
Toimintasuunnitelma 2015 

Kaavin nuorisosirkuksen eli Sirkus Muikun toiminta on vakiintunut muutaman vuoden nopean 

kehittymisen jälkeen varsin toimivaksi. Suurimmat haasteet jatkossa ovat opetuksen laadun 

kehittäminen niin että se vastaisi paremmin harrastajien tarpeisiin ja talouden järjestäminen niin 

että toiminnan laadun kohottamisesta väistämättä seuraavat kohoavat kustannukset saadaan 

katettua. 

Toimintaa tullaankin kehittämään edelleen määrätietoisesti. Opetuksen tasoa yritetään nostaa 

käyttämällä yhä enemmän vierailevia opettajia. Vuoden aikana selvitellään mahdollisuutta perustaa 

Savo-Karjalan alueelle verkostomaisesti toimiva sirkuskoulu, joka voisi ottaa esim. osan Muikun 

opetuksesta toteutettavakseen. Muita vaihtoehtoja toiminnan kehittämiseen ovat hakeutuminen 

taiteen perusopetuksen piiriin tai yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittää toimintaa 

hanketoimintana. Rahoittajana tässä voisi toimia esim. Leadrin kautta kanavoitava EU-

hankerahoitus. 

Vuoden teemana on turvallisuuden kehittäminen. 

Keväällä tuotetaan vuosittainen kevätnäytös ja alkukesästä päiväleirinä viikon mittainen sirkusleiri, 

johon yritetään saada kansainvälistä ohjaajaosaamista. Leiri suunnitellaan niin, että sille voi 

osallistua sekä vanhat sirkuslaiset että uusia lapsia ja nuoria. 

Kerhot 
Keväällä jatkaa neljä sirkuskerhoa (suluissa viikkotuntimäärä 60min tunteina):  

 nuorten (yli 13-vuotiaiden) kerho (1.45 viikkotuntia) (Jämäkät) 

 4-6 –luokkalaisten jatkajien (1.5 viikkotuntia), tarkoitettu pääasiassa perusteet osaavilla jo 

muutaman vuoden sirkusta harrastaneille (Notkeat) 

 2-5 –luokkalaisten kerho (1.5 viikkotuntia), tarkoitettu vuoden tai kaksi sirkusta 

harrastaneille (Hurjapäät) 

 1-3 –luokkalaisten kerho (1 viikkotunti) syksyllä 2014 aloittaneille (Aurinkoiset) 

Lisäksi ryhmille järjestetään yhteinen väline/lajikohtainen harjoituskerta, pituudeltaan 1.5 

viikkotuntia. 

Yhteensä keväällä kerhoissa on noin 50 lasta ja nuorta ja opetusta annetaan reilu 100 tuntia. 

Vastuuopettajana toimii Timo Hatakka ja apuopettajina Mari Pyykkönen, Hilja Sisso, Tuuli Kemppi, 

Milja Sisso, Ilari Hatakka ja Lauri Hatakka. Vierailijoita käytetään niin paljon kuin talouden puitteissa 

on mahdollista. 

Syksyllä oletettavasti vanhat ryhmät jatkavat. Uusille harrastajille perustetaan uusi ryhmä, jos 

ohjaajaresurssit sen sallivat. Ryhmistä vähintään Jämäkät, Notkeat ja Hurjapäät olisi hyvä saada 

ammattiohjaajan opetukseen. Tämä pyritään toteuttamaan viikoittain tai vähintään 

periodityyppisesti tapahtuvan ohjaajavierailun avulla. On ikävää, jos harrastajien kiinnostus 

sirkusharrastusta kohtaan hiipuu sen takia että ohjaajat eivät pysty tuottamaan tarpeeksi 

haasteellista toimintaa. 



