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!
”Jongleeraus on kivaa monipuolisuutensa takia, sitä voi tehdä yksin tai porukas-
sa ja aina riittää uutta harjoiteltavaa.”  
 – Kalle Lehto – 
!
Itse innostuin jongleerauksesta, koska se toi joka kokeilukerralla uusia onnistumisen 

elämyksiä. Jongleerausta pystyy harjoittelemaan lähes missä tahansa ja aina riittää 

lisää harjoiteltavaa, sitä jaksaa harrastaa vielä vuosienkin jälkeen. Yksin jongleer-

aamisessa voi päästä meditatiiviseen tilaan keskittyessä ja toistaessa tekniikoita, 

porukassa saa innostusta muiden tekemisistä ja yhdessä jakamisesta. Jongleeraus on 

hyvä harrastus.!

!
Olen harrastanut jongleerausta vuodesta 2002 lähtien, esiintynyt vuodesta 2005, 

opettanut vuodesta 2007 ja valmistunut Turun Taideakatemian sirkuskoulusta 2008. 

Opinnäytetyöni aiheena oli jongleerauksen opettelu siteswap-notaation avulla, minkä 

jälkikaikuja tämä jongleeraustutoriaalikin on. Teksti ja videot on tarkoitettu helpotta-

maan jongleerauksen opettelua ilman opettajaa, ettei kaikkien tarvitse tehdä opet-

telua vaikeamman kautta, kun helpommallakin voisi päästä eteenpäin. Haluan tämän 

avulla antaa omat tietoni eteenpäin vaikken itse pääsisikään paikalle.  

!
Tekstissä käsitellään jongleerauksen perusteet niin, että sen avulla on mahdollista 

opetella jongleeraamaan ilman aikaisempaa kokemusta aiheesta. Tekstiin liittyy 

videomateriaalia, joka auttaa temppujen opettelemisessa. Kutakin videota pääsee 

katsomaan klikkaamalla sitä koskevan kuvan alla olevaa linkkiä. 



Materiaalissa kerrotaan myös, mitä ovat siteswapit, miten niitä voi käyttää ja miten jon-

gleerausta voi harjoitella. Jongleerausoppi sopii hyvin aloittelijoille, mutta myös hie-

man kokeneemmatkin voivat löytää hyödyllisiä vinkkejä harjoitteluunsa. 

!
Teksti etenee asia kerrallaan ja myöhempänä tulevat asiat saattavat olla helpompi 

käsittää kun ensin on sisäistänyt aiemmat asiat. Jotkut tekniikat ja teoriat ovat toisille 

helpommin ymmärrettävissä kuin toiset, eikä tästä kannata hätääntyä vaan ottaa 

rauhassa ja lukea asia uudelleen tai katsoa video ja koittaa käytännössä. Hyvä on myös 

muistaa, että on kyse käytäntölähtöisestä asiasta ja teoria on vain tukemaan käytäntöä 

ja helpottamaan kehitystä. Tärkeintä siis on, että kiinnostus harjoitteluun säilyy, koska 

tämän lukemalla ei opi jongleeraamaan vaan harjoittelemalla oppii! 

!
Tässä yhteydessä haluan kiittää  

Kaj-Mikael Schüttiä: sait minut aloittamaan jongleerauksen; 

Rauli Katajavuorta: opetit minulle suuren osan siitä mitä jongleerauksesta tiedän;  

Susanna Liinamaata: kuvaamisesta, tuesta ja rakkaudesta;  

Antti Nergiä: kustomoiduista Åbopalloista, joilla jongleeraan (tilaukset: 

antti.nerg[at]gmail.com);  

Juha ja Sanna Ekorrea: Woltista jossa videot on kuvattu (www.woltti.com) ja  

Petra Päivärinnettä ja Nuorisosirkusliittoa: kaikesta tähän liittyvästä avusta. 

!
Kysymyksiä, ehdotuksia ja palautetta voi lähettää osoitteeseen 

jongleerausoppi.snsl[at]gmail.com 

!
!
!

