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1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus 

1.1 Yleisesti toiminnasta 

  
Sirkus Taika-Aika kehittää ja edistää Rovaniemen seudun lasten, nuorten ja 
aikuisten sirkustaiteen opetusta sekä tekee sirkustaidetta tunnetuksi 
paikkakunnalla. 
  
Taika-Aika:  

• Toteuttaa sirkustaiteen taiteen perusopetusta 
• Järjestää sirkustaiteen harjoitus- ja koulutustilaisuuksia 
• Järjestää sirkusleirejä ja -kursseja sekä sirkustapahtumia 
• Tekee toiminnallaan sirkusharrastusta tunnetuksi 
• Hankkii ja tekee jäsenistön käyttöön tarvittavia välineitä 
• Edistää sirkustaiteen kehittämistä Rovaniemen seudulla tekemällä 

aloitteita ja ehdotuksia sekä olemalla yhteistyössä muiden sirkustaiteesta 
kiinnostuneiden tahojen kanssa Suomessa ja ulkomailla. 

 

1.2 Toiminnan mahdollistajat 
 
Toiminnan ytimessä on sitoutunut ammattimainen henkilökunta ja laaja 
oppilasmäärä. 
 
Päätoimisia opettajia on viisi (5) ja viikoittain noin kymmenen (10) 
tuntiopettajaa. Tämän lisäksi toimintaa hallinnoi toiminnanjohtaja ja 
järjestösihteeri. 
 
Taika-Ajassa varhaisopintojen piirissä on noin 200 oppilasta (0-6v) ja 
perusopintojen yleisissä opinnoissa (7v-aikuiset ) noin 300 oppilasta.  

2. Oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat  

2.1 Arvot 
 
Sirkus Taika-Ajan keskeisiä arvoja ovat yksilön kunnioittaminen sekä 
hyväksyminen, tilan antaminen oma-aloitteisuudelle ja luovuudelle, hauskuus 
oppimisessa, pitkäjänteisyys harjoittelussa, henkisen kasvun tukeminen ja 
positiivisuuden levittäminen ympärille. 
 

2.2 Oppimiskäsitys 
 
“Sirkustaide on alati elävä taiteenala, jossa uudet innovaatiot kehittävät 
jatkuvasti alaa eteenpäin. Sirkuksessa ennakkoluuloton lähestyminen kaikkeen 
fyysiseen taituruuteen, arkielämässä tarpeettomiin äärimmäisiin taitoihin, on 
mahdollista.” (Edu.fi - Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2017 sirkustaiteessa).  
 
Sirkustaiteen valtavasta lajien kirjosta ja monimuotoisuudesta johtuen oppimista 
on mahdollista jatkaa läpi elämän. Mahdollisuuksia on rajattomasti. 
Sirkustaiteen lajit ovat määritelmällisesti vaativia, joten niiden oppimiseen 
tarvitaan aikaa, keskittymistä ja pitkäjänteistä työskentelyä. Oppilaita 
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kannustetaan oppimisessa luovuuteen, tekemiseen ja kokemiseen. Opittu taito 
yleensä innostaa ja auttaa jälleen oppimaan uutta.    
 
Oivaltava oppiminen on tehokasta. “Oivaltava oppiminen yhdistää älyn, tunteen 
ja luovuuden. Kaikki suuret tieteen ja taiteen saavutukset ovat syntyneet 
ihmettelyn ja uteliaisuuden kautta.” Kirsi Lonka. 
 
Tekemällä ja kokeilemalla oppii. Innostuminen, uteliaisuus ja kokeminen ovat 
oppimisprosessissa keskiössä. 
 

2.3 Oppimisympäristö 
 
“Sirkustaiteen harjoittelussa korostuu fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti 
turvallinen oppimisympäristö” (Edu.fi - Taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2017 sirkustaiteessa).  
 
