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TAIKKERI - KLOVNERIALAUKUN OHJEET 
 
 
Sinulla on käsissäsi Kultturan Taikkeri -projektin klovnerialaukku! Toivottavasti viihdyt sen 
parissa! 
 
Tämän laukun sisällön fokuksessa ovat mielikuvitus, erilaisuuden ylistäminen, nauru ja 
keskeneräisyys. 
 
Tämä laukku sisältää: 
 

- 30 punaista nenää 
- Nenien puhdistusvälineet (2 saippuaa & desinfioivia pyyhkeitä) 
- Klovnerian käsikirja 
- Sirkus -elokuva 
- Chocolat -elokuva 
- 3 sählypalloa 
- Kiertovihko ryhmän terveisille 
- Ohjeet 

 
Tarkistathan laukun sisällön ennen käyttöä ja käytön jälkeen! Jokainen käyttäjä on 
vastuussa laukun sisällön palautumisesta. Pidetään huoli, etteivät laukun sisällöt katoa tai 
rikkoudu! Vahinkojen sattuessa ja materiaalien loppuessa ota yhteys Kultturaan 
(info@kulttura.fi). 
 
Laukun tehtävät lähestyvät klovneriaa neljän eri otsikon kautta, jotka ovat: 
 

Mikä on klovni? (3 tehtävää) 
Kohti kontaktia (3 tehtävää) 
Oudossa valossa (2 tehtävää) 
Fiasko (2 tehtävää) 

 
Jokaisen otsikon alta löytyy helppoja ja haastavia tehtäviä, joista ryhmän vetäjä voi valita 
ryhmälleen sopivimman. Laukun tehtävät on suunniteltu yläkoululaisille ja toisen asteen 
opiskelijoille. Tehtävät toimivat omina yksittäisinä kokonaisuuksinaan tai laajempana 
kokonaisuutena. Tehtävät ovat ehdotuksia! Niitä voi soveltaa, muokata, lyhentää ja jatkaa 
ryhmän tarpeisiin sopiviksi.  
 
Toivomme, että kukin ryhmä kirjoittaa/piirtää terveiset laukussa kulkevaan kiertokirjaan 
laukun käytön jälkeen. Mitä teitte? Mikä oli kivaa? 
 
 
 
 
 
 



MIKÄ ON KLOVNI? -tehtävät 
 

1. MIKÄ ON KLOVNI? - KLOVNERIAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ 
 
Tehtävä vaatii: keskustelua ja pohdintaa 
 
Ottakaa kynä ja paperia. Tehtävänä on piirtää paperille klovni. Älkää keskustelko piirroksista 
keskenänne, vaan työskennelkää itsenäisesti. Kun kaikki ovat valmiit, esitelkää piirrokset 
toisillenne joko koko ryhmän kesken tai pienryhmissä. Tehkää havaintoja: 
 

- Millaisia yhteisiä tekijöitä/piirteitä löydätte piirroksista? Mitkä asiat toistuvat? Missä 
löydätte eroja? 

- Millainen käsitys ryhmäläisillänne on klovneista? Mihin käsityksenne perustuu? 
- Missä/ millaisissa ympäristöissä klovneja voi nähdä? Missä ryhmäläisenne ovat 

nähneet klovneja? 
 
Tutustukaa sitten klovneriaan Siljamäen Klovnerian käsikirjan kautta (s.14-28). Käykää läpi 
erilaiset klovnityypit ja klovnerian lyhyt historia. Pienryhmätyöskentelyssä kullekin ryhmälle 
voidaan jakaa yksi osa-alue perehdyttäväksi, minkä jälkeen pienryhmät referoivat 
osa-alueensa koko ryhmälle. 
 
Toistakaa lopuksi tehtävä, jossa piirrätte klovnin. Kun kaikki ovat valmiit, vertailkaa kahta itse 
piirtämäänne klovnia keskenään - ovatko käsityksenne muuttuneet, miten? 
 

