
VOIMISTELUKOULUN
OHJAAJAN OPAS



Voimistelukoulu on Voimisteluliiton seuroille suunnit-
telema, alle 12-vuotiaille lapsille tarkoitettu voimiste-
lun opetusmalli, jossa tutustutaan voimistelun perus-
taitoihin.  Voimistelukoulun tavoitteena on synnyttää 
lapsiin innostus voimisteluun ja liikkumiseen sekä 
samanaikaisesti luoda urheilukulttuuria, joka edistää 
oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja terveellistä 
elämäntapaa. 

Lasten osallisuus on tärkeä osa voimistelukoulutoi-
mintaa. Se on tapa sytyttää liikunnan kipinä, vähen-
tää eriarvoisuutta, lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta 
sekä tehostaa oppimista. Voimistelukoulussa lapsilla on mahdollisuus saada ohjausta oman 
tasoisessa ryhmässä, jossa lasten yksilöllistä kehittymistä tuetaan. Ryhmien opetukselliset 
sisällöt on jaettu motorisiin taitoihin, lajiteknisiin sisältöihin, leikkeihin ja peleihin sekä kasvatuk-
selliseen sisältöön. 

Seuralla on lupa toteuttaa Voimistelukoulua omalla 
tavallaan. Voimistelukoulukonsepti ja oppaat aut-
tavat toiminnan suunnittelussa sekä monipuolisen 
ja laadukkaan liikunnan toteuttamisessa. Ohjaajan 
oppaassa on toimintamalleja, jotka ovat muokatta-
vissa seuran toimintaympäristöihin sekä ohjaajan 
persoonalliseen ohjaustapaan sopivaksi. 

Tärkeintä voimistelukouluryhmissä on innostaa 
lapsia liikkumaan!

MIKÄ ON VOIMISTELUKOULU?

Voimistelukoulu 
toimii valtakunnallisesti

Voimistelukoulutoiminnassa keskeisintä 
on lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja lajin 

alkeistaitojen harjoittelu.

Voimistelukoulu edistää seurojen 
uudistumista ja tukee toiminnan 
kehittämistä lapsilähtöisemmäksi. 
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Ohjaajan oppaan tarjoamat harjoitteet ja ideat auttavat kehittämään lasten fyysisiä ominaisuuk-
sia monipuolisesti erilaisissa toimintaympäristöissä. Oppaan keskeisenä teemana on lasten 
runsas liikkuminen perusmotorisia taitoja harjoitellen.

Voimistelukoulun ohjaajan opas

Yhteistyö vanhempien kanssa

Hyvä yhteistyö vanhempien kanssa luo turvallisen pohjan lasten liikunnalle. Kun oh-
jaaja ja seura tiedottavat toiminnasta vanhemmille säännöllisesti, rakentuu ohjaajan ja 
vanhempien välille luottamus. Luottamus lisää vanhempien sitoutumista sekä lapsen 
harrastuksen tukemiseen että seuran toimintaan. 

Lasten liikunta ja Voimistelukoulu on mielenkiintoinen koko-
naisuus. Toivomme, että oppaasta löytyy runsaasti ideoita 
tunneille ja harjoitteluun. Tavoitteena on parantaa lasten 

motorisia taitoja ja tukea heidän terveempää elämämäntapaa.

Teet arvokasta työtä, 
kun liikutat lapsia. 

Ihanaa, että olet mukana 
Voimistelukoulussa!
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VOIMISTELUKOULU

Tuntien sisältö

Tunnin tavoite määrittelee Voimistelukoulun harjoitteiden sisällön. Tuntien tavoitteina on 
motoristen perustaitojen kehittäminen sekä lajitaitojen alkeisharjoittelu. Tunneilla voi olla 
myös tiedollisia tavoitteita tai sosiaalisten taitojen harjoittelua. Lapset jaksavat keskittyä yhden 
asian harjoitteluun keskimäärin noin 5-15 minuuttia kerrallaan, minkä vuoksi tuntien monipuoli-
suuteen sekä opetustapojen vaihtelevuuteen on kiinnitettävä huomiota.

Voimistelukoulun tuntimallien pohjana on motoristen perustaitojen kehittäminen.

kääntyminen
venyttäminen
taivuttaminen

pyörähtäminen
heiluminen
kieriminen

pysähtyminen
väistyminen
tasapainoilu

käveleminen
juokseminen

ponnistaminen
loikkaaminen

hyppääminen esteen yli
laukkaaminen

liukuminen
harppaaminen
kiipeäminen

heittäminen
kiinniottaminen
potkaiseminen
kauhaiseminen

iskeminen
lyöminen ilmasta
pomputtaminen

kierittäminen
potkaiseminen ilmasta

Tasapainotaidot Liikkumistaidot
Välineen- 

käsittelytaidot

Motoriset perustaidot (Gallahue & Cleland-Donnelly 2003, 54)

Ohjaustapa

Jokaisella ohjaajalla on persoonallinen tapa ohjata ja kohdata lapset. Ohjaustapojen vaihtele-
vuus ja monipuolisuus on valttia. Lapset harjaannuttavat useimmiten taitojaan jäljittelemällä ja 
mallintamalla oikeaoppista suoritustekniikkaa. Siksi mallisuoritusten näyttäminen, kuvat, videot 
ja muut tukimateriaalit toimivat usein hyvin ohjaamisen tukena. 

Perusharjoittelua voi ohjata mm. ohjaajakeskeisesti komentotyylillä tai käyttämällä lapsilähtöistä 
ongelmanratkaisua. Myös pariohjauksella voi saada reipasta ilmapiiriä tunnille, sillä kaverit ovat 
yksi suurimmista syistä, miksi lapset tulevat mukaan seuratoimintaan. He haluavat olla mukana, 
koska kaveritkin ovat!

Voimistelukoulutoiminta pysyy monipuolisena, kun ohjaaja kokeilee kauden aikana rohkeasti 
uudenlaisia harjoitteita, välineitä ja musiikkia. Ohjatut tanssi-, trampoliini- ja balettiharjoitteet 
vahvistavat motorisesti monipuolista harjoittelua. Voimistelukoulupassit sekä muut tukimateri-
aalit, kuten liikekortit, toimivat hyvinä työkaluina toiminnan ohjauksessa.
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Muista pelit ja leikit!

Peleissä ja leikeissä ohjaajan tehtävänä on johtaa toimintaa ja huolehtia sääntöjen noudattami-
sesta sekä turvallisuudesta. Usein leikki tai peli sujuu myös itsestään eikä ohjaajan tarvitse kuin 
kannustaa ja innostaa lapsia toimintaan.

Liikuntaradat ja liikuntatehtävät

Liikuntaradoissa ja -tehtävissä ohjaaja vastaa toiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja tur-
vallisuudesta. Suunnitteluvastuuta voi antaa myös lapsille. Välillä kannattaa kokeilla pariohjaus-
takin sekä antaa lapsille ideoita omatoimiseen liikkumiseen radalla.  

Tunnin aloitus ja lopetus

Voimistelukoulun tunnin aloituksen ja lopetuksen tulee olla selkeä. Tervehtimällä lapsia opetat 
hyviä tapoja. Aloituksessa lapsille tulee kertoa, mitä tunnilla harjoitellaan ja opetellaan. Tunnin 
päätteeksi koko ryhmälle annetaan yleispalautetta toiminnan kulusta. Ohjaajan palautteesta 
tulee jäädä hyvä mieli. 

Tunnin lopuksi suorituspaikat järjestetään yhdessä lasten kanssa seuraavaa käyttäjää varten. 
Jokaisen ryhmän jäsenen tulee oppia huolehtimaan suorituspaikoista ja –välineistä yhteisvas-
tuullisesti. Muista antaa tarrat osallistumisesta voimistelupasseihin ja moikkaa kaikkia lähdettä-
essä.

Ohjaaja on myös kasvattaja

Voimistelukoulun ohjaaja on lapselle turvallinen ja luotettava aikuinen. Hänen tulee kantaa vas-
tuuta ryhmän hyvästä ilmapiiristä ja pelisäännöistä. Ohjaajan tärkein tehtävä on saada lapset 
liikkumaan ja innostumaan. Parhaiten siinä onnistuu, kun on itse aktiivisesti mukana. 

Ohjaaja voi vaikuttaa 
myönteisesti lasten 

itsetunnon 
kehittymiseen.

Voimistelupassit tarjoavat konkreettisen tavan seurata 
taitojen karttumista  ja kehittää motorisia perusliikunta-

taitoja. Passeja voi tilata vuoden ympäri Voimisteluliitosta. 
Tilauslomake löytyy www.voimistelu.fi sivuilta.
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Tuntisuunnitelman malli

Tuntisuunnitelma

Ryhmä: Ikä: Koko:

Harjoituksen teema:

Paikka: Aika/kesto:

Harjoituksen tavoitteet:
1) fyysinen ja/tai taitotavoite:
2) muu tavoite:  

Rakenne Toiminta Huomioitavaa

Välineet, musiikit, 
harjoitteiden kesto tai 
toistomäärät jne.

Ohjaajan 
etukäteisjärjestelyt

Aloitus

Alkuleikki

Toimintatuokio 1

Juomatauko

Toimintatuokio 2

Ominaisuusosio/
fysiikkatuokio

Loppuleikki

Lopetus

Ohjaajan loppu-
järjestelyt

taito tai ominaisuus

taito

esim. liikkuvuus

 

Tuntisuunnitelmarunkoa voi käyttää pohjana, kun suunnittelee omia Voimistelukoulutunteja. 
Hyvin suunniteltu on puoliksi voimisteltu! Tunneista saa enemmän irti, kun tietää, mitä aikoo 
ohjata. 
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Tuntimalli-ideat

Alle on listattu erilaisia Voimistelukoulun tuntimalleja. Jaottelu perustuu teeman aiheeseen, 
sisältöön ja leikkeihin. 

Tunti 1  Kauden aloitus ja tutustuminen

Alle 8 v. tuntimalli-ideoita

Tunti 2  Kulkuneuvot
Tunti 3  Kierien ja pyörien
Tunti 4  Voimistelukoulun ulkotunti
Tunti 5  Riippuen ja roikkuen
Tunti 6  Sirkustelua

Kouluikäisten tuntimalli-ideoita

Tunti 7  Kieppikoulu
Tunti 8  Kärrynpyöräkoulu
Tunti 9  Käsinseisontakoulu
Tunti 10 Rope skipping
Tunti 11 Halloween
Tunti 12 Välineillä vauhtia voimistelukouluun (naru, pallo ja vanne)
Tunti 13 Trampoliiniryhmän voimistelukoulutunti, alkeistaso
Tunti 14 Akrobatian voimistelukoulutunti
Tunti 15 Viidakkoseikkailu

Luovan liikunnan tuntimalleja (lyhyt tunteja)

Tunti 16 Tutustuminen toisiin, tilan ja rentouden etsiminen
Tunti 17 Kontakti
Tunti 18 Tunnetilat, mielikuvat
Tunti 19 Pari- ja ryhmätyöskentely
Tunti 20 Kissamainen tanssitunti 7-9 -vuotiaille

Voimistelukoulun PRO/erikoistunteja jatkoryhmille

Tunti 21 Trampoliinitunti, PRO-taso
Tunti 22 Stara-merkki
Tunti 23 Jenna Alavahtolan jalkatekniikka (OVO Team, joukkuevoimistelu)
Tunti 24 Balettiharjoituksia
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TUNTI 1 - KAUDEN ALOITUS JA TUTUSTUMINEN

TAVOITTEET: 
• ryhmään, ohjaajiin ja pelisääntöihin tutustuminen
• perusasennon harjoittelu ja voimistelijan ryhti
• liikkumisliikkeitä tutuksi leikkien
• ohjaajan tavoite: ryhmän taitotason havainnointi - millaisia liikkujia 
  ryhmässä on?

Alkupiiri

Kootaan ryhmä piiriin ja ohjaaja(t) esittele-
vät itsensä lapsille ja vanhemmille. Nimet 
voidaan käydä läpi nimilistasta. Lapsille on 
hyvä laittaa teipillä nimi rintaan, jotta ohjaajat 
oppivat ne nopeasti. 

Jos ryhmässä on pitkään voimistelua harras-
taneita tuttuja lapsia, voidaan heitä pyytää 
näyttämään suosikkiliike oman nimen kuul-
tuaan. Muut toistavat nimen: ”Hei Minna!” ja 
tekevät näytetyn liikkeen. Lapsille voi pitää 
myös kannustuspiirin, jossa muut kannus-
tavat nimellä ”Minna, Minna!” piirin ympäri 
juoksevaa voimistelijaa.

Pelisäännöt

Mietitään yhdessä, miten tunneilla käyttäy-
dytään, jotta kaikilla on mukavaa ja turvallis-
ta olla mukana. Ohjaaja kirjaa pelisäännöt 
paperille ja lapset voivat käydä kirjoittamas-
sa nimensä alle pelisääntöihin sitoutumisen 
merkiksi.

Toiminnan aktivointi

Ennen liikkeelle lähtöä tarkastetaan perus-
asento ja kerrotaan, miksi se on oleellinen 
asento voimistelijalle. Millainen on hyvä 
ryhti?

Alkuleikki: yhteisjuoksu

Musiikki soi ja lapset juoksevat salissa. Kun 
musiikki pysähtyy, ohjaaja huutaa numeron 
esim. 3 ja ryhmäläiset yrittävät muodostaa 
nopeasti kolmen hengen porukoita. Juoksua 
jatketaan ryhmänä, kunnes musiikki taas 
lakkaa ja tulee uusi ryhmäytyminen esim. 
pareiksi tai neljän hengen ryhmiksi. Juok-
susuuntia ovat mm. etuperin, takaperin ja 
sivuttain. 

Liikkumista musiikin tahtiin
Jatketaan liikkumista musiikin tahtiin. Tavoite 
on saada puna jokaisen poskille. Juostaan, 
hypitään, laukataan ja kävellään eri suuntiin 
ja eri nopeuksilla musiikin soidessa. Musiikin 
pysähtyessä tehdään perusasento sovittuun 
kohtaan (punaiselle viivalle, selkä seinää 
vasten tms.). 

Taito-osa

Liikutaan isossa piirissä. Harjoitellaan käve-
lyä varpailla, kokojalalla ja kyykyssä. Liiku-
taan eteen- ja taaksepäin sekä kävellään 
piirin keskelle ja peruutetaan ulos. Käve-
lysarja alkaa ja päättyy ojennukseen jalat yh-
dessä. Harjoitellaan liikkeet musiikkiin, jossa 
on selkeä rytmi. 

Liikkumiset

Noustaan varpaille jalat yhdessä ja liikute-
taan päätä puolelta toiselle ja sivulta sivulle 
sekä yritetään katsoa kattoon liikuttamatta 
jalkoja. Koululaisten kanssa voi seistä jalat 
peräkkäin viivalla, penkin kapealla puolella 
tai puomilla.

Tasapaino

Kävellään voimistelupenkillä (leveä tai kapea 
puoli) ja tehdään penkin päässä tasapaino. 
Tehdään sama sivuttain, varpailla, kyykyssä 
ja juosten. 

Yhdistelmä

Huomioitava jalkaterän ja 
polvien linjaus. Painotetaan 
suorituspuhtautta positiivi-
suutta unohtamatta.
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Ominaisuusosio

Vartalon hallintaa tarvitaan tasapainoissa, 
liikkumisissa, hallituissa pysähdyksissä ja 
käännöksissä. 

Lapset asettuvat jonoksi ja tekevät kottikär-
ryasennon. Vuorotellen jokainen ryömii mui-
den ali. Kokeillaan sama harjoite laittamalla 
jalat penkille/korokkeelle. Tehdään tunneli 
seuraavaksi rapuasennossa: pakarat nos-
tetaan irti lattiasta ja napaa kurotetaan kohti 
kattoa. Asento jännitetään tiukaksi hartioiden 
varaan. Jalat voi jälleen nostaa korokkeelle.

Vartalonhallintaa

Huomioitava jalkaterän ja 
polvien linjaus. Painotetaan 
suorituspuhtautta positiivi-
suutta unohtamatta.

Loppuleikki: kottikärryhippa

Juostaan tai hypellään ympäri salia. Hipan 
koskettaessa mennään punnerrusasentoon. 
Pelastaminen tapahtuu, kun toinen lapsi nos-
taa tiukkana olevan kottikärryn jalat ilmaan ja 
kävellään viisi askelta eteenpäin. Pienimpien 
lasten kanssa on ensin syytä harjoitella kotti-
kärrykävelyä. Sen jälkeen voi päättää, riittää-
kö pelastukseksi vain jalkojen nostaminen vai 
myös liikkuminen kottikärrynä. 

Loppujäähdyttely

Tanssitaan piirissä musiikin tahtiin ”lopputanssi”. Liikkeen tulee pysyä yllä koko ajan. 

• kevyt hölkkä / ristiaskel sivusuunnassa / pienet lapset laukkaavat
• paikallaan seisten käsien pyöritykset 5 x suunta
• torson kierrot x 10 / pienten lasten kanssa voi tanssia
• rento eteentaivutus ja polvista joustaen ylävartalon rento heiluttelu puolelta 
 toiselle x 8 / lattian lakaisu
• polvien takaa kiinni ja selän pyöristys 15s 
• kylkien venytys 10s / venytys / pienten kanssa voi sivutaivutukset tehdä haaraistunnassa
• etureisin ja pohkeiden venytys 10s / venytys

Loppurivi/-piiri

Kokoa lapsiryhmä yhteen ja anna palautetta, miten meni. Mikä oli parasta? Missä onnistuitte tä-
nään? Mitä toivotte seuraaville kerroille? Lasten saadessa toivoa harjoitteita, leikkejä ja musiik-
keja he sitoutuvat paremmin mukaan ryhmän toimintaan. Lopuksi kiitos tunnista!

Tarkistetaan 
vartalon linja 
ja lapatuki.
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TUNTI 2 - KULKUNEUVOT

TAVOITTEET: 
• erilaisten liikkumisliikkeiden opettelu: juoksu, hyppääminen ja 
  ponnistaminen
• tilan, muotojen ja kokojen hahmottaminen
• pelisääntöjen kertaaminen: tietävätkö kaikki, miten tunneilla 
  käyttäydytään?

Alkupiiri

Tehdään piiri, jossa kaikki taivuttavat eteen 
lattialla (kilpa-auto). Se, kenen nimi sano-
taan, juoksee pikavauhtia piirin ympäri ja 
muut tekevät peppukävelyä kohti piirin kes-
kustaa. Seuraavan juoksijan kohdalla piiriä 
suurennetaan eli perutetaan peppukävelyllä.

Alkuleikki: törmäysvaara

Leikki harjoittaa tilan hahmottamista sekä 
opettaa lapsia väistelemään toisiaan.

Taito-osa: kulkuneuvot

Liikutaan salissa erilaisin tavoin. Ohjaaja voi 
valita, käykö hän liikkumistavat läpi ennen 
leikin aloittamista, vai opettaako hän niitä 
harjoituksen edetessä yksitellen. Liikkei-
den ollessa tuttuja voi ohjaaja huudella eri 
kulkuneuvoja ja lasten tulee muista oikea 
liikkumistapa.  

