
Kaavin nuorisosirkus ry 
Toimintakertomus 2020 

Toimintakertomus 2020 
Vuonna 2020 Sirkus Muikun toimintaa väritti maailmanlaajuisen koronapandemian tuomat 
rajoitukset. Kevät toteutui osaksi etäopetuksessa mutta syksy saatiin onneksi toteutettua 
normaalisti. Kevätnäytös ja kesäleiri peruuntuivat. 

Opetus 

Viikkoharjoitukset 
Kevätkaudella opetusta järjestettiin viidessä ryhmässä 

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

  
Syksyllä ryhmät olivat 

● Notkeat (SIRKUS2) 
●    Aurinkoiset (SIRKUS2) 
●    Rohkeat 
●    Vinkeät 
●    Välinetreeni 

  
Opettajina toimivat Suvi Piirainen ja Oskari Jauhiainen. Apuohjaajina vuoden aikana toimivat 
Hanna Forsman, Elli Eskelinen, Juuli Grenfors ja Inka Pyykkönen.  
 
Kerhotoiminnan osalta vuosi oli erittäin hyvä, sillä samat ohjaajat toimivat läpi vuoden. 
Ohjaajat saivat paljon kiitosta harrastajilta ja vanhemmilta. 
 
SIRKUS2-hankkeessa laadittiin Sirkus Muikulle opetussuunnitelma. Tässä ajatuksena että 
jos tilanne sen sallisi, olisi mahdollista siirtyä antamaan taiteen perusopetusta. Osana tätä 
työtä kehitettiin Muikulle sopiva malli arviointiin. Arviointia kokeiltiin syksyllä, kun opettajat 
jakoivat oppilaille Sirkus Muikun historiassa ensimmäisen kerran todistukset. 
  

Talous 
Vuoden talous jäi alle puoleen suunnitellusta johtuen toimintarajoituksista. Kausi jäi 
ylijäämäiseksi johtuen siitä että sekä kevätnäytös että kesäleiri peruuntuivat sekä 
Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu ry:n palautti SIRKUS2-hankkeen omarahoitusosuuksia 
aiemmilta vuosilta. 
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Toimintaan saatiin seuraavat avustukset: 
● Kaavin kunnan yleisavustus 7200€  
● ELY-keskuksen kerho- ja leiriavustus 4250€ (syksy 2020-kevät 2021) 

 
Vuoden lopussa saatiin 5000€ avustus Aino Sylvia Rissasen säätiötä toiminnan tukemiseen. 
Sitä käytetään turvaamaan toiminnan jatkoa tulevina vuosina. 
  
 

SIRKUS2-hanke 
Sirkus Muikku osallistui Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu ry:n hallinnoimaan 
SIRKUS2-hankkeeseen. Hanke toteutti Kaavilla keväällä kolme ja syksyllä kaksi viikoittaista 
sirkuskerhoa.  

Jäsenet ja jäsenyydet 
Yhdistyksessä oli vuonna 2020 68 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä 8 ja oppilasjäseniä 60. 
Harrastajat maksavat kerhomaksun ja halutessaan liittyvät oppilasjäseniksi.  
 
Kaavin nuorisosirkus ry on yhteisöjäsenenä Suomen Nuorisosirkusliitossa ja Itä-Suomen 
alueellinen sirkuskoulu ry:ssä. 

Johtokunta 
Vuoden 2020 johtokuntaan kuuluivat 

●    Timo Hatakka, puheenjohtaja 
● Johanna Parviainen, varapuheenjohtaja 
● Johanna Penttinen, sihteeri 
● Piia Korhonen, taloudenhoitaja 
● Tanja Mononen, 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). 
 
 
 


