3 
Kitee  1 
Kittilä  1 
Klaukkala  1 
Kokkola  3 
Kotka  8 
Kouvola  19 
Kristiinankaupunki 1 
Kuopio  6 
Kurikka  2 
Kuusamo  5 
Kyröskoski  1 
Lahti   13 
Lappeenranta  23 
Leppävirta  2 
Lieto  3 
Lohja  3 
Loimaa  3 
Mikkeli  7 
Muhos  3 
Mäntsälä  1 
Mänttä  1 
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Nastola  1 
Nivala  2 
Nokia  4 
Nummela  3 
Nurmes  4 
Oulainen  1 
Oulu  32 
Outokumpu  4 
Parikkala  1 
Pieksämäki  2 
Pihtipudas  2 
Pirkkala  2 
Pori  2 
Porvoo  5 
Raahe  4 
Rauma  3 
Riihimäki  9 
Rovaniemi  7 
Saarijärvi  3 
Salo  7 
Sastamala  1 
Savitaipale  2 
Savonlinna  3 
Seinäjoki  9 
Siilinjärvi   3 
Sipoo  1 
Sodankylä  1 
Sotkamo  5 
Suomussalmi  1 
Suonenjoki  2 
Tammisaari  3 
Tampere  12 
Tohmajärvi  2 
Tornio  3 
Turenki  3 
Turku  9 
Tuusula  3 
Uusikaupunki  3 
Vaasa  5 
Valkeakoski  1 
Varkaus  1 
Viitasaari  3 
Virrat  5 
Ylivieska  6 
Ylöjärvi  3 
Ähtäri  2 
Äänekoski  2 
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Kysymys 10: Millä paikkakunnalla toivoisit sirkuksen vierailevan kiertuelistan ulkopuolella? 

 

Ahvenanmaa 
Akaa  
Alahärmä  
Espoo 
Haapavesi 
Harjavalta 
Hartola 
Heinola 
Huittinen  
Hyrynsalmi 
Hämeenlinna 
Ikaalinen 
Ilmajoki 
Inari  
Jaala 
Joutseno  
Jämsä 
Kajaani 
Kangasala  
Keitele 
Kempele 
Kittilä 
Kolari 
Kontiolahti  
Koria (Kouvola) 
Kotka 
Kuhmo 
Kuivaniemi 
Kuusankoski 
Kärsämäki 
Lappajärvi 
Lappi 
Liminka 
Loimaa 
Muonio 
Nummela (Vihti) 
Nurmes  
Nurmijärvi 
Otalampi (Vihti) 
Oulu  
Paimio  
Parainen  
Pienillä paikkakunnilla  
Pori  
Pudasjärvi  
Rovaniemi 
Ruokolahti  
Ruovesi  
Ryttylä 
Saarijärvi 
Saimaanharju (Taipalsaari) 
Savonlinna  
Sievi  
Sotkamo  
Sysmä 
Tallinna 
Tikkurila  
Tuusula  
Vantaa  
Varkaus 
Vimpeli 
Virrat 



 

 

46 

 

 

 

Kysymys 11: Millaisia esityksiä haluisit nähdä tulevaisuudessa Sirkus Finlandian  

ohjelmistossa? 

- Kaikkea elukoita. 
- ------ 
- eläimiä enenpi sirkus kuten ennenvanhaan 
- Taikuutta ja tulta 
- akrobatiaa ja pellet on aina hauskoja 
- pellejä, eläimiä. 
- eläimiä 
- pelkästään hevosesityksiä 
- Esitys on nyt jo melko täydellinen kun on vaihtelevat esitykset, vähän kaikkeen makuun, 

mutta tämän illan jälkeen ei ihan niin hurjia ja vaarallisia esityksiä. Saattaa yleisö pelon 
vuoksi jäädä tulematta. Tai sitten turvatoimet hyviksi, esim turvaverkko jos mahdollista 

- Pellet on aina ihania. Perheen tytär kaipaa vieläkin lisää hevosia :-) Koiria, eläin numerot 
ihania. 
muuten tosi tyhmä tuo kysymys 9; mielestäni mikään ei ollut huono... 

- pellenumeroita 
- kissoja ja koiria olisi kiva nähdä =) 
- Peerinteisiä taikureita  

 
Lisätietoja kenttä olisi hyvä: Karkkilan show melko fiasko, kaikki kunnioitus kuitenkin Sirkuk-
sen henkilökunnalle ja johdolle (Jernströmin perheelle) hienosti hoidetusta tilanteesta. Otitte 
hienosti yleisön huomioon kauheiden tapahtumien nähden.  Muuten upea show ja hienoja 
esiintyjiä :) 

- Eläimiä 
- Pellejä ja huimia temppuja 
- pellejä, taikuutta, eläimiä koiria 
- Taikureita sekä akrobatiaa. 
- Vatsastapuhuja takaisin! 
- Taikureita 
- enemmän akrobatiaa ja enemmän erilaisia eläimiä 
- Enenmmän akrobatiaa ja jos nuoralla kävely on mahdollista :) Elävä tykinkuula oli myös 

aivan loistava.Vaikea sanoa ja verrata muihin vuosiin kun en ole ennen käynyt.Mutta lapsi ja 
tämä äiti nautti täysillä esityksestä eikä ainakaan huonompaan auuntaan voi mennä oli oh-
jelmanumerot mitkä vaan.Aivan huikeeta. 

- moottoripyöriä 
- vuoden 2013 oli paras tähän mennessä näkemistäni. Samankaltaisia lisää. Totti Alexis on 

paras ja vaikka tänä vuonna hänen esitys oli hieman laimeampi kuin esim viime vuonna, oli 
hänen poikansa aivan mahtava lisä esitykseen! 

- Eläimiä 
- Jotain uutta ja mullistavaa 
- Enemmän akrobatiaa ja vähemmän pellenumeroita 
- Enemmän jongleerausta, akrobatiaa, eläimiä 
- Näyttäviä numeroita, jotka näkyy takariville asti. Akrobaatit olisi kyllä kivoja. Ei lähitaikuruutta 

eikä lintuja maneesitasolla.. Lapset ei näe niitä aikuisten takaa. 
- Taikuri olis kiva. Nykyiset pellenumerot oli hauskoja ja riittävästi 
- Akrobatiaa,  lapset kaipasivat perinteisiä pellenumeroita punaisella PELLENENÄLLÄ... 
- Joskus mukana oli tulitaiteilijoita, ne olivat hyviä. Monet akrobatia numerot ovat myös olleet 

hyviä. Sirkus on ollut mielestäni aina hauska :) 
- Minun mielestäni Sirkuksessa kaikki riittää, mutta olisi kivaa, jos olisi enemmän eläimiä. 
- Lapset odottivat kovasti pelle-esitystä,joka viime vuonna oli ja oli hauska... 

(kaatoivat toistensa housuihin vettä yms.) 
- Ei taikureita, näkyvyys on huono isossa teltassa. Eläinnumerot ovat yleensä hyviä, esim. 

opetetut koirat.  
 
Mutta ylitse kaiken muun on yksi toivomus: MUSIIKKI HILJAISEMMAKSI! PIENET LAPSET 
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PELKÄSIVÄT KORVIA SÄRKEVÄÄ MUSIIKKIA. SEN PITÄISI OLLA TAUSTAMUSIIKKIA 
EIKÄ SELLAISTA METELIÄ, JOKA PEITTÄÄ ALLEEN KAIKEN MUUN. SE OLI SUURIN JA 
AINOA MIINUS KOKO ESITYKSESSÄ, TEKI MIELI LÄHTEÄ POIS PUOLIAJALLA JA JO-
PA AIEMMIN. 

- Taikureita ja akrobatiaa 
- Alhaisempi äänentoiston melutaso!!! 
- enemmän akrobatiaa! 
- Pellenumeroita ja eläimiä 
- Taikureita, akrobatiaa, vaatteittenvaihto taikuutta 
- (kaikki olivat ihan hyviä..mut pakko joku huonoksi laittaa))) 
- Vauhtia ja jännitystä sisältäviä esityksiä. Ja esityksiä, joissa on koiria. 
- Lisää taikuutta, kuten oli viime vuonna Tuomon seurassa. 
- Akrobatiaa, pikkueläimiä mm. koiria, lintuja, klovneja, vauhtia ja viihtyvyyttä kuten nytkin.  JA 

muistakaa turvavaljaat! :) 
- Enemmän Callea 
- akrobatiaa, taikureita, "aito", "oikea" pelle. Totti ok, mutta puna nenäinen perus pelle olisi 

kiva joskus. muita eläimiä kuin hevosia. 
- pellenumeroita 
- Enemmän Hauskoja pellenumeroita yhdisteltynä akrobatiaan. 
- Lintuesitys oli aivan mahtava eli tätä lisää ja tykkäsin yllättävistä esityksistä joissa tapahtui 

ihan muuta kuin luulit esimerkiksi tippuminen kuumailmapallosta. Koska esiintyjä ehti kiinnit-
tää turvaköyden? Kivoja luhyitä tidon näytteitä kuten tänä vuonna. Kaikenkaikkiaan tätä sa-
maa lisää! 

- Lisää eläinnumeroita ja akrobatiaa 
- jos jotain pitäisi sanoa niin toivoisin eläin numeroita 
- Perheemme jäi kaipaamaan enemmän taikatemppuja sekä massiivisempia ohjelmanumeroi-

ta, esim. muutama vuosi sitten esiintyjinä oli rautapallossa moottoripyörillä ajavia surmanaja-
jia tai aasialainen ryhmä, joka tasapainotteli ja pyöritteli lautasia. Jäimme kaipaamaan 
enemmän henkeäsalpaavia, näyttäviä numeroita. Myöskin eläinnumeroita olisi kiva nähdä, 
esim. koiria, kissoja tms.  
* Haluaisin vielä lisätä kohtaan 9., että ehdottomasti parhaimpien esiintyjien joukkoon kuulu-
vat myös Costin sekä Totti Alexis. 

- Lapsi jäi kaipaamaan peruspelleä, tyypillisissä pellen vaatteissa.vaikka lyhtkin peruspelle-
hassuttelu, koska pikkulapset liittävät sirkuksen ja pellet yhteen. Hevoset ovat näyttäviä ja 
upeita, mutta samalla myös alisteisuudessaan surullista katsottavaa. Sivuillanne voisikin olla 
osio jossa kerrottaisiin sirkuksen eläimistä, miten niiden kanssa harjoitellaan, miten niiden 
liikunnasta huolehditaan pitkän kiertueen aikana ja onko näytöksissä aina samat hevoset vai 
saavatko lepopäiviä. Piiskan pelossa tehtyjä temppuja ei ole kiva katsoa. 
 