PIENTEN LASTEN TUNTEJA: Tuntimalleja alle kouluikäisille

• kävellään tilassa törmäämättä toisiin
• ensin liikutaan hitaasti ja myöhemmin
 lisätään vauhtia.
• kävellään omaa kolmiota. Vastaantulijoita
 väistetään.
• kävellään neliötä (etuperin, sivuttain,   
 peruuttaen) Jokainen saa päättää neliön
 koon (iso/pieni). 
• juostaan omaa neliötä
• juostaan salissa sikin sokin ja tehdään
 teräviä käännöksiä

• auto: juostaan (voidaan ohjata rattia)
• bussi: juostaan pareittain tai pienissä
 jonoissa, ote kaverin hartioista
• lentokone: juostaan/kävellään varpailla,
 kädet sivuilla ja kallistellaan vartaloa
 sivuille
• metro: ryömitään maassa / lapset voivat  
 ryömiä penkkien ali eli tunneleista
• raitiovaunu: kuljetaan kiskoja pitkin 
 (esim. penkkiä pitkin)
• juna: kuljetaan raiteilla esim. vedetään
 itseä penkkiä pitkiä
• laiva: tehdään vatsallaan laivakeinua 
 kädet ja jalat suoriksi ojennettuina
• raketti: hypätään penkiltä ylöspäin ja 
 laskeudutaan lattialle polvia hyvin jous-
 taen
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Ominaisuusosa: vartalonhallinta

Loppuleikki: liikennevalot

Ohjaajalla on mukanaan punainen, keltainen ja vihreä paperi.

Loppurivi

Tarkista, mitä tänään opittiin ja anna positiivista palautetta.

• kuppi- ja kaarikeinunnat selällään ja vatsallaan x 10-20, huom. suorituspuhtaus!
• vatsallaan jalkojen suorat nostot ilmaan pienellä pidolla x 10
• selällään tuulilasin pyyhkijät x 8 tai liikkeen opettelua yrittämisen kautta
• lankkupito parin kanssa: vuorotellen toinen ryömii toisen ali x 10. Toinen vaihtoehto on 
 hypätä kaverin jalkojen yli

• vihreällä lapset juoksevat tai liikkuvat sovitulla tavalla salissa toisiaan väistellen
• keltaisella vauhti pysähtyy ja tehdään sovittu aktiivinen venytys tai voimaliike
• punaisella valolla ollaan aivan paikallaan sovitussa passiivisessa venytyksessä tai staat-
 tisessa voimaliikkeessä 
• PARKKIPAIKKA: kun ohjaaja huutaa ”parkkipaikka”, lapset juokset esim. puolapuille 
 roikkumaan
• ja taas liikkeelle!
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TUNTI 3 - KIERIEN JA PYÖRIEN

TAVOITTEET: 
• tasapainotaidot: kieriminen ja pyöriminen 

• kuperkeikan kehittely
• teema näkyy koko tunnin ajan (alkupiiristä loppuleikkiin)

Alkupiiri

Käydään tunnin teema läpi. Oman nimen 
kohdalla pyörähdetään ympäri. 

Alkuleikki: spagetti ja lihapullat

Ryhmä jaetaan kahteen osaan ja sijoitetaan 
leikkialueen eri päihin. Toiset ovat spagette-
ja, jotka liikkuvat kierimällä vartalo suorana 
ja toiset ovat lihapullia, jotka liikkuvat kie-
rimällä keräasennossa. Kaikki spagetit ja 
lihapullat pyrkivät kierimään yhteen kasaan 
lihapullakastikkeeksi. Ohjaaja voi jatkaa leik-
kiä laittamalla valmiin ruoan päälle ketsuppia 
ja alkaa syödä. Ryhmät vaihtavat rooleja ja 
leikitään uudestaan.

Taito-osa 1: kuperkeikka-
harjoitukset eteenpäin

Lähtöasento selällään tiiviissä keräasen-
nossa, leuka rinnassa, sääristä kiinni pi-
täen. Ohjaaja nostelee ryhmäläisiä sääristä 
ilmaan. Lapset pyrkivät säilyttämään tiiviin 
keräasennon ohjaajan nostaessa. Kun kerä 
pysyy ilmassa, voi alkaa itsenäisesti harjoi-
tella vaarin keinutuolia ohjaaja nostellessa 
muita perunoita.

Perunannosto:

Lähtö istuen keräasennossa. Keinahdetaan 
selälleen ja takaisin istumaan. Avustus tar-
vittaessa niskasta ja jaloista. Vaikeutta saa 
lisättyä suoristamalla jalat taakse yläviistoon 
samalla käsillä pään vierestä tukien (estää 
ympäri kierähdyksen). Eteenpäin keinah-
dettaessa jalat vedetään takaisin koukkuun, 
kädet työnnetään suoraksi eteen ja koete-
taan nousta ylös ilman käsien apua. Kyykyn 
perään voi lisätä myös jännehypyn.

Vaarin keinutuoli:

Kuperkeikka korokkeelta pehmeälle patjalle. 
Lähtö korokkeelta polviltaan, kädet patjalla. 
Tavoite on harjoitella kierähdystä kuperkeik-
kaan.

Kuperkeikka korokkeelta / 
alamäkeen: 

Alamäkeen tehtäessä kuperkeikasta ylös 
nouseminen helpottuu. Alamäen voi raken-
taa esim. ponnistuslaudasta ja patjasta. 
Avustus tarvittaessa lantiosta. Ylös ilman 
käsien apua. Vaativuutta saa lisättyä, kun 
tekee kuperkeikan perään X- tai jännekierre-
hypyn.

Kuperkeikka 
pehmustettuun alamäkeen:
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Lähtö karhunkävelyasennosta. Jalat kävel-
lään lähelle käsiä. Leuka pidetään rinnassa. 
Asennosta kierähdetään kuperkeikkaan si-
ten, että pää ja niska eivät osu lattiaan, vaan 
yläselkä ottaa ensimmäisen kosketuksen. 
Kuperkeikan eteenpäin kierähdys helpottuu, 
kun se tehdään karhunkävelyasennosta, 
jossa lantion painopiste on korkealla.

Kuperkeikka karhunkävelystä:

Harjoitellaan ensin päälläseisonta. Kokeil-
laan tehdä siitä kuperkeikka eteenpäin.

Kuperkeikka 
päälläseisonnasta:

Taito-osa 2: kuperkeikka-
harjoitukset taaksepäin

Lähtö istuen keräasennossa. Keinahdetaan 
selälleen ja takaisin istumaan (ks. aiempi 
ohjeistus, taito-osa 1).

Vaarin keinutuoli:

Kuperkeikka taakse tehdään ensin pehmus-
tettuun alamäkeen, jolloin se on helpompaa. 
Alamäen voi rakentaa esim. ponnistuslaudas-
ta ja patjasta. Avustus tarvittaessa lantiosta. 
Lähtöasento istuallaan tai kyykyssä, leuka 
rinnassa ja kädet korvien vieressä. Kierähde-
tään pyöreällä selällä taaksepäin. Loppuvai-
heessa suoristetaan jalat taakse yläviistoon, 
jolloin kierähtäminen helpottuu. Liike pää-
tetään kyykkyyn. Polvet eivät osu maahan. 
Kuperkeikasta voi jatkaa X- tai jännekierre-
hypyn.

Kuperkeikka alamäkeen: 

Koroke lapsen rinnan korkeudella ja alastu-
lossa paksu pehmeä matto. Lähtö korokkeel-
ta kyykystä. Kierähdetään taaksepäin niin, 
että kädet ja niska tulevat korokkeen reunal-
le. Alastulo lennokkaasti pehmeälle patjalle. 
Avustus tarvittaessa lantiosta.

Kuperkeikka korokkeelta:

Ominaisuusosa: venyttely

Istutaan ja asetetaan jalkapohjat yhteen niin, 
että jalkojen sisälle jää salmiakin muotoinen 
kuvio. Otetaan varpaista käsillä kiinni ja pai-
netaan napaa kohti lattiaa.

Salmiakkivenytys nivusille:

Lähtöasentona korkea polviseisonta. Toi-
nen jalka viedään pitkälle eteen koukkuun 
ja toinen jalka jää taakse. Painetaan lantiota 
alaspäin niin, että taaimmaisen jalan lonkan-
koukistajalihas venyy. 

Prinssivenytys 
lonkankoukistajille:

Sillassa vedetään selinmakuulta jalat kouk-
kuun, painetaan kädet pään kohdalle lattiaan 
ja nostetaan vartalo ylös kaarevaksi sillaksi. 
Käsiä ja jalkoja työnnetään suoraksi. 

Hyljevenytys alkaa päinmakuulta.  Käsillä 
työnnetään ylävartaloa ylöspäin kaarelle ja 
jännitetään jalat ja pakarat tiukaksi. 

Silta tai hyljevenytys:

Loppuleikki: panssarivaunu

Ryhmäläiset asettuvat lattialle tiiviisti vierek-
käin selinmakuulle. Rivin ensimmäinen kierii 
muiden yli rivin toiseen päähän ja asettuu 
selinmakuulle. Näin panssarivaunun telaketju 
liikkuu eteenpäin. Kädet pidetään alhaalla ja 
polvet suorana, jotta kieriminen ei satu.

Loppurivi

Palautetaan lasten mieleen, mitä tänään har-
joiteltiin ja mitä kuperkeikkaa tehdessä tulisi 
muistaa.
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TUNTI 4 - VOIMISTELUKOULUN ULKOTUNTI: LIIKUN ULKONA

TAVOITTEET: 
• liikkumistaidot: juokseminen
• tasapainotaidot: pysähtyminen ja tasapainoilu
• välineenkäsittelytaidot: potkaiseminen ja heittäminen
• eri toimintaympäristöön tutustuminen (ulkotunti)

Tunnin aloitus

Jokainen lapsi juoksee etsimään itselleen kepin ja kiven.

Alkuverryttely: arviointi

Pyydä lapsia arvioimaan, kuinka monta kertaa keppiä pitää heittää eteenpäin, jotta he pääsevät 
pihan päästä päähän. Tämän jälkeen jokainen heittää oman kepin eteenpäin, juoksee sen koh-
dalle ja heittää uudelleen. Jokainen heitto lasketaan. Lopuksi jokainen kertoo, kuinka monella 
kepin heitolla pääsi perille.

Eläinliikkeet piirissä

Esimerkiksi pupuhypyt, karhunkävely, kukkokävely, laukkahyppy, liskokävely

Parin kanssa verryttely

Kiven tai kepin siirrot parilta toiselle selät vastakkain (kierroilla sivukautta, yläkautta, haarojen 
välistä alakautta). Seistään kahdella tai yhdellä jalalla.

Potkaiseminen

Pelataan polttopalloa jalkapallolla. Polttaminen tapahtuu vain potkaisemalla. Leikki kehittää 
yhden jalan tasapainoa, potkaisemista sekä reagointia liikkuvaan palloon.

Lohikäärmeenluola-leikki

Piirretään katuliidulla tai kepillä hiekkaan ympyrä. Lapset asettavat kepit ja kivet ympyrän keskel-
le. Lapset muodostavat neljä jonoa pihan tai kentän kulmiin ja yksi heistä valitaan lohikäärmeek-
si (hippa). 

Jonoissa olijat lähtevät tavoittelemaan keppiä tai kiveä lohikäärmeen luolasta yksi kerrallaan. Lo-
hikäärme vartioi aarteita ja yrittää estää keppien ja kivien noutamisen. Jos lohikäärme koskettaa 
lasta, tulee hänen jättää keppi tai kivi ympyrään ja palata tyhjin käsin aloituspisteeseen. Mikäli 
lohikäärme ei saa kiinni, voi aarteen kanssa palata takaisin omaan pesään. 

Mikäli lohikäärmeen luolasta nostaa kepin, tulee kotipesään palata etuperin juosten. Jos pesästä 
taas nostaa kiven, tulee paluumatka tehdä takaperin juosten. Leikin tavoite on kehittää liikkumis-
taitoja eri suuntiin (etu- ja takaperinjuoksu). 
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Rata: välineenkäsittely (heittäminen) + tasapainotaidot

Piste 1  Heitetään keppi yläkautta esim. maalissa tai pihatelineessä roikkuvan vanteen 
  läpi 
Piste 2  Kiven heittäminen alakautta maassa olevaan vanteeseen
Piste 3  Etsitään suurehko kivi tai aidanreuna, jonka päällä voi tasapainoilla. Kokeillaan 
	 	 flamingo-asentoa	molemmilla	jaloilla.	

  Flamingo: seistään yhdellä jalalla, polvet vierekkäin, toinen jalka taivutettuna ja 
  kädet sivuilla. Liikettä voi vaikeuttaa sulkemalla silmät.

Piste 4  Pujottelu eteen- ja taaksepäin juosten. Juostaan tötsien väleistä ja kosketetaan 
  jokaista tötsää ohitushetkellä. Kiinnitetään huomiota siihen, että jokainen pysäh-
  tyy hallitusti ennen kuin siirtyy takaperin juoksuun.

Loppuleikki: noidan pata

Noidan pata on yhteistoiminnallinen, sosiaalinen leikki, jossa korostuu pienryhmän rooli. 

Ryhmä jaetaan neljäksi pienryhmäksi kentän eri nurkkiin. Keskellä on noita (kiinniottaja), joka 
yrittää napata juoksijoita kiinni. Kunkin ryhmän on pyrittävä omalta pesältään seuraavalle 
jäämättä kiinni. Juosta saa missä tahansa leikkialueella, mutta suojassa on vain sillä pesällä, 
minne on menossa. Seuraavalle pesälle saa edetä vasta, kun koko ryhmä on päässyt samalle 
pesälle. Kiinnisaadut asettuvat keskelle pihaa noidan kattilaan. Voittajaryhmä on se, joka on 
palannut kotipesälle nopeimmin ja/tai jonka jäsenistä suurin osa on päässyt perille.

Loppuvenyttely

Etureisivenyttely seisten, logo ja kierto, 
pakaralihasvenytys seisten.
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TUNTI 5 - RIIPUEN JA ROIKKUEN

TAVOITTEET: 
• tutustutaan telineisiin
• harjoitellaan otteita: myötä- ja vastaote
• liikkumistaidoista korostuu kiipeäminen

Sopii 
kaiken-

ikäisille!
Alkuleikki: tulva (5 min.)

Voimistelijat juoksevat ja liikkuvat sovitulla alueella. Kun oh-
jaaja huutaa ”tulva”, kaikkien pitää päästä suojaan johonkin 
korkeammalle. 

Käytetään köysiä, puolapuita, rekkejä, puomeja ja mitä tahan-
sa salilta löytyviä korokkeita ja roikkumispaikkoja. Viimeisenä 
tulvaa karkuun päässeelle voidaan antaa jokin tehtävä suoritet-
tavaksi. Ohjaaja vaihtaa liikkumistapaa jokaisen tulvan jälkeen.

Taito-osa

Puolapuita vasten laitetaan nojaamaan 
kaksi pitkää puupenkkiä n. 2 metrin 
päähän toisistaan. Kummankin penkin 
kohdalla puolapuiden yläpäässä on 
pehmoleluja. Alhaalla lattialla penkkien 
kohdalla on kaksi kulhoa pyykkipoikia. 

Radan ensimmäistä penkkiä pitkin 
kiivetään ylös pyykkipoika omiin vaattei-
siin kiinnitettynä. Pyykkipoika siirretään 
ylhäällä pehmoleluun. Tämän jälkeen 
laskeudutaan puolapuita pitkin alas. 

Alhaalta otetaan toisen penkin vierestä 
uusi pyykkipoika. Pehmolelun luokse 
kiivetään puolapuita pitkin ja pyykkipoika 
kiinnitetään pehmoleluun. Tämän jälkeen 
lasketaan penkkiä pitkin alas ja siirrytään 
jälleen ensimmäisen penkin kohdalle. 

Kun kaikki pyykkipojat on kiinnitetty peh-
moleluihin, aletaan niitä kerätä takaisin 
kulhoihin rataa samalla tavalla kiertäen.

Puolapuut (15 min.)

1. Kiipeilyrata:

Roikutaan kädet suorana puolapuilla selkä 
seinään päin. Vedetään jalat koukkuun ja 
polvet lähelle rintaa. Aletaan liikuttaa polvia 
puolelta toisille.

2. Tuulilasinpyyhkijät:

Edetään puolapuilla jalkoja ja käsiä käyttäen 
sivuttain siten, että käännytään vuorotellen 
napa ja selkä seinään päin. Kiinnitetään 
huomiota otteisiin.

3. Ladon ovi:

Kiivetään puolapuille sivuttain x-asentoon. 
Toisen puolen raajat kurottavat suorana puo-
lia vasten ja toisen puolen raajat kurottavat 
ulospäin. 

4. Tähti: 
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Kiivetään roikkumaan ensimmäiseen köy-
teen ja edetään köydestä köyteen niin kauan 
kun niitä riittää. Jalat eivät saa koskettaa 
maata. Radasta saa helpomman, kun 
köysiin tekee solmut. Perille pääsevät ovat 
viidakon valtiaita.

Köydet (10 min.)
1. Viidakkorata:

Köysien alle laitetaan patjoja, jotka kuvaavat 
suota. Suossa asustaa krokotiili. Kokeillaan 
heilahtaa köyden avulla suon toiselle puolel-
le. Lähtö voi olla esim. pitkän penkin päältä.

2. Krokotiiliköydet:

Edetään korkean tangon toisesta päästä 
toiseen käsien avulla. Matkalla voi kokeilla 
käännöksiä.

Rekki (15 min.)

1. Matkustus riipunnassa:

Heilutaan korkealla tangolla edestakaisin 
(myötäote). Irrotetaan ote heilunnassa siten, 
että hyppy laskeutuu taaksepäin jaloille.

2. Heilunta ja hyppy taakse:

Ponnistetaan matalalle tangolle oikonojaan, 
josta päinistunta eteenpäin.  Kädet ja vartalo 
pyritään pitämään suorana.

3. Oikonoja ja päin istunta:

Myötäote tangosta. Nostetaan jalat ylös 
koukkuun ja viedään ne taakse käsien välis-
tä, tangon alapuolelta. Kosketetaan varpailla 
patjaa. Jalat viedään takaisin samaa kautta.

4. Neulansilmä matalalla
   tangolla:

Loppuleikki: toffee

Lapset asettuvat vatsalleen maahan käsi kä-
dessä. Ohjaaja alkaa vetää lapsia alaraajois-
ta lattian suunnassa ja yrittää saada heidät 
irtoamaan toisistaan. Kun toffee venyy, tulee 
lasten ottaa tiukka ote toisistaan. Jos lapsi 
irtoaa piiristä, hän tulee mukaan vetämään 
muita nilkoista.

