JNV:N JOUKKUEVOIMISTELIJAN TAITOPORTAAT
PERUSASENTO

AKROBATIA

JALKALIIKKEET

TASAPAINOT

VARTALON LIIKKEET

HYPYT

VOIMALIIKKEET

LIIKKUVUUSLIIKKEET

KÄSILIIKKEET

ASKELIKOT JA HYPPELYT

JNV:N HUIPPUVOIMISTELIJA

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

Yhdistäminen
vartalon liikkeisiin

HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

• Koreografian Ilmaisu vartalon avulla

• Kiertohypyt
• Kaikki B-hypyt: räjähtävä ponnistus, nopea muotoon meno,
hallittu alastulo suoralla selällä
• Taaksetaivuttavat hypyt
• Eteentaivuttavat/kallistavat hypyt
• Taivuttavat hypyt: Lantion keskiasento ponnistuksessa,
vartalon hallinta muodossa, alastulo suoralla selällä
• Kaarihypyt, pyörivät hypyt
• Valssihyppy
• Kaarihypyt & pyörivät hypyt: ponnistuksen tekniikka
• Variaatiot
• Tasaponnisteiset hypyt: Lantion asento ponnistuksessa
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HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

Puhtaan lantion ja tukijalan asennon säilyttäminen,
tasapainokyky

Vartalon liikkeet
liikkuen

Sujuva yhdistäminen, tarvittavien ydinkohtien
säilyttäminen, hengityksellä sitominen

Tuplarengas/
kokorengas

Lantion asento hypyn ponnistuksessa, vartalon
hallinta muodossa, alastulo suoralla selällä

Puhdas liikerata, räjähtävän nopea suoritus

Liikelaajuuden
lisääminen

Puhtaan lantion ja tukijalan asennon säilyttäminen,
tasapainokyky

Vartalon liikkeet
varioiden

Sujuva variointi, tarvittavien ydinkohtien
säilyttäminen, hengityksellä sitominen

Kaariharppa

Tukijalan jalkaterän käyttö ja pyöriminen paino
päkiän kautta, jalan ja vartalon heiton ajoitus, piruetin
variaatiot, eri muodot

Yhdistettynä eri
liikesukuihin

Sujuva yhdistäminen, tarvittavien ydinkohtien
säilyttäminen, hengityksellä sitominen

Ponnistusvoimaharjoitteet

Puhdas liikerata, räjähtävän nopea suoritus

Illuusio

Vauhdinoton pitkä + nopea askel, harjaus jalan
vierestä, vartalon hallinta ilmalennon aikana,
kiintopiste + käsien käyttö

Syvien/
alavatsalihasten
nopeusvoima

Käännehyppy

Hyppy ensin ylös lantio suorassa, nopea käännös,
nopea etujalan nosto

Harpparengas ilman
taivutusta

Vauhti, lantion asento ilmalennossa, takalan ajoitus,
etujalan pidennys ponnistuksessa

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ
• Vaikeammat tasapainoyhdistelmät (etu-sivu-takasuuntien sekoittaminen)
• Yhdistäminen eri liikesukuihin
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YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

Jalanheitot (joka
suuntaan) seisten ja
liikkuen

Lantion asento, tukijalan työ

Pystyvaaka

Vahva tukijalka (polvinivel keskilinjassa), lantion
asennon hallinta, yläjalan pakaran ja takareiden
käyttö

Vartalon liikkeet
liikkuen

Sujuva yhdistäminen, tarvittavien ydinkohtien
säilyttäminen, hengityksellä sitominen

Harppa

Vauhti, etujalan harjauksen ja takajalan noston
synkronointi, vartalon hallinta, käsien käytön variointi

Etunojapunnerrus

Lapatuki koko matkan, hallinta keskivartalosta (suora
linja), kyynärpäiden linjaus

Etuspagaateissa
taaksetaivutukset

Lantio keskiasennossa, yläselän taivutus

Rond de

Lantion asento, aukikierto koko matkan, tukijalasta
kannatus

Tiltti/kellistys

Vahva tukijalka, lantio keskilinjassa etu-takasuunnassa ja vartalon vahva kallistus sivulle

Vartalon liikkeet
varioiden

Sujuva variointi, tarvittavien ydinkohtien
säilyttäminen, hengityksellä sitominen

Lihasten aktivointijärjestys alavatsasta lähtien

Etuspagaateissa
kierrot

Lantio keskiasennossa, yläselän kierto

Illuusion
apuharjoitteet

Tukijalan jalkaterän käyttö ja pyörimisessä paino
päkiän kautta

Yhdistettynä eri
liikesukuihin

Sujuva yhdistäminen, tarvittavien ydinkohtien
säilyttäminen, hengityksellä sitominen