2. MIKÄ ON KLOVNI? - CHAPLININ SIRKUS 
 
 Tehtävä vaatii: tarkkaavaisuutta ja pohdintaa 
 
Tutustukaa klovneriaan Charles Chaplinin tragikoomisen mykkäelokuvan Sirkus kautta. 
Elokuvassa Chaplinin kuuluisa kulkurihahmo päätyy töihin klovniksi kiertävään sirkukseen. 
 

- Elokuva ja katsomistehtävä esitellään ennen katsomista. 
- Muistiinpanojen tekeminen elokuvan aikana on sallittua, muttei tietenkään pakollista. 
- Elokuvan jälkeen katsomistehtävä puretaan yhdessä keskustellen ja käydään läpi 

mahdollisia syventäviä kysymyksiä. 
 
Huom! Elokuvan kesto on 75 minuuttia.  
 
Elokuva käsittelee mm. seuraavia teemoja: sirkus ja klovneria, hauskuus, taiteilijan asema, 
identiteetti, toden ja esitetyn rajapinta sekä romanssi. Alla olevat kysymykset ohjaavat 
katsomaan elokuvaa erityisesti klovnin roolin näkökulmasta.  
 
Katsomistehtävä:  
 

- Millaisen kuvan elokuva antaa sirkuselämästä? Millaisia esitykset ovat? Millaista 
sirkuslaisten elämä on? 



- Miten kulkuri päätyi töihin sirkukseen?  
- Miksi yleisö piti kulkurin klovni-hahmosta? Miten kulkurin klovni-hahmo muuttui 

elokuvan myötä? 

Syventäviä kysymyksiä keskusteluun: 

- Millaisia klovnille tyypillisä ominaisuuksia Chaplinin kulkuri-hahmolla on?  
- Onko kulkuri surullinen vai iloinen hahmo? Miksi? 

 

3. MIKÄ ON KLOVNI? - CHOCOLAT 
 
Tehtävä vaatii: erityistä tarkkaavaisuutta ja aivonystyröitä haastavaa pohdintaa 
 
Tutustukaa klovneriaan historiallisen draamaelokuva Chocolatin  kautta. Chocolat on 
tositapahtumiin pohjautuva koskettava tarina klovnikaksikosta, joka valloitti ranskalaisten 
sydämet 1800-luvun lopussa.  
 

- Elokuva ja katsomistehtävä esitellään ennen katsomista. 
- Muistiinpanojen tekeminen elokuvan aikana on sallittua, muttei tietenkään pakollista. 
- Elokuvan jälkeen katsomistehtävä puretaan yhdessä keskustellen ja käydään läpi 

mahdollisia syventäviä kysymyksiä. 
 
Huom! Elokuvan kesto on 119 minuuttia.  
 
Elokuva käsittelee mm. seuraavia teemoja: sirkus ja klovneria, toiseus, minä-kuva, 
indentiteetti ja imperialismi. Alla olevat kysymykset ohjaavat katsomaan elokuvaa sirkuksen 
ja klovnerian näkökulmasta. Lisää eri teemoihin linkittyviä katsomistehtäviä löydät 
Koulukinon nettisivulta: https://www.koulukino.fi/chocolat  
 
Katsomistehtävä:  
 

- Millaisen kuvan elokuva antaa sirkuselämästä? Millaisia esitykset ovat? Millaista 
sirkuslaisten elämä on? 

- Miten Footit löysi Chocolatin, ja miksi hän halusi tämän parikseen?  
- Miten Footitin ja Chocolatin hahmot kehittyvät yhteisen esiintymisen myötä? Mitä 

uutta tai erilaista hahmoissa on aikaisempaan verrattuna? Miksi hahmot kehittyvät 
sellaisiksi kuin kehittyvät? 