Sirkus Taika-Ajan toimitilat sijaitsevat osoitteessa Lampelankatu 23 C, 96320 
Rovaniemi. Harjoitustilat ovat kahdessa kerroksessa, joissa on yhteensä yli 800 
neliömetriä hyvin varusteltua tilaa neljässä erillisessä salissa ja huoneessa. 
Harjoitustilat ja välineistö pidetään asianmukaisessa kunnossa ennen kaikkea 
kiinnittäen huomiota turvallisuuteen sekä harjoitusmukavuuteen. Koulun tilat 
tarjoavat inspiroivan mahdollisuuksien maailman taitojen oppimiselle. 
 
Sirkus Taika-Aika pidetään oppimisympäristönä turvallisena ja 
voimaannuttavana myös sosiaalisesta ja psyykkisestä näkokulmasta. Kaikkia 
opetukseen osallistuvia koskee samat hyvän käytöksen säännöt. 
Erilaisuutta  kunnioitetaan ja pidetään voimavarana. Nuoren ihmisen kehitystä 
tuetaan kannustamisen, pelkojen voittamisen, auttamisen ja hyväksynnän 
kautta. 
 
Oppimisympäristö laajenee myös sirkuskoulun ulkopuolelle. Vierailut, retket, 
esiintymiskeikat ym. ovat osa oppimisympäristöä ja monipuolistavat 
sirkustaiteen opetusta. Oppimista tapahtuu myös oppilaiden kotona. 
 

2.4 Työtavat     
 
Opetuksessa huomioidaan aina oppilaan ikä sekä aiemmin hankitut taidot ja 
tiedot verrattuna käytettäviin opetusmenetelmiin. Taidollista osaamista ei pidetä 
osallistumista rajaavana tekijänä. Jokaisen oppilaan opetussuunnitelma on 
yksilöllinen (HOPS). 
 
Opetusta annetaan koostumukseltaan erilaisissa ryhmä- ja 
yksilöopetustilanteissa. Opettajat tukevat yksilöllistä kehitystä sekä ryhmässä 
toimimisen taitojen kehitystä. Oppilaita kannustetaan ja autetaan löytämään 
oma persoonallinen tapa ilmaista sirkustaidetta ja kehittää taitojaan 
poikkitaiteellisesti. Työtapojen monipuolisuudella annetaan oppilaille 
mahdollisuus luoda uutta ja osoittaa osaamistaan erilaisilla tavoilla. Kaikilla 
oppilailla on mahdollisuus esiintyä vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
 
Mitä pidemmälle oppilas etenee opinnoissaan, sitä enemmän keskitytään myös 
metakognitiivisten taitojen harjaannuttamiseen. Oppilaita kannustetaan 
vastuuntuntoiseen suunnitteluun ja itseohjautuvuuteen. 
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3. Oppilaitoksen toimintakulttuuri 
  
Sirkus Taika-Ajassa pyrimme luomaan välittömän ja lämpimän ilmapiirin. 
Sirkuskoulun toimintakulttuuri ohjautuu perhemäisistä toimintamalleista. 
Keskiössä on toista arvostava, avoin, kannustava ja osallistava yhdessä 
tekeminen, josta voi muodostua jokaiselle voimaannuttava elämäntapa.  
 
Sirkus Taika-Ajassa pidetään erityisen tärkeänä sitä, ettei ketään kiusata. 
Pyrimme siihen, että kukaan ei jää ryhmän ulkopuolelle vasten omaa tahtoaan. 
Syrjinnän tunnistaminen ja torjuminen on oleellisena osana ohjaajakoulutusta ja 
ohjaa myös sirkuskoulutoimintaa.  
 

4. Opetuksen rakenne ja laajuus 

4.1 Rakenne 
 
Sirkus Taika-Ajassa annettava sirkustaiteen perusopetus on yleisen oppimäärän 
mukaista. Yleisen oppimäärän mukainen opetus rakentuu yhteisistä opinnoista ja 
teemaopinnoista. Yhteiset opinnot ovat nimensäkin mukaan kaikille oppilaitoksen 
oppilaille yhteisiä ja niiden aikana tarkoitus on tutustua sirkustaiteen perusteisiin 
ja sirkustekniikoiden harjoitteluun. Teemaopinnoissa painotetaan esiintymistä ja 
oppilaiden taiteellista työtä. Yhteis- ja teemaopinnot ovat tarkoitettu pääasiassa 
kouluikäisille lapsille ja nuorille.  
 