Tasaponnisteinen
kauris

Lantion asento apuhypyn ja tasaponnisteisen hypyn
välissä, vartalon hallinta muodossa, alastulo suoralla
selällä

Syvät keskivartalon
lihakset aisteja
häiriten (esim.
tasapainolaudat,
patjat, jättipallot)

Liikepuhtaus, keskivartalon hyvän asennon hallinta

Lantion kannatus, aukikierretyt ja ojennetut jalat,
rullaava liikkuminen

Harjaus, ponnistavan jalan nopea työntö + koukistus,
vartalon hallittu liike ilmalennon aikana

Vatsalihasliikkeet

Jalkaliikesarjat
liikkuen

Etukasakka
etukallistuksella

• Arabesque päkiällä eri suuntiin
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YDINKOHDAT

Eteen siltakaato

Hallinta alasmenossa ja ylösnousussa, jalkojen
puhdas liikerata, liikerytmi

Taakse siltakaato

Hallinta alasmenossa ja ylösnousussa, jalkojen
puhdas liikerata, liikerytmi

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ
•
•
•
•
•
•

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

Käsivarsien
käännöt, kierrot,
aallot

Kannatus lavoista ja yläselästä, hartioiden rentoutus

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ
• Niskan keskiasento
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Siltakaatojen variaatiot
Käsilläkävely
Ponnistus kyykystä käsinseisontaan
Kyynärkärrynpyörä
Kärrynpyörän variaatiot
Kärrynpyörä penkillä/puomilla
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• Vipu
• Harppa kierrolla

YDINLIIKE

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

YDINLIIKE

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

• Ikkunavaaka
• Ristivaaka

•
•
•
•
•
•
•
•

Lattialla
ristivaakaotteella
venytykset

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

• Selän isot kiertoliikkeet
• Selkärangan aaltomaiset liikkeet

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

Jalan nosto eteen,
sivulle ja taakse
(jeté)

Lantion asento, tukijalan työ

Etutasapaino
kädellä avustettuna

Lantio hallittuna keskilinjassa (etu-taka ja
sivusuunnassa), tukijalan vahva työskentely

Aaltoliike sivulle

Ketteryys, lantion ja keskivartalon asento

Etuspagaati maassa

Ojennettu ja aukikierretty jalka, vartalon kannatus,
vauhdikas & rento heitto

Lapatuki koko matkan, hallinta keskivartalosta (suora
linja), kyynärpäiden linjaus

Viennin ja kierron yhdistelmä, sitkeä lavoista lähtevä
liike, jota käsivarsi seuraa

Suoran jalan heitot
(joka suuntaan)
lattialla

Punnerrus polvet
maassa: tekniikka

Lonkkaluut vierekkäin, lantio keskiasennossa,
alavatsan kannatus (etureiden ja alavatsan välissä
tilaa)

Kahdeksikkoliikkeet

Nopea nousu vahvan tukijalan päälle, lantion asento,
pyörimisakseli ylös
Lantio hallittuna keskilinjassa, tukijalka vahva ja
aukikierretty, yläjalka aukikierretty

Selkälihasliike:
tekniikka

Pitkä selkä, katse maahan (pitkä niska)

Tasapaino sisä- ja
aukikiertäjien välillä

Vauhtiviennit

Sivutasapaino
kädellä avustettuna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akrobatialiikkeet

Passé-piruetti 360°

Liike alkaa pystyrentoudella ja pysyy kahden seinän
välissä, jalat vahvasti aukikierrettyinä, lantiojohtoinen
virtaava sivuttaisliike, painonsiirron käyttö

Liike alkaa venytyksen kautta ja jatkuu heittoon
(impulssi), josta hiipuu ja hidastuu venytykseen.
Huom. painovoiman ja rentouden käyttö!