Loppurivi

Jutellaan lasten kanssa, miltä roikkuminen 
tuntui.
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TUNTI 6 - SIRKUSTELUA

TAVOITTEET: 
• välinetemppuilua: heittäminen, kiinniottaminen, lyöminen ilmasta
• liikkumistaidot: erilaiset hypyt ja ponnistukset sekä juoksu
• yhteistoiminnalliset leikit ja viestit: parityöskentely ja kannustus

Aloitus

Ohjaaja heittää ilmapallon ilmaan ja sanoo 
yhden lapsen nimen, esim. ”Sanna”.  San-
nan tehtävänä on napata pallo ennen kuin 
se osuu maahan. Kun Sanna on saanut 
pallon kiinni, hän heittää sen ilmaan ja sa-
noo seuraavan ryhmäläisen nimen. Varmis-
tetaan, että ilmapallo käy kaikkien lasten 
käsissä.

Alkuleikki

Pienten lasten kanssa leikitään viestejä tai 
harjoitellaan pikajuoksua porttien ali muiden 
porttina olevien samalla kannustaessa. 

Isommat lapset leikkivät HAE JA VIE-leikkiä: 
Leikkijät ovat kahdessa tai useammassa 
jonossa. Jonojen edessä on merkki n. 5-8m 
päässä. Jokaisen jonon ensimmäinen ja 
toinen leikkijä ottavat toisiaan kädestä. 

Lähtömerkin saatuaan jonojen ykkönen ja 
kakkonen juoksevat käsikädessä merkille. 
Ykkönen jää merkin taakse jonoon ja kak-
konen juoksee takaisin ja tarttuu kolmosta 
kädestä. Yhdessä he juoksevat merkin taak-
se ja kakkonen jää jonoon ykkösen taakse 
kolmosen palatessa noutamaan nelosta. Se 
jono voittaa, joka on saanut kaikki leikkijän-
sä merkin toiselle puolelle jonoon oikeaan 
järjestykseen.

Sirkustemppuja

Lasten kanssa voi rakentaa radan tai tehdä 
toimintapisterasteja.

• Heitellään ilmapalloja ilmaan. Tavoite on, 
 ettei yksikään pallo koske maahan. Liikutaan 
 seisten, kyykyssä, rapuasennossa jne.

• Leikitään, että käsi on maila. Pari roikottaa 
 häntäpalloa, johon toinen yrittää osua. 
 Tavoite on saada häntäpallo lentämään 
 raketin lailla.

• Toinen parista roikottaa häntäpalloja 
 käsissään ja irrottaa niistä yllättäen toisen. 
 Parin tavoite on napata häntäpallo ilmasta 
 kiinni.

• Asetetaan puukeppi lattialle pystyyn. Irrote-
 taan ote ja pyörähdetään. Tavoite on saada 
 keppi kiinni ennen kuin se kaatuu. Tempusta 
 tulee haastavampi, kun vaihtaa pyörähdyk-
 sellä parin kanssa paikkaa.

• Tasapainotellaan keppiä, keilaa tai sanoma-
 lehtimiekkaa kämmenen päällä.
• Tasapainotellaan keppiä pään, otsan tai 
 leuan päällä.

• Heitetään palloja seinään tai ilmaan. Tavoite 
 on ehtiä pyörähtää ennen kiinniottoa.

• Kokeillaan jonglöörata huiveilla, hernepus-
 seilla ja palloilla.

• Kaveri vetää ”taikamattoa” lattiaa pitkin. 
 Parin pyrkimys on pysyä lakanan kyydissä 
 kontallaan, polvillaan ja sivuttain seisten.

• Tehdään omia voimistelunauhatansseja. 
 Kokeillaan isojen ympyröiden lisäksi kahdek-
 sikkoja, spiraaleja ja serpentiinikuvioita.

• Hulataan vyötärön lisäksi polvien ja kaulan 
 kohdalla. 

Sirkustemppuja
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Lasten kanssa voi miettiä mitä kaikkea sirkuksessa voi nähdä ja kokeilla esiin tulleita ideoita. 
Ryhmä voi suunnitella oman esityksen opituista liikkeistä ja pitää tunnin lopuksi sirkusnäytök-
sen, jossa jokainen saa esittää yhden oppimansa taidon. Lopuksi tietenkin isot aplodit!

Mitä muuta sirkuksessa voisi nähdä?

Asetetaan aluksi ilmapallot ja huivit leikkivarjolle ja yritetään ravistaa ne ilmaan. 

Tehdään seuraavaksi karuselli, jossa puolet lapsista asettuu istumaan varjon keskelle ja puolet 
pyörittävät varjoa. 

Leikkivarjosta saa leijan heiluttelemalla sitä ensin ylös ja alas ja päästämällä yhteisestä merkis-
tä varjosta irti käsien noustessa ylös. 

Tunti voidaan lopettaa telttaan. Teltan saa tehtyä nostamalla varjon ylös, astumalla eteenpäin 
kyykkyasentoon ja viemällä varjo selän taakse. Varjosta syntyy näin kupu, jonka alle koko ryh-
mä mahtuu. Teltassa voit päättää tunnin ja kysyä, mikä oli parasta.

Lopetus: leikkivarjotemppuilut
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TUNTEJA KOULUIKÄISILLE

TAVOITTEET: 
• heiluminen ja pyöriminen
• oikonojan ydinkohtien läpikäynti
• kiepin kehittely (helpoista liikkeistä kohti vaikeampia)

TUNTI 7 - KIEPPIKOULU

Aloitus

Kokoonnutaan piiriin keskustelemaan, mitä 
tänään on tarkoitus harjoitella. Käydään läpi 
tunnin tavoite ja mitä kiepin oppiminen vaatii. 
Nimipiirissä oman nimen kohdalla tehdään 
kuperkeikka.

Alkulämmittely

Keskellä salia on erikokoisia palloja. Musiikki 
soi taustalla lasten liikkuessa. Musiikin py-
sähtyessä jokainen käy hakemassa itselleen 
pallon ja kuljettaa sitä eri tyylein: kävellen 
pallo ylhäällä käsien välissä, polvien välissä, 
konttaamalla, laukkaamalla, yhdellä jalalla 
kinkaten, tasahypyin, pyörien jne.

Rekki

Ydinkohdat: kyynärvarret suorina, myötäote, 
olkapäät alhaalla, jalat yhdessä, keskivartalo 
kannateltuna.

Harjoitellaan ensin oikonojassa pysymistä. 
Ohjaaja tarkistaa jokaiselta liikkeen ydinkoh-
dat. Kokeillaan sen jälkeen oikonojasta pois-
tumista päinistuntariipuntaan tai päinistunta 
jalat maahan.

Oikonoja: 

Kieppi:
Kiepin lähtöasennossa rintakehä pidetään 
lähellä tankoa ja kyynärvarret koukistettuina. 
Ponnistus tapahtuu tangon alta ylätakaviis-
toon. 

Lantio laitetaan tankoon kiinni ja katse pide-
tään omissa varpaissa koko suorituksen ajan. 
Tangosta on myötäote. Ranteiden kääntö 
auttaa rullaamaan oikonojaan. 

Lasten taitotaso huomioidaan eri vaiheiden 
harjoittelussa ja kokonaissuorituksissa. Aluksi 
on hyvä harjoitella ponnistuksia lantio rekkiin 
kiinni, koukkukäsiriipuntaa sekä rullausta ylös 
pää alaspäin riipunnasta.

Kieppiharjoittelun aikana on hyvä olla omatoi-
misia harjoittelupisteitä, kuten

• konttausasennossa selän kaari- 
  ja koontoasennot 
• laivakeinunnat selällä ja mahalla 
  (kuppi- ja kaariasento)
• riipunnassa rekillä tai puolapuilla kuppi- 
  ja kaariasennot
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Renkaat:
Kokeillaan ensin koukkukäsinriipuntaa hei-
lahtelemalla matalilla renkailla koukistetuin 
kyynärvarsin.

Jatketaan tekemällä kuperkeikkoja tasa-
jalkaponnistuksesta ympäri niin etu- kuin 
takaperin. 

Lopuksi tehdään riipunta suorin käsin ja kou-
kistetaan polvet kippuraan niin monta kertaa 
kuin mahdollista.  

Köydet: apinat liaaneissa
Solmitaan kaksi köyttä yhteen ja keinutaan 
niiden varassa. Tehdään kahdesta köydestä 
kiinni pitäen kuperkeikka. Kokeilla voi myös 
täysi-istunta asennossa heilahtamista.  

Puolapuut: oravat puussa
Kiipeillään puolapuita pitkin ylös ja alas. 
Kokeillaan kiipeämistä myös kolmella raajalla.

Loppujäähdyttely: liikennepoliisileikki

Ohjaaja toimii liikennepoliisina näyttäen lapsille merkkejä, jotka ohjaavat liikkumistyyliä. 

Esim. jos ohjaajalla on 
pallo	kädessä		→	lapset	liikkuvat	superpalloina	pomppien	
ranteet	ristissä	→	liikutaan	varpaillaan	
kämmenet	kohti	lattiaa	ojennettuina	→	liikutaan	kyykyssä
sormi	ylöspäin	pyörien	→	kieritään	maassa

Loppurivi

Lyhyt koontikeskustelu lasten kanssa. Miten tunti sujui? Onnistuiko kieppi? Mitä seuraavaksi 
voisi harjoitella? Tavoite on keskustella yhdessä tunnin aikana opituista asioista, jotta jokainen 
lapsi palauttaa mieleen mitä on harjoiteltu ja opittu. Kiitetään aktiivisesta yrittämisestä ja anne-
taan positiivista palautetta tunnin kulusta.
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TUNTI 8 - KÄRRYNPYÖRÄKOULU

TAVOITTEET: 
• hyppääminen esteen yli ja ponnistaminen
• ketteryys ja koordinaatiokyky
• tasapainotaidot

Alkupiiri

Jokainen lapsi asettuu maahan makaamaan 
tiukkaan X-asentoon. Ohjaajat yrittävät pai-
naa lasten jännitettyjä jalkoja yhteen ja samal-
la tervehtivät kaikkia.

Alkuleikki

Hippaleikki, jossa kiinnijäänyt jää x-asentoon. 
Pelastus tapahtuu jalkojen ali ryömien. Hip-
paa vaihdetaan useita kertoja.

Tarkkuushypyt: 
Harjoite kehittää tasapainoa, hyppytekniikkaa 
ja koordinaatiokykyä. 

Hypitään tarkkuushyppyjä lattialla olevien 
merkkien tai muiden esineiden päälle. Hyp-
piminen tapahtuu joko tasahypyin tai vauh-
dikkaasti loikkien. Harjoitetta voi varioida 
teettämällä merkille käännöshypyn siten, että 
merkille laskeudutaan selkä alkuperäiseen 
hyppysuuntaan.

Esteen ylitys:
Harjoite kehittää ketteryyttä ja koordinaatio-
kykyä. 

Esteeksi käy mikä tahansa kapeahko este, 
kunhan lasten pituus otetaan huomioon sitä 
valittaessa. Lyhyille esteeksi käy voimiste-
lupenkki. Pidemmille lapsille voi rakentaa 
korkeampia esteitä. Esteen taakse asetetaan 
tarvittaessa matto. Aloitetaan esteen ylittämi-
nen pienimpien kanssa hypähtämällä ensin 
esteen päälle ja siitä matolle. Vanhempien 
kanssa voi ottaa heti vauhdin ja hyppiä es-
teen yli.  

Kärrynpyörä:

Kärrynpyörän harjoittelu kehittää tasapainoa, 
koordinaatiota, kehonhallintaa ja voimaa. 

Piirretään mattoon käsien ja jalkojen kuvat, 
jotta sivuttain pyörähtämisen hahmottami-
nen helpottuu. Etummainen jalka asetetaan 
maton reunalle. Kädet viedään matolle oikeille 
paikoilleen ”sama käsi – sama jalka” -periaat-
teella. Merkkien avulla kädet ja jalat löytävät 
omat paikkansa, ja myös kärrynpyörän rytmi 
korostuu (käsi-käsi-jalka-jalka).

Kärrynpyörän toisessa liikekehittelyssä voi-
mistelija suorittaa kärrynpyörän penkin yli. 
Lähtöasennossa jalat ovat maassa. Kädet 
viedään penkin päälle ja jalat saksataan 
penkin yli toiselle puolelle.  Ensimmäiseksi 
ylös heilahtava jalka laskeutuu ensimmäiseksi 
maahan penkin toisella puolella. Muistute-
taan lapsia kärrynpyörän rytmistä ja ohjataan 
kokeilemaan liikettä molemmin puolin.

Kärrynpyörän avustus 
Avustaja tukee suoritusta lantiosta molemmil-
la käsillään. Hän ohjaa liikettä oikeaan suun-
taan ja avustaa voimistelijan asentoa tämän 
ollessa käsiensä varassa.
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Loppujäähdyttely

Liikutaan piirissä juosten mukavan musiikin soidessa. Musiikin loputtua tehdään annettu liike, 
esimerkiksi x-hyppyjä, vaaka tai karhunkävely. Toistetaan liikettä haluttu määrä.  

Loppurivi

Kiitossanojen jälkeen lähdetään rivistä kärrynpyörillä ohjaajan luokse antamaan ”ylävitoset”.

Rekkitangon alitus:

Harjoitus kehittää ketteryyttä, kehonhallintaa ja koordinaatiota. 

Alitetaan rekkitanko hyppäämällä tangosta kaarihyppy eteenpäin. Nuoremmat lapset voivat 
ensin kokeilla roikkumista rekkitangolla. 

22

© SUOMEN VOIMISTELULIITTO



TUNTI 9 - KÄSINSEISONTAKOULU

TAVOITTEET: 
• tasapainoilu ja kehonhallinta erilaisissa asennoissa
• kiipeäminen
• käsinseisonnan ja kärrynpyörän alkeet

Alkulämmittely

Hippaleikki siten, että kiinnijäänyt lapsi odottaa pelastajaa konttaus-, karhu- tai lankkuasennos-
sa. Pelastaminen tapahtuu ryömimällä kiinnijääneen alta. Vaihdetaan hippaa useita kertoja. 

Pienten lasten kanssa voidaan leikkiä pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat -kehotuntemusleikki 
joko laulaen, musiikin tahtiin tai ohjaajan antamina komentoina. Muistakaa huolehtia, että jokai-
sella pysyy polvet suorina varpaita kosketettaessa.

Kottikärrykävely pareittain

Harjoitus kehittää ylä- ja keskivartalon voimaa sekä kehonhallintaa. 

Lapset jaetaan eri puolille salia tekemään harjoitetta. Mikäli lapset osaavat jo kottikärrykävelyn, 
voi harjoitetta tehdä jonomuodossa salin poikki. Ranteet on hyvä pyöritellä sekä harjoitusta 
ennen että sen jälkeen.

Lähtöasentona on karhukävelyasento, josta pari nostaa jalka kerrallaan ”kottikärryn kahvat” 
ylös. Ote otetaan polvien yläpuolelta. Muistutetaan, että kottikärryllä tulee olla napa kiinni selkä-
rangassa ja suorat kädet. Lantiossa voi varsinkin alussa olla pieni taitto, eli vartalon linjan seläs-
tä jalkoihin ei tarvitse olla heti suora. 

Ensimmäistä kertaa liikettä kokeilevilla on hyvä olla matto alla sekä ohjaaja neuvomassa lähel-
lä. Pienimmille lapsille riittää kottikärryasentoon pääseminen. 

Vanhemmat lapset voivat kokeilla ensin rauhallista kävelyä siten, että lantio ei heilu puolelta 
toiselle. Tämän jälkeen kävelyyn voi lisätä vauhtia. Ryhmän kesken voidaan ottaa esim. kotti-
kärrykävelyviesti.

Spiderman puolapuissa
Harjoite kehittää ylävartalon ja käsien voimaa sekä kehonhallintaa. 

Kiivetään puolapuille kasvot seinää kohden. Tämän jälkeen liikutaan sivusuunnassa siten, että 
saman puolen käsi ja jalka kääntävät vartalon toisinpäin. Käännöksen jälkeen ollaan kasvot 
poispäin puolapuista. Kääntymisiä voi jatkaa niin pitkään kuin puolapuita jatkuu. Lapsia ohja-
taan kääntymään molempiin suuntiin.

Pienimpien lasten kanssa voi harjoitellaan ensi puolapuiden kiipeämistä ylös ja alas. Kiipeilyn ja 
alastulon onnistuessa lisätään penkki puolapuita vasten liukumäeksi ja lapset kiipeävät puo-
lapuut ylös ja laskevat liukumäen alas. Lapset voivat myös kiivetä tai kontata penkkiä ylös ja 
laskeutua puolapuita pitkin alas.
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Kissankävely penkillä /
puomilla

Harjoite kehittää tasapainoa 
ja kehonhallintaa. 

Pienimpien lasten kanssa kannattaa käyttää 
oikeinpäin olevaa voimistelupenkkiä. Vanhem-
mille lapsille penkin voi kääntää nurinpäin, 
jolloin kapea puoli on ylöspäin. Myös puomi 
on hyvä alusta.

Kissakävelyssä asetutaan penkin päälle 
karhukävelyä muistuttavaan asentoon. Kis-
salla kädet ja jalat ovat kuitenkin peräkkäin 
ja koskevat penkkiin yhtä aikaa. Kävelyä voi 
varioida eteen- ja taaksepäin kävelyksi. 

Aasinpotkut: 
Ponnistetaan kyykystä käsien varaan ja 
potkaistaan jalat ylös. Liikkeessä käsien tulee 
pysyä suorana, selän ei saa antaa mennä 
notkolle ja pään asennon tulee olla neutraali. 
Jalkojen noustessa ylemmäs pää jää käsien 
väliin.

Pukkihypyt penkin yli
Penkistä otetaan molemmin käsin kiinni. 
Ponnistetaan molemmat jalat yhtä aikaa 
penkin yli.  Käsien tulee pysyä suorina, kun 
paino siirretään käsille. Ponnistuksen tulee 
olla kevyt. Jalat viedään koukistettuna penkin 
toiselle puolelle.

Harjoitteita käsinseisontaan

Käsinseisonta/kiipeäminen 
vatsa seinää vasten

Tämä on tunnin varsinainen tavoiteliike! Se 
vaatii kehonhallinnan lisäksi ylä- ja keskivarta-
lon sekä käsien voimaa.

Lähtöasennossa kädet ovat maassa, kasvot 
seinää kohti ja jaloilla kiivetään seinää vasten 
ylös. Vatsan tulee seinää kohden, jotta ylä-
vartalon asento on helpompi saada oikeaksi. 
Avustaja tukee tarpeen tullen lantiosta ja 
jaloista. Pienempien lasten kädet on hyvä 
asettaa etäämmäksi seinästä, jolloin asento 
muistuttaa enemmän noja-asentoa.  

Selkä seinää vasten käsinseisontaa voi ko-
keilla ensiksi siten, että molemmat kädet ovat 
maassa ja jalkoja ponnistetaan vuorotellen 
ylös. Avustaja voi ottaa kiinni jaloista, ja ohjata 
ne kontrolloidusti seinään asti. Avustajan on 
hyvä auttaa lapsi myös hallitusti liikkeestä 
alas.

Loppujäähdyttely

Rentoutus: toinen parista makaa vatsallaan 
maassa ja toinen piirtää pallolla / sormella 
kaverin ääriviivat tai selkään mieleisensä 
kuvan. Musiikkia voi käyttää taustalla.