Huonon ja huonoimman valinta oli tässä pakollinen, vaikka mikään ei ollut huono. Olisi ki-
vempi valita vaikka neljä mistä piti eniten ja pari mistä vähemmän. 

- Mun mielestä kaikki esitykset oli mahtavia!! The Catastrof Brother oli kyl huippuhauska! He-
voset on uskomattomia niitä lisää :) Jos jotain vois jättää pois nii ehkä sellanen laulaminen 
:D Kiitos aivan uskomattomasta esityksestä, todella nautin ja otan Sirkus Finlandian joka-
kesäiseksi tavaksi käydä katsomassa! Veitte sydämeni <3 

- Itse kaipasin taikuri-ohjelmaa ja lapsille olisi kiva olla ihan peruspelle-ohjelmaa. Nyt ollutta 
klovni-esitystä ei meidän pienet lapset jaksaneet seurata. 

- Eläimet ja pellet ovat koko perheen mieleen. Olin esityksessä poikani ja kahden lapsenlap-
seni kanssa, ja kyllä hevoset ja pellet oli yhteisesti mukavia, 

- Enemmän trampoliinitemppuja, 
- akrobatiaa. Ja lapset toivoivat enempi eläinnumeroita. 
- Taikureita ja akrobatiaa 
- Lisää akrobatiaa. 
- Taikuutta. Huimia trapetsi temppuja. Jalkajousi edellisenä vuonna oli jäätävän hyvä. Vettä 

loiskivat pellet ovat hyviä :) niin ja eksoottisia elämiä niinkuin ne kamelit ja susi. 
- Taikuutta, huimapäisiä esityksiä. Eksoottisia eläimiä. Jalkajousi temppu viimevuonna  oli 

jäätävä. 
- Jännittävät numerot (tykinkuula, temput nuoralla korkealla, viime vuoden jousipyssynumero 

yms.) ovat hyviä. Samoin akrobatia, hauskat pellet ym. 
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- Jännittävää akrobatiaa. Meidän tytöt taas vahvoja naisia, kuten Robin Valencia ja viime vuo-
tinen akrobaatti moottoripyörän päälla. Mieheni taas pitää taitavasta akrobatiasta ja taikuu-
desta, Mutta, joka vuosi on ollut erilainen ja niin sen pitää ollakin. Nautin itse tunnelmasta, 
taidosta ja lasten ilosta. Voin vain joka vuosi kiittää teitä. Vaikea valita hyvää tai huonoa. 
 

- pellenumeroita ja eläinten kanssa taiteilua 
- Enemmän akrobatiaa ja eläimiä. 
- ELÄIMIÄ ENEMMÄN ja PELLEJÄ olisi kiva nähdä enemmän 
- tykinkuulana ihminen oli ihmeellinen. eläimet ihania. 
- Eläimet on mukavia ja ne näyttää vetoavan lapsiin kuin myös aikuisiin. Tämä nykyinenkin 

setti oli oikein hyvä. Jäi erittäin positiivinen fiilis. 
- trapetsitaiteilijoita ei ollut tänä vuonna :( ne olivat aiempina vuosina.  

 
mutta kaikenkaikkiaan mahtava esitys! 
 

- akrobatiaa 
- Enemmän eläimiä ja taikureita 
- Koiraesitys 

Yleisön mukaanottaminen esitykseen 
 

- Akrobatia ja eläimet ovat lasten mieleen. 
- Aito kunnon rehti taikuri 
- Eläimet pois sirkuksesta. Oli ihan kamalaa katsoa hevosia kuumassa teltassa musiikin soi-

dessa todella kovalla piiskojen laulaessa:/ Hevosten ohjaaja nauraen piiskaa hevosia korvil-
le, kun eivät tee mieliksi :/Hevosten paikka olisi laitumella eikä matkustaa ympääriinsä ihmis-
ten kiusattavana. Kyynel silmissä katsoin ensimmäiset ohjelmanumerot säälien hevosia. Ei 
yleisökään paljoa tuntunut hurraavan hevosille.  Miehenikin sanoi ihmetelleensä hevos-
touhua vaikka  hän ei mikään herkkähipiäinen olekaan. 3-v lapseni myös sanoi, että mitä ne 
tekee noilla naruilla hevosille.   
Upeaa olisi ollut nähdä enempi päätähuimaavia ihmisten tekemiä ihmeellisyyksiä. Akrobatia 
osuudet oli tosi hyviä ja se pavarottityyppi oli hauska aikuisten mielestä, mutta lapset lähtivät 
niiden osuuksien aikana liikenteeseen. 
 Sirkuksen juontaja oli tosi pelottavan oloinen, suoraan kuin kauhuelokuvista:/ viime vuonna 
oli kuulemma ollut Timo Taikuri ja mieheni mielestä paljon parempi. 

- Taikurit olisivat tosi kivoja. 
- pellenumeroita 
- Taikureita ja akrobatiaa 
- Ei tästä nyt oikein voi sanoa mikä oli parasta ja mikä huonointa, aivan äärettömän hienoa 

työtä ihan jokaiselta! Kaikki ohjelmanumerot ovat mahtavia, jopa 1½-vuotias jaksoi seurata 
esitystä melkein loppuun saakka!  
 
Pellenumerot ovat hauskoja ja eläin numerot huikeaa katseltavaa. Erityis kiitosihmiskuulas-
ta, 3-vuotiaasta se oli tosi hassua ja ihmeellista. :) 

- Hevosethan hyvin ylivoimainen suosikkimme myös vanhempien mielestä. Mutta pienet lap-
semme kaipasivat " vanhanajan" pelleä, isoine kenkineen ja hassuine nenineen. 

- vuonna 2012 oli aivan huikea show! ottakaapa mallia siitä! tänä vuonna hevosesityksen 
raipankäyttö oli mielestäni TODELLA vastenmielistä ja oli kurjaa yrittää selittää lapsille miksi 
hevosia LYÖDÄÄN raipalla mm. päähän!!! 

- Pellet kuuluvat sirkukseen. Tänä vuonna ei sitä aitoa oikeaa pelleä ollut. Missä BonBon? 
Aivan ihana pelle!! Tokihan totti alexis on ok, mutta ei kuitenkaan sellainen oikea joka luo 
sirkustunnelman. 
Calle Jr:lle terveisin, olet aivan valloittava esiintyjä. Mahtava pilke silmäkulmassa aina! 

- Jotain  uutta!! 
- akrobatiaa enemmän ja pellet tietysti pitää olla mutta on oltava lyhyitä settejä nyt ne oli uu-

vuttavan pitkiä. näimme parhaan esityksen sillon kun ne motoristit ajoi pallossa ja muutkin 
oli hyviä katsoimme ensin Kemissä ja seuraavana iltana Torniossa !! nyt ei tee mieli lähteä 
Tornioon 

- Chris Angel 
- akrobatiaa 
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- eläimiä enemmän ohjelmaan ja temppuja vaijereilla 
- Pellet aina lasten mieleen ja eläimet. ei ollut huonoa tai huonoin osuutta, mutta ei antanut 

klikata lähetä ennenkuin nekin  kohdat täytti. KIITOS 
- Enemmän taikureita ja eläimiä, kuten koiria. 
- lapsille pellejä , itse katsoisin mieluiten akrobatiaa. 
- eläimet ja pellethän non net lasten mielestä parhaat! aikuset tykkää akrobatiasta ja taikureis-

ta 
ja tämänvuotisesta oli tosi vaikeaa laittaa nuita huonoimpia :/ muttako niihin oli pakko laittaa 
jotain,sori, olitta kyllä KAIKKI hyviä!!! 

- akrobatiaa, taikureita, pellenumeroita,norsuja 
- pellenumeroita ja taikuutta 
- Oikeanlaista taikuutta,magiaa.ja oikea pelle,perus hauskuutta - pallon heitol-

la(osumalla)vesialtaaseen.jännitystä sisältäviä temppuja,"tulen nieli-
jät",voimamiehiä/naisia(ihmiskuula hauska),tai "vaarallisia"eläimiä,puhuva papukai-
ja,nuoralla taiteilua.nyt tuntui että sama"pelle"sähelsi joka välissä,taso laski ohjelman ede-
tessä,kauhea oheismeteli ja pauke.joukossa muutama tasokas helmi,joiden rinnalle arvoi-
sensa sirkustaidetta.grande finale ei niin kiva,kännykät ei kuulu sirkukseen.sirkusta pitäisi 
katsoa enempi lasten näkökulmasta,se on monen lapsen ainoa kesätapahtuma. 

- 1. Akrobatiaa 
2. Taikuutta 
3. Kauniita eläimiä ja niille opetettuja temppuja mm. linnut, koirat... 
 
Tässä noin karkeasti "kolmen kärki", mutta yleensä ottaen aina ovat olleet esitykset taidok-
kaita, erilaisia ja kiinnostavaa katsottavaa. Kiitos taitaville taiteilijoille ja ahkerille avustajille, 
että jaksatte viihdyttää yleisöä monella paikkakunnalla! 

- Enemmän jännittävempiä esityksiä kuten aikaisempina vuosina mies temppuilu katosta roi-
kuvasta ketjusta ja moottoripyörillä ajettiin ison verkkopallon sisällä, ne oli huippuja esityksiä 
:) 

- Uusia asioita, esimerkiksi elävä tykinkuula "on jo niin nähty". Eläimiä voisi olla, mutta erilai-
sia. Ei niin, että kaikki ovat hevosia ja koiria. Lisäksi esitykset, joissa on jotain jännitettävää 
ovat kiinnostavia. Ja tottakai se jonkinnäköinen pelle pitää olla! 

- Enemmän eläimiä 
- Tämän vuoden ohjelma - siis kaikki numerot lopulta hyviä. Vaikka tuossa edellä "piti huono-

kin" valita. 
Monipuolisuus on mielestäni se tärkein ei mitä minäkin vuonna sinänsä on ohjelmassa. Vält-
tettävä liikaa samankaltaisia numeroita- tulee toiston tunnelma. 
Mutta tärkeintä on - kuten nytkin - hauskuuden ja tunnelman ylläpitäminen. Tulemmehan 
saamaan kesäämme pienen "taianomaisen piristyksen" eli teatteri esityksen. 