Istumaannousu:
tekniikka

Selkärangan sitkeä rullaus nikama nikamalta

Jalanheitot maksimi- Lonkkaluut vierekkäin + lantio keskiasennossa
liikkuvuudella

Sujuva yhdistäminen, painovoiman ja rentouden
käyttö

Kylkitaivutukset
lattialla ja seisten:
tekniikka

Liike kahden seinän välissä, taivutuksesta
selkärangan pidennys

Päinmakuulla
taaksetaivutus
(B-flex)

Käsiliikkeet
yhdistettynä eri
liikesukuihin

Jalkojen
ojennusliikkeet

Pitkät jalat, vahvat ojennukset, aukikierto

Yhden jalan plié

Jalan linjaus (polvi 2. varpaan suuntaan), paino
jalkaterän 3 tukipisteen päällä, lantio tasassa,
ylösnousu vahvasti vatsasta ja pakaran alta, polvi
ojentuu sitkeästi viimeisenä

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

• Jalan heitot rengasmuodossa taakse
• Jalan heitot seisten

Vauhtiheitto
otsatasossa

Liike alkaa venytyksestä, heittovaiheessa
painovoiman, rentouden ja jalkojen käyttö, lopetus
venytykseen

Aaltoliike eteen

Liike lähtee pliéstä lantion käännöllä eteen, liikkeen
virtaus kaikkiin vartalon osiin, hengityksen käyttö

• Piqué-piruetti
• Yhdellä jalalla seisten plié ja relevé

Lentohyppy eteen, etujalka 45°
Polvennosto 180°
Harppa
Kauris
Apuhyppy + tasahyppy
Vaihtoaskel + eteenpäin menevä hyppy
Varsa 360°
Etukasakka ilman kallistusta
Saksaushyppy
Näpäys etujalka 45°

• Selän isot kiertoliikkeet
• Selkärangan aaltomaiset liikkeet
• Etu-ylispagaati

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

Kärrynpyörä
vauhdista/laukasta

Liikerytmi, vauhdin säilytys, nopea ylösnousu

Plié III-IV-V

Polvien linjaus, lantion asento, aukikierto

Lantion asennon hallinta, tukijalan hallinta, lonkasta
aukikierretty vapaa jalka koko matkan

Jalan täydellinen harjaus eteen, vartalon neliön
säilyminen, käsien käyttö, lantion nosto

Lantion yläreuna käännetty eteen, lonkkaluut
vierekkäin, alaselkä suora

Aaltoliike taakse

Lonkkaluut vierekkäin, alavatsan kannatus (etureiden
ja alavatsan välissä tilaa), lantion painaminen lähelle
maata

Hyppely oman
akselin ympäri

Sujuva rytmikäs pyöriminen, puhdas jalkatyö

Lantion asento apuhypyn ja tasaponnisteisen hypyn
välissä, käsien käyttö, räjähtävä ponnistus

Varsa 360°

Vauhti ponnistukseen, hallittu pyöriminen ilmalennon
aikana, hallittu alastulo

Kulmanojassa
hartiavenytys
("pyramidi")

Hartiakulma mahdollisimman iso, kainaloiden
työntäminen kohti maata

Painonsiirto, rytmitys, aukikierto

Nopea nousu vahvan tukijalan päälle, lantion asento,
pyörimisakseli ylös

Apuhyppy +
tasahyppy

Kolmiaskel

Passé-piruetti 180°

Liikkeessä lantion yläreunan kääntö eteen (lähtö),
ja lantion kääntö takaisin keskiasentoon, aaltoliike
virtaa kaikkiin vartalon osiin

Lonkankoukistaja
vartalo pystyssä

Ojennetut jalat, aukikierto

Lantion asennon hallinta, tukijalan hallinta, vapaa
jalka aukikierretty

Vauhti, ponnistavan jalan työntö ja täydellinen
ojennus ponnistuksen lopussa, vartalon hallinta
alastulossa

•
•
•
•

Heilurit ja näpsyt

Pito arabesqueasennoissa, vapaa
jalka 90°

Harppa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Takareisivenytys
(yläosa)

Suora hartialinja, lantio käsien päällä, keskivartalon
kannatus

Lantion yläreuna kääntyy eteen (selkäkoonto) tai
sivulle (kylkikoonto) aktiivisen,sitkeän lihastyön
johdosta

Lentohyppy eteen,
etujalka 45°

Käsinseisonta
vauhdista seinää
vasten

Kylkikoonto,
selkäkoonto

Varpaat edellä, aukikierto, takajalan työntö

Harjaus maata pitkin, aukikierto

Tourlan arabesqueasennossa, vapaa
jalka 45°

Vaihtoaskel

Tendu taakse

Hallittu ja siisti taaksetaivutus (yläselkä ja hartiat
ensin), vahva ja hallittu nousu keskivartalosta/
vatsasta, kädet korvien vieressä

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ
•
•
•
•

Painonsiirrot
Jalan nosto eteen-sivulle-taakse seisten
Jalan heitot taakse konttausasennossa
Jalan heitot lattialla