Sirkus Taika-Ajassa järjestetään myös varhaisiän ja aikuisten sirkustaiteen 
opetusta. Varhaisiänopinnot ovat tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille (0-6 v). 
 
Varhaisiän opetus 
 
Varhaisiän sirkuskasvatuksessa oppilas tutustuu sirkustaiteeseen ja ohjattuun 
liikunnalliseen harjoitteluun ryhmässä leikkien kautta. Varhaisopetuksessa 
oppilas harjoittelee ryhmässä toimimista, tutustuu sirkustuntien käytäntöihin ja 
sirkusharjoitteluun liittyvään sanastoon. Varhaisopetus valmentaa oppilasta 
myöhempään perusopetukseen. 
 
Aikuisopetus 
 
Aikuisten opetus tarjoaa pohjan elämänpituiselle harrastukselle tai taiteen 
kentällä toimimiselle sirkustaiteen näkökulmasta. Aikuisten opetuksessa 
noudatetaan sirkustaiteen yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. 
 
Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen 
opiskeluilmapiiri. Aikuisopiskelijaa ohjataan opiskelemaan sirkustaidetta 
pitkäjänteisesti taipumustensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Opetuksessa 
otetaan huomioon opiskelijoiden kiinnostusten kohteet sekä heidän aiemmat 
opintonsa ja kokemuksensa sirkustaiteesta. Opiskelijoita ohjataan itsenäiseen ja 
oma-aloitteiseen opiskeluun, henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen, oman 
työskentelyn ja oppimisen seurantaan sekä itsearviointiin. 
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4.2 Opetuksen laajuus 
 
Lukuvuosi koostuu 33 viikosta. Yhden oppitunnin (ot) pituus on 45 minuuttia. 
 
Varhaisiän opinnot Sirkus Taika-Ajassa ovat vapaaehtoisia kursseja, joita 0-6-
vuotiaat voivat suorittaa ennen perusopintojen aloittamista 7-vuotiaana. Taika-
Ajassa varhaisopinnot toteutetaan 0-4 vuotiaille vanhempi-lapsi ryhmissä ja 3-6 
vuotiaille sirkuskerhoryhmissä. 
 

1-3 vuotta  1 krt = 60 min/vko 44 ot/vuosi  

 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän yhteisten ja teemaopintojen 
laskennallinen laajuus on 500 tuntia.   
 

4 vuotinen polku 500 ot 

1.vuosi  1 krt = 2 ot/vko  66 ot  

2.vuosi  1 krt = 2 ot/vko  66 ot  

3.vuosi  2 krt = 4 ot/vko  132 ot  

4.vuosi  3 krt = 6 ot/vko  198 ot  

Viikko-oppituntien lisäksi näytökset 38 ot  

 

3 vuotinen polku 500 ot 

1.vuosi  2 krt = 4 ot/vko  132 ot  

2.vuosi  2 krt = 4 ot/vko  132 ot  

3.vuosi  3 krt = 6 ot/vko  198 ot  

Viikko-oppituntien lisäksi näytökset 38 ot  
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5. Opetuksen yleiset tavoitteet 
  
Sirkustaiteen opinnot koostuvat neljästä tavoitealueesta, jotka läpileikkaavat 
yleisen oppimäärän opintoja. Tavoitealueet ovat sirkustekniikka, kehontuntemus 
ja -hallinta, sirkustaiteen tuntemus sekä ilmaisu ja esiintyminen. Tavoitealueiden 
tavoitteet jakautuvat eri opintokokonaisuuksiin.  
Opetusalueet painottuvat opetuksen tasoilla eri tavoin. Tavoitteena on 
tutustuttaa oppilas sirkustaiteen perusteisiin ja sirkustekniikoiden harjoitteluun 
sekä ohjata oppilas ymmärtämään sirkustaide monitaiteellisena taidemuotona.  
 
