
MAHTAVA MUOKKAUS Tunnin tavoitteet: keskivartalon ja lantioalueen vahvistus sekä selän 
liikeratojen aktivointi ja rangan iikkuvuus

Musiikin teema: Suomi AIKA Harjoitusvaikutus ja liikkeet tekniikka, keskipisteet ohjaamisessa

Mikael Gabriel; Woppaa
intro: 1
säe: 2
säe&kertosäe: 3
välisoitto: 4

3:32 Lämmittely, keskivartalo
1. hartiat ympäri
2. Selän pyöristys ja kyykky
3. käsien heitot
4. selän rullaus

Keskivartalon tuki
Lapaluiden liike
Jalkapohjat lattiassa
Isot ja laajat liikkeet

Sielun veljet; peltirumpu
säe A ja säe&kertosäe: 1
Säe B ja säe&kertosäe: 2
Säe C ja säe&kertosäe: 3

3:51 Lantion alueen läämmitys
1. polven nostot
2. loitonnukset
3. ojennus

Kannatteleva keskivartalo
Pidä pää paikallaan, vesilasi pään päällä
Lantion hallinta
Nostot suoralla jalalla sivulle ja taakse

Apulanta; Koneeseen kadonnut
intro: 1
Säe: 2
välisoitto: 3

4:21 Ylävartalon aktivointi ja jalat
1. Nyrkkeilyt kyykky
2. Sivukyykyt liikkuen 
3. väistöt

Iskut lähtee rangasta
Kädet vahvassa nyrkissä
Leveät kyyky, hallittu selän asento

Jenni Vartiainen; Ihmisten edessä
intro, säe A ja säe&kertosäe 1. O
välisoitto, säe B ja S&K V

3:32 Lantion vahvistus, reidet, pakarat
1. kosketukset eteen ja taakse
2. isontaen liikettä

Kallistele selkää eteen taakse
Vahva keskivartalo ja hyvä ryhti

Aknestik; suomirokkia
säe: 1
S&K: 2
Välisoitto: 3

3:49 KEPPI  
Seisten: Keskivartalon liikkuvuus
1. melonta
2. heilautukset
3. kierrot

Keskity keskivartalon aktivointiin
tee isoa kiertoa
pyri pitään vauhdista kiinni, ota se haasteena
Käytä melonnassa jalkoja
lukitse lantio ja jalat paikalleen kierroissa

Cheek; anna mä meen
Intro: 1
S&K : 2
säe: 1

4:05 KEPPI
Seisten: Keskivartalon vahvistus 
ja liikesuunnat
1. sivutaivutus/kallistus ja kierto
2. ylävartalo ympyrät
3. käsivarsien rotaatioit

Pää käsien välissä mahdollisimman pitkään
Lukitse lavat alas paikalleen, vahva yläselkä ja keskivartalo
Pidä jalkapohjat lattiassa
Suorat kädet, kannattele keppiä



Katri Ylander; Piste
intro ja säe 2
S&K: 1
välisoitto:3

3:37 KEPPI
Seisten: Keskivartalon ja alaselän 
liikkuvuus, tasapaino
1. Rangan kierrot
2. ”Hvää huomenta”-liike
3. Vaaka

Pidä hartiat alhaalla, rinta avoinna
Lantion paikalla kiertojen aikana
Kallistu eteen, mahdollisimman suora selkä
Nosta takimmaista jalkaa vaaássa ylös voimakkaasti

Mikko Lempilampi:Virginia
1min20s O-puoli ja 
1min 19s V-puoli

2.31 Seisten: Lantion tuki, tasapaino
1. Jalan heilautukset sivulle, eteen 
ja taakse

Pää paikalla
Keskivartalo vahvana
Tunne jalkapohja ja lantio, iso liike

Scandinavian MG; vieläkö soitan 
banjoa

4:24 Konttausasento, Selkä ja 
ylävartalo, lapojen aktivointi
1. Vastakkaisten nostot, lisää 

polvien irrotus tasapaino
2. Punnerrus lapa työllä

Aktivoi vatsa ennen jokaista nostoa
Huomioi tukikäsi, pitkä niska ja lapatuki
irrota pari senttiä kämmeniä lattiasta ala asennossa ja puske ylhäällä lavat irti 
toisistaan

Eppu Normaali; tahroja paperilla 4:49 Toispolviseisonta kyljittäin, 
keskivartalo ja lantion alue
1. varpaan irrotukset
2. pito tähtiasennossa
3. taakse kallistukset

Suorassa linjassa, lantio auki
pitkä ja ojennettu asento
Pieni irrotus
Taivuta taakse suoralla hallitulla selällä, aktivoi pakaroista asti liike

Zen Gafe; todella kaunis 3:26 Istuen, keskivartalo
1. Jalan irroitukset vuorotellen ja 

molemmat
2. rullaus selin makuulle
Selinmakuu, keskivartalo
3. Jalan irrotus ja ylävartalon 
kurkotus

Pidä selkä suorana ja kannateltuna
Ojenna jalkaa mahdollisimman suoraksi
Aktivoi keskivartalosta asti
Kannattele päätä, pitkä niska

Emppu Vuorinen; ulterior music 3:17 Merenneitoistunta
1. Selän kallistus taakse
Rapuasento
2. nosta lantioo ylös ja isontaen 
läpi käsien

Avaa lantiota auki
Pidä tuki käsi vahvana takana
Rapuasennossa sormet takapuolta kohti, paina hartiat alas ja kädet 
mahdollisimman suorina koko ajan
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Chisu; tie 4:50 Liikkuvuus/venyttely
1. eteen taivutus ja selän 

pyöristys keinuntana
2. Selin polvien kierrot puolelta 

toiselle
3. Selin varpaista kiinni kyykky ja 

ojennus asennot

Rentouta vartaloa, hengittele pitkiä hengityksiä
Kiertojen aikana aktivoi keskivartalo
Tunnustele sopiva teho jalkojen ojennuksiin

Kristian Meurman; lapin kesä 4.55 Risti-istunta ja kierrot
Joutsen asennossa pakara 
venytys
päinmakuulla vatsa ja skorppioni
lonkankoukistajat
Alaspäin katsova koira

Pidä keskivartalo aktiivisena
Pyri rauhallisuuteen ja rentouteen
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