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ
• Etu- ja sivupassé + vartalonliike
• Tasapainot vapaa jalka koukussa (etu, sivu)

Liikkeen pysäytys yläasentoon (=hallinta), kohotus
vatsasta (=taivutus yläselästä, ei alaselästä)

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ
•
•
•
•

Vauhtiheitto
nuolitasossa

Liike alkaa venytyksestä, heittovaiheissa (2)
painovoiman, rentouden ja jalkojen käyttö, vatsan
kannatus heitossa, lopetus venytykseen

Pystyrentous

Lantion kääntö, liike pystylinjassa, jalkojen jousto,
alaselän pyöristyminen, hartioiden rentoutuminen ja
liikkeen heijastuminen niskaan, lopetus virtaavasti
ojennukseen

• Syöksyt taakse
• Kallistus sivulle ja taakse (lantion asento stabiili!)

•
•
•
•
•
•
•

Saksaushyppy
Vaihtoaskel + eteenpäin menevä hyppy
Polvennosto 180°
Etukasakka ilman kallistusta
Kauris
Näpäys 45°

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

YDINLIIKE

Polven stabilointi

Ei yli- eikä aliojennusta, polven linjaus 1.–2. varpaan
suuntaan

Sujuvuus

Jalan nostot lattialla

Ojennettu ja aukikierretty jalka, vartalon kannatus

Lantion käännöt

Taaksekuperkeikka

Pyöreä selkä, vauhti, työntö molemmilla käsillä
kyykkyyn

Passé-nostot
seisten ja kävellen

Lantion asennon hallinta, aukikierto lonkasta
(sitkeästi koko matkan), tukijalan hallinta

Kahden tasapainon
yhdistäminen

Tukilinja, sujuva yhdistäminen, tasapainon nopea
löytäminen, lantion asennon hallinta

Lantio kääntyy etu-taka-suunnassa sekä
sivuttaissuunnassa sitkeästi lihaksia käyttäen,
lantion & rintakehän & kaularangan "pallojen"
liikkeen eriyttäminen

Onnistunut pyöriminen, hallittu alastulo, polvien
linjaus alastulossa

Selkärangan pidentäminen, rintaranka suorassa

Harjaus maata pitkin, aukikierto

Tukilinja, kanta johtaa, lantion asennon säilyttäminen,
tukijalan kohotus/työskentely takareisi-pakara

Tasahyppy 180°

Tendu eteen/sivulle

Tourlan sivupassémuodossa

Pitkät kyljet ja pallea
sisään

Etukuperkeikan
variaatiot ja
yhdistelmät

Harppa

Varioidut
kierähdykset eri
akselien ympäri

Liikenopeus, liikerytmi, ryhti ja jalkatekniikka säilyy
laadukkaana koko liikkeen ajan

Lantio keskellä, koko vartalo/selkä taipuu tasaisesti
ja hallittua liikkuvuutta käyttäen, lähtö ja poistulo
venytyksen kautta

Vauhti, ojennetut jalat ilmalennon aikana, vartalon
hallinta ilmalennon aikana

Polvennosto

Ponnistavan jalan työntö + täydellinen ojennus
ponnistuksen lopussa, vauhdin + käsien käyttö

•
•
•
•
•
•
•
•

Kärrynpyörä

Lantion paino käsien päällä, keskivartalon hallinta
(selkä suorana, ei notkoa eikä lantion taittoa),
liikerytmi, liikenopeus

Siltakävely

YDINKOHDAT
Alavatsan tuen käyttö, lantion käännöt,
lonkankoukistajan liikkuvuus

HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ
•
•
•
•
•

Erilaiset kävelyt, juoksut, hyppelyt
Tasapaino jalkaterän päällä
Painonsiirto päkiä-kanta, ulkosyrjä-sisäsyrjä
Suorassa seisominen
Selän pidennys-pyöristys eri lähtöasennoista

3
YDINLIIKE

YDINKOHDAT

Selkärangan pidennys, pitkä niska

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ
• Erilaiset kävelyt, juoksut, hyppelyt
• Selän pidennys-pyöristys eri lähtöasennoissa

2
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• Plié III
• Jalkaterän käyttö ja rullaukset seisten
• Painonsiirrot

Suora hartialinja (paino käsien päällä), ketterä
liikkuminen

Taivutukset eteen,
taakse, sivulle
Kallistukset eteen

Lantion kallistus eteen, vartalo ja selkä suorana,
ojennettu ja kannateltu asento