Kerhojen kustannukset koostuvat opetuksen palkka-, matka- ja päivärahakuluista, 

vakuutusmaksuista ja välinehankinnoista. Kerhoille haetaan AVI:n kautta lasten ja nuorten 

harrastamiseen tarkoitettua avustusta. Sitä arvioidaan saatavan vuodessa n. 2000€. AVI on asettanut 

kerhomaksuille 50€ / lukukausi maksukaton, johon sirkuksen maksut on nostettu jo aiemmin. Tämän 

takia on erittäin tärkeää että rahoituspohjaa saadaan laajennettua. 

Kurssit ja leirit 
Erilaisia viikonloppukursseja ja työpajoja järjestetään taloudellisten resurssien niin salliessa. Näissä 

yhteistyötä tehdään yhä enemmän myös alueen muiden sirkusten kanssa. 

Kesällä 2014 järjestettiin ensimmäinen oma kesäleiri. Se oli suosittu ja onnistunut, joten myös 

kesällä 2015 järjestetään vastaava päiväleiri. Leirillä opettavat sirkuksen omat nuoret ja lisäksi 

yritetään hankkia myös ulkopuolista ohjausapua. Leirin kustannuksiin toivotaan avustusta myös 

AVI:sta. 

Esitykset ja näytökset 
Keväällä 2015 tuotetaan jo perinteeksi muodostunut kevätnäytös. Tällä kertaa siinä tultaneen 

näkemään n. 50 esiintyjää. Esityksen teema ja yksittäiset numerot suunnitellaan yhdessä vanhimpien 

harrastajien kanssa. Myös apuopettajille annetaan mahdollisimman paljon vastuuta lasten 

ohjaamisessa ja koko esityksen valmistelemisessa. 

Kevätnäytöksellä on oma erillinen 6000€ budjetti. Pääsylipputuloilla pystytään peittämään vain 

pienehkö osuus menoista. Näytökseen haetaan erillisiä avustuksia ja tukea myös paikallisilta 

yrityksiltä. Todennäköisesti tuloja ei saada täysin vastaamaan menoja. 

Kevätnäytös on sirkuslaisten vuoden kohokohta ja toimii vahvana yhteisöllisyyden lisääjänä. Itse 

sirkuslaisten lisäksi projektiin osallistuu nuoria ääni/valotekniikan toteuttamiseen, maskeeraukseen 

ja kampauksien tekemiseen ja myös lavamiehinä.  

Sirkus tekee pienimuotoisesti keikkoja esim. erilaisten tapahtumien yhteydessä. Näin saadaan 

hiukan tuloja toimintaan. Keikat ovat kuitenkin varsin työläitä ja niitä ei pystytä tekemään tämän 

takia kovin paljoa. 

Perustoiminnan kehittäminen 
Sirkuksella ei ole ollut käytössä opetussuunnitelmaa. Savo-Karjalan sirkukset ovat käynnistämässä 

yhteistyötä yhteisen opetussuunnitelman tai vähintään rungon tekemiseksi. Sirkus osallistuu tähän 

työhön. 

Sirkusharrastuksen turvallisuutta pyritään varmistamaan nimeämällä yksi tai useampia henkilöitä 

turvallisuuden yhteyshenkilöiksi. Näiden tehtävänä on 

 toimia yhdyshenkilönä alaikäisten turvallisuuteen (henkilökohtainen koskemattomuus) 

liittyen (http://www.suomenteatterit.fi/2014/05/laki-vapaaehtoisen-rikostaustan-

selvittamisesta/) 

 ohjeistaa toimintaa ja käytäntöjä asiaan liittyen sekä huolehtia että harrastajat ja 

vanhemmat ovat tietoisia asiasta 

 arvioida yhdessä johtokunnan kanssa sirkusharrastukseen liittyviä riskejä 

http://www.suomenteatterit.fi/2014/05/laki-vapaaehtoisen-rikostaustan-selvittamisesta/
http://www.suomenteatterit.fi/2014/05/laki-vapaaehtoisen-rikostaustan-selvittamisesta/


Työ turvallisuuden kehittämiseksi aloitettiin jo syksyllä 2014 järjestämällä lihasharjoittelua 

monipuolistavaa koulutusta ja järjestämällä joillekin oppilaille fysiologista testausta. Turvallisuuden 

kehittämisestä informoidaan vanhempia vanhempainillan ja www-sivustojen kautta. 