Syventäviä kysymyksiä keskusteluun: 

- Miten Footitin ja Chocolatin klovnihahmot edustavat heitä itseään? Näkyykö heidän 
oma persoonansa hahmoissa? 

- Miten Footitin ja Chocolatin elämä muuttuu Pariisiin siirtymisen jälkeen? Mitä tapahtui 
Footitin ja Chocolatin väliselle ystävyydelle? 

https://www.koulukino.fi/chocolat


 
KOHTI KONTAKTIA -tehtävät 
 

1. KOHTI KONTAKTIA - PAIKANVAIHTOA 
 
Tehtävä vaatii: leikkimieltä ja uskallusta katsoa silmiin 
 
Tässä pelissä harjoitellaan kontaktin ottamista ja sanattoman sopimuksen solmimista.  
 
Pelaajat asettuvat rinkiin niin, että kaikki näkevät toisensa. Yksi pelaaja jää ringin keskelle. 
(Optimaalinen ringin koko tässä pelissä on sellainen, jossa jokainen ringissä seisova yltää 
suoralla käsivarrella koskettamaan vieruskaveria olkapäähän.) 
 
Ringissä seisovat pelaajat vaihtavat paikkaa katsekontaktista.  
Ringin keskellä oleva pelaaja pyrkii paikanvaihdon yhteydessä pääsemään rinkiin 
vapautuvalle paikalle.  
 
Paikanvaihto tapahtuu yhteisestä sopimuksesta katsekontaktista. Sanoja, ääniä tai muita 
eleitä ei saa käyttää.  
Keskellä oleva pelaaja pyrkii huomaamaan paikanvaihtajat ja ehtimään vapautuvalle 
paikalle, jos hän ehtii, jää ilman paikkaa jäänyt pelaaja taas keskelle. Keskellä olija vaihtuu 
pelissä käytännössä koko ajan. 
 
Huomioita: 

- Voi olla, että useampi pari vaihtaa ringissä samaan aikaan paikkaa ja selkeät paikat 
ringissä sekoittuvat. Tällöin aina viimeisenä liikkeellä ollut pelaaja jää vuorostaan 
ringin keskelle.  

- Vieruskaverin kanssa ei saa vaihtaa paikkaa.  
- Kun on kerran lähtenyt liikkeelle, ei myöskään voi palata takaisin omalle paikalle 

rinkiin. 
 

2. KOHTI KONTAKTIA - ÄÄNIPELI 
 
Tehtävä vaatii: leikkimieltä ja mielikuvituksellista äänenkäyttöä 
 
Tässä pelissä harjoitellaan kuuntelemista ja heittäydytään hölmöilemään. 
 
Pelaajat asettuvat rinkiin niin, että kaikki näkevät toisensa. Yksi pelaaja jää ringin keskelle. 
(Optimaalinen ringin koko tässä pelissä on sellainen, jossa jokainen ringissä seisova yltää 
suoralla käsivarrella koskettamaan vieruskaveria olkapäähän.) 
 
Ringin keskellä oleva pelaaja laittaa silmät kiinni (tai pipon silmille) ja pyörii paikallaan 
akselinsa ympäri 3-10 kierrosta, kunnes pysähtyy ja osoittaa sormella eteensä. Se pelaaja, 
joka seisoo ringissä lähimpänä sormen osoittamaa suuntaa on kohde. 
 
Ringin keskellä oleva pelaaja antaa kohteelle tehtävän muotoa: 



 
“Ääntele kuin…” 
 
Tämän jälkeen kohde saa tulkita saamaansa tehtävää täysin vapaasti ja antaa ääninäytteen, 
jossa hän ääntelee tilatulla tavalla.  
 
Ringin keskellä olevalla pelaajalla on 3 arvausta siitä kuka kohde on. Kohteen tulee jatkaa 
ääninäytteiden antamista kunnes ringin keskellä olija arvaa oikein tai kaikki 3 arvausta on 
annettu.  
 