Sirkus Taika-Ajan opetuksen tavoitteena on: 

• Oppilas omaksuu motoristen perustaitojen ja sirkuslajien tekniikoiden 
turvallisen ja tavoitteellisen harjoittelun 

• Oppilas oppii luottamaan itseensä ja arvostamaan omaa kehoaan  
• Oppilas oppii työskentelemään ryhmässä sekä valveutuu ja kehittyy 

sosiaalisissa taidoissa ja vastuun ottamisessa 
• Oppilas tähtää harjoittelussaan oman sirkustekniikan hiomiseen 
• Oppilas oppii käsittämään sirkustaiteen monitaiteellisena ja 

kansainvälisenä taiteen lajina 
• Oppilas rohkaistuu esiintyjänä ja oppii ilmaisemaan itseään sirkustaiteen 

keinoin 

6. Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja 
laskennalliset laajuudet 
 
Opinto- 
kokonaisuus 

300  
ot 

Milloin Tavoite Sisällöt 

1.  
tekniikka 

120 jatkuvasti oppilas:  
-tutustuu eri 
sirkuslajeihin  
-oppii sirkuslajeissa 
tarvittavia motorisia 
taitoja 
-oppii turvallisuutta 

-kokeillaan eri sirkuslajeja 
ja opetellaan niissä 
tarvittavia taitoja 
-opiskellaan turvallista 
harjoittelua 

2. 
kehon- 
tuntemus 

40 jatkuvasti oppilas oppii:  
-kehonkäyttöä ja 
koordinaatiota  
-kehonhuoltoa  
-luottamaan itseensä ja 
toisiin 
-tuntemaan omaa 
kehoaan ja 
kunnioittamaan sitä 

-tehdään koordinaatio 
harjoituksia  
-tehdään voima-, venytys- 
ja rentoutusharjoitteita  
-tehdään ryhmä- ja 
luottamusharjoituksia 
-tutustutaan oman kehon 
mahdollisuuksiin eri 
sirkuslajien kautta 

3.  
sirkusleikit 

40 4-
vuotinen 
1-3 
luokka 
3-
vuotinen 
1-2 

oppilas:  
-tutustuu ryhmään, 
välineisiin ja tiloihin  
-oppii koordinaatiota  
-oppii keskittymään 
-pitää hauskaa 

-leikitään erilaisia 
lämmittely-, koordinaatio-, 
tasapaino-, ilmaisutaito- ja 
sirkusleikkejä 
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luokka 

4.  
esiintyminen 

20 4-
vuotinen 
1-3 
luokka  
3-
vuotinen 
1-2 
luokka 

oppilas:  
-uskaltaa esiintyä 
yleisölle 
-oppii itseilmaisua 

-tehdään erilaisia 
ilmaisutaitoharjoituksia 
-tehdään esityskokeiluja 

5.  
kehonhuolto 

10 jatkuvasti oppilas: 
- tutustuu ja oppii 
perusteet 
asianmukaisesta 
venyttelystä ja 
lihasvoiman 
kehittämisestä 

- tehdään koko kehoa 
käsittävät venytykset ja 
omakehonpaino 
harjoitteita 

6.  
sirkustaiteen 
tuntemus 

10 jatkuvasti oppilas:  
-tutustuu sirkuksen 
peruskäsitteisiin 
-katsoo sirkusesityksiä 

-katsotaan erilaisia 
sirkusesityksiä 
-opitaan sirkusvälineistön  
ja -lajien nimiä 

7.  
sirkustaiteen 
moni- 
muotoisuus 

10 jatkuvasti oppilas: 
-tutustuu 
sirkusnumeron eri  
osa-alueisiin 

-harjoitellaan 
maskeerausta  
-suunnitellaan 
esiintymispuku 
-valitaan sirkusnumeroon 
musiikki 

