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1 JOHDANTO 

Mietin pitkään opinnäytetyöni aihetta. Olin jo aloittanut kirjoittamaan toisesta 

aiheesta, mutta päädyin lopulta kirjoittamaan päälajistani Cyr-renkaasta. Halu-

sin tutkia Cyr-renkaan historiaa ja tutustua siihen paremmin erilaisista näkökul-

mista. Cyr-renkaasta ei ole myöskään kirjoitettu paljoa, varsinkaan suomeksi, 

joten halusin ottaa haasteen vastaan. Ajattelin myös, että tästä aiheesta olisi 

eniten hyötyä itselleni. 

Otin sähköpostin välityksellä yhteyden Cyr-renkaan kehittäjään Daniel Cyriin, 

jotta saisin varmoja tietoja renkaan alkutaipaleesta. Cyr-renkaan perustietojen 

ja historian lisäksi kerron hieman myös paremmin tunnetusta renkaasta, rhön-

radista.  

Halusin saada tietoa Cyr-renkaalla pyörijöistä ympäri maailmaa, joten toteutin 

Webropolin kautta kyselyn, jonka julkaisin Facebookissa ”Cyr Wheel” -

ryhmässä. Kyselyn julkaisuhetkellä ryhmässä oli 1750 ihmistä ja saadessani 

opinnäytetyöni valmiiksi ryhmän koko oli kasvanut jo 1888 henkilöön. Pidin ky-

selyn avoimena kolmen viikon ajan maaliskuussa 2015 ja lopulta siihen vastasi 

71 henkilöä. 

Kuvasin itsestäni videon, jossa tein perustekniikoita renkaalla. Otin videosta 

kuvia, joita lisäsin tekniikkaosuuteen selventämään liikkeitä. Tutkielman lopussa 

pohdin erilaisia mahdollisuuksia Cyr-renkaalla sekä renkaan tulevaisuutta. 
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2 MIKÄ ON CYR-RENGAS? 

Cyr-rengas on sirkuksessa käytettävä akrobatiaväline. Se on alumiininen tai 

metallinen rengas, joka on tavallisesti päällystetty joko kumilla tai PVC-muovilla. 

Ihanteellinen koko renkaan halkaisijalle on noin oma pituus plus 10-15cm. Ylei-

sesti puhutaan, että renkaan keskellä seistessä oman päälaen ja renkaan väliin 

tulisi mahtua oma nyrkki ja yksi-kolme sormea. (Demey, S ym. 2011.) 

Cyr-rengas on sirkuksessa melko tuore laji ja se kehittyy kokoajan. Oleellista 

Cyr-renkaalla tehdessä on pyörivä liike. Tavallinen pyörintä, jota kutsutaan 

valssiksi, on painon siirtoa puolelta toiselle renkaan pyöriessä. Renkaalla pyöri-

essä kaikki liikkeet painottuvat painonsiirtoon, sillä saadaan rengas jatkamaan 

liikkumistaan haluamaansa suuntaan.  

Cyr-renkaalla tehdään akrobaattisia ja tanssillisia liikkeitä. 
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3 CYR-RENKAAN HISTORIA 

3.1 Yksinkertainen rengas 

Eri lähteiden mukaan Cyr-renkaan tapaisella yksinkertaisella renkaalla (Mono 

Wheel tai Simple Wheel) on pyöritty jo 1800-luvun lopulla tai ainakin 1900-luvun 

puolessa välissä. Vuonna 1923 Chicagosta kotoisin oleva yhdysvaltalainen 

tanssija Doris Humphrey esiintyi Cyr-renkaan näköisellä renkaalla tehden liik-

keitä perustuen painonsiirtoon, eli samalla tekniikalla kuin Cyr-renkaalla nyky-

ään pyöritään. (Valerie Inertie; Gymmedia.) 

3.2 Rhönrad 

Rhönrad tai toiselta nimeltään German Wheel on saksalaisen Otto Feickin 

1900-luvun alussa kehittämä laji. Rhönrad on valmistettu kahdesta metalliren-

kaasta, jotka on yhdistetty toisiinsa aisoilla ja kahdella puulankulla. Cyr-

renkaaseen verrattuna rhönrad on paitsi leveämpi, myös isompi halkaisijaltaan. 

Renkaan tulee nimittäin olla noin 40-50cm isompi kuin renkaalla pyörijän. (Örn, 

N 2014.) 