Jos ringin keskellä olija arvaa oikein, kohde joutuu seuraavaksi ringin keskelle. Jos taas 
ringin keskellä ollut pelaaja arvaa 3 kertaa väärin, joutuu hän pyörimään uuden kierroksen. 
 
Ääntely-tehtävät voivat olla juuri niin mielikuvituksellisia ja hölmöjä kuin mahdollista! Niiden 
toteuttamisesta puhumattakaan! Ääntelijän kannattaa keskittyä kuitenkin pitämään pokka, 
sillä nauru saattaa paljastaan kohteen! 
 
“Ääntele kuin flunssainen papukaija rikkinäisessä hississä!” 
“Ääntele kuin sydänsuruinen simpukka bussipysäkillä!” 
“Ääntele kuin vatsavaivainen rehtori ruotsin pistokokeessa!”  
 

3. KOHTI KONTAKTIA - LIIOITELLAAN 
 
Tehtävä vaatii: kevyttä heittäytymistä ja liioittelun taitoa 
 
Tässä pelissä harjoitellaan heittäytymistä ja toistoa. 
 
Pelaajat asettuvat rinkiin niin, että kaikki näkevät toisensa. (Optimaalinen ringin koko tässä 
pelissä on sellainen, jossa jokainen ringissä seisova voi heiluttaa käsiään sivuilla osumatta 
vieruskaveria kylkeen.)  
 
Yksi laittaa ringissä liikkeelle jonkin “tempun”. Temppu tarkoittaa tässä pelissä jonkinlaista 
ääntä ja elettä. Esimerkiksi etusormen koukistusta ja pieru-ääntä.  
Seuraava ringissä seisova toistaa liikkeelle lähetetyn “tempun” hieman liioitellen, isommin. 
Seuraava ringissä taas toistaa “tempun” hieman enemmän liioitellen, vielä isommin. Näin 
jatketaan koko kierros. Tavoitteena on liioitella “temppua” kierroksen aikana vähitellen 
suuremmaksi niin, että palatessaan takaisin lähettäjälle “temppu” on kasvanut 
maksimi-kokoonsa.  
Kierroksen jälkeen seuraava pelaaja laittaa oman “tempun” liikkeelle. 
 
Huomioita: 

- Kannattaa aloittaa pienestä, jotta on runsaasti tilaa kasvattaa! 
- “Temput” voivat olla millaisia vain, niitä ei kannata miettiä liikaa! 
- Jos “temppujen” keksiminen aiheuttaa haasteita, voitte kokeilla liioitella esimerkiksi 

arkisia aamutoimia 
 



 
OUDOSSA VALOSSA -tehtävät  
 

1. OUDOSSA VALOSSA - PALLOTELLAAN 
 
Tehtävä vaatii: leikkimieltä ja yhdessä tekemistä 
 
Tässä leikissä harjoitellaan mokaamista ja ollaan vuoron perään huomion keskipisteessä. 
 
Pelaajat asettuvat rinkiin niin, että kaikki näkevät toisensa. (Optimaalinen ringin koko tässä 
pelissä on sellainen, jossa jokainen ringissä seisova voi heiluttaa käsiään sivuilla osumatta 
vieruskaveria kylkeen.)  
 
Aloitetaan yksinkertainen pallo-leikki, jossa tavoitteena on heittää pallo onnistuneesti 
jollekulle ringissä ja/tai saada pallo onnistuneesti kiinni. Tätä kannattaa kokeilla ensin vähän 
aikaa. Kun pallottelu alkaa sujua, lisätään leikkiin seuraavat säännöt: 
 