Lopuksi

Iloitaan yhdessä tekemisestä. 
Voit antaa kotiläksyn, mikäli 
siihen on tarvetta.
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TUNTI 10 - ROPE SKIPPING

TAVOITTEET: 
• paljon toistoja erilaisista hypyistä
• eri rytmien ja suuntien harjoittelu
• erilaisten hyppyjen yhdistäminen
• koordinaatiokyky

Alkupiiri

Esitellään Rope Skipping -laji. Se on naruhyppelylaji, jossa voi kilpailla speed steps -sarjassa 
eli nopeuskisassa tai freestyle- eli temppuilusarjassa. Hypyissä ei ole tarkoitus hypätä korkeal-
le, vaan pysyä matalalla. Hyppiessä on tärkeää joustaa polvista. Rope Skipping-tunti on yksi 
Voimistelukoulun ja -liiton kouluyhteistyön mallitunti.

Huom, tunti voidaan pitää ulkona tai sisällä. Lenkkarit on hyvä olla jalassa.

Lämmittely

”Hyppää karkuun”-leikki: 

Leikkijät asettuvat salin reunalle ja kiinniot-
taja keskelle. Ohjaaja kertoo, miten narulla 
liikutaan (esim. juoksu etuperin). Kun kiinniot-
taja huutaa ”hyppää karkuun”, muut lähtevät 
juoksemaan narulla salin toiseen laitaan. Jos 
hyppijät eivät ”stiplaa”, eli sotkeudu naruun-
sa, he ovat turvassa. Mikäli tulee stiplu, on 
naru otettava käteen ja juostava salin toiseen 
päähän, ennen kuin kiinniottaja koskee. Kiin-
niottaja saa ottaa kiinni vain stiplun tehneitä. 
Kiinnisaadut siirtyvät keskelle ottamaan muita 
kiinni.  

Mikäli narulla hyppiminen on vaikeaa, voi 
etenemistavan pitää helppona. Liikkumista-
paa voi myös vaikeuttaa joka kierroksella: 
juoksu narun läpi, tasahypyt narun pyöriessä 
etuperin ja takaperin, auki-ristiin -juoksut etu- 
ja takaperin, yhdellä jalalla hyppiminen eteen- 
ja taaksepäin, tuplahypyt jne.

Viesti: hyppää vauhdilla

Tehdään jonot, ja määritellään viestin rajat. 
Kaikki joukkueet tekevät seuraavat 3 vaihetta 
ja yrittävät olla nopein jono:

1. juoksu narulla toiseen päähän, 5 tasa-
    hyppyä, juoksu takaisin 

2. juoksu narulla toiseen päähän, oikean jalan 
    hypyt x 3 ja vaihto vasemmalle x 3, juoksu 
    takaisin

3. juoksu narulla toiseen päähän ja auki – 
    ristiin-hypyt x 10, juoksu takaisin

Hippa: pelastaudu hyppäämällä

Leikitään hippaa. Ohjaajat ja muutamat lapset 
pyörittävät pitkiä naruja eri puolilla salia. Kun 
hippa koskee, tulee pelastautua hyppimällä 5 
tasahyppyä pitkässä narussa. Hyppijä siirtyy 
aina pyörittäjäksi ja pyörittäjänä vapautuu hip-
paleikkiin. Pyörittäjä vaihdetaan, jottei kukaan 
joudu olemaan liian kauaa paikoillaan.

Tuntimalli tarjoaa paljon Rope Skipping -ideoita. Sisältöjä kannattaa jakaa usealle tunnille ja 
aloittaa oman ryhmän taitotasoa vastaavista harjoitteista.
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Perushyppyjen harjoittelua

Ennen hyppelemistä venytetään pikaisesti 
pohkeet, akillesjänteet sekä ylävartalon 
lihaksia, kuten kädet.

Parihypyt

Pyöritetään hyppynarua pareittain. Vuorotellen toinen parista kääntyy hyppimään narun sisään. 
Kun hyppiminen onnistuu, otetaan kilpailu: parista ensimmäinen hyppii 10, sitten toinen. Hyp-
pimistä jatketaan 5 kertaa, jolloin hyppyjä on tehty yhteensä 100. Pari, joka on ensimmäisenä 
hypännyt 100, istahtaa voiton merkiksi lattialle.

Ohjelma

Tehdään n. 4 henkilön ryhmiä. Jokainen ryhmä tekee oman ohjelman. Jokainen jäsen suunnit-
telee yhden 8 hypyn sarjan (voi olla samaa hyppyä koko sarja). Ohjelman loppuun keksitään 
yhteisliike, temppu tai narun käsittelyliike.

Ohjelmamusiikin kannattaa olla vauhdikas ja helppo, tasatahtinen musiikki, joka auttaa rytmin 
löytymisessä ja siinä pysymisessä.

Tavalliset perushypyt välihypyillä, ilman 
välihyppyjä ja taaksepäin pyörittäen.

Hypitään sivulta sivulle slalom-hyppyjä etu- 
ja takaperin.

Kello, eli ”bell”, tehdään hyppien vuoroin 
eteen ja taakse. 

 
Hyppelytauolla kokeillaan erilaisia narun pyö-
rityksiä ja irrotuksia, esim. narun nosto lattial-
ta: asetetaan naru suoraksi lattialle, nostetaan 
sen toinen pää suoralla kädellä yläviistoon ja 
napataan toisesta päästä kiinni.  

Kokeillaan auki – ristiin-hyppyjä etu-ja taka-
perin.

Yhdistetään hyppy ja heilautus sivulla. 
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Pitkä hyppynaru

Pitkällä hyppynarulla saa innostavaa harjoittelua, jossa korostuu yhteistyö ja rytmiikka.

•   Juoksu narun läpi (8-liike).
•   Juoksu narun sisälle ja hyppiminen yksin tai pareittain.
•   Narusta pois lähtö tempulla (kuperkeikka tai kärrynpyörä).
•   Narun sisällä hyppyjä punnerrusasennossa.
•   Testatkaa, kuinka moni mahtuu hyppimään yhtä aikaa.
•   Myös pyörittäjät kääntyvät hyppimään narun sisälle.
•   Maapallossa hyppijä hyppii paikallaan ja pyörittäjät kävelevät hänen ympäri.
•   Ilmapallossa pyörittäjät nostavat narua korkeammalle ilmaan.
•   Vikkelissä/tulikivissä pyörittäjät pyörittävät narua kiihtyvällä vauhdilla.  
•   Hypitään pikkunarulla hyppyjä pitkän narun sisällä: hyppijä ottaa ensin pitkän narun rytmistä 
    kiinni ja kokeilee sen jälkeen pyörittää omaa hyppynarua sen sisällä. Hyppyjä voi tehdä joko 
    yhtaikaa tai vuorotahtia.
•   Pyöritetään kahta pitkää narua ristikkäin.
•   Kuja tehdään pyörittämällä pitkiä naruja 4 m välein. Vuorotellen jokainen juoksee niiden läpi. 
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Double Dutch

Double Dutch on hyppelyä kahdella pitkällä narulla eli naruja pyöritetään ristiin. Pyörittäminen 
vaatii harjoitusta. Alkuun kannattaakin harjoitella vain narun pyörittämistä paikallaan ja vasta 
sen jälkeen liikkuen. 

Pyöritysharjoituksia:
•   Tavallinen pyöritys, keskitytään käsien tasaiseen liikkeeseen ja rytmiin.
•   Hypähdellään paikallaan pyörityksen aikana. Kokeilla voi erilaisia hypähdyksiä, kuten tasa-
    hyppyjä, yhdellä jalalla hyppyjä, polvennosto- ja pakarajuoksuja. Hyppelyistä voi tehdä myös 
    erilaisia sarjoja.
•   Laskeudutaan vatsalleen makaamaan ja noustaan ylös ilman pyörityksen keskeytymistä.
•   Tehdään erilaisia askelluksia ja hyppelyitä sivusuuntiin sekä eteen ja taakse.
•   Kokeillaan erilaisia pyöritysrytmejä, esim. 6 x nopea ja sen jälkeen molemmilla käsillä iso 
    hidas pyöräytys. Hitaassa pyöräytyksessä kädet ojennetaan pitkältä sivukautta ylös.

Hyppimisharjoituksia:
•   Hypitään niin monta hyppyä kuin kyetään.
•   Hypitään yhdessä parin kanssa.
•   Kierretään pyörittäjien ympäri kahdeksikkoa. Hypitään sovittu määrä hyppyjä ja juostaan 
    pois, samalla jonon seuraava tulee sisään hyppimään. 
•   Kokeillaan hyppiä lyhyttä hyppynarua pitkien sisällä.  

Loppuleikkiviesti

Otetaan muutama pitkä naru ja jaetaan lapset niille tasaisesti. Tarkoitus on juosta kahdeksikkoa 
ja hypätä aina vain 1 hyppy keskellä. Kun ryhmä on hypännyt yhteensä 100, se istahtaa lattialle. 
Jos 100 tuntuu liian suurelta määrältä, voi tavoite olla pienempikin.

Loppurivi

Lopuksi venytetään lonkan koukistajat, reidet, pohkeet ja akillesjänteet sekä kädet. Samalla 
jutellaan, mikä naruhypyissä oli mukavinta ja mitä muuta narulla voisi tehdä.
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TUNTI 11 - HALLOWEEN

Alkupiiri

Asetetaan alkupiirin keskelle matto. Oman nimen kohdalla saa keskellä tehdä oman hirviötem-
pun. Muut tekevät painonsiirtoja puolelta toiselle piirissä ja ovat tuulessa huojuvia aaveita.

Alkuleikki: hirviöpatsaat

Lapset ottavat parin. Pienimmät voivat juosta ympäri salia. Isommat voi jakaa kahteen piiriin, 
joista sisäpiiri juoksee vastapäivään ja ulkopiiri myötäpäivään. Ohjaaja huutaa, millaisia hirviöitä 
kulloinkin tehdään. 

HUOM, pienillä lapsilla on vahva mielikuvitus ja osaa voi pelottaa ajatus hirviöistä. Ole tuntosar-
vet herkkinä ja muokkaa leikkiä tarvittaessa eläinleikiksi tai Lontoon bussiksi.

ARKKU   toinen makaa maassa kädet ylhäällä ja toinen asettuu päälle kas-
    vot parin jalkoihin. Maassa makaava ottaa kiinni parin nilkoista 
    suorin käsin. Myös toinen voi ottaa suorin käsin otteen alla olevan 
    nilkoista.

KAAPPIKELLO   toinen parista menee käsiseisontaan ja toinen ottaa häntä jaloista 
    kiinni ja liikuttaa niitä sivulta toiselle. 

AAVERATSASTAJA  toinen parista hyppää toisen reppuselkään

RIIPPUSILTA    parit taivuttavat vastakkain seisten eteentaivutukseen (90°) 
    ja ottavat suorin käsin toisistaan kiinni

HIRVIÖ SILLAN ALLA  toinen tekee sillan tai karhun ja toinen parista menee sillan 
    alle ja tekee hirviöilmeen

SYDÄNKÄYRÄ   toinen parista menee kulmaistuntaan, jossa kädet ovat lattialla 
    tukena ja toinen asettuu seisomaan jalkoihin nojaten

Taito-osa: kärrynpyöräharjoitteita

•   aasinpotkut ja muut käsien varassa pomput
•  kädet penkille ja hyppy penkin yli puolelta toiselle
•   kädet penkillä, jalat haarassa ja pukkihyppyjä (painoa käsille)
•   kärrynpyöräharjoitteet penkin yli
•   apinakärrynpyörät kyykyssä lattialla
•   kärrynpyörä lattialla: ensin yksi kerallaan, sitten useita peräkkäin ja viivan päällä suoraan
•   kärrynpyörä ja suoraan pysähtyminen sivutasapainoon (passé-asento/kukko)
•   kärrynpyörä toinen jalka koukussa koko liikkeen ajan, lähtö + alastulo yhdelle jalalle

TAVOITTEET: 
• juokseminen
• suorien käsien varaan ponnistaminen
• kärrynpyörän kehittely
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Tuntia voi elävöittää 
pukeutumisella, hämärällä 
valaistuksella tai koristeilla.

Etene oman 
ryhmäsi tahdissa!

Ominaisuusosio: liikkuvuus
(kyljet, eteentaivutus, selän taaksetaivutus)

•   kyljen venytys isossa haara-asennossa, molemmat pakarat painetaan lattiaan 20 s/kylki
•   kyljen venytys haarassa, kädellä kiinni jalasta ja kellahtaminen selälleen, käsi pysyy kiinni 
				jalassa	15	s	/kylki.	Liike	vaatii	kehon	hallintaa	ja	liikkuvuutta	→	pohdi	etukäteen	vaihtoehtoi-
    nen venytys, sillä kaikki eivät taivu asentoon.
•   kyljen venytys selkä seinää vasten. Perusasennon löytymisen jälkeen taivutetaan sivulle ja 
    kurotetaan alakättä kohti polvitaivetta 2 x 10 s /o+v
•   eteentaivutus haara-asennossa 30 s
•   keräasennosta kellahdus taakse ja nousu takaisin kyykkyyn pyöreällä selällä. Parin kanssa 
    voi lyödä kädet yhteen x 10
•   ylävartalon taaksetaivutus päinmakuulla käsillä maasta työntäen (hylje): suorin jaloin jalat 
    yhdessä, jalat pienessä haarassa, jalkoja koukistaen ja päätä taakse taivuttaen. 
    Lopuksi selän pyöristys.

Loppuleikki: autiotalo

Tehdään piiri vanteista tai muotopaloista, jotka ovat tässä leikissä taloja. Taloja on yhtä monta 
kuin leikkijöitä. Yksi leikkijöistä menee piirin keskelle ja merkistä yrittää päästä tyhjänä olevaan 
autiotaloon. Kun keskellä oleva leikkijä lähestyy autiotaloa, muut liikkuvat siten, että autiotalo 
syntyykin toiseen kohtaan. Jos keskellä ollut leikkijä ehtii hypähtää autiotaloon, joutuu hänen 
oikealla puolellaan oleva leikkijä piirin keskelle. 

Sovellus alle kouluikäisille: juostaan ympäri salia musiikin soidessa. Kun musiikki lakkaa, pitää 
ehtiä johonkin autiotaloon. Ilman taloa jäänyt saa jonkin harjoitteen tehtäväksi.

Loppurentoutus

Ollaan aivan hiljaa tai vaihtoehtoisesti soitetaan rauhallista musiikkia. Ohjaaja(t) käyvät kos-
kettamassa huivilla lapsia (= aaveen kosketus) ja lapset rauhoittuvat. Kun huivi koskee toisen 
kerran, saa nousta ylös ja hiippailla loppuriviin, jossa kiitetään tunnista.
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TUNTI 12 - VÄLINEILLÄ VAUHTIA VOIMISTELUKOULUUN 
(NARU, PALLO JA VANNE)

TAVOITTEET: 
• perusliikkeet ja tekniikan alkeet narulla, pallolla ja vanteella
• silmä - käsi -koordinaatio

Alkupiiri

Jokainen lapsi ottaa itselleen pallon. Oman nimen kohdalla heitetään pallo ilmaan ja napataan 
kiinni. Jos heittäminen on tuttua, voi oman nimen kuultuaan pyörähtää ympäri heiton aikana.

Alkuleikki: välinesirkus

Lapset valitsevat välineen ja liikkuvat sen kanssa musiikin tahdissa. Kun musiikki loppuu, pitää 
äkkiä jättää väline maahan ja valita seuraava vapaa väline. Voimistelua ja temppuilua jatketaan 
uuden välineen kanssa musiikin soidessa. Lapsia kannustetaan pitämään väline jatkuvasti 
liikkeessä. 

Taito-osa

Harjoitteita voi jakaa eri päiville tai kokeilla kaikkia kerralla esim. toimintapisteinä. Suunnittelus-
sa kannattaa huomioida ohjauskerran kesto ja ohjaajien määrä. Esimerkkiliikkeisiin kannattaa 
tutustua Sillan materiaaleista.

Naru

Kevyt ote narun päistä
•   suoralla kädellä pyöritys edessä
•   U-muodossa heilutus sivusuunnassa ja vartalon sivuille viennillä
•   U-muodossa 8-liike
•   narun U-muodon heilautus eteen ja taakse, jalkojen alle narun pysäytys (hypyn alkeisliike)
•   hyppääminen narulla eteen ja taakse
•   kaksinkertaisella narulla pyöritys vartalon edessä
•   narun heitto tai irrotus

Pallo

Kevyt ote, ei puristusta ja pallo irti ranteesta
•   lattialla vieritys kädestä toiseen
•   pompautus maahan ja kiinni sekä pompautus kehon osalla esim. olkapäällä
•   8-liike
•   heitto ylöspäin ja kiinniotto
•   käden isot ympyrät pallo kädessä
•   iso pomppu ja kuperkeikka sekä pallo kiinni
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Vanne

Vannetta käsitellään kevyellä otteella, pyöritys tapahtuu peukalon ja etusormen välissä 
•   pyöritys edessä kahdella kädellä, irrotus kädestä toiseen (pyöritys kämmenessä)
•   pyöritys vartalon vierellä, käsi suorana edessä
•   8-liike
•   bumerangi ja vieritys
•   heitto akselin ympäri
•   heitto ja pyöritykseen kiinni

Ominaisuusosio: 
pallolla voima- ja pariliikkeitä 

•   parit ovat selällään, peput yhdessä ja jalat ylhäällä. Pallo vaihdetaan parilta toiselle jalkojen 
    yli, halutessa voi tehdä pienen heiton x 8 
•   täysi-istunnassa pallo sylissä, nostetaan peppu ilmaan noja-asentoon. Pallo vierii sylistä 
    mäkeä alas kaverille, joka toistaa vuorostaan saman tehtävän x 6 
•   molemmat makaavat selällään, varpaat lähellä toisiaan. Istumaan nousulla pallon heitto ka-
    verille x 10. Joka heiton jälkeen laskeudutaan takaisin selälleen. 
•   toinen seisoo pienessä haara-asennossa ja toinen asettuu selälleen, ottaa parin nilkoista 
    kiinni, asettaa pallon jalkojensa väliin ja nostaa ne suoraksi jännitettyinä ylös. Pari tönii jalko-
    ja ja yrittää saada ne tiphtamaan maahan x 8. Parin vaihto. 

Loppuleikki: välineet ilmaan

Juostaan loppuverryttelyä musiikin tahdissa vanteen läpi hyppien. Ohjaajan huutaessa ”yksi” tai 
viheltäessä kerran, heitetään oma välinen ilmaan ja otetaan se kiinni. Jos ohjaaja huutaa ”kaksi”, 
vaihdetaan heitolla välinettä kaverin kanssa. Numerolla ”kolme” vanne vieritetään kaverille.
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TUNTI 13 - TRAMPOLIINIRYHMÄN VOIMISTELUKOULUTUNTI

TAVOITTEET: 
• kehonhallinta hyppiessä (kannatus) ja hypyn/ponnistuksen suunta
• turvallisuusohjeet trampoliinilla harjoitteluun kaikille tutuksi

Alkupiiri

Ollaan piirissä kyykyssä ja oman nimen kohdalla hypätään jännehyppy.