Talous 
Kerhotoiminnan ja muun perustoiminnan rahoituksen muodostavat 

 Kaavin kunnalta haettava yleisavustus 

 AVI:lta haettava kerhotoiminta-avustus ja leiriavustus 

 Oppilasmaksut 

 Oma tulonhankinta (puffet-myynti ja esitys- ja työpajamyynti) 

Valtaosa perustoiminnan kuluista on jatkossa kerhotoimintaan liittyviä palkkakuluja.  

Yleiskulut pyritän pitämään minimaalisena, jotta raha saataisiin käytettyä itse toimintaan. Mm. 

kirjanpito hoidetaan itse. 

Projektit 
Sirkus toimii aktiivisesti projektirahoituksen saamiseksi toiminnan kehittämiseen ja mahdollisesti 

myös välinehankintoihin. Vuoden aikana selvitetään ja mahdollisesti käynnistetään hanke, jolla 

hankitaan isompia hankintoja, kuten kunnollinen trampoliini. 

Tilat 
Sirkus toimii edelleen koulukeskuksen pienessä salissa. Nykyisen toiminnan laajuus edellyttää 

salivuorojen saamista kolmena iltana viikossa. Salin huono sisäilma haittaa toimintaa olennaisesti! 

Hankinnat 
Sirkus on pystynyt viime vuosina hankkimaan joitain pienempiä sirkusvälineitä. Pienehköjä 

hankintoja voidaan tehdä edelleen normaalin budjetin puitteissa. Suuremmat hankinnat tehdään 

erillisellä hankerahoituksella. Kevätnäytöksen budjetin sisällä täydennetään hiukan valokalustoa. 

Tässä varaudutaan nykyisen kaluston hyödynnettävyyteen myös suunnitteilla olevassa uudessa 

liikuntasalissa. 

Ohjaajakoulutus 
Suomen nuorisosirkusliitto järjestää erilaisia ohjaajakoulutuksia. Omia apuohjaajia kannustetaan 

osallistumaan koulutuksiin ja kuluihin voidaan osallistua sirkuksen kautta. 

Muu toiminta 
Kiinnostuksen ja resurssien mukaan pyritään tekemään esim. yksi yhteinen retki jonkin toisen 

sirkuksen näytökseen. Pääsiäisenä osallistutaan valtakunnallisille Suomen nuorisosirkusliiton 

järjestämille sirkusfestivaaleille. Savo-Karjalan sirkukset suunnittelevat syksylle yhteistä alueellista 

sirkusleiriä, johon luonnollisesti osallistutaan. 

  



Tulo- ja menoarvio 
Ohessa arvio vuoden 2015 tuloista ja menoista. Mahdollista hanke- / projektitoimintaa ei ole 

huomioitu. 

Oppilasmaksujen osalta laskuperusteena on käytetty 60 harrastajaa ja oppilasmaksua 50/40 €.  

Menot 

Kerhot (palkat, matkakulut, vakuutukset, ohjaajien koulutus) 12 000€ 
Välineet ja tarvikkeet 2 000€ 
Yleiskulut (toimisto, puhelin, postitus, ilmoitukset, toiminnantarkistus) 2 000€ 
Kevätnäytös 6 000€ 
Kurssi- ja leiritoiminta 5 000€ 
Yhteensä 27 000€ 
 

  

Tulot 

AVI:n (valtion) kerho- ja leiri avustus 3 000€ 
Oppilasmaksut 5 500€ 
Oma tulonhankinta  500€ 
Yleisavustus (Kaavi) 8 000€ 
Kevätnäytös (kohdeavustukset, sponsorit ja pääsylipputulot) 6 000€ 
Kurssi- ja leiritoiminta (kohdeavustukset ja osallistumismaksut) 4 000€ 
Yhteensä 27 000€ 
 

      


