
Toimintakertomus 2018 
Vuonna 2018 Sirkus Muikun toiminta jatkui vakiintuneeseen malliin. Toiminnan 
laajentuminen ja laadun nostaminen näkyi kasvaneina menoina. Tuloja ei ole pystytty 
kasvattamaan vastaavasti ja vakiinnuttamaan. 
 
Vuoden aikana tapahtui mm. 

● kevätnäytös, 
● suuren suosion saanut kesäleiri, 
● yhteistyö SIRKUS2-hankkeen kanssa, hankkeen avulla opettajiksi saatiin alan 

ammattilaisia, 
● syksyllä perustettiin uusi ryhmä vasta-alkajille, 
● muihinkin ryhmiin saatiin paljon uusia harrastajia, kokonaisharrastajamäärä oli 

syksyllä lähes 100, minkä lisäksi alueopiston aikuisryhmä ja 
● toimintaa rahoitetaan paljon talkootyöllä, lisäksi nojattiin kertaluonteisiin yritysten 

avustuksiin  

Opetus 

Viikkoharjoitukset 
Kevätkaudella opetusta järjestettiin viidessä ryhmässä 

● Notkeat eli n. 13-vuotiaat vanhat harrastajat, monet harrastaneet jo vuosia 
●    Aurinkoiset, n. 10 vuotiaat 
●    Hulivilit (2015 aloittaneet) 
●    Rohkeat 2 ryhmää (2016 aloittaneet) 
●    E++ poikaryhmä 

  
Syksyllä ryhmät olivat 

● Notkeat (SIRKUS2) 
●    Aurinkoiset (SIRKUS2) 
●    Hulivilit (SIRKUS2) 
●    Rohkeat 2 ryhmää 
●    Vinkeät (uudet) 
●    Välinetreeni 

  
Opettajina vuoden aikana toimivat Matti Koskela, Teemu Riihelä, Pasi Pitkänen, Mari 
Pyykkönen, Tuuli Kempi ja Milja Sisso. Apuohjaajina toimivat Hanna Forsman, Elli 
Eskelinen, Juuli Grenfors, Minea Korhonen, Aino Parviainen, Inka Pyykkönen ja Venla 
Voutilainen. Ideana on antaa nuorille mahdollisuus kokeilla ja harjoitella sirkuskerhojen 
ohjaamista ja kasvattaa uutta sukupolvea tulevia vuosia varten.  

  



Leirit 
Kesäkuun alussa järjestettiin viikon mittainen päiväleiri. Leirille osallistui n. 30 harrastajaa ja 
opetusta annettiin kolmella rinnakkaisella linjalla. Opettajina toimivat Jukka-Pekka Matero, 
Tilda Lappalainen, Senni Nuutinen, Rauli Katajavuori, Mari Pyykkönen, Christian Fernandez 
ja Katri Hurvi. Leiritoiminta on vakiintunut tärkeäksi osaksi Muikun toimintaa. Leiri tarjoaa 
hyvän mahdollisuuden tutustua sirkusharrastukseen. 

Esiintymiset ja kevätnäytös 
Sirkus tuotti keväällä yhdeksännen kevätnäytöksen, nimeltään Ajassa. Näytöksen ohjasi 
Muikun oma kasvatti Mari Pyykkönen. Teemana oli kahlata ihmiskunnan historia kivikaudelta 
nykyisyyteen ja kurkistaa hiukan myös tulevaan. Mari koskettavasti käsiohjelmassa vertasi 
Muikun kehitystä ihmiskunnan kehittymiseen ja totesi että tulosta ei synny ilman kovaa työtä. 
 
Näytöksiä oli neljä, joista yksi koululaisnäytös kirkonkylän alakoululaisille. Muikku on 
perinteisesti tarjonnut tämän ilmaiseksi koululle, kiitoksena hyvästä yhteistyöstä koulun 
kanssa. Yhteensä yleisöä kävi noin 800. Vaikka esityksen tuotantokuluihin oli saatu 
erillisrahoitusta, se tuotti merkittävästi tappiota. 
 
Esitys onnistui erinomaisesti ja sirkus sai paljon positiivista palautetta eri tahoilta. Yleisö 
varmasti aisti esiintymisen ilon ja muikkulaisten hyvän ryhmähengen. Hyvin mennyt 
kevätnäytös näkyy seuraavan syksyn ilmoittautumismäärissä. Näin kävi tänäkin vuonna. 
 

 
Minea Korhonen 

 
Kevätnäytökseen palkattiin huomattava määrä nuoria auttamaan rakentamisessa, 
meikkauksissa, kampauksissa, puffetissa ja äänien ja valojen ajamisessa itse esityksessä. 
  



Talous 
Toiminnan laajentuessa ja laadun nostamisen seurauksena yhdistyksen talous on 
kohdannut pahoja haasteita. Vuosi oli lopulta vajaa 1000€ tappiollinen. Tappio olisi ollut 
vähintään kaksinkertainen, jos alueen yritykset eivät olisi osallistuneet “Muikun 
pelastuskampanjaan”.  
 
