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Toimintasuunnitelma 2020 
Kaavin nuorisosirkuksen eli Sirkus Muikun toiminta on kehittynyt voimakkaasti viime vuodet. 
Sirkuksen toimintaa on tukenut muutaman vuoden Leader-rahoitteinen SIRKUS2-hanke. 
Hankkeen koulutukset päättyvät vuonna 2020, joten omaa toiminta pitää saada toteutettua 
niin että riittävä taso voidaan ylläpitää. Tästä tulee vuoden keskeisin haaste. 
 
Toiminta halutaan toteuttaa jatkossakin ammattimaisesti. Ammattiopettajan saamisessa 
todennäköisesti ainoa vaihtoehto on saada ostettua opetusta Kuopion sirkuksesta 
ostopalveluna. 
 
Myös talkootyöllä on tärkeä merkitys, se kohdistuu kevätnäytökseen ja varainhankintaan. 
Varsinaista toimintaa ei voida toteuttaa talkootyönä.  

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

● Notkeat (1,5h, SIRKUS2) n. 14-18 vuotiaat 
● Aurinkoiset (1,5h, SIRKUS2) n. 11-13 -vuotiaat 
● Hulivilit (1,5h, SIRKUS2) vuonna 2015 aloittaneet 
● Rohkeat, 2 ryhmää (1,5h) vuosina 2016 ja 2017 aloittaneet 
● Vinkeät (1h15min) vuosina 2018 ja 2019 aloittaneet 
● Välinetreeni (1,5h) 

 
SIRKUS2 tuntien opetus rahoitetaan SIRKUS2-hankkeen kautta. Lisäksi Kaavilla toimii 
alueopiston aikuisryhmä. 
 
Opetusta kevään viikkotunneilla annetaan noin 170 tuntia. Opettajina toimivat Suvi Piirainen 
sekä Kaavilla siviilipalvelusta suorittava Oskari Jauhiainen. Apuopettajina toimivat Elli 
Eskelinen, Hanna Forsman, Juuli Grenfors ja Inka Pyykkönen. Suvi ja Oskari ovat 
Koulutuskeskus Salpauksen sirkusartistilinjalta valmistuneita sirkusartiseja.  
 
Kevätnäytökseen liittyen järjestetään huomattava määrä ylimääräisiä harjoituksia. 
 
Syksyllä jatkaa arviolta 5-7 kerhoa. Jatkossa nämä pitää toteuttaa Muikun omana 
toimintana.  
 
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. 7000€ 
sisältäen tuen sekä kerhoihin että leiriin. AVI on asettanut kerhomaksuille 50€ / lukukausi 
maksukaton, johon sirkuksen maksut on nostettu jo aiemmin. 
 

Kerhotoiminta mitoitetaan n. 70 harrastajalle.  
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Kurssit ja leirit 
Kesäkuun alussa järjestetään viikon mittainen päiväleiri. Opettajina toimivat Suvi Piirainen ja 
Oskari Jauhiainen. 

Esitykset ja näytökset 
Keväällä 2020 tuotetaan jo perinteeksi muodostunut kevätnäytös. Näytöksen ohjaavat Suvi 
Piirainen ja Oskari Jauhiainen. Kaavin alakoulun oppilaille tarjotaan näytös ilmaiseksi. 
Kevätnäytöksellä on budjetti 13 000€. Pääsylipputuloilla pystytään peittämään alle puolet 
menoista. Näytökseen on haettu ja haetaan erillisiä avustuksia säätiöiltä ja yrityksiltä. 
 
Kevätnäytös on sirkuslaisten vuoden kohokohta ja toimii vahvana yhteisöllisyyden lisääjänä. 
Vanhemmat osallistuvat talkootyönä puvustuksen ja tekniikan rakentamiseen sekä kahvion 
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. 

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.  

Hankkeet 
SIRKUS2-hanketta jatketaan keväällä yhteistyössä alueen muiden sirkusten kanssa. Tätä 
kautta toteutetaan opetus edistyneemmille harrastajille. Sirkuksen omarahoitusosuus 
hankkeeseen on 500€ vuodessa. Hanke päättyy vuoden 2020 lopussa ja syksyllä toiminta 
on jo hyvin pienimuotoista. 
 

Tilat 
Sirkus toimii kevätkauden koulukeskuksen salissa. Tilassa on hyvät puolensa, mutta 
ongelma on epävarmuus salivuoroista. Ammattiopettajien opetukset on saatava keskitettyä 
samoille illoille.  
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Tulo- ja menoarvio 
 
Sekä opetus että toiminnan organisointi on varauduttava teettämään palkkatyönä.  
  

Menot   TP 2018 TS 2019 TP 2019 TS 2020 

      

 Perustoiminta 7 941 € 10 000 € 12 771 € 12 000 € 

 Kerhotoiminta 12 636 € 11 000 € 8 018 € 11 000 € 

 Leiritoiminta 4 337 € 4 000 € 3 545 € 4 000 € 

 Näytöstoiminta 11 361 € 11 000 € 15 744 € 13 000 € 

 Poistot 516 € 500 € 516 € 500 € 

 Yhteensä 36 791 € 36 500 € 40 594 € 40 500 € 

      

Tulot      

 Perustoiminta 5 936 € 1 500 € 4 703 € 2 000 € 

 Kerhotoiminta 9 820 € 9 500 € 8 275 € 10 000 € 

 Leiritoiminta 3 720 € 3 500 € 3 310 € 3 500 € 

 Näytöstoiminta 8 136 € 10 500 € 14 222 € 12 000 € 

 Yhteensä 27 613 € 25 000 € 30 510 € 27 500 € 

      

 Varainhankinnan tuotot 2 761 € 2 000 € 3 337 € 2 500 € 

 Yleisavustukset 5 500 € 9 500 € 7 400 € 10 500 € 

      

 Yhteensä 35 873 € 36 500 € 41 247 € 40 500 € 

Tulos  -918 €  653 €  

 
Perustoiminta sisältää mm. hallintokulut palkkoineen, toimistokulut, vuokrat, viestinnän, 
vakuutukset, välineiden hankinta ja huolto ja tapahtumien menot pl. kevätnäytös sekä 
SIRKUS2-hankkeen omarahoitusosuus.  
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Vuoden 2019 tuloksessa oli huomattava määrä kertaluonteisia tuloja kuten hyvin onnistunut 
keikkamyynti sekä vuoden vaihteessa toteutettu rakettimyynti. Rakettimyyntiä emme enää 
saaneet toteutettavaksi ja myös keikkamyynti tuskin toteutuu yhtä hyvänä. 
 
Vuoden 2019 kerhotoiminnassa menot olivat suunniteltua pienemmät koska yksi Sirkus 
Muikun toiminnaksi suunnitelluista kerhoista toteutettiinkin SIRKUS2-hankkeen 
alaisuudessa.  
 
 