8.  
sirkus- 
numeron 
valmistaminen 

40 joka 
kevät 

oppilas:  
-valmistaa 
sirkusnumeron 
valitsemassaan 
taitolajissa opettajan 
johdolla ja esittää sen 
koko sirkuksen 
vuosittaisessa 
kevätnäytöksessä 
-harjoittelee työryhmän 
jäsenenä olemista 

-valmistetaan 
sirkusnumero yksin tai 
ryhmässä 

9. 
esiintymis- 
kokeiluja 

10 jatkuvasti oppilas: 
-valmistaa 
valitsemassaan 
taitolajissa 
pienimuotoisia 
sirkusnumeroita ja 
esittää niitä 

-kannustetaan oppilasta 
suunnittelemaan ja 
harjoittelemaan 
sirkusnumeroita itse 
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7. Teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja 
laskennalliset laajuudet 
 

Opinto- 
kokonaisuus 

200  
ot 

Milloin Tavoite Sisällöt 

1.  
tekniikka 

100 jatkuvasti oppilas:  
-tutustuu eri 
sirkuslajeihin 
edelleen syventäen 
osaamistaan 
-oppii sirkuslajeissa 
tarvittavia motorisia 
taitoja 
-oppii turvallisuutta 

-kokeillaan eri sirkuslajeja 
ja opetellaan niissä 
tarvittavia taitoja 
-opiskellaan turvallista 
harjoittelua 

2. 
kehon- 
tuntemus 

40 jatkuvasti oppilas oppii:  
-kehonkäyttöä ja 
koordinaatiota  
-kehonhuoltoa  
-luottamaan itseensä 
ja toisiin 
-tuntemaan omaa 
kehoaan ja 
kunnioittamaan sitä 

-tehdään koordinaatio 
harjoituksia  
-tehdään voima-, venytys- 
ja rentoutusharjoitteita  
-tehdään ryhmä- ja 
luottamusharjoituksia 
-tutustutaan oman kehon 
mahdollisuuksiin eri 
sirkuslajien kautta 

3.  
kehonhuolto 

5 jatkuvasti oppilas oppii: 
asianmukaista 
venyttelyä eri 
lajeihin kohdentaen 
ja edelleen kehittää 
lihasvoimaa 
tasapainoisesti 

- tehdään eri lajeihin 
asianmukaiset venyttelyt ja 
vahvistetaan tasapainoisesti 
omakehonpaino harjoitteilla 
lajinomaista voimaa 

4. 
esiintymis- 
kokeiluja 

5 jatkuvasti oppilas: 
-valmistaa 
valitsemassaan 
taitolajissa 
pienimuotoisia 
sirkusnumeroita ja 
esittää niitä 

-kannustetaan oppilasta 
suunnittelemaan ja 
harjoittelemaan 
sirkusnumeroita itse 

5.  
sirkustaiteen 
tuntemus 

5 jatkuvasti oppilas:  
-tutustuu sirkuksen 
peruskäsitteisiin 
-katsoo 
sirkusesityksiä 

-katsotaan erilaisia 
sirkusesityksiä 
-opitaan sirkusvälineistön  
ja -lajien nimiä 

6.  
sirkustaiteen 
moni- 
muotoisuus 

10 jatkuvasti oppilas: 
-tutustuu 
sirkusnumeron eri  
osa-alueisiin 

-harjoitellaan maskeerausta  
-suunnitellaan 
esiintymispuku 
-valitaan sirkusnumeroon 
musiikki 
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7.  
sirkustaiteen 
historiaa ja 
nykypäivää 

10 viimeinen 
vuosi 

-oppilas tutustuu 
sirkuksen historiaan 
ja nykypäivään 

-otetaan selvää sirkuksen 
historiasta ja etsitään tietoa 
nykysirkuksesta 

8.  
sirkus- 
numeron 
itsenäinen 
valmistaminen  

30 viimeisen 
vuoden 
kevät 

oppilas: 
-valmistaa 
valitsemastaan 
taitolajista 
sirkusnumeron 
itsenäisesti yksin tai 
ryhmässä 

-oppilas valitsee taitolajin, 
jota hän harjoittelee 
pitkäjänteisesti koko kevään 
-oppilas suunnittelee ja 
valmistaa sirkusnumeron 

 

Sirkus Taika-Ajassa annetaan opetusta seuraaviin osa-alueisiin syventyen: 
permantoakrobatia, ilma-akrobatia, jongleeraus, tasapainoilu sekä esiintyminen 
ja ilmaisu. 