Alkuleikki: maa - meri - laiva

Leikki kehittää nopeutta, kehonhallintaa ja tasapainoa.

Koululaisille voi lisätä liikkeen jokaiseen kohtaan. Huutamalla maa/meri/laiva ripeämmin, joutuvat 
leikkijät ponnistelemaan ja miettimään, mitä pitää tehdä. 

Leikin kulku: 

Huudettaessa ”Maa” lapset juoksevat esim. voimistelupenkille/sovitulle viivalle päkiäseisontaan. 
Huudettaessa ”Meri” lapset juoksevat voimistelumatolle kulmaistuntaan. Jalat saavat olla hieman 
koukussa. Huudettaessa ”Laiva” lapset juoksevat pehmeälle matolle kyykkyyn. Ohjaajan huu-
taessa ”ilma”, ei saa liikahtaa, tai joutuu ”sakkokierrokselle” juoksemaan kerran salin ympäri.

Lapset odottavat edellisessä asennossa (varpaillaan / kulmaistunnassa / kyykyssä), kunnes 
kuulevat seuraavan huudon. Ketään ei tarvitse ”tiputtaa pelistä pois”, vaan leikkiä jatketaan niin 
kauan, että lapsille tulee kunnolla lämmin. Variointi lasten iän ja tason mukaisesti.

Rullamatolla tai permannolla 
akrobatiaa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta 

Vaihdellaan liikesuuntia: eteen / sivulle / taakse. Käsien asentoja voi vaihtaa liikkeen ja ryhmän 
taitotason mukaan: vyötäröllä / sivulla / ylhäällä.

•   kävelyt varpailla
•   kävelyt kantapäillä
•   pomput ”viivan” yli (siksak). Liikettä voi kokeilla myös yhdellä jalalla eri suuntiin.
•   mittarimadoksi kävely käsillä ja jaloilla, alhaalla selän / vatsalihasten venytys pää 
    taakse taivuttaen ja selkä kaarella, siirtyminen polvien päälle kerään (selkä pyöristyy), leuka 
    painetaan kiinni rintaan). Lopuksi jaloilla kävellään takaisin käsien luokse.
•   kuperkeikat eteenpäin: kerä / haara / taitto. Asento voi vaihdella taitotason ja harjoituksen 
    mukaan. Asento pysyy samana koko maton pituuden.
•   hyppy - hyppy - puolikierrehyppy – hyppy – hyppy – puolikierrehyppy...  Kädet voivat olla 
    alhaalla, vyötäröllä tai ylhäällä. Tehdään yksi kokonainen kierros yhteen suuntaan ja seuraa-
    va kierros toiseen suuntaan. 

33

© SUOMEN VOIMISTELULIITTO

www.voimistelu.fi



Trampoliiniharjoittelu

•   jännehypyt kädet vyötäröllä. Tavoite on pysyä keskellä trampoliinia.
•   pysäytysharjoitukset: kolme jännehyppyä, joiden jälkeen hypyn pysäyttäminen paikalleen 
    verkolle. Pysähdyksessä on jännitettävä etenkin jalka- ja keskivartalon lihaksia. Jalat ovat 
    hieman koukussa.
•   perusliikeharjoituksia: kerähyppy / taittohyppy / haarataittohyppy. Liikkeitä voi vaihdella tree-
    neittäin.
•   puolikierrehyppy/kokokierrehyppy
•   hyppy istumaan, taitavat voivat jatkaa puolikierrehypyn istumasta ylös
•   liikeyhdistelmiä edellisistä harjoitteista. Esim: haarataitto – istumaan – hyppy ylös – puolikier-
    rehyppy
•   pomputtelua selällään. Lähtö selinmakuulta, jalat kohti kattoa ja kädet suorina korvien lähel-
    lä. Ohjaaja voi avustaa pitämällä kiinni avustettavan nilkoista. Hän voi hyppiä varovasti 
    antaen samalla kevyesti vauhtia hyppijälle. Hyppijän lantion tulee pysyä taitossa, eikä se saa 
    ojentua missään vaiheessa.

Jonotusajalle toimintapisteharjoittelua

Seuraavia harjoitteita tehdään omaa trampoliinivuoroa odottaessa. Harjoitteiden tulee olla tur-
vallisia, mutta haastavia sekä kyseiselle ryhmälle sopivia. Liikkeitä tulee voida harjoitella itse-
näisesti ohjaajan keskittyessä trampoliiniharjoittelun ohjaamiseen.

Pikkutrampalla/ ponnistuslaudalla lyhyestä juoksuvauhdista tai pudotushyppynä:
•   lajinomaisia liikkeitä, kuten kerähyppy, haarataitto, taittohyppy, puolikierrehyppy, kokokierre-
    hyppy

Kehonhallintaharjoituksia:
•   break dance -liike
•   päälläseisontaharjoituksia
•   käsilläseisontaharjoituksia seinää vasten

Hyppynaruhyppelyä kuten:
•   eteenpäin, taaksepäin, yhdellä jalalla, kädet ristiin, kyykyssä, tuplahyppyjä

Loppuverryttely

Rapukävelyhippa, jossa kiinniottaja vaihtuu koko ajan.
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TUNTI 14 - AKROBATIAN VOIMISTELUKOULUTUNTI

TAVOITTEET: 
• kehonhallinta
• ryhmätyötaitojen kehittäminen

Alkupiiri

Katsotaan, ketkä ovat paikalla ja kerrotaan tunnin teema. Otetaan pari tai leikitään leikki, josta 
jokaiselle jää pari.

Alkuleikki: muistipeli, kesto 10 min

Parit asettuvat salin toiseen reunaan. Ohjaajan merkistä toinen parista juoksee katsomaan 
valokuvan. Palatessaan parin luokse, hän kuvailee nopeasti, millainen pyramidi heidän tulee 
rakentaa. Ensimmäiseksi oikeassa asennossa oleva pari saa pisteen. Leikkiä voi vaikeuttaa 
kieltämällä suulliset ohjeet pyramidien rakentamisessa. Kuvia pariliikkeistä voi tulostaa liiton 
sivuilta (Silta: Akro liikekortit). Ne voi myös laminoida.

Lämmittelyliikkeet permantomatoilla, kesto 15 min

•   karhujuoksu etuperin ja takaperin
•   rapujuoksu etuperin ja takaperin
•   tikkuhypyt etuperin ja takaperin
•   kyykkypomput etuperin ja takaperin
•   sammakkopomput etuperin ja takaperin
•   kuperkeikat eteen

Jaetaan lapset pareihin pituuden mukaan (mahdollisimman samankokoiset parit)

•   kottikärrykävelyt etuperin ja takaperin
•   kottikärrykävelyt rapuasennossa etuperin ja takaperin (pari pitää jaloista kiinni)
•   tukkipyörintä kädet käsissä parin kanssa (parin kanssa päät vastakkain)
•   kivipyörintä parin selän yli (pari on paikoillaan kiviasennossa)
•   pukkihypyt parin selän yli (pari on nelinkontin maassa)
•   parikuperkeikat eteen (ote nilkoista, toinen selinmakuulla ja toinen seisten, kumarrutaan 
    eteen, laitetaan parin jalat lattiaan ja tehdään kuperkeikka, jolloin toinen nousee seisomaan)

Lihaskuntoa ja kehonhallintaa, kesto 15 min

Jaetaan lapset 3 - 4 hengen ryhmiin. 

•   tiukkuusharjoite selinmakuulla ja vatsamakuulla 2 x 10 sekuntia: yksi ryhmästä makaa mah-
    dollisimman tiukkana maassa ja ryhmän muut jäsenet yrittävät erottaa raajoja
•   lankkunostot selinmakuulla ja vatsamakuulla x 10: yksi ryhmästä makaa mahdollisimman 
    tiukkana maassa, ryhmän muut jäsenet nostavat vartalon jaloista ilmaan. Tarkoitus on pysyä 
    suorassa linjassa koko liikkeen ajan.
•   tiukkuusharjoite lankkuasennossa 2 x 10 sekuntia: yksi ryhmästä asettuu lankkuasentoon 
    suorin käsin, muu ryhmä horjuttaa tasapainoa tönimällä kevyesti eri puolilta vartaloa 
•   lankkuasennosta nostot käsilläseisontaan x 5: yksi ryhmästä asettuu lankkuasentoon suorin 
    käsin, ryhmän muut jäsenet nostavat vartalon kohti käsilläseisontaa
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Pariakrobatiaa, kesto 15 min

Top  = ’’yläkerta’’ eli nostettava voimistelija 
Base  = ’’alakerta’’ eli nostaja

Kaikkia nostoja tehdään 5 onnistunutta (onnistunut nosto pysyy paikoillaan 10 sek ajan)

Top:  Asetu lankkuasentoon niin, että polvet jäävät basen kasvojen koh-
 dalle.
Base:  Asetu selinmakuulle, jännitä vartalo ja nosta topin jalat yksi kerral-
 laan ilmaan suoraan kasvojen yläpuolelle.

Lankkupito parin kanssa

Top:  Ota tukeva ote parin polvista ja nosta jalat yksi kerrallaan ilmaan. 
 Keskity jännittämään keskivartalo mahdollisimman tiukaksi.

Base:  Jännitä keskivartalo, ota topin jalasta kiinni ja nosta ne yksi kerral-
 laan ilmaan kasvojen yläpuolelle. Pyri pitämään kädet ja jalat paikoil-
 laan koko noston ajan.

Laatikko

Top:  Nojaa hartiat basen käsiin ja nosta jalat yksi kerrallaan basen sää-
 rien päälle. Pidä keskivartalo mahdollisimman tiukkana.

Base:   Nosta polvet lantion päälle, ota tukeva ote topin olkapäistä ja jännitä 
 keskivartalo.

Lentokone

Top:  Seiso suoraan basen yläpuolella, istu basen säärien päälle ja nosta 
 jalat yksi kerrallaan basen käsiin. Pidä ylävartalo ojennuksessa ja 
 keskivartalo tiukkana.

Base:  Nosta polvet lantion päälle, jännitä keskivartalo ja ota topin jaloista 
 kiinni yksi kerrallaan. Pyri pitämään jalat ja kädet paikoillaan koko 
 noston ajan.

Tähti-istunta

Loppuverryttely, kesto 5 min

Venytellään tärkeimmät lihasryhmät, lapset istuvat piirissä.

•   sammakkovenytys
•   salmiakkivenytys
•   lonkankoukistajat
•   taittovenytys

Lopuksi lapset saavat maata lattialla mahdollisimman rentoina, silmät suljettuina. Ohjaaja käy 
koskettamassa jokaista yksitellen merkiksi siitä, että voimistelija saa nousta ylös ja tehdä loppu-
ojennuksen.
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TUNTI 15 - VIIDAKKOSEIKKAILU

TAVOITTEET: 
• kiipeäminen ja laskeutuminen
• erilaiset liikkumisliikkeet ja -suunnat 

Aloitus

Tunti alkaa pukuhuoneesta.  Alkupiiriin saavutaan jonossa lankkua/penkkiä/puomia pitkin.

Alkutunneli

Kaikki asettuvat pareittain vastakkain ja nostavat kädet ylös tunneliksi. Se, kenen nimi sano-
taan, saa juosta tunnelista. Tunnelin voi rakentaa myös matalaksi (karhu- tai punnerrusasento), 
jolloin sen ali ryömitään. 

Alkuleikki

Laitetaan lattialle patjoja, penkkejä, muotopaloja yms. Niiden päällä seistessä on turvassa. 
Lattialla liikkuu ryömien krokotiilejä, jotka yrittävät napata juoksijoita kiinni. Aina, kun krokotiili 
huutaa: ”varokaa krokotiiliä”, on pakko vaihtaa paikkaa.

Lämmittely

•   kuljetaan Amazon-joella – laivakeinuja lattialla
•   kiipeillään puissa – puolapuuta ylös ja seuraavan puolapuun kohdalla alas
•   liikutaan liaaneissa – köydeltä toiselle liikkuminen tai köydellä patjalta toiselle heilahtaminen
•   kiipeillään puolapuissa ja liu´utaan penkkiä (vesiputousta) pitkin alas
•   hypitään kiveltä toiselle ja kivien yli (hyödynnetään penkkejä ja paloja)

Viidakkotanssi

Harjoitellaan viidakkotanssin askeleita piirissä eteen- ja taaksepäin, sivuttain ja pyörähdelleen:

•   laukkahypyt
•   varsahypyt
•   ristiaskel 
•   polvennostohyppelyt, hyppyaskeleet

•   tasahypyt eri suuntiin
•   tanajuoksut
•   go-go-hyppelyt

    jne.

Hyppyharjoituksia

Harjoitellaan loikkia ja isoja hyppyjä.
•   kaurishyppy
•   harppaushyppy / loikka
•   saksihyppy

Loppuleikki: pyykkipoikahippa (itikkahippa)

Jokaisen lapsen vaatteeseen kiinnitetään ötököiksi pyykkipoikia. Aloitusmerkistä jokainen alkaa 
napsia toisilta pyykkipoikia. Leikkijän kiinnittäessä pyykkipoikaa itseensä, häneltä ei saa ryövätä 
pyykkipoikia pois. Lopuksi katsotaan, kuka on saanut eniten ötököitä ja itikoita kiinni.

Kiinnitetään huomiota 
hyvään jalkatekniikkaan: 
vahvat polvet, nilkkojen 
ojennus ja aukikierto sekä 
hyvä kehonkannatus.
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TUNTI 16 - TUTUSTUMINEN TOISIIN JA TILAAN & 
    RENTOUDEN ETSIMINEN

TAVOITTEET: 
• tasapainotaidot: kääntyminen ja väistyminen
• liikkuminen eri suunnissa, tasoissa ja rytmein
• liikkuminen ahtaissa ja avarissa tiloissa
• jännitys - rentous -eron tunnistaminen
• kehonosien oppiminen

Vannehalaus

Asetetaan vanteita ympäri salin lattiaa. Musii-
kin soidessa liikutaan vapaasti tilassa. Musii-
kin loppuessa lapset ryntäävät vanteen sisään 
seisomaan. 

Ohjaaja ilmoittaa, kuinka monta lasta tarvitaan 
kulloinkin yhteen vanteeseen tai vähenne-
täänkö yksi vanne pois. Lopuksi kaikki ahtau-
tuvat yhden vanteen sisäpuolelle.

Ahdas - avara

Mielikuvaliikkumista ahtaassa paikassa esim. 
tunnelissa. Säestyksenä esim. kevyt naputus 
kehärummun reunaan. Vastakohtana liikkumi-
nen avarassa tilassa esim. niityllä. Säestykse-
nä rummutus.

Ohjaaja voi rajata ahtaan tilan niin pieneksi, 
että lapset joutuvat ryömimään toistensa yli. 
Vastaavasti avara tila niin suuri, että lapset 
väistelevät toisiaan.

Kosketusviesti

• piirissä. Ohjaaja koskettaa lasta esim. olka-
 päähän, tämä seuraavaa samaan kohtaan 
 jne.
• vaikeuttaminen: kosketetaan kahta tai kol-
 mea kohtaa peräkkäin.
• kosketuksen laatu: sipaisu painallus, puris-
 tus. Ei rajua kontaktia esim. tönimistä.

Oma tila - yhteinen tila

• liikutaan musiikin säestyksellä tilassa erilai-
 sin kävely- tai hyppyaskelin eteen, taakse ja 
 sivulle toisia vältellen.
• pysähdys. Kurkotellaan jokin kehonosa 
 tukipisteenä lattiassa. Tukipisteenä esim.
 toinen jalka, kylki, vatsa. Kurkotuksissa 
 koko keho käyttöön.

Tunnit voi toteuttaa sellaisinaan tai niitä voi yhdistellä oman mielen mukaan. Tuntimallit ovat 
tavallista lyhyempiä eli niitä voi rikastuttaa vaikkapa liikuntaleikeillä. Luova toiminta edesauttaa 
kehittämään ilmaisua esim. esitysohjelmissa. Listasta voi poimia luovia leikkejä myös muihin 
voimistelukoulutunteihin.

LUOVAN LIIKUNNAN TUNTIMALLEJA - LUOVASTI LIIKKUEN
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Paketti

• Selinmakuu. Esimerkiksi triangelisäestys.
• Ohjaaja nakuttaa triangelilla nopeutuvaa 
 rytmiä, jonka aikana lapset kiertyvät tiukalle 
 sykkyrälle eli pakettiin. Mielikuvana ovat 
 narut, jotka tiukkenevat ja soiton loputtua 
 katkeavat. Paketin auetessa lapset valahta-
 vat rennosti lattialle.
• Paketti joka kerta erilainen. Huomio kehon-
 osaan, joka kontaktissa lattiaan; selkä,  
 polvet, kylki.
• Vaikeuttaminen; narut eivät katkea, vaan 
 löystyvät asteittain. 
• Huomio siihen, etteivät lapset aktiivisesti 
 ojenna kehonosia pakettia avatessaan,  
 vaan antavat sen tapahtua rennosti itses-
 tään.

Naru katossa

• Vaikeuttaminen; narut eivät katkea, vaan 
 löystyvät asteittain. 
• Selinmakuu. Esimerkiksi triangelisäestys.
• Ohjaaja nimeää kehonosan esim. kyynär-
 pää, johon näkymätön naru on kiinnitettynä.
• Kehonosa kohoaa ylöspäin ikään kuin na-
 rusta vedettäisiin. Muut osat rentoina.
• Säestyksen loppuessa naru katkeaa, ja 
 kehonosa putoaa rentona takaisin lattialle.
• Kannustus erilaisiin ratkaisuihin.

Piirtely

Yksi kehonosa kerrallaan piirtelee ilmaan 
erilaisia kaarevia kuvioita. Kehonosina esim. 
olkapää, kyynärpää, käsi, nenä, varpaat pol-
vet, lantio, peppu.

Loppuhiljentyminen

Liikutaan salissa silmät kiinni. Pysähdys, kun 
törmätään toiseen ihmiseen, esteeseen tai 
seinään. Kun kaikki ovat pysähtyneet, avataan 
silmät ja katsotaan, millaisessa muodostelmas-
sa ollaan.

39

© SUOMEN VOIMISTELULIITTO

www.voimistelu.fi



TUNTI 17 - KONTAKTI (KEHONTUNTEMUS)

TAVOITTEET: 
• tasapainotaidot: pysähtyminen
• etäisyyksien ja liikenopeuksien hahmottaminen
• liikkuminen eri suuntiin ja eri tasoissa
• kokeillaan erilaisia liikerytmejä

Ketjureaktio, liikkeen aistiminen

Kuka tahansa voi lähteä kävelemään. Liikkeen aistittuaan muutkin lähtevät kävelemään. Kuka 
tahansa voi pysähtyä. Kaikki muutkin pysähtyvät. 

Vakoilu

Jokainen valitsee ryhmästä henkilön, jota vakoilee tulematta paljastetuksi. Kävellään salissa ja 
seurataan vakoiltavaa esim. 5 m:n etäisyydeltä. Ohjaaja antaa ohjeita etäisyyden lyhentämisestä, 
kunnes ollaan kosketusmitan päässä ja paljastutaan.