Lisäksi tulee huomioida että merkittävä osa opetuskuluista toteutui SIRKUS2-hankkeen 
kautta, jolloin tämä osuus ei edes näkynyt kuluina. Jatkossa määrän, laadun ja tulojen suhde 
on saatava pysyvästi tasapainoitettua. 
 
Toimintaan saatiin seuraavat avustukset: 

● Kaavin kunnan yleisavustus 5500€  
● ELY-keskuksen kerho- ja leiriavustus 6000€ (syksy 2018-kevät 2019) 
● Kaavin kunnan kohdeavustus kevätnäytöksen kuluihin 500€ 

  
Kevätnäytökseen saatiin tukea paikallisilta yrittäjiltä kiitettävästi. Tukemassa olivat Boliden, 
Kivilähde/Kaavin Kivi, K-Market Timantti, Pohjois-Savon Osuuspankki.  
 
Omia tuloja saatiin puffettimyynnistä ja ilotulitemyynnistä.  

SIRKUS2-hanke 
Sirkus Muikku osallistuu Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu ry:n hallinnoimaan 
SIRKUS2-hankkeeseen. Hanke toteutti Kaavilla keväällä kaksi ja syksyllä kolme viikoittaista 
sirkuskerhoa. Kussakin ryhmässä oli 15-20 harrastajaa.  
 
SIRKUS2-hanke järjesti useita erikoiskursseja. Erityisesti Sirkus Muikkua hyödyttivät 
keväällä järjestetyt puvustukurssi sekä kaksiosainen valotekniikkakurssi. Syksyllä järjestettiin 
mm. tulevaisuutta ajatellen tärkeä apuohjaajakoulutus, johon osallistui hyvin Muikun 
teini-ikäisiä nuoria. 

Jäsenet ja jäsenyydet 
Yhdistyksessä oli vuonna 2018 118 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä 34 ja oppilasjäseniä 
84. Harrastajat maksavat kerhomaksun ja halutessaan liittyvät oppilasjäseniksi. 
Aluehallintoviraston rahoitussäännöt kieltävät jäsenyyden edellyttämistä harrastajalta. 
 
Kaavin nuorisosirkus ry on yhteisöjäsenenä Suomen Nuorisosirkusliitossa ja Itä-Suomen 
alueellinen sirkuskoulu ry:ssä. 

  



Johtokunta 
Vuoden 2018 johtokuntaan kuuluivat 

●    Timo Hatakka, puheenjohtaja 
● Johanna Parviainen, varapuheenjohtaja 
● Sari Lahtoniemi, sihteeri 
● Piia Korhonen, taloudenhoitaja 
● Virpi Puustinen, jäsen 
● Henna Ihalainen, jäsen 

Tiedotus ja yhteistyö vanhempien kanssa 
Tiedotuskanavana toimivat sirkuksen omat www-sivut (osoite sirkusmuikku.com), sähköposti 
ja syksyllä 2018 otettiin käyttöön myös ryhmäkohtaiset WhatsApp-ryhmät. 
 
Kevään vuosikokoukseen saatiin vanhempia varsin mukavasti. Kokouksessa keskusteltiin 
aktiivisesti sirkuksen tulevaisuudesta ja harmiteltiin sitä miten kunnassa tapahtuneet 
henkilövaihdokset olivat hankaloittaneet sirkuksen toimintaa. 
 
Syksyllä järjestimme kotiväelle tarkoitetut avoimet treenit ja vanhempainkokouksen. 
Kokouksessa oli huolestunut ilmapiiri, koska talous oli ajautunut vaikeuksiin. Kokouksessa 
keskusteltiin eri vaihtoehdoista toiminnan jatkamisessa tai vaihtoehtona jopa toiminnan 
lopettamisesta. Samalla järjestettiin luottamushenkilöille ja poliitikoille tarkoitettu 
tutustumistapahtuma, johon osallistui kaksi luottamushenkilöä.  

Talkootyö 
Emme ole laskeneet talkootunteja, mutta todennäköisesti sitä on satoja tuntia. Vaikka 
talkootyöhön on saatu aika hyvin osallistujia, on Muikussakin havaittavissa perheiden arjen 
kiireellisyys ja vaikeus sitoutua talkootyöhön. 

Muu toiminta 
Sirkus Muikussa on ollut pitkä perinne “Vuoden Muikun” valinnasta. Valinta tehdään 
vaihtelevin perustein, vuosittain eri näkökulmia esiin nostaen. Tällä kertaa muistaminen 
haluttiin kohdistaa pyyteetöntä ja todella ammattimaista talkootyötä vuosia tehneen 
puvustustyöryhmän vetäjille. Palkinnon saivat Kati Stenbäck, Virpi Puustinen ja Heini 
Uimonen. He ovat vuosia olleet mahdollistamassa Muikun näyttävien esitysten toteuttamista. 
 
Kevätkausi päätettiin perinteiseen karonkkaan, tällä kertaa teimme retken Sirkus Finlandian 
esitykseen Siilinjärvelle. Finlandian vuoden 2018 ohjelma nojasi pitkälti suomalaisiin 
sirkusartisteihin. Muikkulaisista oli mukava nähdä syksyllä 2017 Kaavilla opettaneet Minna 
Pulsa ja Orfeo Llewellyn esiintymässä huikeissa ja viihdyttävissä numeroissa. 
 