8. Oppimisen arviointi 
 
Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa ja siksi se on 
luonteeltaan aina kannustavaa ja myönteistä. Opettaja antaa opetuksen 
yhteydessä suullista palautetta oppilaan työskentelystä ja edistymisestä. 
Annetulla arvioinnilla pyritään vahvistamaan oppilaan motivaatiota ja ohjaamaan 
oppimista.  
 
Arviointi on luonteeltaan vuorovaikutuksellista, jossa opettaja ja oppilas 
keskustellen arvioivat yhdessä oppilaan edistymistä.  
 
Yleisen oppimäärän opinnot (500h) suorittaneille oppilaille annetaan todistus 
opinnoistaan. Todistukset jaetaan joko kevät- tai joulujuhlassa. Todistus sisältää 
arvion oppilaan työskentelystä ja edistymisestä.  
 
Perusopintojen päättötodistuksen sisältö: 

• Sirkus Taika-Aika ry 
• taiteen perusopinnot 
• oppilaan nimi ja syntymäaika 
• opiskeluaika 
• päättösuoritus, sanallinen arvio 
• suorituksen ajankohta 
• osallistuminen projekteihin 
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima 
• opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä 
• koulutus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) 
• koulutus on toteutettu opetushallituksen vahvistamien sirkustaiteen 

yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden  mukaisesti  
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9. Opetussuunnitelman perusteissa kuvatut yleisen oppimäärän 
arvioinnin kohteet 
 
Sirkus Taika-Ajan opetuksen osa-alueet: akrobatia, ilma-akrobatia, jongleeraus, 
tasapainoilu ja esiintyminen. 
  
Sirkustekniikkaa harjoitellaan pitkäjänteisesti eri sirkuslajeista tasolta toiselle 
edeten. Motoristen perustaitojen tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsitelytaitoja 
harjoitellaan monipuolisilla liikeharjoitteilla sekä pelien ja leikkien avulla. 
Tutustutaan ja opetellaan eri sirkuslajeille ominaisia hienomotorisia taitoja.  
 
Kehontuntemusta ja -hallintaa kehitetään erilaisilla liikkuvuus-, voima-, 
ketteryys- ja koordinaatioharjoitteilla yksilö sekä ryhmätehtävinä. Korostetaan 
oppilaan myönteistä ja arvostavaa suhdetta omaan kehoon.  
 
Sirkustaiteen tuntemusta saadaan tutustumalla erilaisiin esityksiin ja esittämisen 
muotoihin olemalla yleisön roolissa. Tutustutaan sirkustaiteeseen perussanaston, 
turvallisuustekijöiden, sirkuksen historian ja nykypäivän ilmiöiden kautta. 
 
Esiintymistaitoja ja sirkusesityksen luomista harjoitellaan ryhmässä ja 
myöhemmin soolona. Oppilas saa mahdollisuuden kokeilla erilaisia sirkustaiteen 
ilmaisumuotoja, etsiä omia ilmaisukeinoja ja rohkaistua esiintyjänä. 
 

10. Oppimäärän yksilöllistäminen 
  
Oppimäärä muotoutuu jokaiselle taiteen perusopetuksessa mukana olevalle 
mahdollisimman yksilöllisesti. Polku voi olla 3 tai 4 vuotinen riippuen oppilaan 
omista mahdollisuuksista harjoitella viikko- ja vuositasolla. 
  
Sopivan polun valitsemiseen voi vaikuttaa mm. osallistuminen varhaisiän 
opintoihin, muut harrastukset sekä perheiden toiveet opetuksen määrästä. 
Näistä pyritään keskustelemaan oppilaan, opettajan sekä huoltajien kanssa 
henkilökohtaisesti ja tilannekohtaisesti. 
 