Vaikka rhönradilla voikin tehdä myös toisinpäin pyörivää liikettä, jossa pyöritään 

kallellaan toinen vanne maassa (Kuva 1), on yleisempää että sillä pyöritään pit-

kää linjaa edestakaisin.  



8 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Noora Wendelius 

 

Kuva 1. Kaksi erilaista tyyliä käyttää rhönradia (O. Ang. 1930).  

Cyr-renkaalla taas voi pyöriä miten päin vaan, joten siihen on helpompi tuoda 

vaihtelua.  

3.3 Daniel Cyr ja Cyr-rengas 

Vaikka eri lähteiden mukaan yksinkertaisella renkaalla onkin pyöritty kenties jo 

yli sata vuotta, varmaa on se, että Cyr-renkaan nykyiseen sirkusmuotoonsa ke-

hitti kanadalainen Daniel Cyr (Valerie Inertie). 

Yritin saada Daniel Cyriltä sähköpostin välityksellä haastattelun Cyr-renkaan 

historiaan liittyen. Hänellä ei ollut aikaa vastata haastatteluuni, mutta sain kui-

tenkin vahvistuksen, että kaikki tieto Cyr-renkaan historiasta mikä lukee Valérie 

Inertien kotisivuilla, on totta. Cyr ja Inertie ovat yhdessä laatineet osion Cyr-

renkaan historiasta tälle kyseiselle sivustolle.  

Daniel Cyr on yksi Kanadalaisen nykysirkusryhmän Cirque Eloizen perustajista. 

Cyr esiintyi vuonna 1998 ensimmäisen kerran Cyr-renkaalla Cirque Eloizen Ex-

centricus-nimisessä esityksessä. Tällöin myös Cyr-rengas sai nimensä yllättäen 

Daniel Cyrin mukaan. Ensimmäisen renkaansa Cyr kuitenkin valmisti jo vuonna 

1996. Hän teki erilaisia kokeiluja renkaasta ja lopulta päätyi valmistamaan ren-

kaita, jotka saa helposti osiin. Täten renkaan valmistuksessa päällyste on hel-
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pompi laittaa sen päälle ja rengasta on myös helpompi kuljettaa. Vuonna 2003 

Cyr teki renkaan kuuluisaksi esiintymällä Pariisissa Cirque du Demain –

sirkusfestivaaleilla ja voitti samalla hopeamitalin esityksellään.  (Valerie Inertie; 

Cirque Eloize) 

Vaikka Cyr-rengas on sirkuksessa tuore laji, on se levinnyt nopeasti maailmalle 

ja on tällä hetkellä suuressa suosiossa ympäri maailmaa.   
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4 CYR-YHTEISÖ 

En tiedä johtuuko se lajin tuoreudesta vai mistä, mutta Cyr-renkaalla pyörijät 

tuntuvat olevan erityisen tiivis yhteisö. On ollut mahtava olla osana tätä yhtei-

söä. Facebookissa on yhteisölle ryhmä nimeltään ”Cyr Wheel”, jossa on tällä 

hetkellä lähes 1 900 Cyrillä pyörijää ympäri maailmaa ja luku kasvaa kokoajan. 

Ryhmässä jaetaan videoita, kysytään neuvoja ja autetaan toisia. On hienoa, 

että tällainen ryhmä on perustettu, sillä monet joutuvat opettelemaan yksin il-

man minkäänlaista opetusta ja saavat tästä ryhmästä paljon apua. 

Halusin tietää enemmän tästä mahtavasta yhteisöstä, siitä kuinka kauan kukin 

on pyörinyt renkaalla, mitä kautta päätyi renkaan pariin ja missä päin maailmaa 

on vaikuttamassa. Toteutin Webropolin kautta kyselyn Cyrillä pyörijöille (Liite 1). 

Kyselyyn vastasi 71 henkilöä. 

4.1 Kyselyn vastaukset 

33%, eli yllättävän suuri osa kyselyyn vastanneista oli pyörinyt renkaalla vasta 

alle vuoden. Joukosta löytyi myös kaksi, jotka olivat pyörineet renkaalla yli seit-

semän vuotta. Muutoin vastaukset sijoittuivat melko tasaisesti välimaastoon. 

Toiseksi suosituin vastaus oli 2-3 vuotta, jonka verran oli pyörinyt 21% vastaa-

jista (Kuva 2). 

 

Kuva 2. Kauanko olet pyörinyt Cyr-renkaalla? 

Kauanko olet pyörinyt Cyr-
renkaalla? 