- Ei saa hymyillä 
- Ei saa nauraa 
- Ei ylimääräistä puhetta 
- Ainut käytössä oleva sana on “hop” 
- Aina kun joku ottaa kopin, kaikki sanovat: “hop” 
- Aina kun joku pudottaa pallon, kaikki kääntyvät katsomaan pallon pudottanutta 

pelaajaa silmiin. Kun kaikki katsovat pallon pudottanutta pelaajaa, pallon heittänyt 
pelaaja kävelee pallon pudottaneen pelaajan luo ja kättelee häntä. Kättelyn aikana 
kaikki pelaajat sanovat yhtäaikaa: “hop, hop” 

- Aina kun joku nauraa, kaikki kääntyvät katsomaan naurajaa 
- AIna kun joku pudottaa pallon kaksi kertaa peräkkäin maahan, kaikki antavat 

pudottajalle aploodit, jotka pudottaja ottaa vastaan 
 
Jos peli käy liian sujuvaksi, lisätkää peliin palloja.  
Jos peli käy liian kuivaksi, lisätkää jokaiselle pelaajalle punainen nenä. 
 
 

2. OUDOSSA VALOSSA - KATSEEN KOHTEENA 
 
Tehtävä vaatii: heittäytymistä ja uskallusta olla katsottavana 
 
Tässä harjoitteessa treenataan katseen kohteena olemista ja kokeillaan punaisia neniä. 
 
Raivatkaa ihan ensimmäiseksi tilaan näyttämö ja asettakaa näyttämön yhdelle sivulle 
katsomo. 
 
Tutustukaa yhdessä tästä kansiosta löytyvään klovnerian kultaiseen kehykseen. Käykää 
kehyksen listaamat periaatteet läpi ja tarvittaessa keskustelkaa niistä. 
 



Jakakaa jokaiselle osallistujalle punaiset nenät. Peskää nenät ennen käyttöä. Kokeilkaa 
neniä ylle rauhassa.  
 
Huom! Nenä on maailman pienin naamio. Näyttämöllä sitä kohdellaan aina kunnioittavasti. 
Nenä puetaan näyttämöllä oikeaoppisesti ylle samalla lailla kuin suuremmatkin naamiot - 
piilossa, selkä yleisöön päin, niin etteivät katsojat näe sinun koskevan naamioosi.  
 
Asettukaa sitten katsomoon. Tehkää seuraava sanaton harjoite pienryhmissä niin, että 
pienryhmä kerrallaan menee näyttämölle ja muut jäävät katsojiksi. Pienryhmän optimaali 
koko on 3-6 henkilöä/ryhmä.  
 

- Asettukaa näyttämölle riviin. Kun kaikki ryhmässä ovat valmiit keskittymään, 
kääntykää selin yleisöön.  

- Asettakaa nenät paikoilleen selin yleisöön.  
- Kun olet saanut nenäsi paikoilleen, voit omaa tahtia kääntyä takaisin yleisöä kohti.  
- Katso yleisöä niin kuin toivoisit itseäsi katsottavan. Ei tarvitse tehdä tai tehdä mitään 

erityistä. Saa nauraa, jos alkaa naurattamaan. Saa ottaa katsekontaktia naapuriin. 
Välttäkää ylimääräistä puhetta. 

- Kun olette silmäilleet yleisöä riittävän ajan, kääntykää yhteisenä rintamana jälleen 
selin yleisöön ja riisukaa nenät pois. Harjoite päättyy tähän. 

 
Vaihtakaa seuraava ryhmä näyttämölle.  
Kun kaikki halukkaat ovat saaneet kokeilla näyttämöllä oloa, purkakaa kokemusta: Mitä 
ajatuksia ja/tai tunteita harjoite herätti? Naurattiko? Ärsyttikö? 
 
Jos innostuitte, voitte tehdä uusintakierroksen seuraavalla lisäyksellä: 
 

- Klovnien silmäiltyä yleisöä riittävän aikaa, alkaa klovnien spontaani sportti-hetki. 
Välttäkää edelleen puhetta! Jokainen klovni näyttämöllä näyttää vuorollaan yhden 
improvisoidun venyttely- tai verryttely-liikkeen, jonka muut klovnit toistavat. Liike voi 
olla mitä tahansa taivaan ja maan väliltä.  