Suomen Nuorisosirkusliitto, 2015 

www.snsl.fi 

http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://www.woltti.com/
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!
!
PERUSHEITTOTEKNIIKKA &  

KOLMEN ESINEEN JONGLEERAUKSEN OPETTELU 

!
Perusheittotekniikan harjoittelussa kannattaa keskittyä siihen, että heittoasento on 

luonnollinen ja rento. Heitto tapahtuu pääosin kädellä ja muu vartalo pysyy 

paikoillaan. On järkevää aloittaa ensiksi yhdellä esineellä (esimerkiksi pallolla) ja lisätä 

niitä vasta kun heitot onnistuvat. Heittojen pitäisi olla mahdollisimman korkeita 

kuitenkin niin, että asento pysyy ja rytmi on tasainen. Kaikilla 

määrillä heitetään peruskuviota tasaisella rytmillä ja niin 

korkealle kuin mahdollista. Sitten on helpompi siirtyä 

suurempiin määriin.  

Nämä harjoitteet on hyvä tehdä lämmittelyksi vaikka 

joka treenin alussa taitotasosta riippumatta. 

 

Aloita yhdellä esineellä. Tärkeää on pitää katse esineen 

lentoradan lakipisteessä, eikä katsoa käsiin. Kädet pidetään 

alhaalla kyynärpäät lähellä kylkiä.  Älä nostaa käsiä hakemaan 

esinettä ilmasta, vaan anna esineen pudota käteen. 

Heittäminen tapahtuu kädestä toiseen, vuorokäsin. 

!
Kaksi esinettä. Heitot kahdella esineellä ovat kaikki samanlaisia kuin yhdelläkin. Aloita 

yksi esine kummassakin kädessä. Heitä ensimmäinen, sen 

lähtiessä putoamaan alaspäin heitä toinen. Molemmat heitot 

lentävät kädestä toiseen ja niiden pitää olla keskenään yhtä 

https://youtu.be/hDQDf-

https://youtu.be/

youtu.be/5sf2GWrOW_U

https://youtu.be/hDQDfduta5E
https://youtu.be/UzDTWYaDm9E
https://youtu.be/UzDTWYaDm9E
http://youtu.be/5sf2GWrOW_U
http://youtu.be/5sf2GWrOW_U
https://youtu.be/hDQDfduta5E


korkeita. Seuraavaksi aloita molemmat esineet samassa kädessä, kaikki aiemmat 

säännöt pätevät. 

!
Kolme esinettä. Heitot ovat kaikki samanlaisia (korkeus, rytmi, lentorata) ja lentävät 

kädestä toiseen. Muistele yhden ja kahden esineen harjoitusten säännöt:   

Katse heittojen lakipisteessä, seuraava heitto kun 

edellinen on lähdössä putoamaan ja pidä kädet 

rauhallisina kyynärpäät alhaalla.  

Kahden esineen samasta kädestä aloittamista kannattaa 

harjoitella molemmilla käsillä. Aluksi heitä vain kolme 

heittoa ja kerää esineet käteen. Kun se onnistuu, lisää heittojen määrää. 

!!!!!!!
SITESWAP-NOTAATION IDEA JA PERUSTEET 

!
Siteswap-notaatio on jongleerauksen kirjoittamisessa käytettävä numeropohjainen 

merkintätapa, joka syntyi samoihin aikoihin eri puolella maailmaa, eri jonglöörien ja 

matemaatikkojen pähkäilyn tuloksena 1980-luvun puolivälissä. Aluksi oli tarkoitus 

saada selville, kuinka paljon erilaisia jongleerauskuvioita on olemassa (Paul Klimek, 

1981). Vasta myöhemmin siteswap-notaation kehityttyä siitä sai selville minkälaisia 

kyseiset kuviot ovat. 

!
Siteswap-notaatiossa numerot kertovat kuinka monta heittoa/numeroa myöhemmin 

esine heitetään seuraavan kerran. Notaatio perustuu ajatukseen, että jongleeratessa 

on tasainen tahti. Se ei kuitenkaan kerro kuinka nopea kyseinen tahti on. Siteswap-

youtu.be/tRxzFl4rnUM!

http://youtu.be/tRxzFl4rnUM
http://youtu.be/tRxzFl4rnUM


kuviot voidaankin siis heittää kuinka matalina tai korkeina tahansa, kunhan esineet 

heitetään uudelleen numeron määrän verran heittoja myöhemmin. 