Alle yhden vuoden 
1-2 vuotta 
2-3 vuotta 
3-4 vuotta 
4-5 vuotta 
5-7 vuotta 
Yli 7 vuotta 
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Suurin osa, 24% kyselyyn vastanneista oli kuullut Cyr-renkaasta ensimmäisen 

kerran 2-3 vuotta sitten. Joukosta löytyi myös yksi, joka oli kuullut renkaasta 

ensimmäisen kerran kunnioitettavat yli 10 vuotta sitten (Kuva 3).  

 

Kuva 3. Milloin kuulit ensimmäisen kerran Cyr-renkaasta? 

Halusin myös tietää mitä kautta ihmiset olivat päätyneet Cyrin pariin, eli mitä 

kautta he kuulivat ensimmäisen kerran Cyr-renkaasta (Kuva 4).  

 

Kuva 4. Miten kuulit Cyr-renkaasta? 

Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. Lajista oli löydetty joko video internetis-

tä, nähty toinen Cyrillä pyörijä esiintymässä jossain tai kuultu kaverilta. 20% 

vastaajista kertoi kuulleensa Cyr-renkaasta muuta kautta kuin vaihtoehdoissa 

Milloin kuulit ensimmäisen kerran  
Cyr-renkaasta? 

Alle 2 vuotta sitten 
2-3 vuotta sitten 
3-4 vuotta sitten 
4-5 vuotta sitten 
5-7 vuotta sitten 
7-10 vuotta sitten 
Yli 10 vuotta sitten 

Miten kuulit Cyr-renkaasta? 

Kaveri kertoi minulle siitä 

Näin internetissä videon 

Näin jonkun esiintyvän kadulla 

Näin jonkun esiintymässä muualla 

Muu vastaus, mikä? 
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olevista. Vapaasta kentästä suosituimmiksi vastauksiksi nousivat sirkusleiri, 

sirkuksen työpaja ja sirkuskoulu. 

Suomessa on kaksi ammatillista sirkuskoulua, joista toisessa rengasta kutsu-

taan Roue Cyriksi (suomalaisittain rusi) ja toisessa Cyr-renkaaksi tai pelkästään 

Cyriksi. Yleisesti ottaen Cyr-rengas ja Roue Cyr ovat molemmat käytössä, joten 

halusin tietää, millä nimellä muut Cyrillä pyörijät kutsuvat välinettä. 

Huomattavan suuri osa, 63% vastaajista kertoi kutsuvansa rengasta Cyr-

renkaaksi. Vain 7% kutsui rengasta Roue Cyriksi, kun taas 28% käytti molempia 

nimiä (Kuva 5).  

 

Kuva 5. Käytätkö nimitystä Cyr-rengas vai Roue Cyr? 

Yleisesti ottaen suosituin rengastyyppi on alumiininen rengas PVC-

päällysteellä, myöskin 57% kyselyyn vastanneista kertoi suosivansa sitä. Itse 

tykkään tehdä teräsrenkaalla, jossa on kumipäällyste, mutta ainakin ulkokäytös-

sä PVC-päällyste on parempi. Kumi kuluu nopeasti puhki asfaltilla, mutta PVC-

pinnoite voi taas olla todella liukas joillain pinnoilla pyörittäessä. PVC-pinnoite 

on kuitenkin selkeästi suosituin, rengastyypistä riippumatta 80% vastaajista 

suosi PVC-päällystettä. Vastaajista kolme ei osannut sanoa, minkälaisella ren-

kaalla mieluiten pyörii (Kuva 6). 

Käytätkö nimitystä Cyr-rengas 
vai Roue Cyr? 

Cyr-rengas 

Roue Cyr 

Molemmat 

Muu, mikä? 
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Kuva 6. Minkälaisella renkaalla mieluiten pyörit? 

Kyselyyn tuli vastauksia ympäri maailmaa (Kuva 7). Isoin yksittäinen maa vas-

tauksissa oli Yhdysvallat, 28% vastaajista oli sieltä kotoisin. Vastauksia tuli 

myös monipuolisesti ympäri Eurooppaa, Uudesta-Seelannista, Kanadasta ja 

jopa Meksikosta ja Argentiinasta. 57% vastauksista tuli eurooppalaisilta, joista 

suurin osa Saksasta, Suomesta ja Iso-Britanniasta.  

 

Kuva 7. Mistä olet kotoisin? 

