Sorin Sirkus –loppuraportti HATASIRKUS

TIIVISTELMÄ PROJEKTISTA:
HATASIRKUS oli Sorin Sirkuksen sekä Hatanpään yläkoulun oppilaiden ja henkilökunnan yhteinen
projekti, niille koulun oppilaille, joilla oli haasteita koulunkäynnin ja elämähallinnan kanssa. Osallistujat
valikoituvat olivat joustavan perusopetuksen sekä alueellisen erityisopetuksen oppilaita. Toiminnan
avainsanoja olivat osallistaminen, taidelähtöinen toiminta, tekemällä oppiminen, yhteistyö ja
elämätaitojen vahvistaminen. Projekti tuki oppilaiden jaksamista ja motivaatiota muussa
kouluopetuksessa sekä paransi opettajan ja oppilaiden välistä suhdetta. Projekti toteutettiin syksyllä
2017.
Projektin kulku
Sorin Sirkus toteutti viikoittaisia sirkustyöpajoja yhdessä Hatanpään koulun kahden eri luokan kanssa:
joustavan perusopetuksen ryhmän sekä alueellisen perusopetuksen luokan kanssa. Molemmille ryhmille
tarjottiin oma sirkustyöpajakokonaisuus. Harjoituskerrat pidettiin Sorin Sirkuksella, jonne ryhmät
kulkivat. Harjoituskerta kesti kerrallaan 90 minuuttia eli kaksi oppituntia.
Toiminta aloitettiin tapaamisella rehtorin kanssa, minkä jälkeen tavattiin ensimmäisen jaksolle tulevan
joustavan perusopetuksen ryhmän opettaja. Taustakeskustelun pohjalta laadittiin ryhmäkohtaiset
tavoitteet. Toinen sirkusjakso järjestettiin alueellisen erityisopetuksen ryhmän oppilaille. Ryhmät kävivät
sirkusharjoituksissa yhteensä 15 kertaa.
Sirkustyöpajat kasvattivat osallistujien itseluottamusta ja auttoivat opettajia sekä toimintaan
osallistuneita sosiaaliohjaajia näkemään osallistujat erilaisessa valossa ja toi erilaisia eväitä koulun arkeen.
Projektissa keskityttiin elämätaitojen vahvistamiseen sirkuslajien opettamisen sekä pelien ja leikkien
kautta. Keskustelut koulun ja opettajien kanssa muuttivat projektin suuntaa niin, että yhden ison
loppuesityksen sijaan tehtiin pienempiä esitysharjoituksia omalle ryhmälle. Tähän vaikutti myös se, että
ryhmien tarpeisiin vastasi paremmin lyhyempi sirkuskokonaisuus, toiselle ryhmälle seitsemän kertaa,
toiselle kahdeksan sirkuskertaa.

SORIN SIRKUS OPPI PROJEKTISTA, ETTÄ:
-

alueellisen erityisopetuksen ja JOPO-ryhmille seitsemän kerran kokonaisuus oli toimivin.

-

palautteen kerääminen tekstiviestitse oli näppärä keino, joka tulee palautteenkeruu
menetelmäksemme myös jatkossa.

-

saimme eväitä lähteä suunnittelemaan isompaa kokonaisuutta alueellisen erityisopetuksen
ryhmille koko Tampereen kaupungin alueella, saimme myös arvokkaita argumentteja, joilla
toimintaa voi markkinoida Tampereen kaupungille.
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Sorin Sirkus –loppuraportti HATASIRKUS
PROJEKTIN TOTEUTUNUT TULOS
Hatanpään koulu vastasi opettajien ja sosiaaliohjaajan palkoista sekä nuorten kuljetuskuluista
sirkustyöpajoihin.
Sorin Sirkuksen osalta HATASIRKUS- projektin kulut olivat seuraavat:
Henkilöstökulut

3578,67€

Tila- ja välineistökulut

787,50€

YHTEENSÄ:

4366,12 €

Tässä liitteenä Sorin Sirkuksen Sosiaalisen sirkustoiminnan tulos vuodelta 2017 (sellaisena kuin se on
tilinpäätöksessä 2017)

21 Sosiaalinen sirkustoiminta
Tuotot
45 774,36
Kulut
Henkilöstökulut
-66 784,97
Muut kulut
-11 636,38
Kulut yhteensä
-78 421,35
Tilikauden yli-32 646,99
/alijäämä

Kiitämme Alli Paasikiven säätiötä tuesta HATASIRKUS- projektille
Projektia ei olisi voitu toteuttaa ilman Alli Paasikiven säätiön tukea.
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