!
Syy, miksi Siteswap-notaatio kannattaa opetella, osata ja ymmärtää on yksinkertaisesti 

se, että siteswapit ovat ainoa yhteinen kieli jonglööreille puhuttaessa 

jongleerauksesta. Sitä voi jopa käyttää, vaikkei muuten puhuisi samaa kieltä. 

Jongleeraustemppujen hahmotus helpottuu myös huomattavasti, kun ymmärtää 

siteswap-notaatiota. On mahdollista oppia näkemään mielessään minkä näköisestä 

kuviosta on kyse, kun kuulee uuden siteswap-kuvion numeroina. Tämä mahdollistaa ja 

nopeuttaa monien uusien kuvioiden oppimista, ja antaa avaimet jonglöörille luoda 

itselleen harjoitteluun päämääriä ja keinoja päästä niihin. 

!
!
Perus-siteswapit eli ”vanillat” 

!
Perus-siteswapeillä tarkoitan kuvioita, joissa ei ole muita kuin positiivisia peruslukuja. 

Englanninkielellä näitä kutsutaan Vanilla-siteswapeiksi. Siteswap-kuvioissa numerot 

kertovat milloin kyseinen esine heitetään seuraavan kerran, joten numero 0 tarkoittaa, 

että heittävässä kädessä ei ole esinettä. Perus siteswap-kuvioissa on tasainen 

vuorokätinen rytmi, mistä johtuen parilliset luvut palaavat heiton jälkeen takaisin 

samaan käteen, josta ne on heitetty ja parittomat luvut laskeutuvat toiseen käteen, kuin 

mistä ne on heitetty. Koska rytmi on vuorokätinen, numero 2 heitetään samasta 

kädestä mistä se on juuri heitetty. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kakkoset voi 

jättää kokonaan heittämättä: pallo pysyy kädessä. 



!  

Kaaviossa on esitetty heitot 0-7:  

- Mitä suurempi luku, sitä korkeampi heitto. 

- Parittomalla numerolla merkitty heitto vaihtaa kättä, 

parilliset palaavat samaan käteen.  

!
Peruskuviot sisältävät ainoastaan yhtä samaa lukua. Tämä 

lukumäärä on yhtä suuri kyseessä olevien jongleerattavien esineiden lukumäärän 

kanssa.  

  Esim.  3 esineen peruskuvion siteswap voi olla 3 tai 33 tai 333 tne. 

  4 esineen peruskuvion siteswap voi olla 4 tai 44 tai 444 tne. 

  Kuvio on käytännössä sama kirjotetaan se sitten 3, 33, 333 tai 3333 tne. 

youtu.be/xPodp1FTxqQ

http://youtu.be/xPodp1FTxqQ
http://youtu.be/xPodp1FTxqQ


 

Näitä peruskuvioita kutsutaan parittomalla määrällä 

Cascadeksi 

(Cascade = vesiputous) ja parillisella määrällä Fountainiksi  

(Fountain = suihkulähde).  

!
Perus siteswap-kuviot voidaan jakaa kahteen ryhmään, Ground state - ja Excited state 

-kuvioihin. Ground state tarkoittaa, että kuvioon voidaan siirtyä suoraan 

normaalikuviosta heittämättä kuvioon kuulumattomia ylimääräisiä heittoja. 

  Esim. 3 esineen kuvio 441 on ground state kuvio,  

  koska se voidaan heittää suoraan kolmen esineen  

  cascadesta, ja siitä voi palata takaisin kolmen   

  cascadeen ilman ylimääräisiä heittoja:    

  333...441...333 

!
Excited state-kuviot tarvitsevat ylimääräisiä siirtymälukuja niihin siirryttäessä ja niistä 

poistuttaessa. 

  Esim. 3 esineen shower 51 tarvitsee eteen   

  esimerkiksi luvun 4 ja perään esimerkiksi luvun 2,  

  cascadesta siihen siirryttäessä. 333...4 51...2 333.  

!
Excited state -kuvioilla on monia siirtymälukuja, mutta 

useimmiten käytetään yksinkertaisimpia. 

