
 

 

Tanssitreeni 1, esimerkkitunti ohjaajalle | Voimisteluliitto 

 

 
1.      Lämmittely (jazz): Tango to Evora – Antony Reale vs Electro Blues Dub Rmx – 4.50 
min 

Liikkeet: 

yläselän pyöristys – ojennus (1x8) 

• olat ympäri – kädet ympäri (1x8) 
• olka ympäri – käsi ympäri (1x8) vuorotellen o-v 

haarassa olka ympäri (1-2) vuorotellen -> nopea-nopea-hidas (1-4) 

vartalon aalto (1-2) 

askel sivulle-taakse ristiin + kyljen venytys (1-4) vuorotellen 

heilauta käsi ja vartalo sivulle – jalat yhteen + kädet ylös (1-4) 

2x swingi (1-8) + rintakehä edellä rullaus ”release” alas (1-8) 

Alkukohta videolla: 2:40 

  

2.      Lämmittely (jazz): Heartache Tonight – Michael Bublé – 3.42 min 

Liikkeet: 

säe: sivu-viereen 4x liikkuen eteen + vartalon aallot 2x oik 2x vas (2x8) 

kertosäe: passé + 2 askelta liikkuen sivulle (1-4) 

silta: vartalon aallot 2x oik 2x vas (1x8) 

Alkukohta videolla: 7:20 

  

1. 3.      Salsa perusaskeleet: La Dura (salsa version) – Jacob Forever – 3.32 min 

Liikkeet: 

tap, salsa eteen-taakse, salsa sivulle, tupla sivulle 

Alkukohta videolla: 11:10 

  



 

 

4.      Salsa liikeyhdistelmät: Travesuras (salsa version) – Enio – 4.29 min 

Liikkeet: 

salsa sivulle, salsa sivulle tuplana, salsa sivulle 1-1-2 

lantio pyörii (1-8), tupla sivulle, salsa eteen taa 

Alkukohta videolla: 14:40 

  

5.      Hip hop perusaskeleet: Jump Around – House of Pain – 3.10 min 

Liikkeet: 

jousto, step & slide (1x8) ja (1-4), potkut (Bobby Brown) (1-4) ja (1-2) 

hypyt ristiin-auki joustolla (1x8) ja (1-4), askellus eteen ristiin-auki (1-4) ja (1-2) 

Alkukohta videolla: 19:10 

  

6.      Hip hop liikeyhdistelmät: Sinuhe – Profeetat, Cheek, Elastinen – 4.00 min 

Liikkeet: 

jousto 

säe: step & slide sivulle (1x8) 4x + variaatio (1-4) 2x 

potkut (Bobby Brown) 

kertosäe: hypyt ristiin-auki joustolla (1-4) 2x + roll alhaalta (1-4) 2x sekä variaatio 

Alkukohta videolla: 22:35 

  

7.      Michael Jackson perusliikkeet: Beat it – Michael Jackson – 3.56 min 

Liikkeet: 

lantion iskut eteen, käsien avaukset sivulle, tupla tallaus jalalla 

napsutuskävely eteen 4x ja taakse 4x, pointit sivulle nopea-nopea-hidas 

siivet alhaalta ylös 2x puoli 

Alkukohta videolla: 26:25 

  



 

 

8.      Michael Jackson liikeyhdistelmät: Smooth Criminal – Michael Jackson – 3.22 min 

Liikkeet: 

intro: lantion iskut eteen, olkapäiden iskut 2x + hatusta kiinni katse alas ja ylös 2x2x 

säe: 2x käsien avaus sivulle, tupla tallaus jalalla + lonkkien avaukset 

säe osa 2: napsutuskävely eteen 4x + hyppy jalat ristiin ja puolikas käännös (1-4) 2x 

kertosäe: pointit sivulle nopea-nopea-hidas oik + vas puoli (1-8) + 2x siivet oik + vas (1-8) 

välisoitto: kolme askelta sivulle + jalkojen imaisu yhteen, hatusta kiinni 

Alkukohta videolla: 30:25 

  

9.      Tango perusliikkeet: Santa Maria – Gotan Project – 4.12min 

Liikkeet: 

tanssiotteessa kyljet puolelta toiselle, askeleet ristiin eteen-taakse-eteen-yhteen 

neliöaskel, 2x point sivulle, jalan pyöräytys ja taivutus sivulle 

Alkukohta videolla: 34:05 

  

10.  Tango liikeyhdistelmät: Piazzolla Libertango – Bond – 3.39min 

Liikkeet: 

tanssiotteessa kyljet puolelta toiselle (1-4) + kolme askelta eteen (5-8) 

sama liikkuen taakse, askeleet ristiin eteen-taakse-eteen-yhteen tanssiotteessa 

tangon neliöaskel, 2x point sivulle + jalan kuopaisu edestä 

jalan pyöräytys sivulle ja vartalon taivutus taakse 

  

11.  Sykehuippu: J’aimerais trop – Keen V – 3.40min 

Liikkeet: 

säe: 1. kädet vuorotelleen lattiaan ja pepulle + 2 x sheikkaushyppy 

        2. 4x kävely eteen, kädet kaivaa + 4x pumppaus alas, sama liikkuen taaksepäin 

kertosäe: 4 x hyppely puolelta toiselle (afrostyle)+ chassé oik ja vas 



 

 

laulu/instru: mambo + chassé, käsien koputus 

hidas kohta: hidas chassé + lintukädet 

Alkukohta videolla: 4:15 (video 2) 

  

12.  Sykehuippu: Nää yöt ei anna armoo – Kaija Koo feat. Cheek – 3.26min 

Liikkeet: 

säe: potkut 4x + go-go 4x (2x8) liikkuen eteen-taakse, sivulle chassé-mambo (1-4) 

kertosäe: askel-tap edestakaisin 6 x(1-8 + 1-4) + tallaa ympäri 5-8 + juoksu 

silta: tallaa eteen, tallaa sivulle 

Alkukohta videolla: 7:50 (video 2) 

  

13.  Lihaskunto: Canon & Gigue – Café del Mar – 4.45min 

Liikkeet: 

rullaus alas-kävely käsillä lankkuun-takaisin-rullaus ylös (2x8) 

lankussa punnerrus (1x8) + sivulankku pito (1x8) 

konttausasennossa jalan nosto taakse- rhondé sivulle- palauta taakse – alas (1x8) 

istuen rullaus alas- ylös suorat jalat (1x8) 

vene pito 

rapu (1x8) 

Alkukohta videolla: 11:30 (video 2) 

  

14.  Liikkuvuus: Love My Life – Robbie Williams – 3.28min 

Liikkeet: 

merenneitoasennossa taivutus sivulle + lantion nosto (1x8) 

haara-asennossa istuen taivutukset sivuille x 3 + pyöräytys alakautta toiselle puolelle 

merenneito toiselle puolelle 

kobra + lapsiasento kädet pitkällä edessä 



 

 

lonkankoukistajan dynaaminen venytys toispolviseisonnassa + rintakehän avaus 

Alkukohta videolla: 16 (video 2) 

 

 
 

  

 


