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Sirkushuveja hoitokodissa

Itä-Pasilan,  Länsi-Pasilan ja  Vuosaaren hoitokodeissa  päästiin  kesäkuussa  nauttimaan sirkustunnelmasta, 
kun  Kaj-Mikael  Schüttin  ja  Kalle  Lehdon  Herttakuninkaiden sydämiin  kiertue  saapui  hämmästyttämään 
asukkaita monipuolisilla tempuilla ja esityksillä. 

Taikatemppuja,  akrobatiaa  ja  sirkustemppuja  sisältänyt  esitys  viihdytti  niin  asukkaita  kun  hoitajiakin.  
Muutama  asukas  pääsi  osallistumaan  korttitemppuun,  jossa  heidän  valitsema  pelikortti  löytyi  lopulta 
taikurin hatusta. Hoitajien kanttia testattiin kun esiintyjät jongleerasivat keiloilla sikarin pois vapaaehtoisen 
hoitajan suusta. 

Itä-Pasilan hoitokodissa päästiin esityksestä nauttimaan raikkaassa ulkoilmassa, kun taas Länsi-Pasilassa ja  
Vuosaaressa oli sääolosuhteiden takia pysyteltävä sisällä. Tästä huolimatta esitys toimi loistavasti erilaisissa 
tiloissa ja ilahdutti hoitokodin asukkaita. 

Useat esitykseen kuuluneet hahmot ja esityksen vaihtelevuus saivat yleisön pysymään valppaina, sillä ikinä 
ei  tiennyt  mitä  on  luvassa  seuraavaksi.  Vanteiden  läpi  hyppivä,  esiintyjien  mukaan  hyvin  koulutettu,  
lelupossu nauratti asukkaita tempuillaan. 

Musiikkia, rumpujen pärinää ja toinen toistaan hätkähdyttävämpiä esityksiä, näistä rakentui erilainen päivä  
sekä asukkaille että hoitajille. Naurulta ja iloiselta hämmästelyltä ei voitu välttyä sirkushuvien edessä, kun  
Helsingin  kulttuuriapurahalla  tuotettu  kiertue  toi  paljon  iloa  hoitokotiasukkaiden  arkeen.  Toivomme 
pääsevämme kokemaan sirkuselämyksiä myös ensi kesänä!
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Herttakuninkaat ja Sydämiin kiertue 2014-2016

Olemme Kallen kanssa tehneet erilaisa esiintyvän taiteilijan töitä jo yli 10 vuotta. Pääpaino on 
kuitenkin ollut  aina sirkustaidoissa ainakin  mitä  yhteisiin  töihimme on tullut.  Itse olen myös 
katuesiintymisen Suomen mestari vuodelta 2012, ja Kalle on katutanssin (Breakdance) Suomen 
mestari vuosilta 2013 ja 2014.

Teemme  paljon  erilaisia  esityksiä  erilaisissa paikoissa,  mutta  Sydämiin  kiertueemme  on 
suunnattu nimenomaan vanhainkoteihin niin asukeille kuin myös henkilökunnalle. Koska kiertue-
esitys on jo kaksi vuotta nauttinut suurta suosiota kaikenikäisten katsojien parissa, esitämme nyt 
myös samaa esitystä koko perheen kesäteattereissa ja tapahtumissa. Seuraavaksi vuodeksi on 
valmisteilla isompi ja pitempi esitys, jolla on tarkoitus kiertää myös ulkomailla ja suuremmilla 
areenoilla ja näyttämöillä.

http://www.sirkussirkus.com/herttakuninkaat/


Vanhainkotikiertueen idea on alunperin lähtenyt yhteisestä halustamme viedä sirkusesityksiämme
sellaisten ihmisten  luo,  jotka  eivät  sirkuksesta  muuten  pääsisi  nauttimaan. Kiertueen  on 
mahdollistanut  vuonna 2014 Taiteen Edistämiskeskus sekä Samuel  Huberin  säätiö  ja vuonna 
2015 Suomen Kulttuurirahasto ja Helsingin Kulttuurikeskus.  Vuoden 2016 kiertueen rahoittaa 
Suomen Kulttuurirahasto.

Sydämiin  kiertueen  ulkopuolella  Kalle  kiertää  maailmaa  suomalaisen  Race  Horse  Company 
-ryhmän  kanssa,  jonka  perustajajäseniin  hän  myös  kuuluu.  Tänä  kesänä 
vanhainkotikiertueemme  ohella  hänellä  on  esiintymisiä  mm.  Ranskassa ja  Englannissa.  Race 
Horse Companyn esitykset vaativat isot tilat, joissa tilan korkeuttakin pitää olla temppuja varten 
vähintään 10 metriä. Kymmenhenkinen ryhmä ei ole jättänyt ketään kylmäksi missään maailman 
kolkassa, ja oikea kuoleman vaarakin on aina esityksissä läsnä.

Itse pyöritän yritystäni Sirkussirkusta Suomessa, ja esiinnyn yksin ja eri kokoonpanojen kanssa 
suurissa ja pienissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Vuosina 2013-2016 pyöritin lapsille ja nuorille 
suunnattua  sirkuskoulua  Kaakkois-Aasiassa Kambodzassa.  Koulu  oli  ilmainen  ja  perustin  sen 
pieneen  kylään  Kampot-provinssiin  vuonna  2013.  Yritykseni  Suomessa  on  ollut  pystyssä  10 
vuotta, ja Kambodzan koulua pyöritimme vaimoni kanssa suurimmaksi osaksi yritykseni tuotoilla.

Pyrimme jatkamaan vanhainkotikiertuettamme vuonna 2016 uusille alueille Suomessa, jos vain 
saamme jostain rahoituksen järjestymään.

 - Kai Kuutamo
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www.sirkussirkus.com

Herttakuninkaat-ryhmän omat sivut löytyvät luonnollisesti osoitteesta:
www.herttakuninkaat.com

http://www.herttakuninkaat.com/
http://www.sirkussirkus.com/
http://www.racehorsecompany.fi/