!

youtu.be/pyTtEWh1CYQ

youtu.be/N2Cy3xf2uq0

youtu.be/e5IxlXZWxw0

http://www.apple.com/fi
http://youtu.be/pyTtEWh1CYQ
http://youtu.be/pyTtEWh1CYQ
http://youtu.be/e5IxlXZWxw0
http://youtu.be/e5IxlXZWxw0
http://youtu.be/N2Cy3xf2uq0
http://youtu.be/N2Cy3xf2uq0


! !
VINKKEJÄ SITESWAP-KUVIOIDEN 

TEKNIIKKAHARJOITTELUUN 

!
Uusia siteswap-kuvioita opeteltaessa kannattaa ottaa huomioon numeroiden logiikka 

ja se, että sitä mitä ei osaa yhdellä välineellä on vaikea harjoitella kahdella tai 

kolmella. Tässä vaiheessa kannattaa miettiä, mistä osista kyseinen kuvio rakentuu ja 

mitä numeroita se sisältää. 

Esim. kolmen esineen kuvio 531 rakentuu kahden 

esineen kuviosta 501 ja yhden esineen kuviosta 300. 

Jos rakenneosat eivät onnistu lopullisen kuvion 

harjoittelu tulee olemaan hyvin hankalaa. 

!
Uusia siteswap-kuvioita harjoitellessa kannattaa myös 

huomioida, mitä lukuja kyseisessä kuviossa on. Jos kuviossa on uuden suuruinen 

luku, niin kyseisen luvun heittämistä on hyvä harjoitella aluksi pienemmällä 

määrällä esineitä ja sen jälkeen samalla määrällä, mutta mahdollisimman 

yksinkertaisessa kuviossa. Jos kolmella esineellä haluaa heittää 4 korkuisia heittoja, 

helpointa on heittää kuviota jossa uusia lukuja on mahdollisimman harvassa, jolloin 

tuttuja heittoja on enemmän. Tämä onnistuu pidentämällä jaksonpituutta ja lisäämällä 

perusheittoja.  

  Esim. joka kolmas, viides tai vasta seitsemäs on uusi  

  heitto.  

  4233333 ! 42333 ! 423  

!

youtu.be/4jkUvKE9WKg

youtu.be/jj7XbWTZfm4

http://youtu.be/jj7XbWTZfm4
http://youtu.be/jj7XbWTZfm4
http://youtu.be/4jkUvKE9WKg
http://youtu.be/4jkUvKE9WKg


   

  Kahdella esineellä hyviä siteswappeja kolmen  

  harjoitteluun:  

  312, 330  

   

  Kolmella esineellä hyviä siteswappeja neljän   

  harjoitteluun:  

  423, 441, 44403  

 

  Neljällä esineellä hyviä siteswappeja viiden   

  harjoitteluun:  

  534, 552, 55514, 55550  

 

  Viidellä esineellä hyviä siteswappeja kuuden   

  harjoitteluun:  

  645, 663, 66625, 66661, 6666605  

!
Flash, piruetti ja snake 

!
Flash tarkoittaa sitä, että kaikki esineet heitetään kerran ilmaan. Ensimmäinen asia 

mitä yleensä tehdään kun otetaan esineitä lisää, ennen kuin osaa heittää kyseistä 

määrää on siis Flash. Se on hyvä harjoitus tehdä toistuvasti aloituksen ja 

youtu.be/uvgO9-

youtu.be/

youtu.be/yAKnptq0YzE

youtu.be/qj4jDQnw4Fw

http://youtu.be/uvgO9FUD3MM
http://youtu.be/vLm25OrQ8_M
http://youtu.be/yAKnptq0YzE
http://youtu.be/qj4jDQnw4Fw
http://youtu.be/yAKnptq0YzE
http://youtu.be/qj4jDQnw4Fw
http://youtu.be/uvgO9FUD3MM
http://youtu.be/vLm25OrQ8_M


keräämisen opettelemiseen. Kannattaa harjoitella aloittaen molemmista käsistä.  

  Esim. 333 kolmella esineellä jokainen esine heitetään 

  kerran ja kopataan kaikki  käteen niiden laskeutuessa. 

  Aloituksessa toisessa kädessä on kaksi ja toisessa vain 

  yksi esine ja aloitus tapahtuu normaalisti siitä, jossa  

  on enemmän esineitä. 

!
Piruetti tarkoittaa jongleeratessa sitä, että esineiden ollessa ilmassa jonglööri 

pyörähtää ympäri ja jatkaa jongleerausta. Piruetteja voi tehdä puolikkaita, kokonaisia 

tai jopa neljäsosia. Tästä syystä niistä puhutaan myös asteina.  

