
Kaavin nuorisosirkus ry 

Toimintasuunnitelma 2016 

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. Leaderin kautta kanavoitava EU-

hankerahoitus. 

Keväällä tuotetaan vuosittainen kevätnäytös ja alkukesästä päiväleirinä viikon mittainen sirkusleiri. 

Leiri suunnitellaan niin, että sille voi osallistua sekä vanhat sirkuslaiset että uusia lapsia ja nuoria. 

Leiri pidetään poikkeuksellisesti Juankoskella. Tämä johtuu siitä että kesällä Kaavin vanhat salit eivät 

enää ole käytössä. 

Vuoden aikana toteutetaan Leader-rahoituksen saanutta TURSKA-investointihanketta. 

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

 nuorten (yli 13-vuotiaiden) kerho (1.5 viikkotuntia) (Jämäkät) 

 5-6 –luokkalaisten jatkajien (1.5 viikkotuntia), tarkoitettu jo useita vuosia sirkusta 

harrastaneille (Notkeat) 

 3-5 –luokkalaisten kerho (1.5 viikkotuntia), tarkoitettu kaksi tai kolme vuotta sirkusta 

harrastaneille (Hurjapäät) 

 2-3 –luokkalaisten kerho (1.25 viikkotunti) syksyllä 2014 aloittaneille (Aurinkoiset) 

 1-luokkalaisten kerho (1 viikkotunti) syksyllä 2015 aloittaneet (Hulivilit) 

 aikuiset (1.5 viikkotuntia) 

Kerhoja voidaan täydentää uusilla oppilailla niin että uuden oppilaan ryhmä valitaan taitotason 

mukaan. 

Yhteensä keväällä kerhoissa on lähes 80 lasta, nuorta ja aikuista.  Opetusta näissä annetaan noin 130 

tuntia. Opettajina toimivat Timo Hatakka, Johanna Parviainen, Mari Pyykkönen, Hilja Sisso, Tuuli 

Kemppi, Milja Sisso, Ilari Hatakka, Lauri Hatakka ja Leevi Keinänen. Vierailijoita käytetään niin paljon 

kuin talouden puitteissa on mahdollista. Vuoden 2016 kevätnäytöksen ohjaaja Karoliina Turkka 

vierailee jonkin verran myös viikkoharjoituksissa. 
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Syksyllä nykyiset kerhot jatkavat, jos niihin tulee riittävästi ilmoittautuneita. Aikuisten ryhmä ja 

Jämäkät tarvittaessa yhdistetään. Uusille harrastajille perustetaan uusi ryhmä, jos ohjaajaresurssit ja 

tilat sen sallivat.  

Ohjaaminen nojaa kaudella edelleen paljon omien nuorten käyttämiseen. Olisi kuitenkin erittäin 

tärkeää että saisimme taitavammille harrastajille tason mukaista opetusta eli käytännössä 

ammattilaisohjaajan.  Ensiapuna tähän voivat toimia toistuvat ohjaajavierailut. Pysyvämpi ja parempi 

ratkaisu olisi päästä esim. verkostomallisen sirkuskoulun kautta viikoittaisen ammattiohjaajan 

käyttämiseen. 

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. 3000€. 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 2016 järjestetään päiväleiri yhteistyössä Juankosken kaupungin kanssa. Leirillä opettavat 

sirkuksen omat nuoret. Leirin kustannuksiin toivotaan avustusta myös AVI:sta. 

Esitykset ja näytökset 
Keväällä 2016 tuotetaan jo perinteeksi muodostunut kevätnäytös. Tällä kertaa lavalla tullaan 

näkemään jopa 65 esiintyjää. Näytöksen ohjaa lieksalainen sirkustaiteen ammattilainen Karoliina 

Turkka. Työtä tehdään pitkäjänteisesti läpi koko 2015-2016 lukuvuoden. 

Kevätnäytöksellä on oma erillinen 8000€ budjetti. Pääsylipputuloilla pystytään peittämään vain 

pienehkö osuus menoista. Näytökseen on saatu Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahastolta 

apuraha. Tukea toivotaan myös paikallisilta yrityksiltä.  