Pallot

Pareittain. Heitellään näkymättömiä palloja. Eläydytään heittelemiseen ja kiinniottamiseen kokeil-
len erilaisia palloja esim. ilmapallo, koripallo, lentopallo, pesäpallo.

Peili

• parit vastakkain noin käsivarren mitan päästä toisistaan.
• toinen pareista on malli, joka keksii liikkeitä. Toinen toistaa liikkeet peilikuvina.
• ohjaaja voi antaa vinkkejä liikkumiseen. Esim. vaihdelkaa tasoja, tehkää erilaisia liikeratoja 
 ilmassa, käyttäkää eri kehonosia.
• vaikeuttaminen: Liikkuminen tilassa, jolloin tulee lähestymisiä, etääntymisiä, sivuttain liikku-
 mista jne.

Tikkutanssi

Pidetään tikku parin kanssa etusormien välissä niin, ettei se putoa liikkuessa.

Selkätanssi

Liikutaan eri tavoin niin, ettei selkäkosketus katoa.
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Solmu

•   selin piirissä silmät suljettuina.
•   peräännytään selkä edellä kohti oletettua piirin keskikohtaa. Pysähdytään, kun tunnetaan 
    toisen henkilön kosketus. Tartutaan oikealla kädellä lähimpään vapaaseen käteen, samoin 
    vasemmalla kädellä. Avataan silmät. Yritetään avata solmu käsiä irti päästämättä.

Tuhatjalkainen

Jono. Otetaan tukeva ote edellisen vyötäröstä.

Liikutaan:
•   löntystäen
•   loikkien
•   harppoen
•   kipittäen
•   hiipien
•   tömistäen
•   sipsuttaen

Liikutaan mielialan mukaan:
•   väsyneenä
•   surullisena
•   riehakkaana
•   uteliaana
•   hermostuneena
•   pelokkaana
•   iloisena

Taidenäyttelyssä

Katsotaan seinillä olevia näkymättömiä tauluja samastuen ohjaajan antamaan hahmoon. Esim. 
hieno nainen, hiiri, sika, apina.

Kasvava ruumiinosa

Liikutaan tilassa. Ohjaaja antaa mielikuvan ylisuuresta ruumiinosasta. Liikutaan sen mukaisesti. 
Esim. pitkä jalka, iso vatsa, iso pää, pitkä nenä, leveät hartiat, pitkä käsi.

Slow motion

Liikutaan hidastetusti vartaloa halliten.
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TUNTI 18 - TUNNETILAT, MIELIKUVAT

TAVOITTEET: 
• erilaiset liikkumistavat ja -suunnat
• liikutaan kevyesti ja voimakkaasti sekä eri liikenopeuksilla 

Gorilla ja sarvikuono

Kävellään gorilloina. Kun tullaan toisen gorillan luo, tervehditään lyömällä itseä gorillamaisesti 
rintaan. Sarvikuonot liikkuvat raskaasti. Kohdatessa voimainmittelö puskemalla vartaloa toisen 
vartaloa vasten esim. olkapäätä vasten.

Liikkuminen mielikuvan avulla

•   tavallisesti kävellen
•   pyöreänä kuin pomppiva pallo
•   kapeana ja pitkänä kuin neula
•   kuten pieni lapsi
•   kuten aikuinen

•   kuten vanhus
•   kuten kevyt höyhen
•   kuten painava sementtisäkki
•   kuten nyrkkeilijä
•   kuten balettitanssija jne.

Pomppiva jänis

Jonossa selinmakuulla metrin päässä toisistaan. Ensimmäinen pomppii muiden yli jalkojen koh-
dalta ja asettuu selinmakuulle toiseen päähän jne.

Liikkuminen ja tehtävä

Liikkuminen musiikin säestyksellä tilassa. Pysähdytään, kun musiikki taukoaa ja tehdään kehol-
la tunnetta sisältävä tehtävä kuten syksy, talvi, ovela, pelokas, jättiläinen, vihainen koira, ovela 
tiikeri, pelokas hiiri, iloinen pallo.
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TUNTI 19 - PARI- JA RYHMÄTYÖSKENTELY

TAVOITTEET: 
• liikutaan eri suuntiin ja eri tasoissa
• tilan hahmottaminen
• kehonosien oppiminen
• oman liikkeen yhdistäminen parin liikkeeseen
• tasapainotaidot

Robotit ja ohjelmoija

Yksi ryhmästä on ohjelmoija. Muut liikkuvat robottimaisesti tilassa annettuun suuntaan. Estee-
seen törmättyään robotit jäävät odottamaan ohjelmointia. Ohjelmoija muuttelee robottien kulku-
suuntaa koskettamalla:

selästä      = peruutus
rintakehästä      = kulku eteenpäin
oikeasta tai vasemmasta käsivarresta  = kääntyminen kyseiseen suuntaan

Iso kone (piirissä)

Ohjaaja koskettaa lapsia vuorotellen selkään. Ensimmäinen menee piirin keskelle ja alkaa tehdä 
jotain liikettä. Toinen liittyy ”koneeseen” keksimällä oman liikkeen, joka on yhteydessä ensimmäi-
sen liikkeeseen. Kun kaikki ovat mukana koneessa, jokainen saa päästää oman koneen osansa 
ääntä.

Yhteen liimatut parit

Liitetään parin kanssa yhteen tietty kehonosa esim. kyynärpää, olkapää, polvi. Liikutaan kyseinen 
osa ”yhteen liimattuna”. Vaihdetaan paria jokaisessa tehtävässä.

Sillat (pareittain)

•   tehtävänä on keksiä erilaisia tapoja muodostaa siltoja ts. muodostelmia, joiden ali voi kulkea.
•   siltajono: yksi pari asettuu sillaksi, muut kulkevat sillan alta, miten parhaiten pääsevät. Ensim-
    mäinen sillan alittanut pari muodostaa oman siltansa vähän matkan päähän jne.

Sätkynukke

•   sätkyttely etenee sormista koko kehoon
•   lähdetään liikkeelle
•   merkistä (esim. sormien napsautus) jähmetytään patsaaksi. Toisesta merkistä taas liikkeelle.

Ryhmäpatsas

Jokaiselle annetaan oma numero. Ohjaaja sanoo numeroita mielivaltaisessa järjestyksessä. Lap-
si asettuu piirin keskelle patsaaksi kuullessaan oman numeronsa. Seuraava liittyy aina jo valmii-
na olevaan patsaaseen. Patsas voidaan purkaa mielivaltaisessa numerojärjestyksessä patsaan 
sortumatta. Patsas voi myös sulaa, jolloin lapset valuvat maahan rennoksi kasaksi.
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TUNTI 20 - KISSAMAINEN TANSSITUNTI 7 - 9-VUOTIAILLE

TAVOITTEET: 
• liikkumis- ja tasapainotaidot
• jalka- ja käsiliikkeiden yhdistäminen
• liikkeiden yhdistäminen sarjoiksi ja niiden muistaminen 
• liikkeiden yhdistäminen musiikkiin

Alkulämmittely

Musiikki Tohtori Orff ja herra Dalcroze; Kissa nimeltä Musti 2´05 
Rakenne: A, A, B, A, B, A, B, A

A-osa (säkeistöt laulettuna tai instr.): 
8 x askel-viereen sivulle polvista joustaen (= humppa-askel sivulle) + käsien ojennus ylös - alas 
4 x askel-viereen eteen ja taakse polvista joustaen (= humppa-askel eteen-taakse) + käsien 
ojennus ylös - alas 

B-osa (kertosäkeistö): 
8 x kävelyaskel, tehdään pieni ympyrä oikean kautta omalle paikalle, sama vasemmalle, oikealle 
ja vielä kerran vasemmalle eli kaksi kahdeksikkoa + kädet rytmikkäästi liikkeessä mukana

Selän rullaukset ja tasapainoilua

Musiikki PMMP; Jospas minä kissan saisin 2´56 

Rullaus: Leuka rintaan, rullaus alas, polvet joustavat, sormet koskettavat lattiaan, rullaus ylös 
selkä pyöreänä, ojennus. 

Tasapaino: Oikea jalka piirtää lattiaan puoliympyrän edestä alkaen + rintauintikädet, jalka vede-
tään takaa kukkovaakaan, pysytään tasapainossa + kädet koukussa rinnan korkeudella, toiste-
taan vasemmalla.

Jalkatekniikkaa

Musiikki Tohtori Orff ja herra Dalcroze; Molli-kissa 2´19 

”Harjaukset”: oikean jalan ojennus varpaat lattiaa pitkin 4 x eteen, 4 x sivulle, 4 x taakse, sama 
vasemmalla
Hyppely: 2 x kanta – varvas-hyppy oikealla ja 4 x laukka-askel oikealle, sama vasemmalle tois-
taen

Salin poikki liikkuen

Musiikki Vaaleanpunainen pantteri 2´48 

Liikkeet: 
• kävely (tavallisesti, varpailla, hiipien pitkin askelin) 
• kävely rytmillä nopea, nopea, hidas (eteen ja/tai vuorotellen oikeaan ja vasempaan kulmaan)
• slide (sivulle, vuorotellen etukulmiin, vuorotellen peruuttaen takakulmiin) 
• hyppyaskel
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Tanssi

Musiikki Jaana ja Tiina; Mustan kissan tango 2´29

Alkuasento: kyykyssä, selkä pyöreänä, oikea jalka vasemman vieressä päkiäasennossa, kädet 
alhaalla

Alkusoiton lallatus: noustaan selkä pyöreänä ojennukseen, kädet kuin kissan tassut. Kynsillä 
raavitaan ilmaa, lal-tavulla taivutaan vielä alas, laitetaan samalla kädet ranteitten kohdalta ristiin 
polvien eteen ja la-tavulla avataan jalat ja kädet X-asentoon.

A-osa: 
( 1 – 4 )  oikea jalka piirtää lattiaan puoliympyrän edestä alkaen + rintauintikädet, 
( 5 – 8 )  jalka vedetään takaa kukkovaakaan, pysytään tasapainossa + kädet koukussa 
  rinnan korkeudella. Tehdään käsistä ”käpälännäköiset” ranteita koukistamalla.
( 1 – 8 )  sama vasemmalla 
( 1 – 8 )  jalan näpäytys eteen 4 x vuorojaloin oikealla aloittaen, samalla kallistus taakse-
  päin, kädet edellisestä liikkeestä käpäliksi jääneinä rinnan korkeudella edessä 
( 1 – 4 )  pyörähdetään oikean kautta ympäri, kädet avataan sivulle ja ne antavat vauhtia 
  pyörimiseen, kädet ojennetaan kainalon kautta kiepsauttaen ylös 
( 5 – 8 )  lantion keinutus ja huisku-kädet oikealle, vasemmalle, hypähdys X-asentoon

Kohotahti B-osaan (Hei tanssi kissa tango): Käsien vienti vasemmalle, oikea koukistuu kyynär-
päästä rinnan eteen, vasen suorana vasemmalle, jalat yhteen.

B-osa: 
( 1- 8 )   kävely rytmillä nopea 
( 1 )   nopea 
( 2 )   hidas 
( 3 – 4 )  oikeaan ja vasempaan kulmaan, vasemmalle mentäessä käännä kädet toisinpäin 
( 1 – 8 )  liukuva slide-askel oikeaan kulmaan, oikea astuu takaviistoon 
( 1 – 2 )  ja vasen vedetään lattiaa pitkin viereen 
( 3 – 4 )  + kädet avautuvat sivulle, sama vasemmalla vasempaan kulmaan 
( 1 – 8 )  toistetaan kävelyaskeleet 
( 1 – 8 )  toistetaan slide

Miau! Oma kissa-asento

Näistä palasista saat koottua ryhmällesi 
pienen esitysohjelman. Keksi lisää liikekieltä 
A-osiin ja hyödynnä ohjeistus esitysohjel-
man rakentamiseen.
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La-la-la-la-la-la, lal-la!

Jos mustan kissan saisin, mä sitä rakastaisin. 
Sen mustan kissan tassut ne sitten hassut on! 
Kun pitkän narun päähän mä laitan paperin, 
niin kissa tanssii aivan tangon askelin! 

Hei, tanssi kissa tango, tango, tango, 
nyt mustan kissan tanssi sen ikioma on! 
Soi mustan kissan tango, tango, tango, 
se japanista lensi tänne meillekin. 
La-la-la-la-la-la, lal-la!

On Saapasjalkakissa ja kissa pistoksissa, 
Ja Kiplingillä kissa on villin viidakon. 
Mut kissa, joka tanssi, se paras kissa on, 
sen mustempaa ei ole alla auringon. 

Hei, tanssi kissa tango, tango, tango, 
nyt mustan kissan tanssi sen ikioma on! 
Soi mustan kissan tango, tango, tango, 
se japanista lensi tänne meillekin. 
La-la-la-la-la-la, lal-la!

Sen mustan kissan päivät on aidot kissanpäivät, 
sen mustan kissan posket jo ovat säämiskää. 
Ja musta kissa tähti on television - 
sen tango kansainvälinen ja kaunis on. 

Hei, tanssi kissa tango, tango, tango,
nyt mustan kissan tanssi sen ikioma on! 
On saanut tunnustusta jo tämä kissa musta, 
ja siitä kissa kiittää - - - nyt kaikkein kauneimmin. 
La-la-la-la-la-la, lal-la! 

Miau!
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Yksinkertaisia ohjeita aloittaville ohjaajille lasten esitysohjelman tekemiseen.

1. Ideointi

•  Ideoi esityksen aihe lasten maailmasta esim. eläinaihe.
•  Valitse väline, jos sellaista aiot käyttää.
•  Aloita puvustuksen suunnitteleminen ja hankkiminen.
•  Anna mielikuvituksen lentää.

2. Musiikki

•  Hae ja kuuntele aiheeseen sopivia musiikkivaihtoehtoja vaikkapa YouTubesta ha-
 kusanalla.
•  Valitse lapsille sopivaa musiikkia (tasajakoinen helpompi aloittelijoille vrt. kolmija-
 koinen eli valssi).
•  Valitse instrumentaaliversio, jos mahdollista.
•  Hyödynnä eri genret, esim. kansanmusiikista löytyy mielenkiintoisia musiikkeja.

3. Tikutus

•  Laske kappaleesta kasit (1-8). Kun kasi täyttyy, merkitse paperille ”tikku” I.
•  Jos kirjoitat tikut allekkain, voit kirjoittaa viereen liikeohjeet.
•  Usein kappaleet jäsentyvät 4 x (1 – 8) sarjoiksi esim. säkeistö 4 kasia, kertosä-
 keistö 4 kasia, väliosa 4 kasia. Säkeistön voi nimetä A-osaksi, kertosäkeistön 
 B-osaksi jne.

4. Liikekieli

• Huomioi liikekieltä valitessasi lasten ikä- ja taitotaso.
•  Aloita perusliikkeistä; huomioi jalat, kädet, vartalo.
•  Voit pyytää ideoita myös lapsilta, joilla on hurjasti mielikuvitusta.
•  Valikoi liikeideat, jotka tukevat aihetta.
•  Liikkeitä voi tehdä yksin tai pareittain.
•  Jos käytät välinettä, pyri käyttämään sitä mahdollisimman monipuolisesti koko 
 ohjelman ajan.

5. Liikesarjat

•  Yhdistä liikkeet toisiinsa.
•  Pienillä lapsilla sama liike voi jatkua yhden kasin verran (1 – 8), hieman isommat 
 voivat tehdä kasin aikana kaksi liikettä (1 – 4, 5 – 8 ).
•  Sarjan pituus 4 x (1 – 8 ).
•  Sarja voi toistua samana. Esim. kertosäkeistön liikkeet voivat olla samat, mutta 
 suunta eri.

Kymppiohjeet (Minna Latvala)
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6. Kuviot

•  Mieti, miltä ohjelma näyttää ylhäältä päin katsottuna? Piirrä kuvioita paperille: 
 avorivistö, rivi, jono, piirit, diagonaali, salmiakki, tähti, kolmio jne.
•  Kuvio voi vaihtua, kun sarja vaihtuu.
•  Kuvion vaihdos tapahtuu jollakin muulla liikkeellä kuin kävelyllä.
•  Käytä tilaa monipuolisesti.

7. Rikastuttaminen

 Hyödynnä tasoerot, suunnat, kaanonit.

8. Harjoituttaminen

 Harjoituta ohjelma niin hyvin, että jokainen lapsi kokee osaavansa ja onnistuvansa.

9. Koristeleminen

 Hio ohjelman liikekieltä, mieti katseiden suunnat

10. Esittäminen

•  Harjoitelkaa esittämistä esim. luovien harjoitteiden avulla.
•  Pyydä koeyleisöä paikalle. 
• Puolet ryhmästä katsoo, kun toiset esiintyvät.
•  Lasten ohjelmista pitää näkyä ilo: naurakaa ja kikatelkaa. Ohjaaja antaa esimerkkiä 
 hassuttelemalla mukana.
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VOIMISTELUKOULUN PRO-TUNNIT

TUNTI 21 - TRAMPOLIINITUNTI, PRO-TASO

TAVOITTEET: 
• liikkumistaidot: ponnistaminen ja hyppääminen
• tasapainotaidot: kääntyminen, taivuttaminen, pyörähtäminen ja 
  pysähtyminen

Aloitus: 
aluksi hetki kävelyä, sitten juoksua salin ympäri

Kävelyn/ juoksun aikana tehdään ennalta määrätty liike ohjaajan taputuksesta. Yhdestä taputuk-
sesta käännytään ympäri ja jatketaan juoksua takaperin (tai etuperin, mikäli taputus tulee
juostessa takaperin). Kahdesta taputuksesta käydään maassa istumassa (täysistunta, jalat suori-
na edessä), jonka jälkeen noustaan nopeasti ylös ja jatketaan juoksemista. Kolmesta taputukses-
ta tehdään kokokierrehyppy.

Rullamatolla/permannolla: 
akrobatiaa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta

•   kävelyt rullaten varpailta kantapäälle, kädet vyötäröllä
•   mittarimadot pompuilla + lankku-X: aina lankkuasentoon tultaessa nostetaan saman puolen 
    käsi ja jalka irti maasta ja käännytään X-asentoon, jossa jalka, käsi ja kylki osoittavat kohti 
    kattoa. Sama toisella puolella. Lopuksi jaloilla pomput takaisin käsien luokse. Sama alusta 
    uudelleen.
•   kuperkeikat taaksepäin kerä/ haara/ taitto. Asento voi vaihdella ryhmän tason ja harjoituksen 
    mukaan. Asento pysyy muuttumattomana koko maton pituuden.
•   hyppy - hyppy - kerähyppy – hyppy – hyppy – kerähyppy... Kädet alhaalla/ ylhäällä. 
    Helpompi: X-hyppy (ponnistus tasajalkaa, jalat aukeavat ilmassa ja jalat yhdessä alas) 
    Vaikeampi: taittohyppy
•   kuperkeikka eteenpäin + ½-kierrehyppy + kuperkeikka taaksepäin + ½-kierrehyppy…
•   lankkuasennossa, nilkat suorina (jalkapöytä kiinni maassa) käsillä kävely jalkoja perässä laa-
    haten. Lantion tulee pysyä paikallaan ja selän suorana. Tuki yläselässä lapojen välissä.
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Trampoliiniharjoittelu

Käytä heittomattoa tarvittaessa apuna.