Cyrillä pyörijöiden ikähaarukka on erittäin laaja. Kyselyyn vastanneista 36,5% 

oli naisia ja 63,5% miehiä. Naisista nuorin vastaaja oli vasta 9-vuotias ja vanhin 

49-vuotias. Miehistä taas nuorin vastaaja oli 20-vuotias ja vanhin 46-vuotias. 

Kuitenkin valtaosa, eli 70% vastaajista oli 20-30-vuotiaita. 

Minkälaisella renkaalla mieluiten 
pyörit? 

Alumiininen PVC-päällysteellä 

Alumiininen kumipäällysteellä 

Teräksinen PVC-päällysteellä 

Teräksinen kumipäällysteellä 

Muu, mikä? 

Mistä olet kotoisin? 

Etelä-Amerikka 

Eurooppa 

Pohjois-Amerikka 

Oseania 



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Noora Wendelius 

4.2 Vastausten analysointi 

Oli mielenkiintoista tutkia vastauksia ja selvittää, minkä ikäisiä Cyr-renkaalla 

pyörijöitä löytyy ja mistä päin maailmaa sekä nähdä mitä kautta kukin on pääty-

nyt Cyrin pariin. Se, että 33% kyselyyn vastanneista oli ollut lajin parissa vasta 

alle vuoden, kertoo lajin jatkuvasta kasvusta. Yllätyksenä tuli ainakin se, että 

nuorin Cyrillä pyörijä, joka vastasi kyselyyni oli vasta 9-vuotias.  

Jätin kyselyn loppuun tyhjän kohdan, johon sai halutessaan kirjoittaa vapaan 

kommentin. Monet toivottelivat onnea opinnäytetyön kanssa, mutta osa kertoi 

enemmän itsestään ja taustastaan tai antoi vinkkejä tulevaan. Monet kyselyyn 

vastanneista myös kehuivat itseni tapaan Cyr-yhteisöä mahtavaksi. Cyr-rengas 

on selvästi iso yhdistävä tekijä. Monet ihmettelivät alun vaikeutta. Vaikka olisi 

ollut kuinka pitkä tausta voimistelusta, akrobatiasta tai muista lajeista, oli monel-

le alku erittäin vaikea Cyr-renkaalla.  
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5 PYÖRIMISSUUNNAT JA MAHDOLLISUUDET 

Ennen Cyr-renkaalla harjoittelun aloittamista kannattaa selvittää kumpaan suun-

taan haluaa pyöriä ensisijaisesti. Yleensä pyörimissuuntana on sama suunta 

kuin luonnollisemmin piruetteja tehdessä. Jos ei heti osaa sanoa kumpi suunta 

tuntuu luonnollisemmalta, kannattaa kokeilla molempiin suuntiin kunnes toinen 

tuntuu luontevammalta.  

5.1 Valssi 

Tavallista pyörimistä Cyr-renkaalla kutsutaan valssiksi. Perusvalssissa renkaal-

la pyritään pitämään lantio keskustan takana, hartiat kannatettuina, paino al-

haalla, kädet noin 45 asteen kulmassa mahdollisimman suorana ja rentona. 

(Demey S ym. 2011.) Varsinkin aluksi vartalo menee helposti renkaan sisälle, 

joten on tärkeää keskittyä pitämään lantio takana ja hyvä kannatus hartioista, 

rintaa ei saa työntää ulos.  Valssaus on painon siirtoa puolelta toiselle. 

Pyöriessä rengas kallistuu puolelta toiselle ja vuorotellen pyörijä itse on renkaan 

päällä ja sen alla. Vasemmalle pyöriessä painon ollessa vasemmalla (Kuva 8) 

on pyörijä renkaan päällä ja painon ollessa oikealla (Kuva 9) on pyörijä renkaan 

alla. Paino kannattaa siirtää lantiosta asti. Jos yrittää tehdä pelkästään jalalla 

painonsiirron, paino jää lantion mukana väärälle puolelle.  

Kuva 8. Valssaus, paino vasemmalla. Kuva 9. Valssaus, paino oikealla 
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Käsillä tehdään kevyttä veto- ja työntöliikettä valssatessa, mutta ne tulisi pitää 

suhteellisen rentoina. Jos tekee liikaa käsillä nousee myös paino helposti liian 

ylös ja rengas lähtee kaatumaan.  

