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Tunnin tavoitteet 
 
 

• kestävyyden kohentaminen  
• liikehallinnan parantaminen  
• koordinaation kehittäminen  
• tasapainon parantaminen   
• hauskan liikuntakokemuksen tarjoaminen   
• musiikin ja liikkeen yhdistämisestä nauttiminen  
• hyvän olon tuottaminen  
• terveyskunnon ylläpito / kohentaminen  

 

 
 
 
 
  



 

 

Lämmittely 1 (nykytanssi) 
What About Us – Pink – 4,30min – 114 bpm 
Liikkeet: 
intro: selän pyöristys-ojennus 
säe 1: (lantion levyinen asento) plié + selän pyöristys (1-8) + 4x olkapään pyöräytys (1-8) 
kertosäe: 4x plié + vuorokäden ojennus ylös – 4x plié + molemmat kädet ylös – 2x rullaus alas-ylös 
säe 2: (toinen asento) plié + selän pyöristys (1-8) + 4x käsi ympäri (1-8) 
kertosäe 2: kuten kertosäe 1, mutta jalat toinen asento 
silta: kylkitaivutukset (1-4) 
kertosäe 3: kylkitaivutukset jalan viennillä taakse ristiin (1-4) 
säe 3: koonto oikea, vasen + 2x swingi keskellä 
kertosäe 4: (toinen asento) 4x plié + vuorokäden ojennus ylös – 4x plié + molemmat kädet ylös – 4x plié + 
käsien ympyrät – 2x rullaus alas-ylös 
Huom! Viimeinen kertosäe voi olla myös samanlainen kuin kertosäe 2. 
 
Lämmittely 2 (nykytanssi)  
La Nova Alegria – Delirium – 4,04min  
Liikkeet:  
lantion kahdeksikko 
mambo sivulle (kylkitaivutus) + taakse ristiin oikea puoli 
koonto + päkijöille nousu käsien kanssa 
mambo sivulle (kylkitaivutus) + taakse ristiin vasen puoli 
mambo eteen oikea puoli + käsien eri variaatiot 
koonto + päkijöille nousu käsien kanssa 
mambo eteen vasen puoli + käsien eri variaatiot 
koonto + päkijöille nousu 
lonkkien avaukset/swingit 
kurkotus sivulle + kävely 
 
 
Funk perusaskeleet  
Standing on the Top, Pt.1 – The Temptations – 4,15min – 120.6 bpm 
Liikkeet: 
marssi+ silmukkakädet + taputus hitaasti 
3 askelta+tap liikkuen eteen-taakse + jammailu kädellä 
lantion pyöritys + käden isku sivulle 
lantion pyöritys + käden isku ja potku sivulle hitaasti ja nopeasti 
hypyt yhteen ja auki + käsi sivulle hidas- nopea- nopea 
marssi + silmukkakädet + taputus hitaasti ja nopeasti 
lunge sivulle hitaasti ja nopeasti 
 
Funk liikeyhdistelmät 
Uptown Funk (feat. Bruno Mars) – Mark Ronson – 4,30min – 115 bpm 
intro: marssi + silmukkakädet + taputus 
säe: 4 askelta eteen kylki edellä + 4x lunge sivulle, sama liikkuen taakse (8x8) 
lantion pyöritys + käden isku ja potku sivulle (4x8) 
kertosäe: hypyt yhteen ja auki + käsi sivulle hidas – nopea -nopea (4x8) 
twistaa jalalla sivulle + käsi pyyhkäisee edestä sivulle (2x8)  
säe 2: 4 askelta eteen kylki edellä + 4x lunge sivulle, sama liikken taakse (2x8) 
joustot + käsien työnnöt ylös (1-4) 
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4 askelta eteen kylki edellä jne…. 
silta: marssi + silmukkakädet + taputus sekä variaatio 
outro: kuten silta 
 
Reggaeton perusaskeleet 
Travesuras – Nicky Jam – 4,46min 
Liikkeet: 
olkapäiden/rintakehän iskut eteen 
stomp/jalan polkaisu eteen  
stomp/jalan polkaisu eteen 1,1, tupla 
polvien nostelut 1,1, tupla 
polven käännöt sisäänpäin 1,1, tupla 
kertosäe: rintakehän + nyrkkien iskut eteen x 4 (1-4) tallaten ympäri+ pujottelu puolelta toiselle (5-8) 0 + V 
tallaus auki yhteen + rintakehän iskut O + V 
lantion pyöritys 
 
Reggaeton liikeyhdistelmät  
Èchame La Culpa – Luis Fonsi & Demi Lovato – 2,53min 
Liikkeet: 
säe: tallaus auki yhteen + rintakehän iskut O+ V (1-4) + lantion pyöritys (5-8) 
kertosäe: rintakehän + nyrkkien iskut eteen x 4 (1-4) tallaten ympäri+ pujottelu puolelta toiselle (5-8) 0 + V 
osa 2: tallaus eteen 1, 1, tupla,  polvien nostelulla 1, 1, tupla 
 
