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JYVÄSKYLÄN TANSSIOPISTO – JYVÄSKYLÄN TANSSIYHDISTYS RY           
 
 
NYKYTANSSIN OPETUSSUUNNITELMAN OPPISISÄLLÖT 
  

 

NYKYTANSSIN OPETUSSUUNNITELMA 
 
Alkeis-, perus- ja jatkotaso 

 
Nykytanssin liikemateriaali on laaja, alati muuttuva ja kehittyvä, muista tanssilajeista 
avoimesti lainaileva, ja näin ollen vaikeasti rajattava ja määriteltävä. 
 
Edellisestä johtuen liikenimikkeistö on hyvin kirjava ja opettaja- ja tekniikkakohtaisesti 
vaihteleva. Suomalaisen nykytanssin ominaisuuksiin kuuluu kuvailevien liikenimitysten 
käyttö esim. pudotus, heilautus, harppa. Nämä liikenimet vaihtelevat opettajakohtaisesti. 
Samoin myös jokaisen nykytanssin opettajan liikemateriaali on toisistaan poikkeava ja 
henkilökohtainen aarrearkku. Missä järjestyksessä kukakin opettaja asiat opettaa, on myös 
henkilökohtainen valinta.  
 
Olemme koonneet tähän opetussuunnitelmaan oman kokemuksemme mukaan useimmille 
nykytanssitekniikoille keskeisiä perusasioita. Liikkeet eivät ole kronologisessa 
etenemisjärjestyksessä, ehkä jonkinlaisessa –ensin valmius, sitten liike- järjestyksessä. 
Opettajan luovuus kunniaan! 
 
1.1 Yleistä 
 

- Ajatus luonnollisesta, fysiologisesta liikkeestä, oman kehon ja sen mahdollisuuksien 
tunteminen 

- Hengityksen käyttö liikkeessä, liikkeen hengittävyys kuuluu perusasioihin, jotka 
kulkevat läpi kaikkien tasojen 

- Kehon painopisteen (lantio) ja maan vetovoiman tunteminen ja sen hyväksikäyttö 
liikkeessä on mukana heti alusta lähtien 

- Äänen ja liikkeen yhdistäminen, liike auttaa ääntä ja ääni liikettä 

- Heti alusta asti kiinnitetään huomiota liikkeen luonteeseen ja liikkeellä ilmaisuun 

- Liikkeen suuntaaminen suhteessa omaan kehoon ja ympäröivään tilaan läpi kaikkien 
tasojen 

- Kaikilla tasoilla voi käyttää liikekokeiluja ja improvisaatiota oppilaiden ilmaisu- ja 
kontaktikykyisyyden kehittämiseksi, tai esim. jonkin liikeajatuksen selkiyttämiseksi 

- Liikkeen virtaus ja fraseeraus, tietoisuus siitä miten liikkeet yhdistyvät. 

- Läsnäolo ja kehollisuus, niin pystyssä kuin lattiatyöskentelyssäkin. 
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1.2 Alkeistaso 
 

- Kaikki asennot ja liikkeet opetetaan ensin yksin tai selkeinä muutaman liikkeen 
yhdistelmänä pohtien mistä toiminnoista liikesarja koostuu 

- Perusasento, kannatus + linjaus, pyritään hallitsemaan oikea linjaus eri asennoissa ja 
liikkeessä 

 

- Kehonosien väliset yhteydet, esim. lattiasarjoissa, (pää-häntä-kantapää –yhteys, 
selkäranka-pää-raajat -yhteys) 

- Plié-relevé, polvien jousto, kehon ja jalkojen linjaus (vartalo-lantio-polvet-jalkaterät) 
 

- Selän pyöristys ja ojennus (rullaus, flat-back, kurvi eteen) 

- Jalkojen asennot IV, I, II, III, käsitteet: parallel, aukikierto, sisäkierto, lantio-reisi –
yhteys 
 

- Käsien asennot 1., 2. ja 3., myös suorat asennot, lapa-käsivarsi -yhteys 

- Raajojen ojennus ja koukistus, flex-point, nilkan ja jalkapöydän rullaus, harjaus lattialla 
ja irti 

 

-  Jalan nosto eteen, sivulle ja taakse (arabesque), passé, retiré, developpée,   

- Jalan heitto 
 

- Painonsiirrot 

- Heilautukset, pudotukset, swingit käsillä, jaloilla ja vartalolla, tarkoituksena painon 
tunteminen ja hyväksikäyttö 

 

- Lattialla käynnit, kierähdykset, kierimiset, painon siirto käsille, rullaukset selälle 
(niskaseisonta), tasapainot ja pyörimiset eri tukipinnoilla 

- Hyppyjä paikallaan ja liikkuen, tasajalkaa, erijalkaa, yhdeltä kahdelle jalalle, kahdelta 
yhdelle jalalle, yhdeltä yhdelle jalalle, esim. skippi, harppa, galoppi, chassée 

 

- Tasa- ja kolmijakoisen rytmin käyttö 

- Tietoinen suhde musiikkiin, musiikin vaikutus liikkeeseen 
 

- Rentous-jännitys/ sulkea-avata/ supistua-laajentua/ lähentyä-loitota 

- Tietoisuus tilasta ja liikkeen suuntaaminen tilassa, tilan rajaaminen liikkeellä 
 