Aluksi renkaan alla oleminen voi tuntua pelottavalta, siltä kuin kaatuisi itse taak-

se eikä pyörähtäisi ympäri. Pään kääntäminen pyörimissuuntaan auttaa. Silloin 

näkee, ettei oikeasti ole lähelläkään kaatumista ja pään käännöstä saa myös 

lisää vauhtia pyörimiseen. Muutoin pää tulisi pitää pystyssä ja katse poissa 

maasta. 

Valssausta aloittaessa kannattaa tehdä erilaisia harjoitteita, kuten painonsiirtoa 

kuivaharjoitteluna ilman rengasta, valssata renkaalla hidastettuna molemmat 

jalat maassa sekä valssata renkaalla pyörimissuunnan jalka renkaalla ja toinen 

maassa. On myös tärkeää pitää liike tasaisena. Jos paino pysyy toisella puolel-

la pitempään kuin toisella, lähtee vaeltamaan eikä pysy paikoillaan. Aluksi met-

ronomista tai rytmikkäästä musiikista voi olla apua tasaisen pyörimisrytmin löy-

tämiseen.  

Kun on oppinut perusvalssauksen renkaalla, on rajattomat mahdollisuudet eri-

laisille valssauksille. Voi valssata muun muassa jalat yhdessä (Kuva 10), ilman 

toista kättä, ilman toista jalkaa, ilman molempia jalkoja, jalat ristissä, jalat spa-

gaatissa (Kuva 11) tai melkein miten vain keksii kokeilla.  

Kuva 10. Jalat yhdessä valssaus. Kuva 11. Spagaatissa valssaus. 
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Kesken valssauksen voi tehdä myös käännöksiä ja piruetteja. Käännöksissä 

käännytään erisuuntaan kuin mihin pyöritään kun taas pirueteissa pyöritään 

pyörimissuuntaan, jolloin liike näyttää todella nopealta. Käännöksillä ja pirueteil-

la saa helposti vaihtelua pyörimiseen. 

5.2 Vertikaali 

Vertikaalissa pyöriessä tuodaan paino kesken valssauksen keskelle niin, että 

rengas jää pyörimään yhden pisteen päälle (Kuva 12).  

Vertikaalissa ei pysty lisäämään vauhtia, joten mitä enemmän ottaa vauhtia en-

nen sinne menoa, sitä kauemmin siellä pysyy. Aluksi kannattaa yrittää päästä 

pyörimään vertikaaliin ja pysyä siinä paikoillaan. Rengas lähtee helposti takaisin 

valssaukseen, joten on tärkeää ettei lähde vahingossa itse viemään painoa 

kummallekaan puolelle, vaan pysyy mahdollisimman keskellä ja paikoillaan.  

Vertikaalin pysyessä voi siellä olla esimerkiksi kädet sivuilla (Kuva 13), ilman 

käsiä, roikkua kyynärroikunnassa tai vaikka hypätä renkaan päälle pyörimään.  

Kuva 12. Vertikaali. Kuva 13. Vertakaali kädet sivuilla. 
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5.3 Kärrynpyörä 

Kärrynpyörässä rengas pyörii isoa ympyrää renkaan ulkoreunalla. Kärrynpyörää 

tehdessä tulee käsien ja jalkojen olla tasaisen levyisesti kiinni renkaassa. Tär-

keässä osassa on tässäkin liikkeessä painonsiirto. Erona on vain se, että paino 

siirtyy kokoajan samaan suuntaan (Kuva 14, Kuva 15).  

Kärrynpyörää tehdessä renkaan tulisi olla hieman kallellaan ja pysyä kokoajan 

samassa linjassa. On tärkeää muistaa avata kämmenet käsien mennessä maa-

han, etteivät sormet jää renkaan alle. Yleensä avausliike tapahtuu automaatti-

sesti.  

Ennen kärrynpyörän tekoa kannattaa tehdä puolikärrynpyörää, jossa pääsee 

harjoittelemaan käsien päältä menoa jalat maassa. Puolikärrynpyörässä jalat 

pysyvät suorituksen ajan maassa ympyrän keskellä, hartiat pysyvät kannatuk-

sessa ja lantio suorana. Ollaan ikään kuin punnerrusasennossa ja rengas me-

nee kärrynpyörän linjassa ympyrää.  

Kärrynpyörät on hyvä opetella molempiin suuntiin, vaikka valssaisikin vain toi-

seen suuntaan. Kärrynpyöriä voi tehdä myös suoraa linjaa ja selkäpuolelle, ja 

niistäkin voi tehdä monia eri variaatiota. Suoraa linjaa ja kärrynpyörän linjaa voi 

tehdä myös erilaisia kävelyitä ja hyppelyitä renkaan sisällä. 