Jazz perusaskeleet 
Symphony (feat. Zara Larsson) – Clean Bandit – 3,33min – 123 bpm 
Liikkeet: 
kahdeksikko kädet oikealta ja vasemmalta 
ristiaskeleet ilman käsiä 
ristiaskeleet kahdeksikko käsillä 
askel eteen – taakse 3x selän pyöristyksellä + shassé (2x8) 
askel eteen – taakse – eteen selän pyöristyksellä + shassé  (1x8) 
jalka eteen ristiin + ylävartalon pyöräytys ympäri 
jalka eteen ristiin + ylävartalon isolation sivulta sivulle 
jalka eteen ristiin + ylävartalon isolation 2x + ylävartalon pyöräytys ympäri 
 
Jazz liikeyhdistelmät 
One Last Time – Ariana Grande – 3,17min – 125 bpm 
säe: ristiaskeleet kahdeksikko käsillä 
kertosäe: askel eteen – taakse – eteen selän pyöristyksellä + shassé  
kertosäe 2: askel eteen – taakse – pivot käännös + shassé 
silta: jalka eteen ristiin + ylävartalon pyöräytys ympäri 
kerosäe 3: jalka eteen ristiin + ylävartalon isolatuon 2x + ylävatrtalon pyöräytys ympäri 
 
Voguing perusaskeleet  
Voguing – Georgeus – n. 4min  
Liikkeet: 
marssi 
marssi + kädet sivulta sivulle 
marssi + kädet taakse – eteen 



 

 

sama tupla tempoon 
point sivulle nopea- nopea- hidas  
point sivulle nopea – nopea hidas + kädet  
painonsiirrot + kädet kehystää kasvot 
hidas kiekura käsi 
hitaat jakojen ”hipelöinnit” + kädet leuan alta 
vogus kädet hidas + nopea 
 
Voguing liikeyhdistelmät  
Vogue (Edit Version) – Madonna – 4,49min  
Liikkeet: 
Intro: hidas release 
Biitti: kiekura kädet alas-ylös 
point sivulle nopea – nopea hidas + kädet  
säe:  
1.kävely sivulle + ympäri 
2. kävely eteen ja taakse 
3. painonsiirrot puolelta toiselle 
kertosäe:  
vogue käsisarja 
säe: 
kävely eteen ja taakse 
kävely sivulle + ympäri 
kertosäe: 
vogue käsisarja 
Hidas kohta: 
jalkojen hively + kädet leuan alta 
kertosäe: 
vogue käsisarja 
point sivulle nopea – nopea hidas + kädet  
painonsiirrot puolelta toiselle 
kiekura kädet 
kävelyt sivulle 
painonsiirrot puolelta toiselle 
 
Sykehuippu 1 (House) 
Move (feat. Mr Gee) – Outwork – 4,27min – 125 bpm 
liikkeet: 
askel – kanta (8x8) 
nopeat askeleet – kanta (4x8) 
kanta 1-1-2 (4x8)  
tallaus polven nostolla (4x8) 
peruuta tallauksella (1x8) + liiku eteen v-askeleella kannoilla (1x8) (8x8) 
padepuré hidas (4x8) 
padepuré nopea (8x8) 
 
askel – kanta (4x8) 
nopeat askeleet – kanta (4x8) 
peruuta tallauksella + liiku eteen v-askeleella kannoilla (8x8) 
parepuré nopea (4x8) 
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tallaus polven nostolla (8x8) 
 
Sykehuippu 2 (Can Can) 
Can Can Du Moulin Rouge – The MR Orchestra – 2,13 
Liikkeet: 
juoksu + hameen heiluttelu 
juoksu eteen + taakse 
Can Can jalan heitot + hameen heiluttelut 
Ympärimenot + ”pyllistykset” 
 
Lihaskunto 
For You (From ”Fifty Shades Freed”) – Liam Payne & Rita Ora – 4,04min – 113 bpm 
liikkeet: 
rullaus alas konttausasentoon 
sukella – pyöristä 2x   
punnerra – pyöristä 4x  
konttausasennossa (ristikkäinen käsi ja jalka) ojenna – vie sivulla – ojenna – alas 4x 
sukella – pyöristä 2x 
punnerra – pyöristä 4x 
lankku + vuorojalan nosto ylös 8x 
kylkilankku + 4x ylävartalon kierto 4x 
pito lankussa 
siirry istumaan 
 
Venyttely 
Väärään suuntaan – Jenni Vartiainen – 4,31min 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