- Vauhdikkaita akrobatia esityksiä 
- Eläinesityksiä 
- Esityksiä joissa on eläimiä mukana enemmän. 
- Taikureita ja kaikenmaailman "vaarallisia" hurjapäätemppuja 
- Pellenumeroita 
- Olin sirkuksessa 3-vuotiaan kanssa, ja hän jäi eniten kaipaamaan ihan klassista "perus" 

taikuria ja pelleä. 
- Kaipaisin esitysnumeroihin ihan oikeita pellejä, meillä ainakin pojat kaipasivat kovasti pellejä 

ja taikomisesityksiä. Lisäksi olisin kaivannut enemmän eläinesityksiä, missä olivat esimer-
kiksi koirat? 

- Enemmän hurjia temppuja, esim.  v.2012 oli hyvä surmanpallossa ajaneet crossikuskit. 
Enemmän voisi olla aikuiseen makuun akrobatiaa ym. Nyt pari viime vuotta ollut aika vaisua 
menoa. 

- Taikureita ja pellejä ja akrobatiaa :) 
Poika 5vee jäi kovasti kaipaamaan pelleä, joka on oikein pellen näköinen ja taikuria. Kun in-
noissaan meni niitä katsomaan sirkukseen ekaa kertaa elämässään  ja pettyi hieman kun ei 
ollut kumpaakaan Kemijärvellä. Selvittiin kyllä pettymyksestä, kun sanoimme että olivat sai-
rastuneet.  
Rosvo ja poliisi-esitystä muistelee edelleen. 

- Enemmän toimintanumeroita. Jännitystä. Jousiammuntaa. 
- pellenumeroita 
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- Pelleesityksiä lapsille, eläimiä, akrobatiaa 
- Fakiireja, voimamiehiä 
- Taikuri akrobaatteja jotka pelleilee! Suurin haaste pitää lipunhinnat silleen että suuremmat-

kin lapsiperheet raskii käydä sirkuksessa. Neljän lapsen ja kahden aikuisen liput  on huo-
mattavan  suuri rahallinen hankinta... 

- Tämän vuoden koomikot yhdistivät hienosto akrobatiaa yms. ohjelmissaan, todella hienot 
kaikki kolme "koomikkoporukkaa" ja kivasti ripoteltu pitkin näytöstä, tykkäsin kovasti! Ja nau-
roin! 

- Akrobatiaa. Huikein esitys lähivuosina on ollut ehdottomasti pallon sisällä taituroineet moot-
toripyöräilijät! 

- Haluaisin jotain hauskaa ja jännittävää niin kuin esitys "The Catastrof Brothers"oli. 
- pellenumeroita, akrobatiaa, taikureita, ei hevosia 
- Taikuutta ja akrobatiaa 
- Pellenumerot olis kyllä ihan kivoja 
- enemmän koira numeroita 
- Eläinnumerot ja akrobatia. Totti Alexis voisi kuulua jo vakiokalustoon, ellei jo kuulu. 
- Akrobatiaa 
- Lapset pitivät kovasti eläimistä ja ovat pitäneet joka vuosi. Itse pidän akrobatiasta. 
- Pellejä kaipasivat lapset. Semmosia oikeita punanenäisiä :) 
- Taikureita 
- Koiranumerot on aina parhaita ja muita eksoottisia (ei suomalaisia eläimiä) eläimiä. Esim. 

kamelit v.2013 oli Vau! 
- Jännittävyyttä, taitavia esiintyjiä, kuten taannoin veljekset moottoripyörillään. 
- Iloista viihdettä pienemmille lapsille eli taikureita, pellejä ja akrobatiaa. 
- Haluaisin nähdä paljon enemmän akrobatiaa, nuorallakävelyä tms, samankaltaista kuin vii-

mevuosien ohjelmistoissa. Mielestäni tämän vuoden ohjelmistossa oli liikaa pellenumeroita 
ja ohjelmisto oli muutenkin erittäin huono verrattuna aikaisempiin vuosiin. 

- KISSOJA ♥  ja koiria olisi kiva nähdä 
- lapset toivoivat pellejä, heidän mielestään niitä ei nyt ollut. Eikä lavalle otettu yleisön joukos-

ta ketään. Yläilma numeroita jäi jotenkiiin puuttumaan. Musiikki on aina liian kovalla. Tähän 
hintaan luulisi saavan ohjelman samaan hintaan. 

- Palaute tähän kyselyyn. Kohta 9: Kaikki esitykset olivat hyviä jotkut parempia. Ei ollut huo-
noa tai huonointa esitystä!! Tempaisin tuohon vain jotkut kuvat, 

- Akrobatiaa, voimamiehiä ja vaarallisia temppuja. 
- vauhtitemppuja moottoroiduilla kulkupeleillä. 

veitsenheittäjän 
- Taikureita, hyvää musiikkia ja viihdyttäviä esityksiä 
- Akrobatiaa, taikuutta, hurjia "stunt" temppuja 
- Akrobatiaa. 
- Lyhyempiä pellenumeroita, nyt liian pitkiä, yleisesti musiikki oli liian kovalla 
- Jonglöörejä 
- Akrobatiaa enemmän ja muutenkin huimia ja vaarallisia temppuja :) 
- pellenumeroita     taikureita     akrobatiaa  merileijonat  hevoset/kamelit 
- eos 
- - 
- akrobatia ja taikuus :) 
- mentalismiä 
- eläimet ovat aina hyviä 

 
- Enemmän pellenumeroita ja Totti Alexis, sekä erilaisia eläinnumeroita. 
- Lisää pellejä, lapset toivoivat. Eläinnumerot myös kiinnostavat, linnut olivat tänä vuonna 

jotenkin "vaisuja". Totti on hyvä, mutta nyt häntä oli kyllä liikaa... :) 
- Enemmän eläinnumeroita 
- Pidän pelleistä, mutta tänä vuonna niitä oli aivan liikaa. Eläinnumeroita oli tarpeeksi. 

Enemmän jatkossa akrobatiaa, voimailua, notkeutta, vauhtia 
- Vauhdikkaita joissa on myös hyvä musiikki, varsinkin taikatemppujen kohdalla, 
- Pellejä 
- taikuri olisi hyvä lisä 
- Pellenumerot ovat aina lapsille mieluisia, niitä pitää olla. 
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- Viime vuonna tynnirissä surmanajajat oli erittäin hyvä, ehkä jotain sellaista voisi taas joskus 
olla. Heidi Mary oli myös loistava! 

- Koirille voitaisiin antaa isompia rooleja esityksiin. 
- AKROBATIAA, kaikkea jännittävää, eläimiin liittyvää ohjelmaa. Tämän vuoden näytöksessä 

oli liikaa ohjelmaa mikä vain viihdytti lapsia, mutta pitkästytti aikuisia.. 
- akrobatiaa ja eläimiä enemmän :) 
- Enemmän akrobatiaa 
- Taikuria, akrobatia,  

 
Esitys oli hyvä. Edellisellä kerralla valitsin erehdyksessä 4 parasta esitystä. Huono ja huo-
noin eivät siis pitäneet paikkaansa. Costinin trampoliini show oli aivan huippu ja nauratti ko-
ko perhettä eniten koko esityksessä. Eäin numerot olivat mahtavia, toki aina miettii eläinten 
oloja sirkuksessa ja koulutuksessa. Heidi Maryn esitys oli myös hyvä. Kokonaisuus esityk-
sessä oli hyvä ja kaikki taiteilijat loistavia. Harmi että piti joku vetää huonoin ja huonoimmak-
si. 

- Silmäniloa naisille, akrobatiaa 
- eläimet ovat todella koskettavia . joten jos mahdollista niin niitä katsoisi enemmän. 
- Hauskoja akrobatia-esityksiä. 
- Enemmän pellenumeroita ja eläimiä 
- Tämän vuoden esityksen perusteella voin sanoa, että jätän ohjelmiston suunnittelun teille 

ammattilaisille ja tulen ensivuonna taas ja yllätyn iloisesti. Aivan mahtava esitys ja huikeaa, 
että jaksatte vuodesta toiseen. KIITOS! 

- Toivoisin enemmän jännitystä ja taikureita. Sekä pellenumeroita voisi vähentää. 
- Kaikenlaisia esityksiä,  akrobatiaa, eläimiä ja pellejä...  

 
Vaikea valita parasta esitystä kun kaikki oli niin hyviä. The Catastrof Brothers oli hyvä, sa-
moin Calle jr ja hevoset. 
 
Musiikki soi välillä niin kovaa ettei juontoja meinaa kuulla ja saada niintä selvää. 

- Ylhäällä tapahtuvaa akrobatiaa, koira/kissanumeroita 
- Enemmän akrobatiaa. Totti Alexis oli liian paljon äänessä ja tuntui vain täytteeltä. 

 
Jatkossa voisitte pitää äänitason pienempänä. Jopa minuun aikuisena koski korviin liian ko-
valla soinut musiikki ja kuulutukset. Lapseni (2,5v) piteli korvia suurimman osan ajasta. Sir-
kuksessa on hyvin paljon pieniä lapsia joten äänitasoa voisi miettiä siltä kantilta. 

- Akrobatiaa 
- Sirkushevoset ovat aina upeaa katsottavaa! The Catastrof Brothers kuumailmapalloineen oli 

näyttävää ja hauskaa katsottavaa. Lapsien mielestä hassuttelevat pellet "isompien" ohjel-
manumeroiden välissä ovat hauskoja. Eläimiä voisi olla jopa enemmän ohjelmannumeroissa 
mukana :) Hassuttelevat eläimet jäävät lasten mieleen ja aikuisellekin mukavaa katsottavaa, 
kuinka hienosti koulutettuja ja iloista  saumatonta yhteistyötä :) Aivan erityiset aplodit Heidi 
Marylle, erikoinen, näyttävä, kerrassaan upea esitys! -Teette kaikki hienoa työtä, kiitos :) ! 
PS. ei ollut huonoa ohjelmanumeroa! -ikävä, että sellaisiksi pitä jotakin laittaa, jotta palaut-
teen sai lähetettyä. 

- Eläimiä:) 
- No taikurihan pitää mielestäni olla joka sirkuksessa. Eläimet ovat tietysti aina ihania. 