- Luonnollisestikaan sportti-hetkessä ei tarvitse onnistua, eikä liikkeitä tarvitse osata. 
Nauttikaa tilanteen mahdollisesti synnyttämästä häsellyksestä. Saa nauraa, jos 
naurattaa.  

- Kun kaikkien liikkeet on käyty läpi, kääntykää yhteisenä rintamana jälleen selin 
yleisöön ja riisukaa nenät pois. Harjoite päättyy tähän.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIASKO -tehtävät 
 

1. FIASKO - UUDET KÄYTTÖTARKOITUKSET 
 
Tehtävä vaatii: mielikuvitusta, huimaa heittäytymistä ja hyvän annoksen leikkimieltä 
 
Tässä leikissä improvisoidaan ja ollaan vähän pinteessä. 
 
Mitä on improvisaatio? Improvisointi on jonkin materiaalin luomista esittämishetkellä. 
Improvisoitu materiaali syntyy hetkessä, sitä ei suunnitella etukäteen. Improvisoidessa 
tärkeää on hyväksyä hetkessä syntyvä materiaali. 
 
Osallistujat jakautuvat pareihin. Kukin pari valitsee itselleen 1-3 arkista esinettä.  
Kun esineet on valittu, kukin pari vuorollaan tulee esittelemään arkiset esineensä 
näyttämölle. Esineet tosin muuttuvat näyttämöllä sillä tavoin maagisiksi, että niiden 
käyttötarkoitukset vaihtuvat aivan uusiksi keksinnöiksi. Harjoitteen voi tehdä ilman neniä tai 
nenien kanssa:  
 

- Kun olette parinne kanssa valmiit keskittymään, kääntykää selin yleisöön.  
- Asettakaa nenät paikoilleen selin yleisöön.  
- Kun olette molemmat saaneet nenät paikoilleen, kääntykää takaisin yleisöä kohti.  
- Tervehtikää yleisöä. Aloittakaa improvisoitu myyntipuhe haluamastanne uudesta 

keksinnöstänne, jota olette tulleet esittelemään. Kertokaa uuden käyttötarkoituksen 
saaneesta esineestänne ainakin: 

- Mikä keksinnön nimi on? 
- Mihin sitä käytetään? 
- Kenelle keksintö on suunnattu? 

- Kun esittelynne on valmis, kääntykää jälleen selin yleisöön ja riisukaa nenät pois. 
Harjoite päättyy tähän. 

 
Vaihtakaa seuraava pari näyttämölle.  
Kun kaikki halukkaat ovat saaneet kokeilla näyttämöllä oloa, purkakaa kokemusta: Mitä 
ajatuksia ja/tai tunteita harjoite herätti? Naurattiko? Ärsyttikö? Mikä oli haastavaa, mikä 
helppoa?  
 
 

2. FIASKO - OMA NUMERO 
 
Tehtävä vaatii: herkkää heittäytymistä, reippaasti uskallusta ja vähän itseironiaa 
 
Tässä harjoitteessa tutkitaan omaa sisäistä klovnia ja ollaan sopivasti pinteessä. 
 
Kukin osallistuja valmistelee oman lyhyen klovni-numeron eli rutiinin, joka esitetään muulle 
ryhmälle. Tässä harjoitteessa klovni-numerot rakentuvat tempun logiikan dramaturgialla, 
joka on seuraava: 
 



1) Klovni tulee esittämään maailman hienoimman ja tärkeimmän tempun. Klovni tulee 
sisään ja tervehtii yleisöä. 

2) Klovni valmistelee temppunsa. 
3) Klovni esittää temppunsa. 
4) Klovni tajuaa onnistuneensa tai epäonnistuneensa, ja vaikuttuu tästä jollain tavalla. 
5) Klovni poistuu. 