Syöksyt eteen ja
sivulle

Lantion asento stabiili suhteessa ylävartaloon, pitkät
kyljet, suora ja ojennettu syöksylinja

Koonto (vatsa)

Alavatsan aktiivinen lihastyö, lantion yläreunan
kallistuminen taakse, alaselän pyöristyminen

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

•
•
•
•
•

• Kallistus sivulle ja taakse (lantion asento stabiili suhteessa ylävartaloon)

Päälläseisonta
Nojaliikkeiden yhdistäminen eri sarjoihin
Käsinseisonta
Sillassa painonsiirrot (jalat-kädet)
Silta puolapuiden/seinän kautta alas/ylös

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Puolapuilla suorin jaloin linkkuveitset
Jalkojen ojennusliikkeet
Tukkipyörintä kupilla & kaarella
Nojat: etu, taka, sivu
Kulmaistunta
Hyppelyt, hypyt
Niskaseisonta
Kyykkykävelyt

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

Sivuspagaati
Lantio keskiasennossa polvien välissä
(+haarapuikkaukset)

Viennit

Hallittu venyvä liike, heijastuu vartaloon/vartalosta,
suuntien (otsa-, nuoli-, viisto-,vaakasot) hallinta

Tanajuoksu

Jalkojen ojennus, aukikierto, jousto

Lonkankoukistajavenytys vartalo
alhaalla

Lonkkaluut vierekkäin, lantion painaminen lähelle
maata

Heilautukset ja
heitot

Lähtö venytyksestä, lopetus venytykseen,
painovoiman ja rentouden käyttö, heijastus vartaloon
ja jalkoihin

Ristiaskel notkuen

Jousto, rytmi, aukikierto
Paino 1.–2. varpaalla, korkea relevé, ajatus ylöspäin
astumisesta

Silta jalat suorina

Paino käsien päällä, selän taipuminen myös
yläselästä

Käsivarren nosto ja
pehmennys

Lavoista lähtevä liike, hallittu pehmennys
kyynärnivelestä, ranne ja sormet jatkavat venyvästi
käsivarren linjaa, liike heijastuu vartaloon

Päkiäkävely
suorin polvin ja
koukkupolvin
Useamman
hyppelyn
yhdistelmät

Rytmitys, sujuvuus

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

X-hyppy
Kauris
Kerähyppy
Varsa

Lentohyppely
Nopeuden vaihtelut
Suunnanvaihdokset
Yhdistäminen eri liikesukuihin
Monipuoliset yhdistelmät

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

Kyynärsilta
Sisä- ja ulkokiertäjä
Takareisivenytys (yläosa)
Lonkankoukistajan yläosa ("kankkis")
Pyramidi (hartiat)
Selän isot kiertoliikkeet
Lapakäännöt/rotaatiot
Selkärangan aaltomaiset liikkeet
Alaselän venytys (”kotilo”)

•
•
•
•

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

Kierrot
Aaltoliikkeet eteen-taakse
Aaltoliikkeet alas-ylös
Käsiliikkeet yhdistettynä eri liikesukuihin

•
•
•
•
•
•
•

Vartalon liikkeiden yhdistäminen
Tasahyppy pyörien
Gogo-hyppely
Notkuaskel
Lentohyppely
Vaihtoaskel
Kolmiaskel

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

YDINLIIKE

YDINKOHDAT

HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

Kuperkeikka

Niska ensimmäisenä maahan, jalkojen nopea
suoristus-koukistus, nousu ilman käsiä

Plié I-II-VI

Polvien linjaus, lantion asento, lihastyö

Lähtö ojennuksesta, rentoutuksessa ylävartalon
rentoutus pystylinjassa, lantion käännön harjoittelu

Puolapuilla suorin
jaloin linkkuveitset

Sammakko-venytys
toinen jalka suorana

Jännitys-venytysrentoutus

Raajat ojennettu ilmassa, jäntevä ja hallittu
kieriminen

Tukkipyörintä kupilla
& kaarella

Eteentaivutus
seisten

Polvet ojennettuina

Lantion asento, kantojen puristaminen yhteen, pitkä
keskivartalo

Lähtö seisten venytyksestä, käsistä päin sulaminen
ylhäältä alas

Selkeä kuppi & kaari, jalat ja kädet ilmassa

Relevé

Kanta johtaa, lantion asennon säilyttäminen, tukijalan
kohotus/työskentely takareisi-pakara

Vartalon
rentouttaminen

Selkeät erot näiden kolmen välillä, liike koko
käsivarresta, painovoiman ja rentouden käyttö,
liikkeen heijastuminen vartaloon