- Tekniikan ja improvisaation yhdistelmät 

- Erillaisten liikelaatujen kanssa työskentely ja ilmaisu 
 

- Sosiaaliset taidot, pari- ja ryhmätyöskentely, kontakti 

- Oman kehon tuntemus, oma liike ja sen tuottaminen 

- Kehonhuollollinen työskentely/kehontuntemus (venyttely, lihaskunto, kestävyys…) 
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1.3 Perustaso 
 

- Kaikki edellisen tason liikemateriaali eri liikkeiden yhdistelminä ja muunnelmina 

- Selkeä fokus, fokuksen vaihtelut 
 

- Selän arch, kurvi taakse, kohotus 

- Ylävartalon kierto, vartalon diagonaalit 
 

- Erilaisten impulssien käyttö, esim. koonto-release 

- Plié-relevé VI, I, II, III/V + ylävartalo kaikki suunnat 
 

- Harjaukset maassa ja irti, suorin polvin ja pliéssä, aksentoiden sisään ja ulos, samoin 
jalan heitot (yhdistettynä painonsiirtoihin) 

- Fondue paikallaan ja liikkuen 
 

- Attitude edessä, sivulla ja takana 

- Rondit maassa ja ilmassa (1/4 ympyrä ensin, huom. lantion ja vartalon asento) 
 

- Tombée + ylävartalo jalkaan päin 

- Bouncet (joustot) ylävartalolla ja jaloilla 
 

- Swingit kallistuksilla, kierroilla, hypyillä  

- Pehmeät lattialle menot, kaatumiset, lattialla liukumisia, pyörimisiä, kierimisiä 
 

- Triplet-askel variaatioineen 

- Erilaisia käännöksiä ja piruetteja kahdella ja yhdellä jalalla, pliéssä, kokojalalla ja 
puolivarpailla 

 

- Erikokoiset hypyt yksin ja yhdistelminä + ylävartalon käyttö. 

- Lattiatyöskentely; lattiapinnan käyttö, imeytyminen, nykytanssin perusliikkeistöä 
lattialla (esim. olan yli meno), erilaiset yhdistelmät 

 

- Tasapainoja eri asennoissa 

- Tempon muutokset, vaihteleva rytmiikka 
 

- Liikkuminen musiikin mukaan, musiikkia vastaan, ilman musiikkia, liikkeen oma 
musikaalisuus  

- Liikesarjojen työstäminen toiminnallisesta näkökulmasta esim. painottaen eri toimintoja 
vuorotellen, keskittyen vaikka koukistamiseen ja ojentamiseen tai vaikka kiertoon. 
 

- Liikekokeiluja ja improvisaatiota 
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- Tekniikan ja improvisaation yhdistelmät 

- Liikelaadut, ilmaisu, tulkinta, oman liikkeen etsiminen 
 

- Pari- ja ryhmätyöskentely – esim. palautteen antaminen ja saaminen, liikemateriaalin 
muokkaus, improvisaatio 

- Kontakti (kontakti-improvisaatio), painon antaminen/ottaminen 
 

- Kehonhuollollinen työskentely/kehontuntemus (venyttely, lihaskunto, kestävyys…) 
 
 
1.4 Jatkotaso 
 

- V ja avoin IV jalkojen asento 

- Ylävartalon kaikki suunnat ja näiden yhdistelmät, esim. kierto + kohotus 
 

- Off-balance –asennot ja liikkeet, esim. lay- out, tilt, ponché 

- Fouetté –tyyppiset käännökset joissa focus vaihtuu 
 

- Kaatumiset ja lattialle menot suoraan hypystä 

- Lattiatyöskentelyn ja hyppy-yhdistemien syventäminen 
 

- Monipuoliset liikekombinaatiot, liikkeen fraseeraus, dynamiikan vaihtelu 

- Monipuoliset ja vaihtelevat rytmit ja tahtilajit, musiikillinen dynamiikka 
 

- Liikkeen erilainen aksentointi 

- Tiedostava liikkuminen, mistä liike alkaa ja mihin suuntautuu, mitä kehossa tapahtuu, 
impulssien tiedostava käyttö, painovoiman hyväksikäyttö, taloudellinen voimankäyttö 
(momentum, rebound, succession, suspension) 

 

- Erilaisten liikelaatujen käyttö (kevyt, raskas, voimakas, hidas-nopea, äkillinen-
viivästynyt, ym.) 

- Selkeä fokus 
 

- Ilmaiseva liike, tulkinta! Tekniikan valjastaminen ilmaisun käyttöön 

- Tekniikan ja improvisaation yhdistelmät 
 

- Oma fraseeraus, annetun liikkeen työstäminen edelleen itselle ”sopivaksi”, oman 
liikkeen tuottaminen 

- Pari- ja ryhmätyöskentelyn sekä kontakti-improvisaatiotaitojen syventäminen 
 

- Kehonhuollollinen työskentely/kehontuntemus (venyttely, lihaskunto, kestävyys…) 
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