 
Kiitos paljon kun kävitte Mikkelissä. Ensi vuonna tulen katsomaan jälleen teitä. :) 

- Enemmän ryhmäakrobatiaa, vähemmän pellenumeroita. 
- Lapset odotti ns. perinteistä pelleä ( pukeutunut perinteiseen pellen asuun ) eli olisi voinut 

vaikka pikkuisen näyttäytyä vaikka väliajalla / esityksen alussa jos ei haluta varsinaiseen esi-
tykseen. 
 Huonoa esitystä ei mielestäni ollut, mutta oli pakollinen kenttä ei päässyt eteenpäin ilman 
valintaa ? 

- Lapset jäivät kaipaamaan "kunnon" pelle-esitystä. Eläinnumerot olivat upeita, tasokkaita 
sellaisia jatkossakin. 

- Enemmän akrobatiaa (2013 oli huippuohjelma!!) ja trapetsi-esitys. 
- trapetsia enemmän, taiturimaista akrobatiaa telineillä. Tämän vuoden paras vetonaula oli 

ehdottomasti Totti, hänelle erityiskiitokset hauskasta, taidokkaasta esiitymisestä. Hän on 
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varsinainen sydänten murskaaja, lapsenlapseni rakastaa häntä, kulkee kotona esite kädes-
sä ja muistelee Totin esityksiä. 

- Enemmän taikureita! 
- vähemmän taikureita. pelle esityksiä enemmän 
- Eläinnumeroita, muutakin kuin kissa-, koira-, hevosnumeroita. Esimerkiksi tiikerit olisivat tosi 

mainio silaus sirkukseen. Muutkin käyvät oikein hyvin. Linnutkin ovat tosi jees, mutta har-
vemmin esiintyvät viihdyttävät todella huisilla tempuillaan. Tämän vuoden esityksessä esiin-
tynyt kukko oli sellainen! :) 

- Enemmän akrobatiaa 
- Akrobatia on upeaa katseltavaa, sydämeni veivät teidän upeat hevostähdet :) 
- Perinteistä tirehtööriä kaipasin ja tirehtöörin alkutoivotukset. Enemmän akrobatiaa. Pellejä 

olisi katsonut kauemmin. 
- Koiria ja muitakin eläinnumeroita 
- Enemmän akrobatiaa. Ei samoja esiintyjiä liian tiuhaan. 
- Enemmän akrobatiaa 
- Enemmän akrobatiaa, vähemmän pellejä 
- Oikeita pellejä. Koiria 
- akrobatiaa, taikureita ja eläimiä 
- Pellenumeroita enemmän 
- Hevoset ja muita koulutettuja eläimiä 
- Taikureita ja pellejä 
- enemmän akrobatiaa 
- ELÄIMIÄ!!!!!! Kaikki esiintyjät olivat aivan parhaita! En olisi millään halunnut laittaa ketään 

huonojen listalle :( Kaikki esiintyjät orkesteri mukaan luettuna aivan mahtavia! Kiitos! 
- Jännittäviä, henkeäsalpaavia numeroita. Jotain uutta. Hauskaa. 
- tämänkaltainen ohjelmisto kuten tänä vuonna. Mukavaa kun katsomossa myös osa esityk-

sestä!  
 
 
Ja palvelu kojuilla oli todella ystävällistä!!! 

- Ei tämänkään vuoden ohjelmisto huono ollut. Lapset tykkäsivät kovasti, mutta meidän ai-
kuisten mielestä v. 2013 Ohjelmisto oli parempi. Sieltä suosikkeja oli esim: ne neljä miestä, 
jotka esiintyivät yhdessä, olivatko Marokosta? Ulkomaiset akrobatia- tähdet kiehtovat. Fyysi-
set suoritukset enemmän miellyttävät kuin muu. Totti on koko perheen suosikki hauskuutta-
jana. Viime vuoden ohjelman kuuluttaja oli parempi kuin tänä vuonna. Aina on kiva nähdä 
eläinesityksiä. Niitä en haluaisi millään poistettavan ohjelmistosta. kaikki pelaa muuten sir-
kuksessa asiakkaan näkökulmasta hyvin. Jotain tämän vuoden ohjelmisto vain kaipasi ver-
rattuna edellisvuoteen. 

- Akrobatiaa ja taikureita kyllä. Nyt ei ollut nuorallatanssijaa eikä oikeaa taikuria. 
- Taikuri, hevosesitykset lyhyemmiksi, muita eläimiä tilalle 
- Nyt ohjelma perustui pelleilyyn, kunnon taikuri- ja taituruus-esitykset jäivät puuttumaan. 

Olemme käyneet joka vuosi 17 vuoden ajan, ja tämä vuosi oli suuri pettymys... 
- Koiraesityksiä 
- enemmän taikureita,pellenumeroita. 
- taikurit, trapetsitaiteilu. 

 
Cabi donnert oli ala arvoinen esitys Suomen oloihin. Varsinkin viimeisimmät "esitykset", jos-
sa hevonen oli aivan peloissaan, kun molemmilta puolilta hevonen ajataan raipalla "nurk-
kaan", muka seisomomaan jaloillaan. Korvat luimussa ja silmät suurina, kamalaa! Hevoset 
peläksivät "kouluttajaa" ja onkin aivan ala-arvoista, että lapset näkevät tuollaisia esityksiä 
jatkossa. Olikin aivan päivän selvää, että hevoset olivat saaneet raipasta turhan monta ker-
taa.  Jos ja kun eläimet ovat osa esitystä, niin myös niiden pitäisi pitää esiinytymistä. Pikku 
poni näytti pitävän esiintymisestä, ja saikin palkkion, tosin eihän edes se mennyt mielellään 
lähelle "kouluttajaa".  TÄlläistä ei enään jatkossa, en ole valmis tulemaan enkä tuomaan las-
tani tälläistä katsomaan. Tästä syystä tämän vuoden ohjelma sai tyydyttävän arvosanan, ja 
tälläinen esitys pilaa hyvän sirkusmielen todellakin, koska tulee niin paha olla eläinten puo-
lesta. 

- Vähemmän "ajantäytepelleilyä" - tai ei ainakaan näin pitkiä pätkiä. Mietintää ohjelmien jär-
jestykseen niin että tunnelma kohoaisi loppua kohti - ei parhaita heti alkuun. Akrobatiaesi-
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tykset (tramboliini ja etiopialaiset akrobaatit) olivat aika samanlaisia, näistä tramboliiniesitys 
parempi koska se oli hauska ja pikkutarkasti koreografioitu - aivan suosikki!  
 
Teltassa oli nyt järkyttävän kuuma ja tämä näkyi mielestäni myös esiintyjien "terävyydessä".  
 
Todella hienoja ohjelmanumeroita! Eläinnumeroita toivoisin lisääkin. Ne toimivat hyvin aina-
kin eturivissä katsojille. Lisää samanlaista ihanaa huumoria kuin nytkin!  
 
Bändi on tosi hyvä! 

- Trapetsitaiteilijoita, sirkuspelle, koiraesitys, Voimisteluesityksiä, Jousiammunta-esitys (v. 
2013), jotain jännittävää ja jotain uutta 

- Trapetsi 
- Enemmän akrobatiaa ja eläimiä. 
- Enemmän akrobatiaa 
- Mielestäni ohjelmisto on ollut hyvin koostunut, kaikenikäisille sopiva. Itse olen käynyt kym-

menen vuoden ajan lastenlasteni kanssa Sirkus Finlandian esityksissä. Aina olemme pois-
tuneet tyytyväisinä nähtyämme huikeita esityksiä! 

- Lapseni (3v) kysyi monta kertaa "milloin pellet tulee?"  Vissiin punaiset  nenät puuttuivat :) 
- Akrobatiaa ja eläimiä. 
- Enemmän akrobatiaa esim. hevosen kanssa. Taikuutta. 

akrobatiaa apuvälineitä käyttäen. muuan vuosi sitten ohjelmistossa oli iso pyörivä "häkkyrä", 
jossa kaksi miestä taiteili ja temppuili ja ajoi mopoilla tai vast. Se oli hieno. sekä taikuri 
(suomalainen), joka on palkittu, en muista nimeä. 

- Pellenumeroita eli oikeaa Pelleä hassuttelemassa välinumeroissa ja yleensäkin sirkusalueel-
la/teltassa. 

- Pellenumeroita. 
- Enemmän klassisia taikureita ja pellejä 
- enemmän akrobatiaa, vähemmän musiikkiesityksiä eikä missään nimessä useita pelle-

esityksiä. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita! 
- Pellen ja akrobatian yhdistelmiä, eläinnumeroita. 
- taikureita 
- Jännittäviä kokemuksia. Oli mahtavaa/pelottavaa nähdä katastrofi veljesten "tappelua" ja 

vielä kun toinen tippui pallosta niin huh!  (Huono ja huonoin ei muuten pidä paikkaansa. 
Kaikki olivat hyviä) 

- Akrobatiaa ja trapetsitaiteilijoita. 
- eläin numeroita ja akrobatiaa 
- Tämän vuoden ohjelmistossa oli kaikki "paketoitu" niin hyvin yhteen, että kaikki esitykset 

olivat sekä loistavia että viihdyttäviä. 
Kohdan 9. huonoimmatkaan esiintyjät eivät todellakaan olleet mitenkään huonoja, "huo-
noimmaksi" piti nyt vain pakosta valita sellaiset jotka eivät olleet kovin paljoa esillä ja jotka 
eivät kiinnostaneet minua niin paljon (mielestäni on siis väärin, että tuohon 9. kohtaan oli 
pakko valita "huono" valinta ylipäätään). 
Kaikille esiintyjille (sekä myös muille avustajille/ henkilökunnalle) suuret kiitokset, olitte kaikki 
erittäin hyviä! 

- Ohjelma saisi olla pidempi kaikkiaan, sillä aina meidän perhe on halunnut nähdä vielä 
enemmän :) Esiintyjät ottavat mielestämme yleisön hienosti huomioon, ovat tehneet näin 
useana vuonna, kun olemme teitä käyneet katsomassa. Innolla odotetaan täällä taas sirkus-
ta kylälle. Alkusyksystä tytöt saivatkin nauttia sirkuskoulusta ja sielläkin oli puhetta teistä 
siellä Finlandiassa. 

- Hauskoja pelle numeroita ,  jännitystä, huumoria. 
 