Tourlan etupassémuodossa

Työntö-veto
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Vaaka

Sitkeästi lihaksia käyttäen, lantion & rintakehän &
kaularangan "pallojen" liikkeen eriyttäminen

Kulmaistunta

Suora selkä, ojennetut jalat

Linnunpesä

Suoliluut maassa, polvet yhdessä, hartiat alhaalla

Käsinseisonta

Suora linja, vahva tuki lavoista

Sivupassé

Lantion asento, suorat kyljet, jalkapohjan 3
tukipistettä

Jalkojen
ojennusliikkeet

Pitkät jalat, vahvat ojennukset, aukikierto

Salmiakkiasentoon
käännöt
selinmakuulla

Selkä maassa, liike ulkokiertäjistä, palautus parallellinjaan

Liike lavoista asti, koko käsivarsi aktiivinen,
painovoiman ja rentouden käyttö, liikkeen heijasteet
vartaloon, eri suuntien ja tasojen hahmottaminen

• Polven ja nilkan koukistus-ojennus seisten
• Jalkaterän käyttö ja rullaukset seisten
• Tendu eteen/sivulle

Vahva tukilinja, vartalon hallinnan ja neliön
säilyminen, yläselän kannatus

Selän notkistukset

Päkiällä kyykkyynylös

Tukilinja, korkeat päkiät säilyvät, liike tasainen ja
hallittu, vartalo kannatettu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lantio polvien välissä, suora selkä

Lantion asennon hallinta, aukikierto lonkasta
(sitkeästi koko matkan), tukijalan hallinta

Pystyrentouden
alkeet

Laskeutuminen hallitusti, nosto jalat yhdessä suorina

Passé-asento ja
-viennit

Tukijalan kohotus/työskentely (takareisi-pakara),
vartalon hallinnan ja vartalon neliön säilyminen

Tukkipyörintä

Pieni jalan nosto
eteen ja taakse
(parallel)

Akilles
(kyykkykävelyt ym.)

Polvet, varpaat ja kannat yhdessä, kannat maassa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YDINLIIKE

Niskaseisonta

Suora linja yläselästä jalkoihin (ei taittoa lantiosta),
kannat yhdessä, nilkat ojennettu

Silta

Suora hartialinja (paino käsien päällä), jalat yhdessä,
polvien ojennus

Päälläseisonta
helpotettuna

Pään ja käsien kolmio, keskivartalon kannatus
(=selkä suorana, kyljet yhtä pitkinä)

Kenokäsinseisonta

Suora hartialinja, lantio käsien päällä, keskivartalon
kannatus

•
•
•
•

Tasapaino jalkaterän Jalkaterän 3 painopistettä, jalkaterän linjaus
päällä
Suorassa
seisominen

• Päkiäpyörähdys, paino molemmilla jaloilla
• Plié helpoissa tasapainoasennoissa
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Selän pyöristykset ja Sitkeästi lihaksia käyttäen, lantion & rintakehän &
taivutukset
kaularangan "pallojen" liikkeen eriyttäminen
MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ
• Kierrot
• Työnnöt

Tasahyppy
Yhden jalan hyppy
Ojan yli -hyppy
Vuoroloikat (joka jalalle)
Tasahypyt paikallaan + pyörien
Varsahyppelyt
Tasahypyt eri suuntiin
Yhden jalan kinkat eteen + taakse + sivuille
Tasahypyt korokkeille/korokkeilta
Yhden jalan hypyt paikallaan + pyörien
Juoksusta esteen yli hypyt
Tasahypystä yhdelle jalalle alastulo
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•
•
•
•

• Käsiliikkeiden yhdistäminen tasapainoihin
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Painonsiirto päkiäkanta, eri syrjät

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

Lonkankoukistaja-venytys toispolviseisonnassa
Selkärangan aaltomaiset liikkeet
Selän isot kiertoliikkeet
Polvisilta
Etuspagaati maassa
Päinmakuulla taaksetaivutus (B-flex)
Sivu-ylispagaati
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Kierrot
Aaltoliikkeet eteen-taakse
Aaltoliikkeet alas-ylös
Käsiliikkeet yhdistettynä eri liikesukuihin
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•
•
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•
•
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Kärrynpyörä viivaa pitkin
Kyynärsiltakaato eteen ja taakse
Kyynärsiltakaato taaksepäin “viisarilla”
Yhden käden kärrynpyörä

