OHJELMAN HINTA:
• Sirkuksen Kipinä -ohjelman valokuvanäyttely on maksuton ja se
on tilattavissa Kirkon Ulkomaanavusta, joka maksaa näyttelyn postituksen tilaajalle. Tilaaja palauttaa näyttelyn sovitun ajan kuluessa
Kirkon Ulkomaanapuun postitse ja maksaa palautuksen postikulut
itse.
• Sirkuksen Kipinä -ohjelman toiminnalliset ideat ja näyttelyn kuvat
ovat ladattavissa PowerPoint -esityksenä maksutta Kirkon Ulkomaanavun materiaalipankista osoitteesta: kirkonulkomaanapu.fi –
materiaalipankki – seurakunnille.
• Sirkus Magentan ohjelma tilataan suoraan sirkukselta, sirkustirehtööri silja.kyytinen@sirkusmagenta.fi. Esityksestä on kaksi eripituista versiota: 10 min /40min. Lyhyempi esitys maksaa 450 € ja
pidempi esitys 700 €. Magentalta voi myös tilata työpajoja.
KÄYTÄNNÖN OHJEITA:
• Tilaa näyttely: sara.korhonen@kirkonulkomaanapu.fi,
puh. 040 357 6060
• Kirkon Ulkomaanapu lähettää näyttelyn ja siihen liittyvät ohjeet
tilaajalle sopimuksen mukaan. Näyttely on 150 x 25 cm kokoisessa
postituspakkauksessa ja sen lähetyskulut ovat noin 35 euroa.
• Tilaaja palauttaa postitse näyttelyn Kirkon Ulkomaanapuun osoitteeseen Sara
Korhonen, Kirkon Ulkomaanapu, PL
210, 00131 Helsinki, sopimuksen mukaan. Tilaaja maksaa palautuskulut itse.
• Sirkuksen Kipinä -ohjelman valokuvanäyttely pystytään mieluiten ulkotiloihin. Näyttely koostuu 13 suuresta (65cm
x 100cm ja 115cm x 150cm) säänkestävästä banderollista/kuvasta, jossa on
myös kuvateksti (ks. kuvaesimerkki
alla). Kuvat kiinnitetään kuvan reunoissa ja sivuilla sijaitsevista purjerenkaista
naruilla kiinni esimerkiksi puihin. Sopiva valokuvanäyttelyn paikka on pieni
puuryhmä tai metsikkö esim. seurakuntatalon tai koulun pihalla.
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YLEISKUVAUS:
Sirkuksen Kipinä on Kirkon Ulkomaanavun tuottama ohjelma, joka
lisää tietoa ja ymmärrystä pakolaisten elämästä, tilanteesta ja kulttuurista Jordaniassa. Ohjelma näyttää kuvien ja tarinoiden avulla
humanitaarisen avun merkityksen ja auttaa eläytymään pakolaisten
tilanteeseen. Sen avulla voi herätellä ymmärtämään pakolaiskriisiä
laajemminkin. Ohjelma sisältää Sirkuksen Kipinä -valokuvanäyttelyn, jossa kuvataan syyrialaispakolaisten sirkusharrastusta Za´atarin
pakolaisleirillä Jordaniassa. Ohjelma sisältää valokuvanäyttelyä täydentäviä osallistavia työskentelytapoja ja hartausideoita. Ohjelman
yhteyteen kuuluu erikseen tilattava Sirkus Magentan esitys Za´atarin
tarinoita, jossa kerrotaan sirkuksen vaikutuksista osallistujiin, pakolaisleirin oloista ja muslimikulttuurista lasten ja nuorten näkökulmasta, syyrialaisnuorten omin sanoin. Esitys sisältää puhetta, teatterimaista tarinankerrontaa, akrobatiaa ja yleisöä osallistavaa toimintaa.
Esiintyjinä ovat Sirkus Magentan sirkustaiteilijat, jotka ovat työskennelleet Za´atarin pakolaisleirillä.
Ohjelmaa voi käyttää tilaamalla sen kaikki osat: Sirkuksen Kipinä -valokuvanäyttely, Za´atarin tarinoita -esitys sekä hyödyntämällä
toiminnallisia ideoita, jolloin käytössä on tavoitteellinen, tietoa ja
tunteita sisältävä, globaalikasvatusta tukeva kokonaisuus. Ohjelmaa
voi käyttää myös tilaamalla vain osan, esimerkiksi valokuvanäyttelyn
tai Za´atarin tarinoita -esityksen. Valokuvanäyttelystä tehtyä sähköistä kuvaesitystä voi käyttää sisätiloissa ja sen voi ohjelman materiaalin
tavoin ladata maksutta käyttöön Kirkon Ulkomaanavun materiaalipankista www.kirkonulkomaanapu.fi/materiaalipankki/

TUOTTAJAT JA TEKIJÄT:
Ohjelman ideoi ja tuotti Kirkon Ulkomaanavun globaalikasvatuksen
ohjelmaksi Minna Törrönen. Se esitettiin kesällä 2015 noin 1700:lle
10–14-vuotiaalle lapselle kirkon Kipinä -suurleirillä Partaharjulla.
Ohjelmaan kuuluvan Sirkuksen Kipinä -valokuvanäyttelyn on koonnut Suvi Mikkanen. Za´atarin tarinoita -esityksen tuotannosta vastaa
Sirkus Magentan Silja Kyytinen. Toiminnalliset ideat on koonnut
Nina Silander. Ideointiin on osallistunut Henna Luomala Jyväskylän
seurakunnasta sekä Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilötyöryhmä.
OHJELMAN TAVOITTEET:
• Näyttää kuvien ja tarinoiden avulla humanitaarisen avun merkitys
ja auttaa eläytymään pakolaisten tilanteeseen.
• Lisätä osallistujan tietoa ja ymmärrystä jokaiselle kuuluvasta globaalista vastuusta maailman hädästä ja humanitaarisesta tehtävästä
hätää kärsivän ja tukea tarvitsevan hyväksi.
• Herättää tunteita ja toivoa ja vaikuttaa asenteisiin, miten suuntaudumme toiseen ihmiseen ja kulttuuriin sekä saada aikaan toimintaa toisen ihmisen ja humanitaarisen työn hyväksi.
KOHDERYHMÄ:
Sirkuksen Kipinä -ohjelma sopii seurakunnan työhön varhaisnuorista
aikuisiin sekä peruskoulun opetusohjelmaan. Suositusikä ohjelmalle lähtee 7-vuotiaasta. Ohjelma sopii rippikoulujen toiminnalliseksi diakoniaopetukseksi tai sen voi toteuttaa osana varhaisnuorten
kerhotoimintaa, aikuisten toimintaa tai vaikkapa jumalanpalveluksen
yhteydessä. Erityisesti hyvin ohjelma sopii 10-synttäreiden yhteyteen
ja koulutyöhön, jolloin näyttely ja sirkusesitys olisivat kokemus salilliselle oppilaita kerrallaan.

