
Kaavin nuorisosirkus ry 

Toimintakertomus 2021 

Toimintakertomus 2021 
Vuonna 2021 Sirkus Muikun toiminta toteutui opetuksen osalta korona-tilanteesta huolimatta 

suhteellisen normaalisti. Kerhoja järjestettiin keväällä ja syksyllä ja kesällä järjestettiin 

kesäleiri. Kevätnäytöstä ei koronatilanteen vuoksi pystytty järjestämään. Taloudellisesti vuosi 

olisi ollut selvästi tappiollinen ilman vuoden 2020 lopussa saatua toiminnan turvaamiseen 

haettua säätiöavustusta. 

Opetus 

Viikkoharjoitukset 

Kevätkaudella opetusta järjestettiin viidessä ryhmässä 

●  Notkeat  

●    Aurinkoiset 

●    Rohkeat  

●    Vinkeät 

●    Välinetreeni 

  

Syksyllä ryhmät olivat 

●  Notkeat 

●    Aurinkoiset 

●    Rohkeat 

●    Vinkeät 

●    Välinetreeni 

  

Pääopettajina toimivat Minna Pulsa ja Orfeo Llewellyn. Apuohjaajina vuoden aikana toimivat 

Hanna Forsman, Elli Eskelinen, Juuli Grenfors ja Inka Pyykkönen. Syksyllä osa ryhmistä oli 

kokonaan apuohjaajien vetäminä. 

Leiri 

Kesäkuun alussa järjestettiin kesäleiri, jonka ohjaajina toimivat Suvi Piirainen ja Oskari 

Jauhiainen, molemmat tuttuja aiemmilta vuosilta. Lisäksi apuopettajina toimi neljä Muikun 

omaa nuorta. Leirille osallistui 40 lasta ja nuorta. Osalla osallistujista ei ollut aiempaa 

sirkuskokemusta. Suuren osallistujamäärän vuoksi leirin opetus järjestettiin kolmessa 

rinnakkaisessa ryhmässä. 

Talous 

Toiminta olisi ollut n. 3000€ tappiollista, mutta onneksi käytettävissä oli edellisenä vuonna 

saatu säätiöavustus. Syynä tilanteeseen oli lähinnä Kuopion sirkuksesta ostopalveluna 

toteutetun opetuksen kallius. Lisäksi leirin osallistumismaksu päätettiin koronatilanteen takia 

alhaiseksi. Kun leirille tulikin suunniteltua enemmän lapsia ja nuoria, jouduttiin 

opetusresurssia lisäämään merkittävästi. 

 

  



Kaavin nuorisosirkus ry 

Toimintakertomus 2021 

Toimintaan saatiin seuraavat avustukset: 

●  Kaavin kunnan yleisavustus 8100€  

●  ELY-keskuksen kerho- ja leiriavustus 4500€ (kesä 2021-kevät 2022). Avustus 

käytetiin kokonaan vuonna 2021 

 

Toiminnan kulut vuonna 2021 lähes 30 000€.   

Jäsenet ja jäsenyydet 

Yhdistyksessä oli vuonna 2021 59 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä 9 ja oppilasjäseniä 50. 

Harrastajat maksavat kerhomaksun ja halutessaan liittyvät oppilasjäseniksi.  

 

Kaavin nuorisosirkus ry on yhteisöjäsenenä Suomen Nuorisosirkusliitossa ja Itä-Suomen 

alueellinen sirkuskoulu ry:ssä. 

Johtokunta 

Vuoden 2021 johtokuntaan kuuluivat 

●    Timo Hatakka, puheenjohtaja 

●  Tanja Mononen, varapuheenjohtaja 

●  Johanna Penttinen, sihteeri 

●  Piia Korhonen, taloudenhoitaja 

●  Inka Pyykkönen, 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). 

 

 

 