Akrobatialiikkeet
Jalkojen ojennusliikkeet
Punnerrus polvet maassa
Niskaseisonta ilman käsiä
Selkälihasliike
Hyppelyt, hypyt
Istumaannousu
Kyykkykävelyt
Kylkitaivutukset lattialla ja seisten
Syvien vatsalihasten aktivointi ja harjoittaminen
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Lantion
keskiasennon
hakeminen

Kierrot
Aaltoliikkeet eteen-taakse
Aaltoliikkeet alas-ylös
Käsiliikkeet yhdistettynä eri liikesukuihin
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Rintaseisonta
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•
•
•
•
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• Hyppelyt, hypyt
• Kyykkykävelyt

Yläkautta siltaan
meno + poistulo

• Lavat aktiivisiksi: Käsivarsien käännöt, kierrot, aallot

Hallittu liike, taipuminen tasaisesti
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Päälläseisonta ilman Pään ja käsien kolmio, keskivartalon kannatus, suora
tukea
linja yläselästä jalkoihin

MUITA HARJOITELTAVIA LIIKKEITÄ

Lonkkaluut vierekkäin, venyminen ensisijaisesti
hartiasta ja lonkankoukistajasta
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• Hyppelyt, hypyt
• Kyykkykävelyt

Sivuharppa
Käännehypyn apuharjoitteet
Kaurisrengas (ilman taivutusta)
Sivulentohyppy, sivukasakka
Tasalentohyppy jalka takana
Potkukauris
Kaariharpan askeleet + vauhti
Tasaponnisteinen kaurisrengas (ilman taivutusta)

Huoltavat etureisi,
kiertäjä, pohje, ym.

Nojat: etu, taka, sivu
Kyykkykävelyt
Hyppelyt, hypyt
Niskaseisonta
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Penkin yli hyppy käsien varassa (”pupuhyppy”)
Kärrynpyörä koukkujaloin (”karhunpyörä”)
Nojaliikkeet, kottikärrykävely
Tasaponnistus käsinojaan (”aasinpotku”, ”pupuhyppy”...)
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Ojennus-koukistus
Taputukset, napsutukset
Sormien koukistukset, haritukset
Käsiliikkeet yhdistettynä eri liikesukuihin ja ojennukset

Lonkankoukistaja-venytys
Alaselän venytys (”kotilo”)
Silta
Selän isot kiertoliikkeet
Taaksetaivutus päinmakuulla suorin jaloin
Selkärangan aaltomaiset liikkeet
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Sivuttain keränä
kieriminen
("sivukuperkeikka")

Paketti kasassa, polvet pysyy sylissä, sujuva
kieriminen

Jalkojen jousto
seisten VI

Polvien linjaus, lantion asento, lihastyö

Päkiäseisonta VI ja I

Tukilinjalla seisominen, lantion kannatus ja asento,
paino 1.–2. varpaan välissä, kannat yhdessä

Vartalon hallinnan löytäminen, eri vartalon osien
tunteminen

Tasahyppy

Polvet leukaan asti, laskeutuminen hallitusti

Kulmanoja nilkat alla Kannat yhdessä, nilkan kaaren painaminen kohti
("muurahaiskarhu")
maata

Tukkipyörintä

Sujuva kieriminen, pitkä vartalo

Vartalon hallinta, polven ja jalkaterän linjaus, lihastyö

Etupassé

Selkeät erot näiden kolmen välille, koko vartalon
rohkea käyttö

Vauhti, vartalon neliön säilyttäminen eteenpäin,
käsien käyttö: ristikäsi eteen

Tukkipyörintä

Tiukka paketti, jalat yhdessä

Sammakko-venytys

Lantio keskiasennossa polvien välissä
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Selkä pyöreänä (”neppari” kiinni leuassa), vartalon
hallinta

Vartalon hallinta, alastulossa polvien
linjaus,alastulossa jousto

Lantio korkealla, käsien ja jalkojen linjaus

Kiipeily (esim.
puolapuilla)

Sujuvuus, eri suuntiin, kiipeäminen vuorojaloin

Eteentaivutus
täysistunnassa

Napa pitkälle eteen, selkä pitkänä

Aukikierto lonkista asti, lantion hallinta

Yhden jalan hyppy

Rapukävely

Salmiakkivenytysasento istuen, selin,
päinmakuulla

Jännitys-venytysrentous:
”kasvaa-pienenee”,
”jäätyy-sulaa”

Ojan yli -hyppy

Selinmakuulla
kippurassa
keinuminen
(”kilpikonnakeinu”)