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. Vanhemmat osallistuvat talkootyönä puvustuksen 

ja tekniikan toteuttamiseen. 

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 käynnistäneet 

yhteistyötä yhteisen opetussuunnitelman tai vähintään rungon tekemiseksi. Sirkus osallistuu tähän 

työhön edelleen. 

Työ turvallisuuden kehittämiseksi aloitettiin jo syksyllä 2014. Toiminta jatkuu jatkossa lähinnä 

normaalina toimintana. Mahdollisiin kehitystarpeisiin kuitenkin reagoidaan aktiivisesti. 
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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 talkootyönä. 

Hankkeet 
Sirkus on saanut päätöksen TURSKA (TrampoliiniUrheilua, Rakkautta Sirkukseen, KAavilla) 

investointihankkeelle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 35 000€, josta Muikun oma osuus 

10 000€. Tästä talkootyötä n. 2 500€ eli varsinaista omarahoitusotuutta jää 7 500€. Investoinneista 

arvioidaan vuoden 2016 aikana tehtävän noin 22 000€ edestä. 

Kaavin kunta on varannut hankkeeseen 4000€ osuuden. Kunta mahdollistaa tällä mm. hyvin 

sirkuskäyttöön sopivien alastulopatjojen hankkimisen. Vastaavasti kunnan ei tarvitse hankkia 

liikunnanopetukseen erikseen paksuja patjoja. Näin kunta käytännössä säästää omissa 

hankinnoissaan vastaavan rahamäärän. 

Tilat 
Sirkus toimii kevätkauden koulukeskuksen pienessä salissa. Syksyllä joudumme alkukaudeksi 

evakkoon. Vaihtoehtoja lienevät nuorisotalo, Luikonlahden koulu tai Juankoski. Syysloman jälkeen 

pääsemme muuttamaan Kaavin uuteen saliin. Muuttamisesta koituu paljon työtä, sillä kaikki välineet 

ja kalusto pitänee puhdistaa huolellisesti. 

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.  

Sirkus tekee yhteistyötä Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu ry:n kanssa. Itä-Suomen alueellinen 

sirkuskoulu järjestää yhdessä Suomen nuorisosirkusliiton kanssa valtakunnallisen SirkusSoppa 

sirkustaideleirin Nurmeksessa kesäkuun toisella lomaviikolla. Muikkulaisia kannustetaan 

osallistumaan tälle leirille ja tätä pyritään tukemaan myös taloudellisesti osallistumalla leirimaksuihin 

esimerkiksi muutaman kymmenen euron edestä. Leirimaksu voi olla korkea aika monille perheille.  
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Tulo- ja menoarvio 
Ohessa arvio vuoden 2016 tuloista ja menoista. TURSKA –hankkeen ja muun laajentuneen toiminnan 

takia budjetti on noin kaksikertainen vuoden 2015 tasoon. 

Oppilasmaksujen osalta laskuperusteena on käytetty 70 harrastajaa ja oppilasmaksua 50 €.  

 

Menot euroa  

Kerhot 12000 

Leirit ja kursit 5000 

Leirien osallistumismaksut 500 

Yleiskulut (hallinto, viestintä) 4000 

Kevätnäytös 8000 

TURSKA investoinnit 22000 

 51500 

  

  

Tulot euroa  

Oppilasmaksut 7000 

AVI-kerhorahoitus 3000 

AVI-leiriavustus 1000 

Kohdeavustus leirimaksuihin 500 

Leirimaksut ja kurssimaksut 2000 

Kevätnäytös / sponsorit 1000 

Kevätnäytös / SKR 4000 

Kevätnäytös / kohdeavustus 1000 

Kevätnäytös / pääsylipputulot 2000 

TURSKA, Leader 14000 

TURSKA, Kaavi 4000 

TURSKA, Oma 4000 

Kaavin yleisavustus 8000 

 51500 

 

      