 

- Eiköhän toi selvii taputus mittarilla ;) 
- Lisää pellenumeroita! Ehdottomasti illan parasta antia! 
- Viihdenumeroiden määrä oli nyt sopiva, samoin eläinesitysten. Toisella puoliajalla voisi olla 

enemmän taituri-taiteilijoiden esityksiä kuten esimerkiksi voimailua ynnä muuta kehonhallin-
taa. 
 
OBS! Tiedotuksessa tulisi ehdottomasti mainita esityksen kesto väliaikoineen. Tämä ennak-



 

 

54 

 

 

kotieto olisi taatusti tervetullut etenkin monelle sirkukseen lähtöä harkitsevalle monenmoista 
aikataulua noudattavalle perheelle. 

- Pellenumeroita, akrobatiaa. Ei niin paljon eläimiä! 
Ja korjatkaa sirkusteltan kattosaumat. Ei ole kiva istua kaatosateessa sisällä teltassakin.. 

- Taikureita 
- Enemmän pellenumeroita ja taikureita, vähemmän stressaantuneiden eläinten käyttöä esi-

tyksissä. 
- Pelleä odottivat lasten lapset 

Akrobatiaa 
- Vähemmän eläinnumeroita 
- Vastaus no 9: Eihän mikään ohjelmannumero ollut huono!!! Kaikki oli hyvä. Parempi lomake, 

jos haluatte parempia vastauksia. Vastaukseni siis täysin väärä! 
 
Ehkä enemmän Catastroph Brothers -kaltaisia juttuja olisi paikallaan. Olin tosi iloinen siitä, 
että artistit myös epäonnistuivat, ja ottivat sen rennosti ja iloisesti. Kiitos siitä, ettei ollut to-
della vaarallisia tai ällötäviä juttuja!  
 
Ohjelma oli erittäin hyvä, mutta ääni lian kova. Ilma loppui katsomossa, ja oli aika lämmintä.  
 
Hodari oli kylmä, ja myyjät eivät ei oikein ymmärtäneet kieltä. 

- Koiratanssi on Suomessa maailman huippua,  sitä olisi kiva nähdä. Akrobaatit ovat aina tosi 
laadukkaita ja taitavia, jatkakaa samaa linjaa. 

- Korkeatasoisia taikureita (tämän vuoden taikuri ei ollut sellainen), korkeatasoisia akrobaatte-
ja, huimapäitä kuten aiempina vuosian pallossa ajaneet moottoripyöräilijat tai oravanpyöräs-
sä juosseet miehet. Eläinnumeroita vain muutama.  
Taitavakin esiintyjä voi olla hauska, kuten tänä vuonna Costin joten pellenumeroita ei vält-
tämättä erikseen tarvita, ns. välinumerona (ns. roudoustauolla) ne menevät, mutta niitä ei 
saa olla liikaa. 
 
Olemme käyneet 5 vuotta peräkkäin sirkuksessanne ja olemme olleet tosi tyytyväisiä kaikki-
na muina vuosin paitsi tänä vuonna olimme erittäin pettyneitä, meillä oli sellainen olo, että  
ohjelmisto oli rakennettu halvalla ja esityksistä suurin osa oli sellaisia, joita aiemmin oli ollut 
ns. väliohjelmana. Tänä vuonna ei ollut yhtään korkeatasoista esiintyjää. Useampana muu-
na vuonna on ollut lähes kaikki esiintyjät korkeatasoisia. 
 
Toivon todella, että taso palaa ensi vuonna sille tasolle, mikä Sirkus Finlandissa on ollut. 

- Tämänvuotinen juontana, Bluffo, oli kertakaikkisen surkea. Ei ainakaan häntä mukaan, 
muistan hänet jo kaudelta 2003 ja oli silloin yhtä ärsyttävä kuin nytkin. Totti Alexis on osoit-
tanut molempina vuosina olevansa huippu ja ottaa todella yleisön mukaansa, joten ehdotto-
masti häntä lisää! Yleensä en pelleistä kamalasti perusta, mutta sekä Costin että Catastrof 
Brothers olivat molemmat suuria positiivisia yllätyksiä.  
 
Calle on ollut ohjelmassa jo monena vuotena peräkkäin, joten ehkä ensi vuodelle voisi kek-
siä hänen tilalleen jotaan muuta - ja laittakaa hänet ehdottomasti juontamaan. Calle tekee 
sirkuksen, siitä ei pääse yli eikä ympäri! 
 
Ehdottomasti parin vuoden sisään on nähtävä merileijonia. Buukatkaa ihmeessä se Ingo 
Stiebner, tulen ehdottomasti katsomaan! Ignat Ignatovin pienten ponien numero on ollut ker-
ta kaikkiaan loistava, joten myös sitä lisää ehdottomasti. 

- Tämä ohjelmasisältö oli sopiva. Huonoja esintyjiä ei ollut, joten voisitte muuttaa tuon pa-
ras/huonoin esintyjä valikon. 

- ihan hyvä ohjelmisto parhaillaan 
- Pidän eniten hevosesityksistä. 
- Oli suunnattoman ihana, kotoisa ja lämminhenkinen esitys. Kiitos. Jokainen taiteilija ja esiin-

tyjä oli mukana sydämellä ja sitä oli ilo katsoa. Yleisö oli otettu mahtavasti mukaan. Harmi 
että me suomalaiset olemme niin pidättyväisiä ja noloja, olisi tehnyt mieli ulvoa, nauraa, vi-
heltää, kirkua ja itkeä ilosta! :) Tosi ikävää että oli pakko valita tähän "huono" ja "huonoin" 
sillä yhtään huonoa EI OLLUT! Vain vähiten ehkä viihdyttävin ja vähäisin roolein. 

- Akrobatoaa ja pellenumeroita 
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- Teillä on niin ihanat esitykset aina,jatkakaa  samaan malliin.On kiva kerta toisensa jälkeen 
yllättyä ohjelmanumeroistanne. 

- Taikureita 
- Akrobatiaa ja taikureita 
- trapetsia 
- Lisää akrobatiaa, taikurin. pari hauskaa pelleä-(lapsille sopivia)ja keinulla/trapetsilla/köydellä 

esiintyjiä. Vuonna 2013 oli loistavat esiintyjät! Ohjelma oli sopivan rock, hyvällä maulla koot-
tua ja myös lapsia kiinnostavaa. Sitä näytöstä jaksaa muistella ihaillen. 
 

- Monipuolisesti kaikkea 
- en osaa sanoa 
- Ilma-akrobatiaa kaipaisin enemmän! 
- Aika hyvä mix oli nyt. Kaikkea noista on hyvä olla mukana. 

Mielestäni ei ollut yhtään huonoa esitystä, joten kysymykseen no 9 vastaaminen oli oikeasti 
tuskallista. 

- Akropatiaa 
- Eläinnumeroita hieman vielä lisää esim viisaita koiria 
- Akrobatiaa, lapsille pellenumeroita. 

 
 
 
 

- akrobatiaa 
- Muutama vuosi sitten teillä oli ihastuttava venäläinen "kissamies" kissojen kanssa. Se oli 

kiva ohjelma! Eläinnumerot ovat hienoja! Lintumies lintuineen oli tänä vuonna ihanin! 
 
Taitava akrobatia viehättää myös! Costin, Adole Brothers, Heidi Mary ja pelleakrobatit Ca-
tastrof Brothers olivat upeita! Kyllä heitä katsoisi uudestaan seuraavana kesänäkin! 

- Ilma-akrobatiaa, pari-akrobatiaa ja eläimiä, vierailevia tähtiä esimerkiksi kyseisen paikka-
kunnan nuoria sirkuslupauksia! :) 

- Hyviä numeroita oli nytkin. Koiraharrastajana kaipaisin ehkä enemmän koiria :) . Ikävä tuo 
kohdan 9. luokittelu, koska huonoja tai huonointa esiintyjää ei mielestäni esityksessä ollut ol-
lenkaan. Mieluiten olisin laittanut vaikka 4 parasta vain järjestykseen. Mutta koska pakko oli 
ns. "huonoja" laittaa, niin laitoin jotain. Oikeasti eivät siis olleet huonoja nuokaan! 

- Ei lainkaan eläinesityksiä. Ihmiset ovat sirkuksessa taiteilijoina (toivottavasti) vapaaehtoises-
ti ja uransa valinneina, eläimet eivät. Kahden sirkuskoululaisen äitinä joudun tasapainoile-
maan tämän valinnan kanssa: maksaako sirkusesityksestä, johon kuuluu eläimiä, vai jä-
tämmekö väliin.  Olemme käyneet nyt kolme Finlandian esitystä, mutta tämä viimeinen var-
sinkin sai minut  niin surulliseksi eläinten viihdekäytön suhteen, että en pysty perustelemaan 
itselleni enkä lapsilleni, miksi maksamme sellaisesta.  
 
Taitavia, eettisesti kestäviä ihmisten sirkustaidenumeroita siis toivon lisää! Toiveikkaana nä-
en myös, että sirkuksen tulevaisuus on pelkästään ihmisten varassa. 

- tän vuoden showsta jäi puuttumaan se " iso " wau. edellisvuosien surmanajopallo tai akro-
baattiesitykset oli jotain aivan mahtavaa. tämän vuoden esitys oli enemmän pikkulapsille 
suunnattua pellekohellusta ja muksut varmasti on tyytyväisiä. Vähän sama fiilis jäi kun jos-
tain sirkus caliban tasapaksusta esityksestä. Finlandia on kuitenkin aina ollut finlandia. 

- Enemmän akrobatiaa,taikureita,eläimiä 
- Perinteinen pelle puuttui kokonaan, lapset tykkäisivät 
- Tämän vuoden esitys oli hieno! On hyvä kun esityksissä huomioidaan koko teltan katsomot, 

usein esim taikatempuissa vain a katsomo näkee kunnolla mitä tapahtuu. Kiitos ihanasta 
elämyksestä, jälleen kerran, ja tervetuloa Porvooseen taas ensi vuonna! 

