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1. Lämmittely – Let’s stay together (Tina Turner) 

- rullaa pyöreänä alas ja ylös, ota mukaan kädet, kurota ylhäällä käsiä kohti kattoa 

- rauhallinen painonsiirto, jalat haarassa, ota mukaan ”köydenvetokädet” 

- käänny oikealle, painonsiirto eteen ja taa + köyden veto 

- takaisin keskelle, pieni ja nopea painonsiirto + köydenveto, vedä myös alaviistosta 

- hidasta, käänny vasemmalle painonsiirto eteen ja taa + köyden veto 

- takaisin keskelle, pieni ja nopea painonsiirto + köydenveto, vedä myös yläviistosta 

- pikkukyykky + vuorojalan ojennus taakse, hauiskääntö 

- sumomyykky + vuorojalan ojennus sivulle, aukikierrossa, ballerinakädet nousee ja laskee 

- jalat yhdessä kyykky + vuorojalan ojennus eteen, ballerinakädet auki ja yhteen 

 

2. Lantion herättely, tasapaino – Kesän lapsi (Jean S) 

- mambo oik.jalka, kädet suorina ylös ja alas 

- mambo vas.jalka. kädet suorina auki ja alas 

- ½ mambo + vaihtoaskel, vuorojaloin, oik. jalka tuo kädet ylös, vas.jalka tuo kädet auki 

- lisää pieni liikkuminen 

- musiikin erilaisessa kohdassa vuorojaloin täp eteen + lantio sivulle, kyynärpään veto ylhäältä alas 

- unohda kädet, nopeat jalat ja lantio 

- jalat peräkkäin nuoralle, kanta kiinni varpaaseen, ylävartalon kierto 

- sama toiselle puolelle 

 

3. Nyrkkeily / syke – Kestän mitä vaan (Markku Aro) 

- napakat suorat 

- tuplaiskut puolelta toiselle 

- isot sivukoukut, koko kroppa mukaan 

- juokse karkuun 

- haarassa seisten, eteen kumartuen, nopeita iskuja alas 

- kaikki samat uudestaan 

JUOMATAUKO 

 

4. Reidet, lantio ja tasapaino – I can’t dance (Genesis) 

- peruskyykky, rauhallinen tahti, kädet nyrkissä ristiin ja alaviistoon auki 

- rytmitys 2x nopea, 1x hidas, lisää nopeisiin vuoropolven nosto 

- 1x hidas, tasapaino yhden jalan päälle, toinen jalka kulkee ristiin lattiaa pitkin ja auki, kädet myös ristiin ja auki, 

haastavampana vaihtoehtona jalka ilmassa, polvi kohti vastakkaista kainaloa ja auki sivulle 

 

LATTIALLE 

5. Selkä – La isla bonita (Madonna) 

- konttausasennossa (tai päinmakuulla) vastakkaisten raajojen rauhallinen nosto ja lasku, vuoropuolet 

- pidempi sarja / puoli, nopeampi tahti 

- ojennus, avaus, palautus, lasku, sarja / puoli 

- päinmakuulla nosto, kierto + koukistus, palautus kannatettuna, vuoropuolet 



6. Vatsa – Souda kesämies (Jukka Poika, Elastinen) 

- selinmakuulla, jalat suorassa kulmassa irti lattiasta, vuorokannan tuonti lattiaan ja palautus rauhallisesti, liike lähtee 

lonkasta 

- rytmin vaihdos: oik. alas, vas. alas, oik. ylös, vas. ylös 

- raskaampi vaihtoehto: ojenna jalka suoraksi lähelle lattiaa ja vedä takaisin lantion päälle 

- kevyempi vaihtoehto: jalat koukussa lattialla, nosta vuoro jalka kippuraan vatsan päälle 

- istualtaan jalat koukussa rauhallinen rullaus alas ja ylös 

 

7. Venyttelyt - Soitin vain kun taas sua kaipaan (Kirka) ja Sommar Reggae (Elisabeth Andreassen) 

- selinmakuulla, jalat koukussa, jalkapohjat lattiassa, polvien kierto puolelta toiselle, jätä sivulle venytykseen 

- jalkapohjat vastakkain, polvet aukeaa sivulle, käsien kurotus pään yläpuolelle, kylkien avaus 

- kylkimakuulla, päällimmäinen jalka kippuraan lähelle vatsaa, pyöristä selkä, leuka rintaan 

- päällimmäisen jalan etureiden venytys 

- päällimmäinen polvi lattiaan lähelle vatsaa, rinnan avaus, päällimmäisen käden pyöritys molempiin suuntiin 

- selinmakuulla takareiden sekä pakaran / loitontajan venytys 

- samat toiselle puolelle 

- halausote reisistä, pyöreällä selällä keinuen istumaan, yläselän pyöristys, kädet jalkojen takana 

- vastakkaisesta jalasta kiinni, yläselän venytys ja kierto sivulle, toinen puoli 

- kädet taakse lattiaan, rinnan avaus 

 

 


