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Toimintakertomus 2019 
Vuonna 2019 Sirkus Muikun toiminta jatkui vakiintuneeseen malliin. Toiminnan 
laajentuminen ja laadun nostaminen näkyi kasvaneina menoina.  
 
Vuoden aikana tapahtui mm. 

● kevätnäytös Villa Muratti: neljä näytöstä yli 800 katsojaa 
● kesäleiri yli 30 osallistujaa 
● yhteistyö SIRKUS2-hankkeen kanssa, hankkeen avulla opettajiksi saatiin alan 

ammattilaisia, 
● toiminta tukeutuu osaksi talkootyöhön  

Opetus 

Viikkoharjoitukset 
Kevätkaudella opetusta järjestettiin viidessä ryhmässä 

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

  
Syksyllä ryhmät olivat 

● Notkeat (SIRKUS2) 
●    Aurinkoiset (SIRKUS2) 
●    Hulivilit (SIRKUS2) 
●    Rohkeat 2 ryhmää 
●    Vinkeät (uusia ja vuoden harrastaneita) 
●    Välinetreeni 

  
Keväällä opettajina vuoden aikana toimivat Sini Napari ja Tuuli Kemppi sekä lyhytaikaisesti 
sijaisia. Syksyllä opettajina toimivat Suvi Piirainen ja Oskari Jauhiainen. Apuohjaajina 
vuoden aikana toimivat Hanna Forsman, Elli Eskelinen, Juuli Grenfors, Minea Korhonen, 
Inka Pyykkönen ja Leevi Keinänen. 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 yli 30 harrastajaa ja 
opetusta annettiin 2-3 rinnakkaisella linjalla. Opettajina toimivat Suvi Piirainen, Oskari 
Jauhiainen, Mikko Rinnevuori ja Mari Pyykkönen. Leiritoiminta on vakiintunut tärkeäksi 
osaksi Muikun toimintaa. Leiri tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden tutustua 
sirkusharrastukseen. 
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Esiintymiset ja kevätnäytös 
Sirkus tuotti keväällä kymmenennen kevätnäytöksen, nimeltään Villa Muratti. Näytöksen 
ohjasi Muikun oma kasvatti Veera Karttunen opintoihinsa liittyvänä työnä. 
 
Näytöksiä oli neljä, joista yksi koululaisnäytös kirkonkylän alakoululaisille. Sirkus Muikku on 
perinteisesti tarjonnut tämän ilmaiseksi koululle, kiitoksena yhteistyöstä koulun kanssa. 
Yhteensä yleisöä kävi yli 800. Tällä kertaa koululaisnäytökseen osallistui katsojia myös 
Riistavedeltä ja Tuusniemeltä. Vaikka esityksen tuotantokuluihin oli saatu erillisrahoitusta, se 
tuotti tappiota. 
 
Esitys onnistui erinomaisesti ja sirkus sai paljon positiivista palautetta eri tahoilta. 
SIRKUS2-hankkeen kautta saatu ammattimainen opetus näkyi näytöksen lajivalikoimassa 
sekä harrastajien taidoissa. Uusina lajeina ja välineinä näytöksessä nähtiin vipulautaa ja 
akrobatiaa ilmavolttiradalla. 
 

 
Voltti vipulaudalla 
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Kevätnäytöksen pääroolissa nähtiin Tuuli Kemppi. Tuuli on ollut mukana Muikun toiminnasta 
aivan alusta asti. Tuulin rooli näytöksessä oli mallikas esimerkki taidekasvatuksen 
pitkäjänteisyydestä. Tuuli näytti näytöksessä sekä ilmaisullista taitoaan että monipuolisia 
sirkusteknisiä taitojaan. 
 

 
Tuuli Kemppi 

 
Erillisiä keikkoja tehtiin kaksi, toinen Yaran 50-vuotis juhlissa ja toinen Muuruveden 
kylätapahtumassa. 
  