- Kahtena edellisenä vuonna esitys on ollut todella vauhdikas ja esiintyjät taitavia. Pellenume-
rot ovat aina tärkeitä ja lapset tykkäävät niistä, niin tänäkin vuonna. OIkeita taikureita, jotka 
tekevät yllättäviä temppuja (kuten vaikka lappalaistaikuri viime vuonna), on kiva katsoa. Tä-
nä vuonna vain Adole Brothers ja jonglöörit esittivät "oikeasti" taitoa vaativia temppuja, sen 
sijaan esim. Costin oli kyllä ihan hauska, mutta ei mitenkään järisyttävän erinomainen. Ja 
Totti Alexiksella oli pikkuisen liian iso rooli tänä vuonna, vaikka hän ihan hauska onkin. Big 
Band on aina älyttömän hyvä, tosi hyvää musiikkia tälläkin kertaa! 
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- Olen huolissani eläinten mm. hevosten oloista. Oletteko ottaneet huomioon eläinten hyvin-
voinnin? Ihmettelen, miksi hevosen pää ja niska vedetään remmeillä "perään antoon" koska 
ne kärsivät siitä, se ei ole hevosen luonnollinen olotila. Eikö sirkuksen kannattaisi olla esi-
merkkinä ja näyttää myös lapsille kuinka eläimet nauttivat esityksistä ja voivat hyvin. Mie-
luimmin varmasti jokainen katsoisi iloista ja normaalisti liikkuvaa eläintä, jota ei ole pakotettu 
mihinkään luonnottomaan asentoon. Teidän kannattaisi ottaa yhteyttä esim. eläinkouluttaja 
Tuire Kaimioon. Jäi todella huono olo sirkuksestanne ja eläinten pahasta olosta, en voi ke-
nelläkään suositella sirkustanne. 

- Nykyinen ohjelma on hyvä. 
- pellejä, taikureita / illuusioita, ryhmä akrobatiaa, mootori numeroita, esiintyjien määrässä. 
- Akrobatiaa 
- Enemmän eläinohjelmaa 
- Akrobatiaa, eläimiä, saman tyyppisiä kuin The Catasrof Brothers 
- akrobatiaa 
- Taikureita,eläimiä,jännitystä. 
- perinteisen näköisiä pellejä, trapetsitaiteilija. 
- akrobatiaa, olin yllättnyt kun ei ollut mitään "nuorallatanssijoita" tms.  Lapset odottivat pellejä 

kovasti 
- Enemmän    taikureita      &    akrobatiaa     

:). 
- Pellenumerot ovat mieluisia 
- Enemmän ilma-akrobatiaa ja hurjempia numeroita. 
- Taitavien ihmisten esityksiä. Akrobatiaa, trapetsiesityksiä, nuorallataiteilua, yksipyöräisellä 

polkupöyrällä esiintymistä. Eläinnumerot eivät todellakaan ole tätä päivää. Nähtyäni muuta-
ma vuosi sitten merileijonanumeron en enää halunnut lainkaan tulla sirkukseenne. Tänä 
vuonna päätin kokeilla uudellen, kun huomasin ettei esityksissä ole eksoottisia villieläimiä. 
Mutta eivät hevosnumerotkaan olleet kaunista katsottavaa. Luonnottomiin temppuihin pako-
tettuja eläimiä ohjaksilla omituisiin asentoihin kiristettyinä. Ja piiskan viuhuntaa vielä päälle. 
Ei kiitos! 

- Kissoja 
- Tämän vuotinen oli sopiva sekoitus kaikenlaista mielenkiintoista. Mitkään esiintyjistä eivät 

olleet huonoja mutta jotain piti tuohon kohtaan 9. laittaa. 
- Jo nykyinen hyvä, mutta aina akrobatia, taikurit ja pellet kiinnostaisivat. 
- jotain vaarallisempaa 
- Enemmän taitoa vaativaa akrobatiaa ja huomattavasti vähemmän pelleohjelmia. 

MUSIIKIN VAHVISTUS PIENEMÄLLE!!!!! 
 
Olimme A-katsomossa rivillä kuusi ja KAIKKI ympärillämme olevat niin aikuiset kuin lapset-
kin kauhistelivat musiikin äänen voimakkuutta. 
 
Olette jo karkoittaneet liian kovalla musiikilla lapsiperheitä. 
Menkää istumaan KOKO-näytöksen ajaksi esim. A-katsomoon. 
 
 

- taikuri-maagikko,  
 
ps. edellä huonot kuvat jonka pohjalta en pysty arvioimaan paremmuuksia. Kaikki esitykset 
hyviä ja hyvä että on monenlaista. Tässä ei ollut kaikkia esiintyjiä, mm etiopialaisia akrobaat-
teja jotka olivat hyviä, samoin trampoliininumero.  
Ja seuraavalla kerralla kannattaa jättää avoimen palautteen kohta. 

- Nyt oli loistava kokonaisuus. En olisi halunnut laittaa paremmuusjärjestykseen. 
- Minusta ei ole neuvojen antajaksi,ohjelmistonne on vuosi vuoden jälkeen loistava. 
- Pellet ja hjpijutut hyviä 
- Akrobatiaa 
- Akrobatiaa. Lapset toivoivat pellejä. 
- Enemmän akrobatiaa tai esimerkiksi yksipyöräistä, tiukkaa nuoraa tai diaboloa. Kotimaisia 

artisteja olisi myös kiva nähdä enemmän lavalla. Vaikka eläimet ja taikurit tietysti kuuluvat 
perinteiseen sirkukseen, olisi kiva nähdä enemmän nopeampi temppoisia esim. akrobatiaa 
sisältäviä esityksiä. 
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- Ei voi toivoa parempaa.. Mielestäni esitykset ovat parantuneet vuosi vuodelta. Olin erityisen 
tyytyväinen tämän vuoden esitykseen koska lapset oli otettu huomioon todella monipuolisel-
la esityksellä. Kiitos. 

- Akrobatiaa, fysiikkaa vaativia temppuja, pellejä tietysti ei tule koskaan liikaa :) 
- Yksipyöräis ja vipulauta numeroita. Ehkä vähemmän hevosnumeroita kun tänä vuonna oli 

niitä kolme... 
- Enemmän eläimiä. 
- Enemmän akrobatiaa. 
- Bluffo on mahti ja Klovni Sebastian vois myös taas tulla,jos kiireiltään ehtii 
- ehdottomasti akrobatiaa, myös taikuri, erilaiset taitonumerot, kuten adole brothers-tyyppiset 

numerot. 
Hevosia oli mielestäni tänä vuonna kehässä liian monta kerralla yhdessä esityksessä. Taita-
via kyllä olivat. 

- Akrobatiaa ja taikureita 
- Pellejä 
- Hyvä on ollut esityksenne kun olen niitä käynyt katsomassa. :) 
- Trapetsitaidetta, klovneja. Eläimet toimii aina. 
- Aktobatiaa ja taikureita, ehdottomasti taikureita enemmän. Hintaan nähden esityksiä voisi 

kokonaisuudessaan olla enemmän ja laadultaan parempia, kuten esim hevosten kanssa tila 
hyvin pieni tehdä hirveästi mitään 

- Edellisen vuoden ohjelmisto oli viihdyttävämpi muttaei tämä vuosikaan huono ollut. Akroba-
tiaa, trapetsia... 

- Akrobatia hämmästyttää aina yhtä paljon! 
- Pellejä ja eläimiä 
- pellle  numeoro ehdotomasti =)   ja  sirkuseläimiä 
- Lapseni tykkäsi eniten hevosista ja pelleistä. Näitä lisää :) 
- akrobatiaa, taikureita, toissavuoden surmanajo oli erittäin hyvä 
- akrobatiaa 
- Akrobatiaa, taikureita 
- Akrobatia, eläimet 
- Calle Jr. voisi esiintyä kauemmin :) 

Pikku pettymys oli, ettei hän toiminut tänä vuonna tirehtöörinä. 
 
Muuten kokonaisuus oli tänä vuonna parempi kuin koskaan, jatkakaa samaan malliin :) 

- Taikureita 
- Akrobatiaa 
- Kokonaisuus oli mielestäni hyvä, mutta pelle- ja eläinesitykset viihdyttivät eniten aikuisia, ja 

etenkin lapsia. 
- Eläimiä 
- Akrobatiaa ja pellet 
- -- 
- Jotain hauskaa, jännittävää ja hämmästyttävää. 
- Totti Alexin ehdottomasti. Totti on Parasta sirkus finlandiassa. Edellisvuoden Totin ja Timo 

Kulmakon huvittelua jäi kaipaamaan. Ensivuodeksi kaipaisin Sandoria ja Callen yhteisnume-
roita, juhannuspäivän yhteisnumero oli loistava ja poikien kemiat kohtaa hyvin. Ilma-
akrobatiaa ei tänä vuonna ollut ollenkaan. Ohjelmasta jäi jotenkin mieleen että se oli kyhätty 
jämistä, ei ollut edellisvuosien tasoinen. HeidiMaryä oli kiva nähdä ja ensivuodeksi kaipaisin 
mm sorin sirkuksen kasvatteja. Lisää pellejä jotka sotkee näytöstä ja ovat kurittomia. Niitä 
lapset kaipaa ja odottaa.  
 
Ja allergisen lapsen äitinä kaipaisin että hevosnumerot olisi juuri ennen taukoa ja esityksen 
päätteeksi. Niin lapsikin voisi nauttia niistä. Nyt hevosia olie ennen näytöksen alkamista 
laukkaamassa areenalla, lisääksi oli runsaasti hevosnumeroita, tauolla taas areenalla verryt-
teli hevoset ja lisää hevosnumeroita. Ei muuten, mutta lapsi tukehtuu telttaan jos ilma ei 
vaihdu. 

- Tällä hetkellä hyvä yhdistelmä kaikkea! 
- Akrobatiaa! Pari - ja ryhmäakroa :) 
- Vähemmän hevosia ja pellenumeroita, enemmän akrobatiaa, taikureita, tulitaiteilijoita, jong-

löörejä, voimailijoita, trapetsitaitelijoita. Yleensäkin enemmän taitavia IHMISIÄ 
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- Akrobatia, taikureita, eläimiä, lasten pelle 
- Oli ihan sopiva suhde tänä vuonna, lapseni piti ainakin. 
- Taikureita, pellenumeroita tai esiintyjiä paljon aiemmilta sirkus finlandian vuosilta (1995 -> 

alkanut käymään näytöksissä vuosittain ja nämä "alkupään" esiintyjät jääneet osa mieleen ja 
olisi mukava nähdä heitä uudestaan kun aikaa mennyt jo näin paljon) 

- Akrobatiaa ja taikureita 
- Olen viimeksi käynyt sirkuksessa silloin kun olin itse lapsi (noi 25 vuotta sitten). Pidin esityk-

sestä. Huonoja ohjelmanumeroita ei mielestäni ollut :) 
En olisi halunnut valita huonoa/huonointa esiintyjää, mutta tässä kyselyssä oli pakko! 