  Esim.  180 astetta = puolipiruetti,  

  360 astetta = kokopiruetti  

  540 astetta = puolitoista piruettia jne. 

!
Kun osaa heittää jotain tiettyä määrää esineitä voi kesken 

kuvion heittää kaikki korkeammalle, silti samassa kuviossa ja rytmissä, jolloin esineiden 

ilmassa oloon jää ylimääräistä aikaa esimerkiksi piruetille, 333 ! 55500. Harjoitellessa 

voi nollien kohdalla esimerkiksi taputtaa kädet yhteen tai kääntää katseen pois 

esineistä, minkä oppimisen jälkeen piruetin tekeminen helpottuu huomattavasti. 

Piruetteja tehdessä tärkeää on muistaa heittää keskittyen ensin kaikki heitettävät 

esineet ja vasta sitten pyörähtää piruetti. Ennen pyörähdystä tulee myös “spotata” eli 

katsoa ensimmäiseksi alas putoava esine, jotta esineet on piruetin jälkeen helpompi 

paikantaa ilmasta ja kopata. 

!
Piruetit ovat jonglööreille erittäin yleisiä temppuja, ja ne luetaan toisinaan jopa 

perustekniikaksi. Piruetin voikin tehdä mihin tahansa siteswap-kuvioon missä on 2 

peräkkäistä kakkosta tai nollaa, näiden keskinäisellä järjestyksellä ei ole väliä.  

(kts. piruettilista) 

youtu.be/xabznr75q0c

youtu.be/AHWTDH1_j-

http://youtu.be/AHWTDH1_jfE
http://youtu.be/AHWTDH1_jfE
http://youtu.be/xabznr75q0c
http://youtu.be/xabznr75q0c


!
Snake eli käärmekuviot tarkoittavat sitä, että kaikki kuvion esineet seuraavat toinen 

toisiaan muodostaen ilmaan käärmeen näköisen kuvion. Snake-kuvioiden avulla on 

erittäin hyvä harjoitella suurempien risteävien määrien kuvioita. Kun viiden esineen 

heittäminen ei aivan vielä onnistu niin kannattaa harjoitella 3 esineen snake-kuviota tai 

vaikka lämmitellä sillä ennen viiden heittämistä. 

!
Kaikki snake-kuvioiden heitot heitetään kädestä toiseen, kuitenkin niin, että toinen käsi 

heittää ensin kaikki ennen kuin toinen aloittaa.  

  2 esineen snake – 330 

  3 esineen snake – 55050 

  4 esineen snake – 7707070 

  5 esineen snake – 990909090 jne. 

!
!
Lisää esineitä 

!
Hyviä harjoituksia suurempia esinemääriä varten ovat kuviot: 

  1 esine – 300 

  2 esinettä – 4400 

  3 esinettä – 55500 

  4 esinettä – 666600 

  5 esinettä – 7777700 jne.  

!
Kun ne sujuvat voi nollille lisätä taputuksen tai jotain muuta mikä hankaloittaa 

heittämistä. Suuremmat määrät helpottuvat huomattavasti, kun korkeammat 

peräkkäiset heitot sujuvat. 

youtu.be/7DjJz59fmg8

youtu.be/UmjFfSpWnDI

http://youtu.be/UmjFfSpWnDI
http://youtu.be/7DjJz59fmg8
http://youtu.be/7DjJz59fmg8
http://youtu.be/UmjFfSpWnDI


Vaikeusasteen lisääminen !
Kun opitut kuviot tuntuvat vakailta, voi alkaa vaikeuttamaan heittelyä muilla tavoin. 

Heittelyn sujuessa vaikeammissa olosuhteissa kuvioiden varmuus nousee 

huomattavasti. Osa näistä harjoitteista on jo itsessään uusia temppuja, joita voi käyttää 

vaikka esiintyessä tai sosiaalisissa jongleerauspeleissä. 

!
Heittokorkeus. Kuvioita voi harjoitella heittämään 

mahdollisimman korkeina ja matalina.  