Lantion asento, suorat kyljet, jalkapohjan kolme
tukipistettä, reisi vaakatasossa, varvas polven
vieressä

Nopea ponnistus kahdelta jalalta, alastulossa jousto,
alastulossa polvien linjaus

Puolapuilla
koukkulinkkuveitset

Polven ja nilkan
koukistus-ojennus
lattialla

Hallintaharjoitteet
voimaliikkeiden
avulla

• Jännitys-venytys-rentoutus
• Työntö-veto

Täysistunta suoralla
selällä

Lantion kääntö, selkä suora alaselästä asti

Nojaliikkeet käsien
päällä (esim. rapu,
karhu)

Vahva noja-asento, lantio korkealla
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• Käsien päälle menevät kävelyt

Jalan jännitys-rentous lattialla
Relevé
Jalkaterän käyttö ja rullaukset lattialla
Passé-asento ja -viennit lattialla

Erilaiset pyörimiset

Sujuva, ketterä, monipuolinen pyöriminen eri tasoissa
ja suunnissa
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•
•
•
•
•
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Perusasento
Erilaiset pyörimiset
Paino yhdellä jalalla, painonsiirto jalalta toiselle
Kulmaistunta
Polvivaaka
Erilaisten pintojen päällä tasapainottelu

PERUSLIIKUNTATAIDOT
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Tasahypyt paikallaan + pyörien
Vuoroloikat (joka jalalle)
Tasahypyt eri suuntiin
Varsahyppelyt
Tasahypyt korokkeille/korokkeilta
Yhden jalan kinkat eteen + taakse + sivuille
Juoksusta maton/tms yli hypyt
Yhden jalan hypyt paikallaan + pyörien
Tasahypystä yhdelle jalalle alastulo

• Etunoja

KÄSITTELYTAIDOT
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Pyöritykset: ranteet, Pyörityksessä isot liikeradat, liikkeen heijastuminen
kyynärpäät, olkapäät vartaloon, kokonaisvaltaisen liikkeen ymmärtäminen
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Juoksu eri suuntiin
ja kaarella

Jalkapohjan rullaus, lantio korkealla, vauhti

Laukka eteen-sivulle Rytmi, jalkojen napakkuus
Tasahypyt

Rullaus, jousto, napakkuus (lantio korkealla)

Yhden jalan hyppy
(polvennosto)

Rullaus, jousto, napakkuus (lantio korkealla)
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Haaraistunnassa eteentaivutus
Salmiakki-venytys istuen
Polvinistunnassa selän pyöristys
Konttausasennossa lantion käännöt
Silta

Käsiliikkeiden yhdistäminen
Painonsiirto sivu-sivu, etu-taka
Varsahyppely
Kävely eteen-taakse-sivuttain
Haara-perushyppely
Kävely jalkapohjan eri osilla
Päkiäkävely suorin polvin

ERILAISIA ALKUASENTOJA

Juoksu eteen/taakse/sivulle/kaarella

Laukkaaminen

Ryömiminen

Roikkuminen/heiluminen

Heittäminen

Pomputtaminen

Perusasento

Kyykkyasento

Salmiakki-istunta

Kävely eteen/taakse/sivulle/kaarella

Hyppääminen

Pyöriminen ja kieriminen

Jalkojen jousto, alkeisplié

Kiinniottaminen

Vierittäminen

Konttausasento

Kulmaistunta

Koukkuistunta

Konttaaminen

Kiipeäminen

Haara-asento

Käyntikyykky

Potkaiseminen
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Juoksu eteen-taakse-sivuttain-kaarella
Tasahypyt
Laukka eteen-sivulle
Yhden jalan hypähdys (polvennosto)
Käsiliikkeiden yhdistäminen
Painonsiirto sivu-sivu, etu-taka
Varsahyppely
Kävely eteen-taakse-sivuttain
Haara-perushyppely
Kävely jalkapohjan eri osilla
Päkiäkävely suorin polvin
Tanajuoksu

Seisten kallistus eteen,
jalat suorina

Päin-, selin- ja kyljinmakuu

Haaraistunta

Sakaraistunta

Piiloasento (kivi)

Salmiakkiasento selinmakuulla

Varvasasento

Täysistunta

Risti-istunta

Kippura

Salmiakkiasento päinmakuulla

Selin- ja päinkoukkumakuu

Polvinseisonta

Solmuistunta

Lankku – kyynäroikonoja

Toispolviseisonta

Polvinistunta

Aitajuoksuistunta

Kulmanoja (karhuasento)
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