Aiempi oppiminen muissa vastaavia taitoja vaativissa 
lajeissa/oppilaitoksissa/omatoimisessa harjoittelussa voidaan hyväksilukea 
opettajien arvioinnin perusteella.   
   

11. Oppilaaksi ottamisen periaatteet 
 
Oppilaspaikat Sirkus Taika-Ajan perusryhmissä täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Jatko -ja lajiryhmiin oppilaat voivat ilmoittautua 
opettajan suosituksen mukaisesti. Oppilaat voivat ilmoittautua halutessaan 
useampaan ryhmään. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti lukukausittain. 
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12. Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa 

12.1 Huoltajat 
 
Sirkus Taika-Ajassa pyritään avoimeen, välittömään kommunikaatioon ja 
yhteistyöhön sirkuskoulun ja oppilaiden huoltajien välillä. Koulun ja kodin välisen 
tiedonkulun sujuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Sirkuskoulu järjestää 
lukukausittain vanhempainviikkoja, jolloin huoltajat kutsutaan osallistumaan 
lastensa harjoituksiin. Huoltajien osallistumista erilaisiin talkootöihin 
kannustetaan ja arvostetaan.  
 

12.2 Muut oppilaitokset ja järjestöt 
 
Sirkus Taika-Aika kuuluu Suomen nuorisosirkusliittoon ja on tätä kautta 
yhteistyössä muiden jäsensirkusten kanssa. Koulumme tekee yhteistyötä 
Koulutuskeskus Salpauksen sirkuslinjan sekä Turun Ammattikorkeakoulun 
sirkusohjaajalinjan opettajien ja oppilaiden kanssa. 
 
Sirkus Taika-Aika on solminut ostopalvelusopimuksen Rovaniemen kaupungin 
kanssa. Teemme yhteistyötä kansalaisopistojen kanssa tarjoamalla sirkustaiteen 
opiskelumahdollisuuksia ympärillä olevissa kunnissa. 
 
Olemme avoimia luomaan hyviä yhteistyösuhteita myös muiden taiteenalojen 
oppilaiden ja opettajien välille. Oppisopimusopiskelu toteutetaan yhteistyössä 
urheiluopiston ja oppisopimuskeskuksen kanssa. Samoin tarjoamme eri 
oppilaitosten opiskelijoille harjoittelupaikkoja mahdollisuuksien mukaan mm. 
ammattikorkeakoulusta, Lapin urheiluopistolta ja yliopistosta. Harjoittelijat 
voivat toimia niin ohjaus kuin hallinnollisissakin tehtävissä.  
 

12.3 Kansainvälinen yhteistyö 
 
Kansainvälisessä yhteistyössä pidetään residenssiä, johon halukkaat ohjaajat 
muualta maailmasta voivat hakea. Samoin ohjaajavaihtoa ja tutustumista 
muualla toimiviin sirkustaidetta tarjoaviin oppilaitoksiin kehitetään mm. Norjan, 
Australian, Yhdysvaltojen ja Viron kanssa. 

13. Toiminnan jatkuva kehittäminen 
 
Sirkus Taika-Aika suorittaa säännöllisesti toimintansa itsearvioimista. Arviointia 
käytetään toiminnan kehittämisen välineenä ja johtamisen työkaluna. 
Keräämme lukukausittain palautetta oppilailta ja heidän huoltajiltaan sähköisen 
tai paperisen lomakkeen muodossa. Palautetta rohkaistaan antamaan myös 
suullisesti. Palautteet käsitellään opettajien kokouksissa ja hallituksen 
kokouksissa. Opettajien ammattitaidon kehittymistä seurataan, päivitetään ja 
siitä pyritään antamaan palautetta.  
 
Sirkus Taika-Aika arvioi toimintaansa vuosittain kirjallisesti toimintakertomuksen 
yhteydessä. Rovaniemen kaupunki seuraa koulumme toimintaa, toiminnan 
sisältöä, taloutta ja toteutuneita kursseja kaksi kertaa vuodessa annettavien 
raporttien muodossa. 