•   jännehypyt kädet koko ajan tiukkana alhaalla reisissä kiinni x 15 ja kädet ylhäällä korvien 
    vieressä kyynärpäät ja sormet suorina x 15. Tarkoitus on nostaa korkeutta vain sen verran, 
    että kehonhallinta pysyy hyvänä ja hyppijä pysyy keskellä trampoliinia.

•   perusliikeharjoituksia yhdistelminä, esim.:
	 ▪	taittohyppy	+	kerähyppy	+	kokokierrehyppy
	 ▪	kerähyppy	+	hyppy	istumaan	+	hyppy	ylös	+	haarataitto
	 ▪	taittohyppy	+	hyppy	istumaan	+	½-kierrehyppy	ylös	+	taittohyppy	+	kokokierrehyppy

•   hyppy istumaan puolella kierteellä. Puolikierre tulee liikkeessä ennen kuin laskeudutaan istu-
    maan. Kierre lantio suorana hieman eteenpäin nojaten.

•   heittomaton päällä hyppyjä nelinkontin, josta työnnetään jalat ilmassa taaksepäin ja laskeudu-
    taan hyvään asentoon vatsalleen (napa pysyy samassa paikassa kontallaan ja vatsallaan). 
    Voi myös tehdä monta kertaa peräkkäin: kontalleen + vatsalleen + kontalleen + vatsalleen...

•   pomputtelua selällään (lähtö selinmakuulla paikallaan, jalat kohti kattoa ja kädet suorina kor-
				vien	lähellä	→	ilmassa	voi	kääntyä	½-kierteen,	jolloin	alastulo	on	vatsalleen.	Haastavampi	
    versio on selällään pomputtelua + kokokierre ilmassa ja laskeutuminen takaisin selälleen.

•   konttausasennosta kuperkeikka selälleen. Pomputtelua nelinkontin, josta ilmassa potkaistaan 
    jalat yhdessä ylös ja taakse, samalla selkä pyöristyy ja leuka laitetaan rintaan ja tehdään näin 
    kuperkeikka selälleen. Selällään jatketaan pomputtelua.

Seuraavia harjoitteita tehdään omaa trampoliinivuoroa odotellessa. Harjoitteiden tulee olla turval-
lisia, mutta haastavia ja ryhmälle sopivia. Niitä tulee voida harjoitella itsenäisesti ohjaajan keskit-
tyessä trampoliiniharjoitteluun.

Jonotusaika

Pikkutrampalla/ponnistuslaudalla lyhyestä vauhdista 
tai pudotushyppynä:

Paikkakisa joko itseään tai kavereita vastaan: tehdään lajinomaisia liikkeitä, kuten kerähyppy/ 
haarataitto/ taittohyppy/ puolikierrehyppy/ kokokierrehyppy. Tavoitteena on hypätä liike matolle 
seisomaan paikalleen ja horjumatta. Aina, kun on onnistunut pysäyttämään liikkeen täysin paikal-
leen, saa jatkaa seuraavaan liikkeeseen. 

Ohjaaja on määritellyt ennalta järjestyksen, esim.: kerähyppy – taittohyppy – haarataitto – puoli-
kierre – kokokierre. Se hyppijä voittaa, joka saa ensin kaikki liikkeet paikalleen. Tämä leikki/ kisa 
kestää useamman tramppakierroksen.
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Kehonhallintaharjoituksia

•   selällään ”avausharjoitukset” kerästä ja taitosta (4 eri vaihetta) 
 1. lähtö suorana selällään, kädet suorina ja pitkinä korvien vieressä
 2. nousu kerään/ taittoon istumaan (linkkuveitsiasento)
 3. avaus suoraksi selälleen, kädet tiukasti kiinni vartalossa ja reisissä (lantiota voi 
     nostaa kaarelle hieman irti lattiasta
 4. Käsien nosto takaisin ylös lähtöasentoon

•   pukkitappelua lankkuasennossa. Jalat koko ajan kiinni maassa, vastustaja yritetään kaataa 
    kädellä.

•   tasapainolaudalla seisten pallon/monttupalan tms. heitto kaverille ja takaisin. Harjoituksen 
    voi tehdä myös ilman tasapainolautaa, jos tasapainottelija seisoo esim. yhdellä jalalla maas-
    sa tai pehmeällä matolla. Harjoitus tehdään kaukana trampasta, jottei pallo lennä verkolle.

Loppuvoimat/-verryttely

•   rullaushypyt: Liike alkaa seisten, josta mennään kyykyn kautta yläselälle/ niskaseisontaan ja 
    rullataan sieltä vauhdilla takaisin seisomaan ja hypätään mahdollisimman korkealle. Liike teh-
    dään heti uudelleen. Vaativampi liike: rullaus selältä ylös + kerähyppy.
•   vatsallaan maassa selkälihaskeinunnat
•   joustovenyttelyt maassa taitossa ja haarataitossa
•   hartiavenytys hyppynaru käsissä:  käsien vienti kyynärpäät suorina edestä taakse ja takaisin 
    eteen

Voimistelukoulussa voi suorittaa STARA-merkin, joka on voimiste-
lun merkkijärjestelmän alkeismerkki.

Voimistelukoulussa voi pitkin kautta harjoitella alkeispassin ja al-
keisjatkopassin liikkeitä. Merkkisuoritusta varten voi varata oman 
harjoitustunnin. Lue lisää STARA-merkistä Voimisteluliiton sivuilta.

Muista 
Stara-

merkki!
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TUNTI 22 - STARA-MERKKI

Pakolliset liikkeet

1. Liikkumistaito: kanta pakaraan juoksu ja polvennosto juoksu
Kiinnitetään huomiota juoksun rytmiin sekä siihen, että pakarajuoksussa kanta osuu pakaraan ja 
polvennostojuoksuissa polvi nousee vaakatasoon. Voit ohjeistaa kädet liikkumaan vuorotahtiin tai 
vyötärölle. Kiinnitä huomiota vartalon kannatukseen. 

2. Liikkumistaito: karhukävely etu- ja takaperin
Kiinnitetään huomiota, että karhukävelyssä raajat pysyvät suorina ja kämmenet ovat lattiassa. 
Etu- ja takaperin liikkuessa varmistetaan, että jalat ja kädet liikkuvat vuorotahdissa. Merkkisuori-
tuksessa pyritään kävelemään muutama toisto molempiin suuntiin. 

3. Hyppy: yhdellä jalalla hyppy vanteesta toiseen (5 hyppyä) 
Asetetaan saliin vanteita, renkaita tai muotopaloja viiden jonoiksi. Lapset hyppivät yhdellä jalalla 
5 onnistunutta hyppyä vanteesta toiseen peräkkäin, ilman lattiakosketusta ylösnostetulla jalalla. 
Merkkisuoritus tehdään molemmilla jaloilla.

4. Hyppy: jännehyppy korokkeelta alas
Voimistelijat voivat hypätä korokkeelta, penkiltä tai palikan päältä. Tarkoitus on hypätä terävä 
jännehyppy ilmaan ja laskeutua hallitusti tasajalkaa lattialle. Kiinnitetään huomiota, että jalat ojen-
tuvat ja vartalolinja suoristuu hypyn aikana.  

5. Tasapaino: kukko-/ passé -asento
Liike suoritetaan molemmilla jaloilla.Varmistetaan, että tukijalka on suora, polvi nostettuna eteen 
vaakatasoon ja lantion asento säilyy linjassa. Asennon tulee pysyä kaksi sekuntia. Kädet voivat 
olla vapaavalintaisesti lanteilla, sivuilla tai ylös nostettuina. Huomioidaan ryhti ja asennon kanna-
tus.

6. Akrobatia: keinuminen kyykystä selälle x 3
Kiinnitetään huomiota, että voimistelija säilyttää keräasennon koko liikesarjan ajan. Keinuminen 
kyykystä selälle toistetaan yhtäjaksoisesti kolme kertaa. Voimistelijan tulee päästä keinahdukses-
ta kyykkyyn ilman käsitukea. Suoritus on hyväksytty, kun jalkapohjat koskettavat maata. Kädet on 
kiedottu jalkojen ympärille koko liikesarjan ajan. 

7. Akrobatia: aasinpotku
Liike suoritetaan ponnistamalla kyykystä käsien varaan niin, että kädet ovat suorina. Ponnistus 
voidaan toteuttaa tasa- tai vuoroponnistuksena. Kiinnitetään huomiota liikkeen hallintaan. Voimis-
telijan tulee saada koko paino käsien varaan hetkeksi. Suoritus hyväksytään, kun paino siirtyy 
jaloilta käsille hetkeksi, vaikka lantio ei nousisikaan olkapäiden kanssa samaan linjaan.

8. Liikkuvuus: eteentaivutus täysi-istunnasta
Kiinnitetään huomiota aloitusasennon ryhdikkyyteen. Taivutetaan rauhallisesti eteenpäin. Polvet 
pidetään suorina ja jalat yhdessä. Liike on onnistunut, kun voimistelija pysyy hallitusti liikkuvuus-
asennossa kaksi sekuntia niin, että polvet ovat painettuina lattiaan. 

STARA-merkin suorituksissa tulee panostaa puhtaisiin linjoihin ja laatuun. Palaute tulee 
muistaa antaa positiivisesti. Tilaisuuden tarkoitus on tarjota lapsille iloinen kokemus ja 
mahdollisuus oman oppimisen seurantaan. Merkkijärjestelmä voi kannustaa innokkaita 
lapsia myös kohti tavoitteellista harjoittelua. Stara-merkin suoritusvihko löytyy Voimiste-
luliiton sivuilta.
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Valinnaiset liikkeet

1. Tasapaino: polvivaaka
Kiinnitetään huomiota konttausasentoon. Lähtötilanteessa voimistelijalla on hartianlevyinen 
asento lattialla, vatsa kannatettuna ja jalat yhdessä. Ojennetaan vuorotellen molemmat jalat 
taakse suoriksi ja pysytään kannatetussa asennossa kaksi sekuntia. 

2. Liikkumistaito: sivulaukka molemmilla puolilla
Kiinnitetään huomiota laukan rytmiin ja siihen, että voimistelija liikkuu sivuttain hallitusti. Kädet 
voivat olla vapaavalintaisesti lanteilla tai sivuilla. Jalkojen tulee ojentua ilmalennon aikana sekä 
osua kevyesti yhteen.

3. Hyppy: esteen yli hyppy tasahypyllä x 3
Asetetaan saliin kolme estettä. Esteitä valittaessa tulee huomioida voimistelijoiden pituus – 
niiden tulee olla riittävän haasteelliset, mutta kuitenkin mahdolliset. Kiinnitetään huomiota nope-
aan tasaponnistukseen ja hallittuun alastuloon kahdelle jalalle. Hypyn ilmalennon aikana jalat 
vedetään koukkuun ja puristetaan yhteen. Kannustetaan voimistelijaa aktivoimaan kädet lisävoi-
man saamiseksi. 

4. Liikkuvuus: silta
Silta voidaan suorittaa taaksepäin taivuttamalla perusasennosta tai lähtöasento voi olla lattialla 
maaten. Tarkoitus on saada kädet hartioiden leveydelle ja kämmenet painetuiksi maahan. Jalat 
voivat olla erikseen tai yhdessä. Kiinnitetään huomiota siihen, että paino olisi hartioiden kohdalla. 
Hyväksyttävään suoritukseen riittää kuitenkin kannatettu silta, jossa kädet ovat suorina. 

5. Välineenkäsittely: naruhypyt eteenpäin x 5
Kiinnitetään huomiota siihen, että voimistelija ponnistaa yhtäjaksoisesti viisi kertaa ylöspäin ja 
naru pyörähtää jokaisella hypyllä jalkojen ali. Hyppelyn tulee olla kevyt ja ryhdin kannatettu.  

6. Välineenkäsittely: pallon heitto ja kiinniotto
Pallo heitetään kahdella kädellä ilmaan ja otetaan kiinni ilman ylimääräisiä askelia tai pompautuk-
sia. Yksi onnistunut suoritus riittää.

7. Vartalon voima ja hallinta: haarakulmanoja penkillä
Aloitusasennossa kädet nojaavat penkkiin ja jalat ovat penkin molemmin puolin maassa. Painoa 
siirretään käsien varaan, jonka jälkeen jalat nostetaan ilmaan. Tavoitteena on säilyttää hallittu 
vartalon asento ja jalat ilmassa kaksi sekuntia. 

8. Keskivartalon voima: kävely sivuttain jalat penkillä, kädet maassa
Asetetaan jalat penkille ja painetaan kämmenet lattiaan. Tavoite on liikkua sivusuunnassa mah-
dollisimman hallitusti. Kiinnitetään huomiota suoriin raajoihin ja vartalon hallintaan. Liike tehdään 
molempiin suuntiin muutaman askeleen verran.

9. Akrobatia: sivukuperkeikka
Liikkeeseen lähdetään selinmakuulta keräasennosta. Tavoitteena on kierähtää sivuttain hallitussa 
asennossa, jossa kädet on kiedottu jalkojen ympärille. Liike suoritetaan molemmin puolin.

10. Akrobatia: haarakuperkeikka
Aloitusasennossa voimistelija on haara-asennossa ja kämmenet ovat painettuina lattiaan. Var-
mistetaan, että voimistelija taittaa vartalon jalkojen etupuolelle, koukistaa kädet ja pyöristää nis-
kan sekä yläselän ennen kuperkeikkaa. Alastulo tapahtuu haara-asentoon. Tavoitteena on pitää 
jalat koko ajan ojennettuina. Suoritus on hyväksytty, kun kuperkeikan kierähdys on sulava.
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TUNTI 23 - JENNA ALAVAHTOLAN JALKATEKNIIKKA 

TAVOITTEET: 
• hyvä ryhti ja pitkä kaula kaikissa liikkeissä
• jalkatekniikka: voima- ja liikkuvuusliikkeitä

PRO-tunti - Jalkatekniikka ja liikkuvuus

Liikkumistavat

•   kissakävely
•   rapu
•   lisko
•   laukka
•   korkokenkäkävely

Jalkatekniikka

•   kävellään piirissä ”äidin korkokengillä” ja iskän 
    kumisaappailla (kantapäillä) 
•   kumisaappaissa ”tulee kylmä” = varpaat vedetään 
    kippuraan
•   kävellään korkokengillä polvet koukussa

Lattialiikkeitä

•   täysistunnassa nilkkojen ojennukset: varpaita yritetään taivuttaa maahan
•   selinmakuulla jalat kattoon ja nilkkojen ojennukset kauniiksi ruusunnupuksi 
    aukikierrossa
•   vatsallaan pyrstö + yläselän kannatus 
•   päinmakuulla aalto = yläselän aalto
•   pallo jalkojen välissä ylävartalon aalto
•   käsien käännöllä siltaan 
•   sillasta pois karhun kautta
•   hartialankku + pallon puristaminen + jalan ojennus     
•   eteentaivutuksesta käsien vienti, niskaseisonta ja takaisin eteen
•   sivuspagaatti ja kantapäiden nosto 

Liikkuvuus

•   merenneito: jalkaterän nosto ja kumpparilla nilkkojen vahvistus ja venytys
•   kumppari + pallo venytys
•   lonkankoukistajassa lantionkäännöt
•   kauris + pakara
•   iso pallo: joutsen käsillä
•   iso pallo: istuen, jalat ei mene lattiaan ja silmät kiinni

Jenna, millainen on hyvä ryhti?
Pitkä niska, joutsenkaula ja pitkät suorat jalat. 
Lisäksi tykkään, jos on kauniit joutsenkädet ja ”korkokengät”!

JENNA ALAVAHTOLA
joukkuevoimistelu
Olarin Voimistelijat

OVO Team

2010 MM 1.
2013 MM 2.
2017 MM 3.
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Voimistelukoulun tunneilla voi käyttää harjoitteita myös baletin puolelta. Näille sivuille on kerätty 
useita harjoitteita, joista voi valita omalle ryhmälle sopivimmat sarjat. 

Balettihippa:

Musiikilla liikutaan tietyllä tavalla, esim. chassé + polvennostohyppy pyörien (kuin leijaileva lehti). 
Yksi on hippa, joka ottaa muita kiinni. Kun hippa koskettaa, mennään harjoiteltuun asentoon, ku-
ten passé-tasapainoon. Muut voivat pelastaa kiinniotetun tekemällä saman asennon vastapäätä. 
Musiikin pysähtyessä kaikki pysähtyvät, kääntyvät peiliin päin ja laittavat silmät kiinni. Opettajan 
sanoessa asennon (esim. baletin ensimmäinen asento, kädet ja jalat) oppilaat koettavat tehdä 
pyydetyn asennon silmät kiinni. Leikki jatkuu musiikin taas soidessa. Liikkumistapaa ja hippaa voi 
vaihtaa joka pysähtymisen jälkeen.

Musiikki: On hyvä käyttää monipuolisia musiikkeja. Vaihtelevia musiikkeja löytyy mm. eri maiden 
kansanmusiikeista. Myös lasten lempimusiikkeja kannatta kysellä ja hyödyntää.

Liike ja improvisaatio:

Harjoitellaan valssimusiikilla jotakin liikettä yksinkertaisessa muodossa (esim. tendu). Musiikin 
vaihtuessa räväkämmäksi saa oppilas liikkua tilassa omalla tavallaan tanssien. Toistetaan muuta-
mia kertoja.

Balettimuseo

Balettimuseossa seisoo erilaisia balleriinapatsaita kauniissa asennoissaan. Yöllä paikalle saapuu 
balettikeijuja, jotka herättävät patsaat eloon kosketuksellaan. 

Oppilaista valitaan muutamia balettikeijuja, jotka asettuvat odottamaan vuoroaan reunalle. Loput 
asettuvat saliin balleriinapatsaiksi omavalintaisiin asentoihinsa. Musiikilla keijut lähtevät liikkeelle 
tanssien balleriinapatsaiden seassa balettimuseossa. Kun balettikeiju ei jaksa enää tanssia, hän 
valitsee yhden balleriinapatsaan ja koskettaa häntä nätisti. Balleriinapatsas herää kosketuksesta 
eloon ja lähtee tanssimaan. Balettikeiju taasen jää koskettamansa patsaan paikalle omaan asen-
toonsa.