Talous 
Toiminnan laajentuessa ja laadun nostamisen seurauksena vuosittainen budjetti on 
kasvanut. Vuoden tilinpäätös yli 40 000€. Toiminnan kokonaiskustannus oli tätäkin 
olennaisesti suurempi, koska iso osa toiminnasta toteutui SIRKUS2-hankkeen kautta. Tämä 
osuus ei näy Kaavin nuorisosirkus ry:n taloudessa. 
 
Toimintaan saatiin seuraavat avustukset: 

● Kaavin kunnan yleisavustus 7400€  
● ELY-keskuksen kerho- ja leiriavustus 7000€ (syksy 2019-kevät 2020) 
● Olvi-säätiön tuki näytökseen 3000€ 
● Minela-säätiön tuki näytökseen 1500€ 
● Kaavin kunnan kohdeavustus kevätnäytöksen kuluihin 500€ 

  
Kevätnäytökseen saatiin tukea paikallisilta yrittäjiltä kiitettävästi. Tukemassa olivat Boliden, 
Kivilähde/Kaavin Kivi, K-Market Timantti. 
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Omia tuloja saatiin puffettimyynnistä ja ilotulitemyynnistä sekä syksyllä toteutetusta 
seinäkalenterista. Oma tulonhankinta onnistui ennakoitua paremmin mm. hyvien keikkojen 
muodossa. 

SIRKUS2-hanke 
Sirkus Muikku osallistuu Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu ry:n hallinnoimaan 
SIRKUS2-hankkeeseen. Hanke toteutti Kaavilla keväällä ja syksyllä kolme viikoittaista 
sirkuskerhoa. Kussakin ryhmässä oli n. 15 harrastajaa.  
 
Hanke toteutti kesällä 2019 pienimuotoisen sirkuskiertueen. Kiertueelle osallistui kuusi 
Muikun kasvattia. Kiertue kiersi esiintymässä Itä-Suomen alueella seitsemässä erilaisessa 
kesätapahtumassa. Kiertue-esitystä valmistettiin Sirkus Muikun kesäleirin yhteydessä. Leirin 
yhteydessä Mikko Rinnevuori piti myös harjoitustunteja akrobatian opettamisesta. 
 

 
Elli Eskelinen ja Inka Pyykkönen tuulisessa Vehmersalmen  

satamassa SIRKUS2-hankkeen kiertueen esityksessä 

Jäsenet ja jäsenyydet 
Yhdistyksessä oli vuonna 2019 99 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä 19 ja oppilasjäseniä 80. 
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. 
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Johtokunta 
Vuoden 2019 johtokuntaan kuuluivat 

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

Tiedotus ja yhteistyö vanhempien kanssa 
Tiedotuskanavina toimivat sirkuksen omat www-sivut (osoite sirkusmuikku.com), sähköposti 
ja ryhmäkohtaiset WhatsApp-ryhmät (joihin vanhemmat liittyvät itse halutessaan). 
 
Syksyllä uusien oppilaiden vanhemmille järjestettiin lyhyt info sirkusharrastuksesta. 

Talkootyö 
Vaikka talkootyöhön on saatu aika hyvin osallistujia, on Muikussakin havaittavissa perheiden 
arjen kiireellisyys ja vaikeus sitoutua talkootyöhön. Suurin määrä talkootyöstä liittyy 
kevätnäytöksen järjestelyihin. 

Muu toiminta 
Sirkus Muikussa on ollut pitkä perinne “Vuoden Muikun” valinnasta. Valinta tehdään 
vaihtelevin perustein, vuosittain eri näkökulmia esiin nostaen. Tällä kertaa valittiin Siiri 
Eskelinen, perusteena asenne sirkusharrastusta ja harjoittelua kohtaan. 
 
Kevätkausi päätettiin perinteiseen karonkkaan Kaavin vierasvenesatamassa. Ohjelmassa 
perinteinen norsujalkapallo-ottelu sekä Vuoden Muikun julkaiseminen. 
 
 