!
Katseen suunta. Katseen suunnalla on suuri merkitys 

jongleerauksessa. Katseen voi tarkentaa vaikka 

jongleerauskuvion läpi seinään tai toiseen ihmiseen tai 

esimerkiksi kattoon. Tämä helpottaa muiden asioiden, kuten 

tasapainottelun tekemistä jongleerattaessa. 

!
Liikkuminen. Tarkoituksenmukainen liike jongleeratessa, 

kuten kävely tai kääntyminen tuo huomattavaa varmuutta 

paikallaan heittelyyn ja kuvion korjailuun.  

!
Erilaiset heittoasennot ja tasapainoilu. Jongleeraus, jonka 

aikana joutuu tasapainoilemaan auttaa eristämään 

heittämiseen tarkoitetun osan vartalosta. Harjoitteluun voi 

käyttää erilaisia tasapainoiluvälineitä.  

!
Tasapainottelu. Erilaisten esineiden tasapainottelu ruumiin 

osilla jongleerauksen aikana on näyttävä temppu, mutta 

myös erittäin kehittävä jongleeraustekniikkaharjoitus, 

youtu.be/bTJ_R4-DjcE

youtu.be/DZojTPV3GEk

youtu.be/REYkqNiXN5E

youtu.be/8qx_SVZO-0M

youtu.be/EDW2cnq2x3g

http://youtu.be/REYkqNiXN5E
http://youtu.be/bTJ_R4-DjcE
http://youtu.be/EDW2cnq2x3g
http://youtu.be/8qx_SVZO-0M
http://youtu.be/8qx_SVZO-0M
http://youtu.be/REYkqNiXN5E
http://youtu.be/DZojTPV3GEk
http://youtu.be/bTJ_R4-DjcE
http://youtu.be/DZojTPV3GEk
http://youtu.be/EDW2cnq2x3g


kahden asian yhtäaikaisen tekemisen vuoksi.  

!
Myös harjoittelu erilaisissa olosuhteissa, paikoissa tai valaistuksessa opettaa 

keskittymään jongleeratessa. Näköaistille aiheutuviin häiriötekijöihin kuten taustan tai 

valojen muuttaminen voi hankaloittaa jongleerausta huomattavasti.  

!
!
!
!
LISÄÄ MAHDOLLISUUKSIA 

!
Vartaloheittoteoria ja sen harjoittelu 

!
Vartaloheittojen hahmottamista ja ymmärtämistä auttaa paikallaan oleva 

kaksiulotteista jonglöörihahmo. Käytännössä jonglööri tietysti elää ja liikkuu, jotta 

heitot olisivat mahdollisia, mutta periaate on silti sama. Tässä hahmotuksessa heitot 

lähtevät ja palaavat aina jonglöörin eteen. Kun seisoo kuvan hahmon tavoin raajojen 

väliin syntyy alueita. Niitä voidaan edelleen ”suurentaa” jatkamalla katkoviivaa raajojen 

suuntaan. Alueet numeroidaan numeroin 0-4, jolloin kaikki vartaloheitot voidaan 

kirjoittaa lyhyemmin numeroina. Nämä numerot eivät kuitenkaan kerro kumpaan 

käteen esine tulee tai kummasta se heitetään, alastulopaikka määräytyy heiton 

siteswap-luvun mukaan heittävästä kädestä riippuen (kts. siteswap-teoria). Teoria 

mahdollistaa ja helpottaa uusien vartaloheittojen oppimista ja luomista. Ohessa kaikki 

kahden numeron mittaiset vartaloheitot. Nämä vartaloheittokuviot voi heittää neljällä 

eri tavalla, koska on kaksi heittävää kättä ja kaksi kiinniottavaa kättä: oikeasta oikeaan, 

oikeasta vasempaan, vasemmasta vasempaan ja vasemmasta oikeaan. 

!



 

 00   01   02   03   04 

!
 10   11   12   13   14 

!
 20   21   22   23   24 

!
 30   31   32   33   34 

!
 40   41   42   43   44 

!!
Raajoja liikuttamalla ja kiinniottopaikkaa vaihtamalla samasta vartaloheittoteorian 

luvuista saadaan käytännössä monia erilaisia heittoja. 

