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Mitä jokaisen sirkusalalla
työskentelevän tulee osata
tehdä? Mikä on
perusosaamista?

Huomi

Sirkusalan rakenteet
Millainen on sirkusala ja mistä toimijoista se koostuu
Suomessa? Entä kansainvälisesti, muissa Euroopan maissa ja
muuallakin? 

tiedonhaku ja haastattelu olisivat hyviä metodeja tähän
― NIMETÖN

... koko kulttuurialan kentässä. ― PETRA MÄKI-NEUVONEN

Osata hahmottaa itsensä tekijänä sirkusalan kentässä. Osata
hahmottaa itsensä myös tekijänä ― PETRA MÄKI-NEUVONEN

Työturvallisuus
Omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtiminen

Työskennellä yhdessä ja ryhmässä

Muuntautumiskyky

Keskeisten sirkustekniikoiden
perusteiden hallinta. Siitä sitten
erikoistuen omaa opintopolkua
valitsemaansa suuntaan

Motoriset perustaidot

proaktiivisuus, yrittäjyys mindsettinä

Ainakin tiedot siitä, mitä toiminimenä / yhdisytksenä /
osuuskunnan jäsenenä / yrittäjänä toimiminen tarkoittaa

― NIMETÖN

perusosaamista
esiintyä, tehdä esityksiä, ymmärtää miten itseä voi kehittää,
jatkuva itsensä kehittäminen, taiteellinen ajattelu, itsestä
huolehtiminen, ryhmätyötaidot, vuorovaikutustaidot,
viestintä, markkinointi- ja tuotantotaidot.

entä se toteuttaa ― NIMETÖN

sunnnittelee, valmistaa ja esittää tai asettaa esille
taideteoksen, numeron, produktion tms ― TAIVASSALO MINNA

esitys on jotain esille asetettavaa, voi siis olla numero tai teos,
kontekstista riippuen ― NIMETÖN

numero, esitys ja teos erot? Mitä tarkoitettaan ― NIMETÖN

Mikä on ‘esitys’? Onko se numero, jota sirkusartisti myy?
Onko se yhteiskunnallisesti merkittävä taideteos? Onko se

jotain muuta? Jos kyllä, niin mitä? ― NIMETÖN

Huomioida turvallisuus: fyysinen,
psyykkinen sekä sosiaalinen.

Oman fyysisen kuormituksen hallinnointi

Oman sirkustekniikan esittämisen
tilavaatimukset
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ja tilaan sovittamisen aikataulun ymmrätäminen ― NIMETÖN

työsopimusasiat ja itsensä hinnoittelu

Kuinka treenata hyvin
Osaako treenata niin että jatkuva kehittyminen on
mahdollista, ilman ylikuntoa/loukkaantumisia. Treenin
jaksotus, oman kropan kuunteleminen treenatessa.

Kehittävän harjoittelun perusteet
Taitojen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen tieto ja
taito. Kyky hahmottaa eri liikuntamuotojen vaatimuksia.
Vähintään alkeellinen käsitys elämän kuormitusfysiologisista
realiteeteista.

Havaintomotoriset taidot

Verkostoituminen ja itsensä markkinointi

Perusosaamista on ymmärtää taito- ja
ominaisuusharjoittelun perusteet

Hakemustaidot
Miten kirjoitan apurahahakemuksen? Mitä rahoitustahoja
Suomessa on ja miten ne eroavat toisistaan? 

Kehonhuolto

Taiteenalan laaja-alainen ymmärtäminen

esim. myös. mmärtää tekniikan ja estetiikan eroja
― NIMETÖN

Mitä ovat keskeiset
työtehtäväkokonaisuudet?
Työprosessit?

Sirkustaiteilijan turvallinen työskentely
(fyysinen, henkinen, sosiaalinen)

Kansainvälinen yhteistyö.
Tältä ei mielestäni sirkusammattilainen voi välttyä nykyään
mitenkään.

englanninkieli opetuskielenä toisi selkeän edun
kansainvälisen maailman haltuunottamiseen ― NIMETÖN

Motoriset perustaidot, valmiuksien
kasvattaminen

nuori tekijä on usein niin innoissaan oppimaan kaikista
vaikeimmat asiat että perusasiat unohtuu ― NIMETÖN

Taidekäsityksen kasvattaminen (huom. ei
esiintymistaidon, ei teatteritekniikan
jne.)