Kuva 14. Kärrynpyörä 1. Kuva 15. Kärrynpyörä 2. 
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5.4 Kolikko 

Kolikkopyörinnässä mennään myös käsien päältä kuten kärrynpyörässäkin, 

mutta kolikko ja kärrynpyörä eroavat toisistaan siinä, että kolikko pysyy suhteel-

lisen paikoillaan ja pyörii enemmän. Kolikossa joutuu tekemään enemmän töitä 

käsillään kuin muissa perusliikkeissä. Tärkeässä osassa on taas painonsiirto. 

Kolikkoon lähdetään kylki edellä, paino siirtyy nopeasti kyljen kautta kädeltä 

toiselle (Kuva 16) ja toisen kyljen kautta takaisin jaloille (Kuva 17). Täytyy muis-

taa myös nostaa kunnolla jalkoja. (Demey S ym. 2011.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kuten muissakin perustekniikoissa, myös kolikkopyörinnässä on monia erilaisia 

variaatioita peruskolikon sujuessa. Kolikkoa voi tehdä esimerkiksi jalat yhdessä 

(Kuva 18, Kuva 19), yhdellä jalalla, yhdellä kädellä, spagaatissa, jalat ristissä ja 

selkäpuolella. 

Kuva 16. Kolikko alku. Kuva 17. Kolikko loppu. 
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5.5 Manipulaatiot 

Tärkeässä osassa eri pyörimistekniikoiden ohella on myös manipulaatiot. On 

hyvä totutella renkaaseen pyörittämällä sitä kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Mani-

pulaatioissa rengas pyörii ilman, että pyöritään itse renkaan mukana. Manipu-

laatioissa rengasta voi pyörittää kaikkiin samoihin suuntiin kuin renkaalla pyö-

riessäkin. Sen lisäksi renkaalla voi tehdä erilaisia viskomisia, joita on hankala 

tehdä itse renkaan sisällä pyöriessä. Aluksi kannattaa kokeilla kaikki peruspyö-

rimissuunnat  (Kuva 20, Kuva 21) ja sitten lähteä varioimaan.   

 

 

 

 

 

Kuva 18. Jalat yhdessä kolikko 1. Kuva 19. Jalat yhdessä kolikko 2. 

Kuva 20. Peruspyöritys alku. Kuva 21. Renkaan jättö, peruspyöritys. 
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Manipulaatioissa mahdollisuudet ovat rajattomat, tekemiseen voi yhdistää muun 

muassa tanssia, akrobatiaa ja voimistelua. 

5.6 Cyr-renkaan tulevaisuus 

Cyr-renkaalla saavutetaan kokoajan uutta, keksitään uusia tekniikoita ja pyöri-

mistapoja. Yhä useammin pyöritään erikokoisilla ja -näköisillä renkailla, sekä 

renkailla, joissa on esimerkiksi led-valoja. Renkaalla tehdään taiteellisia, tekni-

siä, tanssillisia ja akrobaattisia esityksiä, jotka ovat hyvinkin eri näköisiä.  

Uskoisin, että Cyr-renkaasta tulee pysyvä väline sirkuksen harrastaja- ja am-

mattikentällä ja että siitä tullaan keksimään vielä paljon uusia variaatioita tule-

vaisuudessa. Cyr-renkaan ensiesiintymisestä on nyt kulunut vasta 12 vuotta ja 

renkaasta on jo tässä vaiheessa tehty monia eri variaatioita, kuten aikaisemmin 

mainitsin. Itsekin pyörin tavallisen renkaan lisäksi pienellä renkaalla ja teen 

myös ilma-akrobatiaa isolla renkaalla. Cyr-renkaan tulevaisuus näyttää mieles-

täni oikein valoisalta ja mielenkiinnolla odotan, miten rengas kehittyy tästä 

eteenpäin. 
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Webropol-kysely Cyr-ammattilaisille ja harrastajille 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



Liite 1 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Noora Wendelius 

 

 

 
 

 

 

 
 



Liite 1 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Noora Wendelius 

 

 

 
 

 



Liite 1 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Noora Wendelius 



Liite 1 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Noora Wendelius 

 

 

 
 



Liite 1 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Noora Wendelius 



Liite 1 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Noora Wendelius 

 



Liite 1 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Noora Wendelius 

 


