
Tervetuloa Itä-Suomen yhteiselle sirkusleirille 10. -12.10.2014! 

Urheilutie  1, 73900 Rautavaara (Monitoimitalo) 

 

Rautavaaran yhteyshenkilö: llkka Maunula puh. 0400 782852, ilkka.maunula@pp.inet.fi 

 

Kiitos ilmoittautumisestasi Itä-Suomen yhteiselle sirkusleirille. 

 

Leiriopetus pidetään Rautavaaran monitoimitalolla (Urheilutie 1) ja majoittuminen tapahtuu sekä 

Metsäkartanolla ja Metsäkämpässä omin liinavaattein. (Metsäkartanontie 700, Rautavaara) 

http://www.metsakartano.com/ 

 

Leiri alkaa perjantaina kello 18 Rautavaaran monitoimitalolla ja päättyy sunnuntaina noin kello 

14:30. 

 

Ruokailut (aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala) kuuluvat leirin hintaan.  Ilmoittautumisen 

yhteydessä kysyttiin ruoka-allergioita. Jos tämä on unohtunut, laita tietoa sähköpostilla. Mikäli 

osallistut leirille vain lyhyemmäksi aikaa, on tämä mahdollista, tällöin Rautavaaran sirkus palauttaa 

leirimaksusta osan. 

 

Leirille on ilmoittautunut n.? lasta ja nuorta? eri sirkuksesta. Jälki-ilmoittautumisia voidaan vielä 

hiukan ottaa, jos esim. sirkusystävistä joku vielä kiinnostuisi. 

 

Mikäli sinulla on jo omat sirkusvälineet, niin ota ne toki mukaan. Leirillä on käytettävissä välineitä 

mutta kyllähän omien välineiden kanssa on mukavampaa uusia taitoja opetella. Omat välineet 

kannattaa nimetä, etteivät ne sekaannu tai huku. Esim. pyörään voi panna teipillä nimen. 

 

Me sirkusleirin järjestäjät pyrimme siihen että leirillä jokainen osallistuja saa monipuolista tasolleen 

sopivaa ja oikeasti lisää oppia tuovaa opetusta. Tästä syystä osa päivästä on aikataulutettu ryhmä 

kohtaisesti, näin jokainen oppilas pääsee opettelemaan kaikkea. Lisäksi ohjelmaan on aikataulutettu 

mahdollisuus valita pidetyistä tunneista ne itseä eniten kiinnostavat. 

 

Suosittelemme että otat leirille mukaasi seuraavia asioita: 

 

- Sopiva vaatetus ulko- ja sisäliikuntaan, (sisäliikuntakengät, yksipyöräiset, vipulauta) 

- Peseytymisvälineet, pyyhe 

- Omat lääkkeet 

- Omat liinavaatteet (makuupussi ja lakana & tyyny, yms.) 

- Oma vesipullo 

- hiukan taskurahaa 

- Iloinen ja avoin mieli  

 

+ Kannattaa nimikoida kaikki vaatteet ja varusteet etteivät ne huku! 

+ Ilmoita, onko ruoka-aineallergioita tai muita huomioonotettavia asioita! 

 

Leirimaksu on 70 euroa pe-su ajalta ja 43,50 pe-la ajalta. Leirimaksu maksetaan ennakkoon tilille 

 

Pohjois-Savon Op FI93 5390 0040 0232 74 / Rautavaaran Nuorisosirkus tai 

Säästöpankki Optia FI80 4600 0010 0958 14 / / Rautavaaran Nuorisosirkus 

 

mailto:ilkka.maunula@pp.inet.fi
http://www.metsakartano.com/


Leirin sirkusopettajat 

 

- Rauli Katajavuori (Samuli Männistö): Jongleeraus / diabolojongleeraus 

 

- Emma Räisänen: Ilma-akrobatia, pyramidit, permantoakrobatia, pariakrobatia ja käsillä seisonta 

 

- Markus Nivala: Pyramidit, pariakrobatia, diabolojongleeraus 

 

- Teemu Virtanen: Akrobatia, trampoliini, vipulauta 

Ohessa tarkempi aikataulu, muutokset mahdollisia. 

Viestin välitti Timo Hatakka / Sirkus Muikku, yhteydenotot leiriasioissa Ilkkaan! 