 
Kukin osallistuja saa 5-15 minuuttia aikaa pohtia ja suunnitella oman klovninsa rutiinia - mikä 
olisi juuri sinun klovnisi temppu? Temppu voi olla mitä vain maan ja taivaan väliltä 
kainalopierusta lasten laulun esittämiseen. Yleensä klovnille valitaan sellainen temppu, jota 
esiintyjä ei osaa ollenkaan. Tempun suunnittelussa kannattaa ns. hyödyntää heikkouksia . 
Mahdollisia apuvälineitä kuten musiikkia, puvustusta tai rekvisiittaa saa käyttää. 
 
Mahdollisia suuntia tempulle: 
 

- Liikunnallinen osaaminen (akrobatia, lihaskunto, venyvyys, motoriikka, pallon 
käsittely, etc.) 

- Tanssit (nykytanssi, jazz, steppi, baletti, river dance, street, break dance, 
kansantanssit, jne.)  

- Musiikki-numerot (laulu, soitto, rap, lipsynkkaus, ooppera, karaoke, yms.) 
- Imitaatiot (eläimet, julkisuuden henkilöt, eri kielet..) 
- Lausunta (runot, sitaatit, kappaleiden sanat, reseptit, kuitit…) 
- Puheen pitäminen (juhlapuhe, agitaatio-puhe, muistopuhe, mainospuhe…) 

 
Suunnittelun jälkeen katsotaan klovni-numerot yksitellen. Kuten aiemmissakin tehtävissä, 
jokainen numero aloitetaan ja lopetetaan selin yleisöön niin, ettei yleisö näe nenän 
asettamista. Yleisö antaa aplodit klovnille tämän aloittaessa ja lopettaessa. Klovnin numero 
seuraa edellä mainittua dramaturgiaa.  
 
Kun kaikki halukkaat ovat saaneet esittää oman numeronsa, purkakaa kokemusta: Mitä 
ajatuksia ja/tai tunteita harjoite herätti? Naurattiko? Ärsyttikö? Mikä oli haastavaa, mikä 
helppoa?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klovnerian 
kultainen kehys:

1. Klovnit ovat outoja. Meissä kaikissa asuu 
pieni sisäinen klovni. Klovnit tuovat esiin 

outoutemme - klovneria juhlistaa 
outouttamme. 

 
2. Klovni ei ole rooli. Esittämisen sijaan 

klovneria on ennemminkin oman hölmöyden 
paljastamista.

 
3. Klovneriassa ei ole olemassa oikeaa tai 

väärää.
 

4. Klovni saa olla pöljä, positiivinen, 
lapsellinen, naivi, pateettinen, herkkä, 

hempeä, epävarma, tärkeilevä, pomottava, 
pelokas - mitä vain! 

 
5. Klovnin ei tarvitse olla hauska! 

Päinvastoin, on parempi yrittää olla niin 
vakava kuin mahdollista.

 
6. Saa nauraa!



NENIEN HUOLTO



Cirko - Uuden sirkuksen keskus: https://cirko.fi/ 

 

Sirkuksen tiedotuskeskus: https://sirkusinfo.fi/ 

 

Teatterin tiedotuskeskus: https://www.tinfo.fi/fi

Zero Gravity Company: http://zerogravitycompany.weebly.com/ 

 

Kallo Collective: https://www.kallocollective.com/ 

 

Klovnit ilman rajoja: http://www.klovnitilmanrajoja.org/sivut/fi/ 

 

Red Nose Company: http://www.rednose.fi/ 

 

Sairaalaklovnit: https://sairaalaklovnit.fi/ 

 

Tanssiteatteri Hurjaruuth: http://www.hurjaruuth.fi/ 

 

Teatteri Metamorfoosi: https://www.metamorfoosi.com/

Klovneriaa Suomessa:

Sirkuksesta Suomessa:


