
Toimintakertomus 2014  

Vuosi 2014 oli jälleen erittäin onnistunut. Vuoden saavutuksia olivat mm. 

 onnistunut ja paljon huomiota saanut kevätnäytös (katsojia n. 550), 

 ensimmäinen oma kesäleiri, joka toteutettiin viikon mittaisena päiväleirinä ja 

 neljännen ryhmän perustaminen sekä erillisen laji/välinetreenin järjestäminen syksystä 2014 

 

Opetus 

Viikkoharjoitukset 

Kevätkaudella opetusta järjestettiin kolmessa Kaavin ryhmässä 

 Jämäkät eli yläkouluikäiset,  

 Notkeat eli n. 10-vuotiaat vanhat harrastajat 

 Untuvikot eli uudet tai vuoden sirkusta harrastaneet 

Keväällä harrastajia oli noin 45. 

Syksyllä ryhmät olivat 

 Jämäkät eli yläkouluikäiset - lukiolaiset 

 Notkeat eli n. 10-vuotiaat vanhat harrastajat 

 Hurjapäät (entiset Untuvikot) 

 Aurinkoiset (uudet) 

Syksyllä harrastajia oli n. 65. 

Opettajina toimivat Timo Hatakka, Mari Pyykkönen, Lauri Hatakka, Ilari Hatakka, Hilja Sisso, Tuuli 

Kemppi sekä syksystä alkaen myös Milja Sisso. Vierailijoita käytettiin talouden antamien puitteiden 

mukaisesti. Tämä on välttämätöntä että edistyneille harrastajille pystyttiin tarjoamaan edes vähän 

taitojen mukaista opetusta ja antamaan uusia haasteita.  

Viikonloppukurssit ja pajat 

Ylimääräisiä kursseja järjestettiin 

9.2.2014: akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, ryhmäakrobatiaa, hyppynarua 

23.-24.2.2014: akrobatiaa ja pariakrobatiaa 

22.3.1014: kevätnäytöksen lajeja 

Lisäksi järjestettiin lukuisia ylimääräisiä harjoituksia mm. kevätnäytökseen liittyen. 

 

Leiri 

Kesäkuun alussa 2.-6.6. järjestettiin päiväleiri. Leirillä oli 13-21 osallistujaa kunakin päivänä. 

Opettajin sirkuksen omat kasvatit sekä Ruotsista Mirja Jauhiainen, joka on erikoistunut ilma-



akrobatiaan sekä maailmankuulu jonglööri Jay Gilligan. Ohessa kuva Jayn pitämästä 

jongleerauspajasta. 

 

 

Esiintymiset 
Sirkus tuotti keväällä viidennen kevätnäytöksen, nimeltään Muicu’s. Se sijoittui kuvitteelliseen 

tavarataloon, jonka eri osastoilla sirkusnumerot tehtiin.  Esitys valmistestiin uudella tavalla: 

apuohjaajat olivat mukana koko tuotantoprosessissa, aina ideoinneista ohjelmanumeroiden 

viimeistelyyn. Apua saatiin alueopiston järjestämän ”Tuunaa oma esitys” kurssin kautta, lähinnä 

numeroiden juonelliseen ohjaamiseen. 

Kevätnäytöstä esitettiin neljä kertaa ja yhteensä sitä kävi katsomassa n. 550 katsojaa. Yksi esityksistä 

oli perinteiden mukainen ilmainen koululaisnäytös. Esityksessä oli mukana n. 45 lasta ja nuorta ja 

näiden lisäksi tekniikasta, maneesiroudauksista, kampauksesta ja meikkauksista vastasi iso joukko 

sirkuslaisten tuttavapiiristä houkuteltuja nuoria. 

Esitys sai hyvää palautetta ja ennen näkemättömän julkisuuden. Koululaisesityksessä oli kahden TV-

yhtiön kuvausryhmät ja pätkiä esityksestä nähtiin sekä MTV:n valtakunnallisissa uutisissa että YLEn 

paikallisuutisissa. Lisäksi Savon Sanomat ja Koillis-Savo tekivät isot jutut esityksestä. Alla kaksi kuvaa 

esityksestä. Ensimmäinen on avausnumerosta, jossa nuorisojoukko on vallannut tavaratalon 

parkkihallin omaan käyttöönsä. Toinen kuvassa kaavilaiset pissikset tutustuvat Muicu’s -tavaratalon 

muotivaatetarjontaan. 

        



 

 

Muut esiintymiset olivat 

26.7. Kaavin torilla 17 lasta ja nuorta 

26.7. Tuusniemellä traktorinvetokilpailuissa 17 lasta ja nuorta 

17.8. Juankoskella Brynolfin päivässä, 17 lasta ja nuorta 

14.9. Juankoskella yksityistilaisuus, 20 lasta ja nuorta 

28.11. Hengitysliiton pikkujouluissa, 17 lasta ja nuorta 

Talous 
Yhdistyksen talous oli vakaa. Vuosi jäi voitolliseksi, koska loppuvuodesta tehtiin ennakoitua 

enemmän keikkoja. Ylijäämällä varaudutaan suunniteltujen hankkeiden omarahoitusosuuksiin. 

Vuoden tulot ja menot olivat n. 24 000€. Kevätnäytös ja projektitoiminta toimivat suunnilleen 

nollaperiaatteella.  

Kaikkiaan avustuksia saatiin seuraavasti: 

 Kaavin kunnan yleisavustus 2500€ 

 ELY-keskuksen kerhoavustus 2000€ (syksy 2014-kevät 2015) 

 Taidetoimikunta 1500€ kevätnäytöksen tuottamiseen 

 Kaavin kunnan kohdeavustus kevätnäytöksen kuluihin 1000€ 

 Olvi-säätiöltä 2000€ vuodelle 2015 sirkuskurssien järjestämiseen 

 Valiolta Valio-akatemia stipendi 650€ 

Kevätnäytökseen saatiin tukea paikallisilta yrittäjiltä kiitettävästi. 

Omat tuotot koostuivat puffettimyynnistä ja esiintymis- ja opetuspajapalkkioista.  

Jäsenet 
Yhdistyksessä oli vuonna 2015 86 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä 29 ja loput oppilasjäseniä 

(oppilasjäsenyys on vapaaehtoinen). 

Johtokunta 
Vuoden 2014 johtokuntaan kuului 

 Timo Hatakka, puheenjohtaja 

 Ulla Karttunen, varapuheenjohtaja 

 Juhani Kemppi, sihteeri 

 Piia Korhonen, taloudenhoitaja 

 Mirja Saukkonen 



Talkootyö 
Yhdistyksessä tehtiin huomattavasti talkootyötä. Vanhemmat toteuttivat kevätnäytöksen 

puvustuksen, tekniikan rakentamisen ja purkamisen ja puffetin talkoilla ja lisäksi Timo Hatakka opetti 

koko vuoden ilman korvausta. 

Tiedotus 
Tiedotuskanavana toimivat sirkuksen omat www-sivut (osoite sirkusmuikku.com) sekä facebook-

ryhmät (vanhemmat ja vähintään 13-vuotiaat harrastajat) ja kiireellisissä tapauksissa tekstiviestit. 

Paperilapputiedotuksesta on luovuttu. 

Hankinnat 
Sirkukselle hankittiin vuoden mittaan seuraavia välineitä 

 trussi kevätnäytöskäyttöön valojen kiinnittämistä varten 

 valohimmentimiä 3 kpl sekä valotelineet 

 trapetsi kevätnäytökseen 

Kireää nuoraa ei pystytty hankkimaan suunnitellulla tavalla. 

Ohjaajakoulutus 
Apuopettajista Mari Pyykkönen, Hilja Sisso ja Lauri Hatakka osallistuivat Suomen nuorisosirkusliiton 

järjestämään viikonlopun mittaiseen apuohjaajakoulutukseen Lappeenrannassa. Nuoret olivat tosi 

tyytyväisiä saamaansa oppiin ja kurssin opettajat pitivät kurssia hyvin onnistuneena ja sille onkin 

tulossa jatkoa.  

Muu toiminta 
Ilari Hatakka osallistui Pohjoinen Valo kulttuurifestivaaliin, johon osallistui 75 pohjoismaalaista, viittä 

eri taiteenlajia harrastavaa nuorta. Kukin taiteenlaji kulki oman reittinsä pitkin pohjoismaita päätyen 

Joensuuhun. Sirkustaiteen reitti alkoi Kööpenhaminasta, josta jatkui määränpäähän Tukholman ja 

Helsingin kautta. Joensuussa festivaali huipentui ikimuistoiseen nuorten yhdessä esittämään 

poikkitaiteelliseen spektaakkeliin. Spektaakkeli esitettiin Joensuun Ilosaaressa pimentyvässä 

elokuisessa yössä. Festivaali ja loppuhuipennus jäi varmasti kaikille osallistujille mieleen koko 

loppuiäksi. 

Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui aktiivisesti Savo-Karjalan sirkusten välillä käytyyn keskusteluun 

siitä, pystyisivätkö pienet sirkuksen yhdessä joko suoraan palkkaamaan ammattitaitoisen ohjaajan 

tai muodostamaan uuden usealla paikkakunnalla toimivan sirkustaiteen koulun. Keskustelu jatkuu 

edelleen. 

Syksyllä 14.-15.10. 18 muikkulaista osallistui Rautavaaralla järjestettyyn yhteiseen Savo-Karjalan 

sirkusten leiriin. Leiri oli monipuolinen ja kaikin puolin onnistunut. 

Sirkus Muikun aloitteesta keväällä järjestettiin yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen, Kaavin kunnan 

ja sirkuksen yhteityönä Dance-Mix tanssikurssi, jossa tutustuttiin muutaman kerran aikana erilaisiin 

tanssityyleihin. Kurssille osallistui myös muutamia sirkuslaisia. 

Syksyllä aloitettiin työ harjoittelun turvallisuuden parantamiseksi. Tässä tehtiin yhteistyötä 

tanssitaiteeseen erikoistuneen fysioterapeutin kanssa. Hän testasi muutamien harrastajien 



fysiologiaa ja järjestimme yhdessä Oudonkummun sirkuksen kanssa syvien lihasten harjoittamiseen 

liittyvän työpajan. Työtä jatketaan edelleen vuonna 2015. 

 

Tunnuslukuja 
Toiminnan laajuutta kuvaa seuraavat tunnusluvut 

Kerhotunteja vuodessa kertyi n. 190 tuntia. Näissä yhteensä n. 2200 kerhokäyntituntia.  

Muuta harrastustoimintaa järjestimme n. 125h ja näissä kertyi harrastustunteja n. 2000. Näissä on 

esiintymiset (mutta ei yleisöä), leirit ja ylimääräiset kurssit. 

Kaavin kunnan yleis- ja kohdeavustukset yhteensä yhtä tuotettua tuntia kohden olivat n. 11 € ja yhtä 

harrastuskäyntituntia kohden 0,80€. 

  

 

 


