
 
 

Sykejumppa 
Jouluun ja loppuvuoteen kuuluu yleensä jokaisella jonkinlaista pientä tai suurempaa herkuttelua. Tässä oiva 
hikijumppa kinkkukauteen valmistautumiseen sekä kinkun sulatteluun tai muuten vain energian purkuun. Helpoista 
askelkuvioista on tarkoitus tehdä pieni sarja. Voit alkuun totutella liikkeisiin ja toistaa niitä useamman kerran ja 
pikkuhiljaa yhdistellä liikkeitä sarjaksi. Väleihin on lisätty muutama lihaskuntoa edistävä liike, joiden jälkeen uusi 
lisäys sarjaan. Toista sarjaa aina muutaman minuutin ajan sekä alussa, että lihaskuntoliikkeiden välissä. Lopusta 
löytyy jäähdyttelyliikkeitä. 
 
Nyt vain hyvä musiikki soimaan ja vauhtia töppösiin! 
 

ASKELSARJA – LIHASKUNTOA - JÄÄHDYTTELY 
 
 
Grapevain 

   
Astu oikea jalka etuviistoon, astu vasemmalla jalalla taakse, oikealla sivulle ja tuo toinen jalka viereen.  
 
Askel viereen 

   

Lisää grapevainin perään askel viereen-askel ja vipukädet 



 
 
V-askel 

  

Astu toinen jalka eteen, koukistaen jalkaa. Tuo toinen vierelle ja astu vuorotellen takaisin taakse. 
 
Polven veto, ylävartalon kierto 

  
Vedä polvea vartalon lähelle ja heilauta joko molemmat kädet pään yläpuolelta tai tuo vastakkaisen käden 
kyynärpäätä polvea kohti. 
 
Tähtikyykky 

   
Lihaskuntoa väliin. Astu pitkä askel oikealla jalalla eteen, vie polvi lähelle lattiaa. Nouse puoleen väliin ja ponnista 
jalka takaisin toisen vierelle. Vie sama jalka sivulle, nouse puoleen väliin ja tuo jalka vierelle. Vie sama jalka taakse, 
nouse puoleen väliin ja tuo vierelle. Toista sarja vasemmalla jalalla. Toista molemmille puolille 10-15 kertaa. 
 



 
 
Lisää askellus-sarjaan twist 

  
Lantiot heilumaan ja twistausta kehiin. Toista jo opittua sarjaa ja lisää polvennostojen perään twist-liike. Kädet voivat 
heilua vapaasti vartalon edessä. 
 
Päkiäpomput 

   
Heilauta käsillä vauhtia ja hypi päkiöiden varassa nopeaan tahtiin. Pidä polvet joustettuna. Jatka noin minuutin ajan, 
pidä pieni tauko ja toista 2-3 kertaa. Vaihtoehtoisesti voit jättää hypyt pois ja nousta päkiöille ja laskea kannat 
lattiaan. 
 
Lisää jenkka-askel sarjaan 

  
Twist-askeleen perään lisätään vielä jenkan askel. Askel, askel hyppy ja sama taaksepäin. 
 
 
 
 



 
 
Polvennostojuoksu 

  
Nosta polvia vuorotellen niin ylös kuin jaksat ja jatka juoksua noin minuutin ajan. Pidä pieni tauko ja toista 2-3 
kertaa. 
 
Lopullinen sarja: 
Aloita oikealla jalalla… 
Grapevain x 1 
Askel viereen x2 (ensin oikealla, sitten vasemmalla) 
V-askel x1  
Polven nostot x2 (ensin oikealle) 
Twist x4 (ensin oikealle) 
Jenkka-askel eteen ja takaisin  Jatka sarja uudelleen vasemmalla jalalla aloittaen. 

 
 
Lantion pyöritys 

   
Jäähdyttelyn vuoro. Pyöritä lantiolla isoa ympyrää oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle. Notkista polvia ja 
anna lantio tehdä isoa liikettä. 
 
Potkut 

  

Rennot potkut puolelta toiselle. 



 
 
Selän rentoutus 

  
Rullaa selkä pyöreäksi ja rentouttele sitä puolelta toiselle.  
 

TEE LOPPUUN VIELÄ MUUTAMA VATSALIHASLIIKE  


