
 

 

JÄSENTIETOLOMAKE 2017 
 
PERUS- JA YHTEYSTIEDOT 
Jäsenyhteisön virallinen nimi:    
Jäsenyhteisön käyttönimi: 
Kotipaikka (kunta): 
Postiosoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka):   
Harjoitustilojen osoite:  
 
Tarkista seuraavat tiedot: 

- yhteystietomme liiton nettisivulla (http://snsl.fi/snsl/jasenyhteisot/) ovat oikein: □ kyllä □ 

ei, pitäisi korjata seuraavasti:  
 

- yhteystietomme Sirkuspyramidi-lehdessä ovat oikein: □ kyllä □ ei, pitäisi korjata 

seuraavasti:  
 

- saamme laskut oikeaan osoitteeseen : □ kyllä □ ei, pitäisi korjata seuraavasti 

(verkkolasku/lasku sähköpostiin/lasku postitse):  
 

- saamme Sirkuspyramidi-lehden oikeaan osoitteeseen: □ kyllä □ ei, pitäisi korjata 

seuraavasti:  
 

- saamme liiton uutiskirjeen sähköpostitse: □ kyllä □ ei, listalle pitäisi lisätä seuraavat 

henkilöt (nimi + sähköposti):  
 
 
Jäsenyhteisön yhteyshenkilöt (nimi, tehtävä (esim. puheenjohtaja), sähköposti ja puhelin): 
 
 
JÄSENLUOKKA 
Jäsenyys (ks. lisätietoja liitteestä): 

□ A -jäsenyys 300€   □ B -jäsenyys 300€   □ C -jäsenyys 250€   

□ D -jäsenyys 100€   □ E -jäsenyys 50 

 
 
HARRASTAJAMÄÄRÄT 
Harrastajamäärä viikoittaisessa harrastustoiminnassa/pidemmillä kursseilla 31.12.2016 yhteensä: 
  

 Tyttöjä/Naisia Poikia/Miehiä 

0–6-vuotiaita   

7–14-vuotiaita   

15–17-vuotiaita   

18–28-vuotiata   

29-vuotiaita ja vanhempia   

 
Harrastajia yhteensä: 

http://snsl.fi/snsl/jasenyhteisot/


 

 

 
Työpajoihin/lyhytkursseille vuoden 2015 aikana osallistuneet: 

 Tyttöjä/Naisia Poikia/Miehiä 

0–6-vuotiaita   

7–14-vuotiaita   

15–17-vuotiaita   

18–28-vuotiata   

29-vuotiaita ja vanhempia   

 
Osallistujia yhteensä:  
Lisätietoja: 
 

OPETTAJAT JA OHJAAJAT 
Sirkusopettajista/ohjaajista  ____  on naisia ja miehiä ____. 
 
Sirkusopettajien/ohjaajien koulutustausta  / Opettajakunnassamme on henkilöitä, joilla on: 

□ Sirkusartistikoulutus 

□ Sirkusalan ylempi tai alempi korkeakoulututkinto 

□ Muu taidealan koulutus (esim. teatteri-ilmaisunohjaaja) 

□ Opettajakoulutus (esim. liikunnanopettaja, luokanopettaja) 

□ Lyhyet koulutukset ja kurssit (esim. liiton pedagoginen ohjaajakoulutus) 

□ Työssä oppinut 

□ Ei koulutusta 

 
Kommentteja opettajien koulutustaustasta: 
 
Opetusta annetaan viikoittain n. _____ tuntia. 
 

 

TOIMINTA 

Minkä tyyppistä toimintaa teillä on: 

□ lasten/nuorten harrastusryhmiä   

□ aikuisten harrastusryhmiä 

□ perheryhmiä 

□ vauvasirkusta 

□ sosiaalista sirkusta   

□ leirejä   

□ sirkustyöpajoja 

□ omaa esitystoimintaa (esim. kevätsirkusesitykset) 

□ tilauskeikkoja   

□ muuta, mitä:  



 

 

 

Millä paikkakunnilla teillä on toimintaa?  

 

Onko teillä kiinnostusta/mahdollisuuksia toimia lisäksi muualla (esim. järjestää työpajoja 
tilauksesta)? 

 
 
Käytättekö toiminnan pohjana opetussuunnitelmaa? Minkälaista?  

□ taiteen perusopetus, laaja 

□ taiteen perusopetus, yleinen   

□ muu, mikä:  

 
 
TOIVEET SUOMEN NUORISOSIRKUSLIITOLLE 
 
Onko sirkuskoulunne kiinnostunut toimimaan järjestäjänä liiton festareilla, leireillä tai 
koulutuksissa? 
 
 
Mitkä SNSL:n toiminnat ovat yhteisöllenne tärkeimpiä: 

□ tiedotus ja neuvonta   

□ leirit ja koulutukset lapsille ja nuorille 

□ koulutukset ohjaajille ja opettajille 

□ festarit    

□ kokoukset, muut tapaamiset 

□ kansainvälisen toiminnan mahdollisuudet 

□ muu, mikä? 

 

Toiveita Suomen Nuorisosirkusliitolle? 

 

 
 
 
llmoituksen päiväys:   Ilmoituksen täyttäjä: 
    
  
Suomen Nuorisosirkusliitto ry:n on pidettävä jäsenistään luetteloa yhdistyslain 11 §:n mukaisesti. 
Ilmoitattehan muutoksista yhteystiedoissanne. 