Esim. 13 voi tarkoittaa, jopa neljää erilaista heittoa riippuen siitä, kummasta 

kädestä se on heitetty, ja kumpaan se laskeutuu. Oikeasta kädestä heitettynä 

se on normaali selän takaa heitto, kun taas vasemmasta heitettynä se onkin 

oikeasta kainalosta heitetty selän takaa heitto, joka 

palaa vartalon eteen pään ja vasemman käden välistä. 

Kiinniottokättä vaihtamalla saadaan lisää 

mahdollisuuksia.  

!
Uuden vartaloheiton harjoittelu kannattaa tehdä samalla tavalla kuin uuden siteswap-

luvunkin harjoittelu.  

Heitä ensin yhdellä esineellä, sitten suuremmalla 

määrällä esineitä jakson pituutta muuttaen. Aluksi 

kannattaa heittää yksittäinen uusi heitto kesken 

vanhan jo osatun kuvion ja kun se on helppo, 
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lyhennä jaksonpituutta, jolloin uusien heittojen määrä kasvaa.  

Ensin vaikka joka viides on uusi heitto, sitten joka neljäs, joka kolmas jne.  

!!!
Synchronous-siteswapit !
Synchronous tarkoittaa yhtä aikaista, joten synchronous siteswap-kuvioissa molemmat 

kädet heittävät yhtä aikaa, minkä takia merkitsemisessä käytetään ainoastaan parillisia 

lukuja. Yhtä aikaa heitettävät heitot merkitään sulkujen sisään ja erotetaan toisistaan 

pilkulla, (4,4). Synchronous-kuvioissa on puolet hitaampi rytmi kuin normaaleissa 

siteswap-kuvioissa.  

!
Normaalisti heitot joiden siteswap-arvot ovat tasalukuja palaavat takaisin samaan 

käteen.  Koska synchronous-kuvioissa kaikki luvut ovat tasalukuja, merkitään ristiin 

menevän heiton luvun perään pieni x. Tässä tapauksessa 4x tarkoittaa sitä, että heitto 

heitetään uudestaan kaksi iskua myöhemmin ja se laskeutuu eri käteen mistä se on 

heitetty. Synchronous-merkintä ei kerro kumpi heitoista heitetään kummasta kädestä, 

vaan sen voi päättää itse.  

Esimerkiksi kuviossa (4,4): Jos valitsee ensimmäisen sulkujen sisällä olevan 

luvun heitettäväksi oikeasta kädestä, niin sama järjestys on pidettävä koko 

yhtäjaksoisen jongleerauksen ajan.  

!
Tämän takia kuviot, jotka halutaan vaihtavan puolta, on kirjoitettava kaksi kertaa 

peräkkäin ja vaihdettava numeroiden paikat sulkujen sisällä.  

Esimerkiksi (4,2x)(2x,4). Merkintä voidaan kuitenkin lyhentää merkitsemällä * 

ensimmäisen puolen merkinnän jälkeen ja katkaisemalla merkintä siihen.   

(4,2x)*. * siis tarkoittaa, että sama kuvio heitetään seuraavaksi aloittaen toisesta 

kädestä.  



 

Synchronous-kuviot voi tarkistaa toimiviksi samalla 

laskukaavalla (laskukaavasta tarkemmin kohdassa ”siteswap-

kuvioiden tarkistaminen”) kuin muutkin kuviot:  

(4,2x) ! 4 + 2 : 2 = 3 

!
!
!
Multiplex-siteswapit !
Multiplex-heitto tarkoittaa sitä, että heittävässä kädessä on enemmän kuin yksi 

heitettävä esine. Siteswap-notaatiossa multiplex-heitto merkitään hakasulkein  

esim. [43], mikä tarkoittaa, että kaksi esinettä 

heitetään yhtä aikaa samasta kädestä. Tässä 

kyseisessä tapauksessa niin, että toinen palaa 

takaisin samaan käteen (4) ja toinen vaihtaa kättä 

(3).  

!
Hakasulkeiden sisällä voi olla kuinka monta lukua tahansa, mutta käytännössä 

enemmän kuin kolme yhdellä heitolla on jo erittäin hankalaa ja harvinaista. Multiplex-

merkintä kertoo vain esineiden siteswap-arvot, mutta ei sitä mikä heitettävistä esineistä 

saa minkäkin arvon, joten hakasulkeiden sisällä olevat numerot voidaan kirjoittaa 

mihin järjestykseen tahansa (vaikkakin yleinen tapa on kirjoittaa suuremmasta 

pienempään). Heittäessä voi siis itse päättää mikä esineistä saa minkäkin arvon. 