- Sirkus Finlandiasta on hävinnyt perinteiset klovnit, joita lapset rakastavat. Omansirkuksen 
pyörittäjänä voin sanoa että 70% yleisöstä koostuu lapsista ja lapset tulevat sirkukseen 
klovnien takia. Muuten hyvä ohjelma. 

- Eläimiä 
- Akrobatiaa ja tulielementtejä. 
- Akrobatiaa ei tainnut olla Keravan esityksessä juuri ollenkaan (trapetseja tms), niitä jäin 

kaipaamaan, jos nyt parhaiksi valitsemani numerot sitä hyvin mielestäni paikkasivatkin :) 
 
En myöskään olisi halunnut valita ohjelmista "huonointa" (yritin jättää kohdat tyhjiksi mutta 
en voinut), mut ehkä itselle se kärpäslätkä-totti oli ei-niin-innostava (mutta sekin vain melui-
san soiton takia) ja lauluosuudet voisin skipata nekin (samasta metelisyystä). Totti itsehän 
on aivan loistava ja ihana esiintyjä :) 
 
Myös rullaluistimilla esiintynyt tyttö oli taitava ja varmasti teki vaikutuksen moniin, mutta itse 
ehkä oisin kaivannut vaativampaa numeroa (ja sitäkin vain siksi että itse joskus touhusin 
trapetseilla ja haaveilin urasta sirkuksessa) :D 
 
Summa summarum: mikään ei mielestäni ollut niin "huono" että oisin voinut niitä valita tuon-
ne ylemmäs ruutuihin, ihmiset pitää niin eri asioista ja mielestäni esitykset toimi kokonaisuu-
tena tosi hienosti! 
 
Meidän kaveriporukassa oli yksi kreikkalaisrouva joka ei ollut koskaan käyny sirkuksessa ja 
hän nautti varsinkin niistä numeroista, joista en itse juuri välittänyt, eniten! Eli makuja on 
monia ja ohjelma meidän kaikkien mielestä tosi onnistunut! :) 

- jännittävempiä 
- Temppuja: jongleeraus jäi vähän vanhaksi mutta hevosten päällä seisomiseen tarvii tasa-

painoa 
- akropatiaa 

eläimiä 
- Pidän vauhdikkaista, jännittävistä ja huumorillisista esityksistä. Ohjelmistonne on ollut hyvä 

vuosina 2014 sekä 2013, kun olen ne käynyt katsomassa. Hinnat vain ovat aika huimia. 
- Miusta ohjelmisto on ollut hyvin "tasapainoinen" viimeset 9 vuotta. Joka vuosi on ollut hieno-

ja ja ammatimaisia esiityjiä. Siinä on iso osa jännitystä mihin ohjelma painottuu minäkin 
vuonna. Enkä itse haluaisi muuttaa ohjelmasta mitään. 

- Hauskoja 
- Pidän vauhdikkaista esityksistä. Tänä vuonna koko esitystä leimasi jotenkin "lama-ajan sir-

kus". Jotenkin jäin kaipaamaan sirkuksen "loistoa". Myös hevoset, koirat ja esim. merileijo-
nat on ollu kivoja. 

- Lapsille sopiva show, joka kiinnostaa myös aikuisia. 
- Taikuri-, eläin- ja akrobatiaesityksiä 
- Enemmän pellenumeroita. :) 
- akrobatiaa, pellejä, eläin näytöksiä 
- Akrobatiaa 
- Jonglööraus on lähellä sydäntäni ja Calle tekee sitä ylivertaisesti, sitä ei ole koskaan liikaa, 

eli lisää vain! :) 
Petyin viime- sekä tänä vuonna kun tirehtöörinne ei itse toiminut myös kuuluttajana, toisin 
kuin monena edeltävänä vuotena. 

- Pellejä ja taikureita 
- Illuusio 
- Lisää pellenumeroita ja jännitystä 
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- Enemmän pellenumeroita. Lapsi kaipasi oikeaa pelleä. 
- Enemmän akrobatiaa. Vähemmän eläinnumeroita 
- Akrobatiaa ja taikureita. 
- pellenumeroita tai sit uudenlaisia eksootisia eläin esityksiä 
- akrobatiaa, nuorallatanssia, jännitystä ja glamouria 
- Eläimiä 
- Pellenumeroita. 
- Taikuri ja pellenumeroita sekä eläin 
- Pellejä ja eläimiä! Ehdottomasti! Eläimet ovat aina parhaita! 
- voisiko paikallinen sirkuskoulun/-kerhon esitys olla omana numeronaan 
- Paljon vähemmän huutavia ja rääkyviä klovneja. Hyviä klovninumeroia ei ole ollut vuosiin ja 

nyt niitä on aina joka kolmas numero vähintään. Toistavat itseään todella pahasti. Akrobati-
aa ja tai trapetsitaidetta ym todella taitolajeja toivoisin enemmän. Kaikkiaan tämän vuoden 
näytös oli selvästi kehnompi kuin lähivuosina on ollut. 

- Eläinnumerot ja taikureita 
- Pellenumeroita 
- Taikureita 
- tämäkin kokonaisuus on hyvä, mutta Tottia oli hieman liikaa. Lapset pitävät akrobatiasta ja 

taikatempuista 
- Taikureita olisi mukava nähdä. Myös erinlaiset eläimet ja sekä esim. tulta sisältävät numerot 

olisi hienoja nähdä. Jonain mennään vuonna ollut varsijousi-numero oli mahtava kokemus, 
joku sellainen olisi mahtava nähdä. 

- pellejä ja akrobatiaa 
- Pellenumeroita tai muita hauskoja esityksiä. Jotain mitä en ole ennen nähnyt. 
- Lapsi toivoi pelleä 
- Pellet kuuluu diekukseen! 
- Akrobatiaa, pellejä, taikureita jne. 
- - 
- Pellenumeroita 
- Pellet on tosi tärkeitä, ikonisia sirkushahmoja. Totti on huippu, tarvitsisi vieläkin paremman 

käsikirjoituksen. Samat esiintyjät ei mikään ongelma. Orkesterin  sähkökitarasoundi ei ihan 
minun makuuni, yhdistän mielessäni sirkukseen perinteisen vaskiosaston.  Hieno setti tänä 
vuonna, parempi kuin viime vuonna, olimme vaikuttuneita. Kiitos! 

- Taikureita ja pellenumeroita 
   
 
Olitte ihan parhaita :) 

- Enemmän koiria ja miksi ei kissoja. Olisi myös hauskaa jos olisi enemmän naisartistejä. 
Hevos/eläinnumerot olivat parhaat. Speekki voisi olla hieman enemmän nykyaikaa: en tykä-
nyt kun proffa henkutteli että yksi artisti oli suomalainen - mikä eroa siinä onko suomesta vai 
muualta? Hyvä että muutama asia sanottiin ruotsiksi! Kiitän. 

- enemmän eläinesiyksiä :) 
- Ilma-akrobatiaa liinoilla :) Tulen jatkossakin vuosittain, sekä työn puolesta (olen töissä kehi-

tysvammaisten asuntolassa) että vapaa-ajalla. 
- Vielä enemmän eläinnumeroita! :) 
- enemmän akrobatti esityksiä =) 
- Lapset tykkää pelleistä ja eläimistä, vähemmän akrobatiaa. 
- pellejä akrobatiaa yms. 
- Lisää akrobatiaa ja ehdottomasti Totti Alexis. Toissavuoden vatsastapuhuja oli loistava, 

samoin surmanajajat. 
- Pellenumeroita enemmin. Taikureita. 
- akrobatiaa ja pellenumeroita 
- eläinnumerot ihan ehdottomia! 

Kysymykset huono ja huonoin pakollisina hankalia mielestäni, oli niin paljon hyviä esiintyjiä. 
 

- Enemmän akrobatiaa, viime vuoden (2013) ohjelma oli hyvä! 
- Haluaisin nähdä enemmän näyttävämpiä ja menevämpiä esityksiä. Minusta hevosia oli 

myös liikaa, sekä Totti Alexis oli myös jo hiukan nähty, koska hän oli Sirkus Finlandiassa 
myös viime vuonna. 
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- Pellenumeroita 
- Pellet ovat lasten mieluisia joten niitä lisää hauskuttamaan.akrobatia on aikuisten mieleen 

mutta ei välttämättä lasten? 
- Musiikkia ja ääniä pienemmälle! Tehän hajotatte ihmisten kuulon!! Ei kai musiikin tarkotus 

ole viedä kuuloa. Kipurajalla mennään!! 
- Esityksen sisältöön olin täysin tyytyväinen. Nettisivuilla oli varoitus herkkäkuuloisille elävästä 

musiikista, mutta toivoisin varoitusta myös migreenipotilaille lasten kirkkaista, vilkkuvista va-
lohyrristä, että ihmiset osaisivat ennakoida asian. Tämä söi hieman nautintoa esityksestä, 
joka muuten oli todella loistava. 

- Norsuja 
- - 
- Enemmän akrobatiaa ja taikureita. Ihmisten taito kiinnostaa enemmän. Eläinten ei mielestäni 

pitäisi osallistua esityksiin ollenkaan, paitsi jos ne itse "nauttivat" tempuistaan ja se on niille 
vain leikkiä. 

- Akrobatiaa enemmän. 
- Tämänvuotista enemmän akrobatiaa ja huikeita esityksiä, kuten takavuosien väärin päin 

katossa käveleminen 
- Mielestäni sirkuksessa oli juuri sopivasti kaikkea. 
- -Enemmän eläimiä 

-Vähemmän laulunumeroita 
- Enemmän akrobatiaa, taikureita ja entinen riemukas Totti takaisin 
- joka vuosi ostan veljelleni sirus finlandian lipun syntymäpäivä lahjaksi. niin myös tänäkin 

vuonna innolla odotimme sirkukseen pääsyä, koska rakastamme sirkusta vaikka olemmekin 
jo vanhempia ihmisiä. vuonna 2013 sirkuksen taso oli laskenut edelliseen vuoteen 2012, mi-
kä oli loistava ja aivan upea sirkus vuosi. juuri sellaista kuin sirkuksen kuuluukin olla - täynnä 
erilaista, aitoa sirkusta. viime vuonna olimme hieman pettyneitä näytökseen, mutta tänä 
vuonna olimme todella ihmeissämme miten ohjelmisto oli voinut muuttua näin paljon huo-
nompaan ja etenkin yksipuolisempaan suuntaan. eläimet ovat ihan kivoja, mutta ei yhtä sort-
tia liian kanssa - kiitos:=( 
 
toivottavasti ensi vuonna esityksiinne palaisi takaisin entinen sirkus glamouri ja monipuoli-
nen ohjelmatarjonta....kaikkea hyvä toivottaen! 
 