Musiikkivinkki: Ballet Dance Company: Tsaikovsky: Swan Lake

TUNTI 24 - BALETTIHARJOITUKSIA

TAVOITTEET: 
• niskan ojennus pitkäksi ja hyvän ryhdin löytäminen
• jalkojen puhdas ojennustekniikka
• jalkojen aukikierron tunnistaminen ja harjoittaminen
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Baletin asennot

•   asennoissa ei vain seisota, vaan työskennellään koko kehon lihaksilla avaten, pidentäen ja 
    kohottaen kehoa.
•   asento rakennetaan alhaalta työntäen: ”työnnä itseäsi jalkapohjien kautta ylöspäin koko
    kehollasi”.
•   jalkapohjat maassa, paino jakautunut molempien jalkojen keskelle. Paino koko jalkapohjalla, 
    hiukan enemmän päkiällä ja varpailla.
•   polvet suorina, polven ojentajalihakset jännityksessä kohottaen ylöspäin.
•   sisäreidet työntävät kevyesti toisiaan vasten.
•   alavatsa jännityksessä, ylöspäin kohottaen, napa kevyesti kohti selkärankaa. Voi kuvitella, että 
    syvät vatsalihakset ulottuvat sisäreisiin, muodostaen yhteyden toisiinsa. 
•   lantio keskiasennossa, lonkankoukistajat suorina, lonkkaluunharjanteet samalla tasolla.
•   häntäluu osoittaa alaspäin, selkä kasvaa suorana ylöspäin luonnollisine kaarineen.
•   kylkikaaret rennosti silittäen alaspäin, hengityksen täytyy virrata vapaasti.
•   kohota rintakehää ylös ja eteenpäin, kuin aurinko kohoaisi tilaan. Solisluut avautuvat sivuille, 
    olkapäät rentoina.
•   aktivoidaan lapatuen lihakset. Lapaluiden kärkiä hiukan yhteen ja alaspäin, työntäen samalla 
    sivulle. Ajatuksena mahdollisimman leveä selkä. Kädet jatkavat linjaa selästä lähtien.
•   niska pitkänä, pää kelluen vapaana, leuka suorassa.
•   silmät auki ja loistaen kuin tähdet. 
•   ”Muista hiukan hymyillä, sinun on silloin helpompi hengittää.”

Valssi ja marssi

Valssimusiikilla liikutaan tilassa omalla tavalla tanssien. Liikelaatu on pehmeä, pyöreä ja keinu-
va. Marssimusiikilla liikelaatu vaihtuu teräväksi, iskeväksi ja kulmikkaaksi. Musiikin pysähtyessä 
oppilaat jähmettyvät hetkeksi paikoilleen, jonka jälkeen he etsivät itselleen läheltä parin. Ohjaaja 
sanoo jonkin muodon (esim. ympyrä, viisikulmio, neliö). Oppilaat yrittävät parin kanssa muodos-
taa kehoistaan yhdessä kyseisen muodon. Liike ja tanssi jatkuvat musiikilla.

Musiikkivinkki: Helsingin konservatorio: Tassutellen ja tanssien: Valssi ja Marssi

I asento II asento

V asento VI asento
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Nilkkasarja, tankosarja

Lämmitetään jalkapohjan ja nilkan lihakset. Alkuasento jalat kuudennessa asennossa tankoon 
päin.

•   16 x sirkushevoset: nilkan rullaukset, joissa toinen jalkapohja on kokonaan maassa ja toinen 
    relevé-asennossa päkiä maassa nilkkaa eteenpäin työntäen. Vaihto tapahtuu relevén kautta.
•   8 x plié: nostetaan kantapäät relevé-asentoon, suoristetaan polvet relevéen, lasketaan kan-
    nat maahan kannatetusti.
•   4 x aukikiertoon kääntö: käännetään jalat aukikiertoon ensimmäiseen asentoon, noustaan 
    relevé-asentoon, lasketaan kannat maahan kannatetusti samanaikaisesti kehoa kohottaen 
    ylöspäin, käännetään jalat takaisin kuudenteen asentoon.
•   8 - 16 x nopeat relevét kuudennessa asennossa, polvet suorina.
•   8 - 16 x nopeat relevét ensimmäisessä asennossa, polvet suorina.

Musiikkivinkki: 
Ballet goes pop volume 1: Modern Ballet Class Series, Warm up (Paradise 4/4 slower)

•   Hyvä ryhti, työntö jalkapohjien kautta koko kehon läpi ylöspäin.
•   Aktiivinen työskentely nilkan ja jalkapohjien lihaksia lämmittäen.
•   Nilkan linjaus suorassa.
•   Relevessä paino päkiällä, erityisesti 1. ja 2. varpaalla, pitkät varpaat lattiassa.

MUISTA
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Plié-tankosarja, sarjan voi tehdä myös keskilattialla

Jalkojen koukistus ja ojennus. Plién hyvä hallinta on perustana niin hypyille kuin pirueteillekin.

1. asennossa kaksi demi-pliétä. Plié on jalkojen sitkeä koukistus ja ojennus niin, että kannat py-
syvät maassa. Käsi kulkee ensimmäisen demi-plién aikana hengityksen (allongé) kautta toisesta 
asennosta perusasennon kautta ensimmäiseen. Toisella pliéllä käsi kulkee ensimmäisestä asen-
nosta takaisin toiseen. Yksi grand plié, isompi koukistus jaloista, asento painuu syvään kyykkyyn, 
jolloin kannat nousevat hiukan lattiasta ja paino siirtyy päkiöille. Käsi kulkee hengityksen kautta 
kolmanteen asentoon ja samaa reittiä takaisin toiseen asentoon. Viimeisenä eteentaivutus, joka 
alkaa käden hengityksellä ja vartalon pidennyksellä lattiasta ylöspäin. Iso taivutus eteen, paino 
pysyy enemmän varpailla, lähentäjiä puristetaan yhteen. Käsi kulkee hengityksen kautta toisesta 
asennosta kolmanteen ja ylöstulolla pysyy kolmannessa asennossa.

Vaihto tendun kautta baletin toiseen asentoon.

2. asennossa kaksi demi-pliétä samoilla käsillä kuin ensimmäisessä asennossa. Yksi grand plié, 
jossa kannat pysyvät maassa. Sivutaivutus, jossa yksi käsi pidennetään hengittäen toisesta 
asennosta kolmanteen ja taivutetaan kehoa sivulle pidentäen. Kyljet pitkät, kuin olisi kahden sei-
nän välissä. Paino pysyy molemmilla jaloilla, lantio ei liiku. Samaa reittiä noustaan takaisin ja käsi 
tulee toiseen asentoon. Tendu sivulle, tehdään pieni demi-rond eteen ja asetetaan jalat pidentäen 
neljänteen asentoon.

4. asennossa kaksi demi-pliétä samoilla käsillä kuin ensimmäisessä ja toisessa asennossa. Yksi 
plié kannat relevé-asentoon nostaen. Kannat tuodaan kannatetusti alas. Käsi liikkuu hengityksen 
kautta toisesta asennosta perusasennon kautta ensimmäiseen. Kantojen laskeutuessa alas käsi 
palaa takaisin toiseen asentoon. Pieni eteen- ja taaksetaivutus yläselällä. Käsi myötäilee hengit-
täen ylävartalon liikettä. Tendu eteen ja suljetaan 3. tai 5. asentoon suoralla polvella.

3. tai 5. asennossa kaksi demi-pliétä samoin käsiliikkein kuin 1., 2. ja 4. asennossa. Grand plié 
samoin käsin kuin 1. ja 2. asennossa. Taaksetaivutus alkaa käden liikkeellä. Käsi liikkuu toises-
ta asennosta perusasennon ja ensimmäisen asennon kautta kolmanteen asentoon. Koko keho 
pitenee, ja taivutus lähtee sormenpäistä. Pää on sivulle kääntyneenä ja selkä taivutetaan ylhäältä 
nikama nikamalta keskiselkään saakka. Hartiat ovat samalla linjalla. Noustaan takaisin suoraan 
asentoon ylös ja tehdään loppuun relevé-tasapaino kädet 3. asennossa. Imaistaan suorat jalat 
yhteen ristiin, päkiöitä lattiaan painaen, varpaat suorina.

Musiikkivinkki: 
Lisa Harris: Apres le Plie, music for ballet class: Plie 3/4 I Dreamed a Dream

•   Sitkeä ja venyvä liikelaatu, kuin kuminauha.
•   Ylösveto lattiasta jalkapohjien kautta kehoa ylöspäin
•   Ryhti: kiinnitetään huomiota lapaluiden asentoon. Rintakehästä nousee aurinko, joka 
    valaisee tilan.
•   Pehmeät kädet (kuin vedessä), energia sormenpäihin saakka. Ajatellaan, että kädet liikkuvat 
    selästä lähtien. 
•   Lantion asento keskellä, aukikierto syvältä lantiosta, lonkista rotaatio ulos, koko keho osallis-
    tuu työhön. Polvet ja varpaat samaan suuntaan (asennon hyvä linjaus on tärkeää). Huomioi-
    daan jalkapohjan asento lattiassa, sen tulee olla neutraali ja holvikaari ei saa pudota.
•   Hyvän aukikierron on säilyttävä koko liikkeen ajan.

MUISTA
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Battement tendu, tangossa tai keskilattialla

Jalka ojentuu pitäen koko ajan kosketuksen lattiaan, varvas maassa.

1.
Liike lähtee jalkojen kolmannesta asennosta, käsi ensimmäisessä asennossa.
Tendu	eteen	-	nilkka	flex	-	nilkka	ojentuu	-	sulje	3.	asentoon	eteen.
Sama toistetaan sivulle, mutta jalka sulkee taakse 3. asentoon. Käsi toisessa asennossa.
Sama toistetaan taakse, jalka sulkee taakse. Käsi kolmannessa asennossa.
Sama toistetaan vielä sivulle, mutta jalka sulkeutuu eteen 3. asentoon. Käsi toisessa asennossa.

2.
Tehdään kaksi tendua eteen sulkien eteen 3. asentoon. Käsi baletin 1. asennossa.
Sama toistetaan sivulle, sulkien ensin eteen 3. asentoon ja taakse 3. asentoon. Käsi baletin 
2.asennossa.
Sama toistetaan taakse, jalka sulkee taakse 3. asentoon. Käsi kolmannessa asennossa.
Sama toistetaan sivulle, sulkien ensin taakse 3. asentoon ja sitten eteen 3. asentoon. Käsi kol-
mannessa asennossa.

3.
Tendu eteen, suljetaan demi-plié 3. asentoon, kaksi nopeaa cou-de-pied’tä demi-pliéssä: jalka 
koukistettuna tukijalan nilkan korkeudelle, yksi cou-de-pie suljetaan taakse kolmanteen asentoon. 
Sama takaa, yksi cou-de-pied sulkien eteen kolmanteen asentoon. 
Tendu sivulle, tukijalka suoristuen tendun aikana, suljetaan demi-plié 3. asentoon taakse, kaksi 
nopeaa cou-de-pied’tä demi-pliéssä, takaa eteen 3. asentoon ja edestä taakse 3. asentoon.
Tendu taakse, tukijalka suoristuen tendun aikana, suljetaan demi-plié 3. asentoon taakse, kaksi 
nopeaa cou-de-pied’tä demi-pliéssä, takaa eteen 3. asentoon ja edestä taakse 3.asentoon.
Ojennetaan tendu sivulle, tukijalka suoristuen tendun aikana, suljetaan demi plie 3. asentoon 
eteen - kaksi nopeaa cou-de-pied´tä demi-pliéssä, edestä taakse 3. asentoon ja takaa eteen 
3.asentoon.

4.
Tendu eteen, imaistaan jalat yhteen relevé 3. asennossa ristissä, liu’utetaan jalat 3. asentoon 
jalkapohjat maahan. Käsi siirtyy 2. asennosta relevéetä imaistaessa 3. asentoon ja liu’ttaessa 
jalkapohjia maahan käsi palaa takaisin 2. asentoon.
Toistetaan sama sivulle, jalka imaistaan taakse relevé.
Toistetaan sama taakse, jalka imaistaan taakse relevé.
Toistetaan sama sivulle, jalka imaistaan eteen relevé.
Lopussa voi tehdä cou-de-pied tasapainon relevéssä edessä ja takana jalka.t

Musiikkivinkki: 
Ballet goes pop volume 1: Modern Ballet Class Series, (Battement tendu Gwb 4/4)

Rakettiojennukset

Seinästä tehtävät rakettiojennukset. Istutaan selkä suorana katse seinään päin jalat salmiakkia-
sennossa.	Jalkaterät	ovat	flexissä	ja	jalkapohjat	mahdollisimman	kiinni	seinässä.	Kädet	baletin	
kolmannessa asennossa. Ojennetaan jalat suoraksi varpaisiin saakka aukikierrossa ponnistaen 
seinästä vauhtia. Selkä pidetään suorana, kädet kolmannessa asennossa. Toistetaan muutamia 
kertoja. Liikkeeseen voi lisätä rakettilähtölaskennan: 3, 2, 1, ojennus. 
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•   Tukijalan tärkeys.
•   Tendu tehdään molemmilla jaloilla: toisen jalan ojentuessa eri suuntiin tukijalka työskentelee 
    työntäen lattiasta ylöspäin koko kehon läpi. Tekevän jalan sulkeutuessa asentoon tukijalka 
    työskentelee ylös ja tekevään jalkaan päin.
•   Lähentäjät, sisäreidet työskentelevät koko ajan aktiivisesti.
•   Mielikuva, jossa jalat lähtevät navasta saakka.
•   Kyljet yhtä pitkät ja ylävartalon kannatus pysyy, vaikka keskitytäänkin jalkojen liikkeeseen.
•   Jalkapohjien rullaus. Mielikuva, jossa jalkapohja nuolee lattiaa. Ojennukset aina päkiän kautta,   
    varpaat pitkinä.
•   Terävä ojennus - kuin raketti. Muistetaan sulkea jalka lihaksilla asentoon - ei hakaten, vaan 
     sulkien ja asettaen.

Battement tendu jeté, keskilattialla

Jalan matala heitto. Liike aloitetaan 3. asennosta oikea jalka edessä, vasen takana. Kädet 1. 
asennossa.

Ojennetaan terävästi oikea jalka jeté eteen, laskeudutaan 4. asentoon demi-plié, ojennetaan 
vasen jalka taakse jeté, suljetaan taakse. 

Oikean jalan terävä jeté eteen sulkien eteen.

Sama sivulle jeté sulkien taakse. Kädet toiseen asentoon.

Sama taakse jeté sulkien taakse. Kädet kolmanteen asentoon.

Kädet kiertävät sivukautta ympyrän toiseen asentoon.

Sama toistetaan aloittaen vasemmalla jalalla, terävä jeté eteen.

Oikea jalka sivulle jeté, demi-plié 2. asennossa, samalla painon siirto, ojennetaan vasen jalka 
jeté sivulle, suljetaan 1. asentoon. Kädet toisessa asennossa.

Sama aloittaen vasemmalla jalalla, jeté sivulle.

Lopussa tasapaino oikea jalka aloittaen cou-de-piéd edessä. Kädet perusasennossa, nostetaan 
jalka passé asentoon, varvas aukikierrossa polven korkeudelle. Kädet 1. asennossa, ojennetaan 
jalka taakse ja samaan aikaan kädet liikkuvat 2. asentoon, lasketaan jalka alas sulkien tendun 
kautta 1. asentoon. Sama toistetaan vasemmalla jalalla.

Musiikkivinkki: Aly Tejas: Music for Ballet Class 3- Dance: Tendu Plie 4/4

•  terävä, sähäkkä liikelaatu.
• kertaa battement tendun periaatteet.

MUISTA

MUISTA
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Nopeat battement tendu jetét ja hypyt, sauté kääntyen, 
keskilattialla

Iskevät jetét sivulle, aksentti jalan sulussa.

8 x jeté sivulle oikealla jalalla, sama vasemmalla. Kädet toisessa tai kolmannessa asennossa 
pysyen.

4 x jeté sivulle oikealla jalalla, sama vasemmalla.

2 x jeté sivulle oikealla jalalla, sama vasemmalla.

1 jeté sivulle kolme kertaa vaihtuen oikea, vasen, oikea.

Demi-plié, joka on aloitus sauté-hypyille. Kolme hyppyä etusuuntaan kahden jalan ponnistuksella 
suoraan ylöspäin keskittyen erityisesti jalkapohjan rullaukseen ja nilkan ojennukseen.

Neljännellä hypyllä neljäsosakäännös sivusuuntaan oikean kautta. Toistetaan samat kolme hyp-
pyä sivusuuntaan ja käännytään neljännellä hypyllä neljäsosa käännös takasuuntaan. 

Toistetaan samat kolme hyppyä takasuuntaan ja käännytään neljännellä hypyllä neljäsosakään-
nös oikean kautta sivusuuntaan vasemmalle. 

Toistetaan samat kolme hyppyä sivusuuntaan ja käännytään neljännellä hypyllä oikean kautta 
etusuuntaan.

Toistetaan samat kolme hyppyä etusuuntaan ja käännytään neljännellä hypyllä puolikas käännös 
takasuuntaan.

Toistetaan samat kolme hyppyä takasuuntaan ja käännytään neljännellä hypyllä oikean kautta 
puolikas käännös etusuuntaan.

Toistetaan samat kolme hyppyä etusuuntaan ja viimeisenä käännytään koko kierros oikean kaut-
ta ympäri etusuuntaan.

Toistetaan sama aloittaen jetét vasemmalla jalalla ja hypyt kääntyen vasemman kautta ympäri.

Musiikkivinkki: Robert Long: Ballet Class Music, Ballet Etudes: Sautes

•   Työnnä itseäsi lattian kautta ylöspäin koko sarjan ajan.
•   Pidä lantio neutraalissa asennossa. Lantio vahvana ja paikoillaan.
•   Kiinnitä huomiota aukikiertoon.
•   Jeté sivulle, oman aukikierron mukaan (usein hiukan etuviistoon).
•   Tee jeté molemmilla jaloilla avaten ja sulkien.
•   Huomioi sisäreisien ja lähentäjälihasten käyttö.
•   Hypyissä ponnistus suoraan ylöspäin, jalkojen rullaukseen keskittyen. 
•   Kannat demi-pliéssä, hypyn ponnistuksessa maassa.

MUISTA
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Pikkuhyppysarja, keskilattialla

•   8 pikkuhyppyä baletin 1. asennossa. Kädet perusasennossa.
•   8 pikkuhyppyä 2. asennossa. Kädet perusasennossa
•   8 changement de pieds, hypätään 3. tai 5. asentoon, jossa jalat vaihtavat nopeasti paikkaa 
    edestä taakse, takaa eteen takaisin aina 3. asentoon. Kädet 1. asennossa
•   4 pas échappé jeté -hyppyä, jalat avautuvat 3. tai 5. asennosta 2. asentoon sulkien takaisin 
    3. asentoon. Jalat vaihtuvat edestä taakse ja takaa eteen. Kädet 1. asennosta 2. ja takaisin 1. 
    asentoon jalkojen liikkeen mukaan.
•   Sama sarja vasemmalla jalalla aloittaen, jolloin 8 changement-hyppyä tulee ensin vasen jalka 
    eteen ja échappé-hypyissä vasen jalka liikkuu ensin edestä 2. asennon kautta taakse.

Musiikkivinkki: Robert Long: Ballet Class Music, Ballet Etudes: Warm up jumps

•   Vahva lantio, hyvä ryhti.
•   Huomioitava sisäreisien ja lähentäjälihasten käyttö.
•   Hypyissä ponnistus suoraan ylöspäin ajatellen jalkojen rullausta. 
•   Kannat demi-pliéssä, hypyn ponnistuksessa, maassa.
•   Ajateltava jalkojen aukikiertoa.
•   Pehmeät kädet, vahvat jalat. Käsiä ei tarvitse jännittää, selän lapaluiden puolella tuki.

MUISTA
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