!
Multiplex-kuviot muodostuvat aina kahdesta tai useammasta siteswap-kuviosta. 

Siteswap-kuvioita yhdistäessä tulee kaikkien yhdistettävien kuvioiden jaksonpituuden 

olla sama.  
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  Esim. 501  501  501 

   300  030  003 

   [53] 01 531  50 [31] 

!
Koska siteswap-kuvion voi kirjoittaa aloittaen mistä kuvion luvusta tahansa, kunhan 

järjestys ei muutu, niin esimerkin mukaisesti kolmen pituisia kuvioita yhdistäessä 

syntyy kolme uutta kuviota. 

!
Kaikki syntyneet kuviot eivät välttämättä ole multiplex-kuvioita: Jos alkuperäisissä 

kuvioissa on tarpeeksi nollia – koska luvun nolla aikana kädessä ei ole heitettävää 

esinettä – ei siitä synny ollenkaan multiplex-heittoa, jolloin [50] = 5. 

Kun yhdistettävien siteswap-kuvioiden jaksonpituudet eivät ole keskenään samat, 

tulee ennen yhdistämistä toista tai molempia jatkaa niin pitkiksi, että ne saavuttavat 

yhteisen jaksonpituuden. 

  Esim.  4123 4123  tai 423 ! 423423 

   31 ! 3131     20 ! 202020 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



SITESWAP-KUVIOIDEN TARKISTAMINEN 

!
Perus-siteswap-kuvioiden toimivuuden voi tarkistaa ainakin parilla tavalla. Nopein tapa 

on laskea kuvion numerot yhteen ja jakaa summa numeroiden määrällä. Tulokseksi 

pitäisi saada esineiden määrä, muutoin kuvio ei toimi. Tällä tavalla voi laskea esineiden 

määrän tai ottaa selville, ettei kuvio toimi. Tämä laskukaava ei kuitenkaan vielä todista, 

että kuvio varmasti toimisi. Hyvä tapa varmistaa, että jokin kuvio toimii, on 

tikapuudiagrammi: 

!

�  

!
Kuvassa on tikapuudiagrammin pohja, johon voi piirtää jonkin kuvion heitot. Ylhäällä 

kulkee aika ja pisteet ovat heittopaikat. 

!

!  

!
Kuvassa on esitetty 3 esineen kuvio 531. Diagrammista voi myös hahmottaa miten 

kuvio tulisi heittää, kun katsoo miten esine kulkee. Kyseisessä kuviossa kaksi esinettä 

kulkee kuviota 501 ja kolmas esine kuviota 300. Jos siis tikapuudiagrammissa kulkeva 

viiva katkeaa tai kaksi viivaa osuu samaan heittopaikkaan, niin kuvio ei toimi. 



!
UUSIEN KUVIOIDEN LUOMINEN MATEMATIIKAN AVULLA 

!
Matematiikan avulla voi helpottaa uusien kuvioiden luomista, koska silloin ei tarvitse 

yrittää summanmutikassa vain jotain heittoja, vaan voi suoraan kirjoittaa paperille uu-

sia kuvioita ja tarkistaa ne toimivaksi.  Tämän jälkeen voi siirtyä toimivien kuvioiden 

harjoitteluun. 

!
- Kun mihin tahansa toimivaan siteswap-kuvioon lisätään muuttuja x (mikä tahansa pe-

rusluku) jokaiseen kuvion lukuun, saadaan uusi toimiva siteswap-kuvio, jossa on x 

määrä enemmän jongleerattavia esineitä.!
   Esim.  x = 1 x = 2 x = 3 

    201 201 201  

    + + + 

    111 222 333 

    312 423 534 

!
- Kun mihin tahansa toimivaan siteswap-kuvioon lisätään kyseisen kuvion 

jaksonpituus, mihin tahansa kuvion lukuun, saadaan uusi toimiva siteswap-kuvio, 

jossa on yksi jongleerattava esine lisää. 
   Esim. 201, jonka jakson pituus on 3: 

    201 201 201 

   + 300 030 003 

    501 231 204 

!
!