Opetusalan työtehtävät (opetus, hallinto,
valmentajana toimiminen, koreogra�na
toimiminen jne.)

Elinikäinen oppiminen ja jatkuva
kehittyminen

Esiintyjän työtehtävät: (Kaupalliset, ei-
kaupalliset, esim. sosiaalisen alan
tehtävät, ei-sirkusalan
esiintymistehtävät, ikääntyvän
sirkusesiintyjän työ, markkinointi,
huomioitava lajinvaihdot tai muutos
alalla)

esityksen rakentaminen, kontekstin
huomioiminen

Taiteilijan työtehtävät (Apurahan
perusteella, taidekäsitys, taidekasvatus,
ei-taloudelliset toiminnot, esim. oma
taidetyö vs. kaupallinen työ, ohjaajana,
dramaturgina tjms. toimiminen)

Taiteellinen prosessi
sirkusesityksen/teoksen luomisessa
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※※※※※※

Harjoittelun suunnittelu
Oman taito- tai ominaisuusharjoittelun suunnittelun olisi
hyvä olla myös prosessina hallussa.

Muita huomioita - vapaa sana

Keho (ja mieli)
Sirkusammattilainen työskentelee kehollaan. Miten saada
nuori (elämänsä voimissa oleva ja täysin "kuolematon")
ymmärtämään että jokainen keho on erilainen kuin muiden,
ja että hänen tulee kuunnella nimenomaan omaa kehoaan
eikä seurata muiden edistymistä.

Painotukset ovat vaikeita kysymyksiä.
Mietin useasti sirkuskoulutuksen
yhteydessä lähihoitaja-sairaanhoitaja-
lääkäri -suhdetta. Perusteet pitää hallita,
mutta kukaan tuskin haluaa lähihoitajan
tekemää leikkausta. Samoin myös
nykyajan vaade; kaikessa tekemisessä
mitä tekee, pitää olla supertaitava, koska
aina on joku enemmän harjoitellut
jossainpäin maailmaa. On selvää, että
perusteet pitää olla kunnossa, tästä
matka vasta alkaa ammatillisesti, pitäen
mielessä, että sirkusalalla esiintyjän
eläkeikä alkaa lähestyä 30+ -vuoden
jälkeen. Tarve elinikäiseen oppimiseen
luontainen tästäkin syystä.

"Lahjakkuus" perustuu monipuoliseen osaamiseen,
monilajisuuteen ja hyviin metakognitiivisiin taitoihin.

― NIMETÖN

juu, näinhän se on. Sitten tulee vastaan ne teknisesti taitavat
esiintyjät, jotka ovat supertaitavia useammassa lajissa:)

― NIMETÖN

Monialaisuus erikoistumisen sijaan on tutkimusten mukaan
yleisempi tie ammattilaisuuteen tai menestymiseen

ammatissa. ― NIMETÖN

Supertaitava, sepä se. Erityistaitojen oppiminen ja niiden
hallitseminen vaatii usein aikaa. ― NIMETÖN

Lajivalintaan pakottaminen
opintorakenteessa tosi ongelmallinen,
aiheuttaa etenemisesteitä myöhemmin.
Ennemmin motoriset perustaidot?

Ehdotuksia: Treenimäärän vähentäminen,
siirtyminen projektipohjaiseen
työskentelyyn ja ilmiöpohjaiseen
oppimiseen. Edes jonkinlaiset
pedagogiset taidot oppilaille. Oppilaiden
fyysisen palautumisen varmistaminen?

treenata laadukkaasti olisi tietty tärkeämpää kuin määrä,
näen että moni treenaa koko päivä mutta ei osaa observodia

mitä menee väärin ja treenaa ainoastaan omia virheitä, ja
myös loukkaantuu. mutta treenin määrä on myös tärkeää,

itsepäisellä fokusoinnilla voi oivaltaa paljon..laatu ja määrä
treenaamisessa on 1asia peruskoulututkinnossa. en kannusta

pedagoogisia lisäyksiä opetussuunnitelmaan=sillisalaatti
― NIMETÖN

verkostoituminen ei vaan
virtuaalimaailmassa, oikea tapaaminen
on huomattavasti arvokkaampi..mennä
sinne missä työ on eikä jäädä
nettimaailmaan

50%, 20% oma taiteilijuus, 10-
15% yrittäjyys