- Taikuutta ja aina niin ihania eläinnumeroita 
- Enemmän eläinnumeroita 
- Enemmän akrobariaa, trapetsia jne. 
- Perinteisiä taikureita kaipasin tämän vuoden esitykseen ja trapetsia. Viime vuoden Koira ja 

liekki taikuri juttu oli huippu, en vieläkään tajua miten se tehtiin! Joka vuosi olen kuitenkin ol-
lut tyytyväinen ja palaan varmasti ensi vuonnakin:) 

- HAUSKOJA !!!! 
Lapset väsähtivät jo ensimmäisen näytöksen aikana.Ohjelmanumerot olivat 
liian pitkiä (venytettyjä). 
Sirkuksessa pitäisi olla hauskaa !!!!! ei ollut !Halutaan enemmän hauskoja 
ohjelmanumeroita ja jotain jännitystä- 
Todellakin huonoin esityksenne .Olisiko säästöohjelma? 

- kissanumeroita, samanlaissta taitavaa klovneriaa yhdistettynä akrobatiaan kuin tänäkin 
vuonna 

- Taitavia koiraesityksiä lisää. Ilma-akrobatiaa kankaalla tai köydellä. Kiinalainen tolppa olis 
kiva. Enemmän pellejä. Enemmän tramppajuttuja. 

- Eläimet on aina ♡ aiempina vuosina ollut aivan ihania koiranumeroita 
- Akrobatiaa ja pellejä. 
- Ehkä akrobatiaa enemmän. 
- Paljon eläimiä, viime vuoden kamelit jäivät mieleen. Tänä vuonna hevosnumerot olivat mah-

tavia. Pidin myös lintunumerosta ja kaikenlainen akrobatia on myös mieleeni. Toivoisin että 
sirkustirehtööri ennen numeroita esittelisi artistit Ja toivottaisi tervetulleeksi. Orkesteri on 
myös huippuhyvä ja luo oikeanlaisen tunnelman. 

- Toivon, että äänentoisto ei olisi niin voimakkaalla! Se olitti jopa kipukynnyksen 
- Pellejä, akrobatiaa (palloilu yms) 
- Akrobatiaa lisää, eläinesiintyjiä,pellejä on aina hyvät, voimatemppuilua... 
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- Enemmän ilma-akrobatiaa ja taikureita. Eläimet pois (linnut ja koirat ok). Hevoset säälittävää 
hiukan. 

- Enemmän akrobatiaa ja taikureita, välinumeroina pellenumeroita. Lapset eivät jaksa keskit-
tyä pitkiin "taiteellisiin" ohjelmiin. Valitettavasti tämän vuoden ohjelmisto oli surkea, vailla yh-
tään tähtihetkeä. Kuvaavaa oli, että takana istuvien lasten suusta kuului: tylsää, voidaanko 
jo lähteä... Kolmen edellisen SF:n ohjelmistot olivat mukaansa tempaavia ja näyttäviä. Älkää 
antako periksi, muussa tapauksessa asiakkaat kaikkoavat, ensi vuonna on kova työ saada 
ainakin meidät uskomaan parempaan ohjelmistoon... Tsemppiä! 

- Akrobatiaryhmiä, vauhdikkaita klovneja, erityisesti pienemmille lapsille suunnattuja ohjelmia 
(alle kouluikäiset) 

- Pelle, jolla on punainen nenä. 
Nuorallatanssija (ihminen). 
(Elefantti ja tiikeri) 
 
Miksi minun oli pakko valita Huono ja Huonoin, kun kaikki esitykset olivat erinomaisia. Meillä 
oli tosi hauskaa! 
Adole Brothers ja Jean Rochers oli tosi hauskoja. 

- taikureita, mutta ei raskaana olevia. Harmittaa, kun nyt 
ei sitä nähnyt. Samoin Adole Brothersin poissaolosta ei 
tiedotettu mitään. Nytkään ei ole infoa näistä Sirkus 
Finlandian sivuilla. Tuli maksettua ihan liikaa siitä, mitä 
olisi halunnut nähdä. Jonkinlainen korvaus olisi paikallaan. 

- akrobatiaa, eläinnumeroita 
- Vaikea laittaa suorituksia paremmuusjärjestykseen kun niin monta 

numeroa jäi esittämättä. Ohjelma oli tynkä, jäi tunne, ettei saatu sitä mitä odotettiin. Olemme 
käyneet Sirkus Finlandiassa viimeiset 17 vuotta, joka vuosi Helsingissä. Vertailupohjaa on. 
Oli pettymys. 
Se mitä nähtiin oli laadukasta, mutta esityksissä tuntui " venytys", siis että ohjelma kestää 
2tuntia, vaikka esiintyjiä puuttuu, 
 

- enemmän strapetsia ja akrobaattia 
- Kasakat (tai muu vauhdikas ratsastusohjelma). Koiraohjelma (vieläkin muistellaan noin 10-

15 vuoden takaista ohjelmaa, jossa oli lauma koiria, jotka pelasivat jalkapalloa, pari koiraa 
kiinnitettiin remmeillä maaleihin maalivahdeksi, se oli hauska ja mieleenpainuva ohjelma).  
 
Koska kyselyssä ei ole "sana vapaa" -kysymystä, niin laitetaan tähän kohtaan, vaikka ei oh-
jelmistoa koskekaan. Olen käynyt Sirkus Finlandiassa joka vuosi vuodesta -85 alkaen, kun 
Finlandia on vieraillut Vaasassa ja/tai Seinäjoella. 80- ja 90-luvulla lapsena kun ulkomaalai-
set olivat harvinainen näky Pohjanmaalla, oli jännittävää ja suuren maailman tuntua, kun ai-
tiopaikalle ohjasi aina joku muutaman sanan suomea korostaen puhuva ulkomaalainen. Ja 
paikannäyttäjä aina kohteliaasti veti aition tuolin taaemmas, jotta sinne pääsi istumaan ja sit-
ten auttoi tuolin katsojan alle. Tämä teki suuren vaikutuksen alle kouluikäiseen ja peruskou-
luikäisenäkin tuli olo "suuren maailman meiningistä", kun tuolia ei itse tarvinnut siirrellä. Pie-
ni asia, mutta iso merkitys ja minulle se oli aina osa sirkuksen taikaa. Nykyään jo useamman 
vuoden ajan, vaikka edelleen aitiopaikalla istunkin, ei kukaan ole enää auttanut tuolia alle, 
paikannäyttäjä joko koskettaa selkänojaa tai sitten vain osoittaa sormella paikkani. 

- Enemmän eläimiä 
- Ei toiveita, te osaatte kokemuksellanne kyllä laittaa ensikin vuonna hienon esityksen pys-

tyyn! :-) 
- Vähemmän isoja eläimiä, koska minua säälittää niitten olosuhteet.  Koiria, kissoja, lintuja ja 

onhan näitä... 
- Akrobatiaa olisi mukava nähdä. 

 
- Pellenumeroita saa aina olla paljon :) 
- taikureita enemmän, sellainen kun edellisenä vuonna se lapin shamaani, 
- enemmän hauskoja ohjelmanumeroita, jotka ovat sopivia lapsikatsojille. Kauden 2014 oh-

jelma oli enemmän aikuisille kuin lapsille suunnattu. 
- Taikureita ja eläimiä muitakin kuin nyt nähtyjä. akrobaattisia hyppyjä ilmassa köyden varas-

sa. 
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- Ei  olis voinut valita parasta esitystä tai huonointa, koska kaikki ohjelmat olivat korkeatasoi-
sia. Lomakkeessa vain ei pääse eteenpäin jos ei valitse jotain eli huono lomake! Jokainen 
esitys sopi linjaan ja olivat riittävän monipuolisia. Eläimet olivat upeita, akrobaatit taitavia, 
klovnit viihdyttäviä, äänentoisto hyvä, oheispalvelut toimivat, vaatteet olivat hienot. Kiitos! 

- enemmän akrobatiaa 
- Illuusio temppuja. 
- Taikureita/mentalisteja, pellenumeroita ja "ISOJA" akrobatianumeroita, joissa hyödynnetään 

koko tilaa vaikka esiintyjiä olisi vain vähän. 
- Taitoa vaativia esityksiä. 

 
Orkesterin vahvistimet arsyttävän voimakkaalla teholla. 

- Ei ollut taikuria lainkaan 1.11. !! Ei enempää eläimiä. 
- Taiteellisempaa sirkusta 
- Pidin todella paljon kaikista eläinnumeroistanne, tämä lintupoika oli erityisen hohdokas. To-

sin pidin kaikista numeroista, tyylikkäästi koostettu ohjelma ollut joka vuosi. On kauheaa lait-
taa noihin "huono, huonompi"-kenttiin ketään, please muotoilkaa kysymys eri tavalla, ei ole 
ketään huonoa tai edes keskinkertaista. =)  

-  Nyt esitys - huipusti- parempi kuin vuosi sitten eli monipuolisempi ja hauskempi. Vuosi sitten 
oli sitä "voimistelua" liikaa. Juontaja on hyvä - mutta voisi jotenkin olla vielä enemmän" tai-
teellinen tai jotain?" En osaa sanoa, ehkä sitä tunnelmaa vielä enempi "hehkuttaa olisi hy-
vä". Tärkeää on että on selkeä ohjelmien eteenpäin viejä olemassa. 

- Tarkennan tähän seuraavien kysymyksien vastauksia: ohjelma oli aivan ihana ja on erittäin 
vaikea valita kaksi parasta, kun KAIKKI esiintyjät olivat niin hyviä. Kahden parhaimman li-
säksi mm. perhe Donnert ja hevoset olivat ihania ja Costin ja "katastrofiveljekset" ja...  
Huonoimpia ei ollutkaan! Ainoa heikko puoli oli äänentoisto: Prof Buffon puheesta osa "sär-
kyi" tai jäi epäselväksi, samoin osa Totin laulusta. Jos äänenvahvistuksesta saisi tarkemman 
ja selkeämmän niin Sirkus Finlandia olisi täydellinen!!!
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Liite 3. Artikkeli Sirkus on elämäntapa ja miljoonabisnes  
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