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1. TALVIMARSSI
 
MUSIIKIN RAKENNE INTRO AA BB CC AB CC AB VÄLISOITTO DD AB
ALKUKUVIO   Tanssijat jonossa lavan takaosassa.

INTRO  JONO
 
1-8 Seuraa johtaja -leikki alkaa sisääntulomarssilla. Tavoitteena on edetä 

jonomuodostelmassa tilassa vapaasti kiemurrellen kohti omaa lumi-
vuorta. Johtaja pysyy samana.

A+A JONO

1-16 Leikki jatkuu. Johtaja käyttää ryhmälle sopivia askeleita 
 (Valitse muutama mieluinen: marssi, juoksu, hyppyaskel, tasahyppy, 

kinkkaus, etulaukka, varpaillaan kävely). Kädet mukana tekemisessä 
(kädet vyötäröllä, kädet ylhäällä – sivulla – alhaalla, paikallaan tai liik-
kuen, rytmittäen jne.) 

B  LUMIHIUTALEET 

1-8 32 juoksuaskeleella tanssitaan lumihiutaleina vapaasti tilassa oman 
lumivuoren ympärillä. Lopuksi tullaan parin luokse piirin kehälle.

B KYYNÄRKOUKUT

1-8 16 askelta parin kanssa oikeassa kyynärkoukussa myötäpäivään 
 pyörien.

TALVEN TAIKAA
A-TAITOTASO
Koreografia ja laulun sanat: Kaisa Alatalo
Musiikin sävellys ja sovitus: Joonas Ojajärvi

ASKELIKOT   kävely, juoksu, tasahyppy, erilaiset hyppelyt, etulaukka
 
OTTEET   käsi kädessä, piiriote, kyynärkoukku

KUVIOT  piiri, paripiiri, jono, vapaasti tilassa
 
VAKIO-OSAT   paripyörintä, piiripyörintä, piirivastuu

ROOLIT  Toinen parista on Huikea Hiihtäjä ja toinen Loistava Luistelija. 

= lumivuori 
hallaharso 
keskellä 
tilaa

 = luistelija
 = hiihtäjä

Sisääntuloa kannattaa 
harjoitella molemmilta 

puolilta

Piiri lumivuoren ympärillä
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C LUISTELIJAT 
 "Talvi tuli taas, nyt me luistellaan. Taitavasti osataan, tehdä mitä vaan!"

1-8 Hiihtäjät menevät piirin kehällä kyykkyyn. Luistelijat kiertävät pariaan 
omalla tavallaan luistellen. ”Vaan” -sanalla kaikki hyppäävät ilmaan. 
Luistelijat menevät kyykkyyn ja Hiihtäjät jäävät ylös.

C HIIHTÄJÄT
 "Talvi tuli taas, nyt me hiihdellään. Pitkin poikin metsiä, teemme 
 hiihtoretkiä." 

1-8 Hiihtäjät kiertävät pariaan omalla tavallaan hiihdellen. ”Retkiä” -sanal-
la kaikki hyppäävät ilmaan.

A  PIIRI

1-8 16 askelta piiriotteisessa piirissä myötäpäivään samalla käsiä heilutel-
len sisään-ulos.

B  KYYNÄRKOUKUT

1-8 Kuten edellä.

C  LUMIUKOT
 "Talvi tuli taas, nyt me peuhataan. Tehdään lumiukkoja, sekä 
 kuperkeikkoja." 

1-8 Luistelija taputtelee Hiihtäjää ja muokkaa paristaan lumiukkopatsaan.
 
C PULKAT
 "Talvi tuli taas, nyt me lasketaan. Alas pulkkamäkeä, kelkka täynnä 
 väkeä."

1-8 Istutaan yhteisessä pulkassa jalat kohti piirin keskustaa, Hiihtäjä edessä 
”ohjaksissa” ja Luistelija takana kyydissä.

PULKAT 
Peräkkäin jalat kohti 

keskustaa
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A  RYTMIKELKKA

1-8 Istutaan kelkassa jalat kohti piirin keskustaa käsien rytmittäessä 
 seuraavanlaisesti:

 1  Molemmat kädet vasemmalle puolelle lattiaan 2 taputusta
  
 2  Molemmat kädet eteen lattiaan tai reisiin 2 taputusta
 
 3   Molemmat kädet oikealle puolelle lattiaan 2 taputusta
 
 4  Molemmat kädet eteen lattiaan tai reisiin 2 taputusta
 
 vii-  Vasen käsi taputtaa vasemmalle puolelle lattiaan kerran
 
 si  Molemmat kädet yhteen pään päällä 
 
 kuu-  Vasen käsi jää ylös, oikea käsi taputtaa oikealle puolelle 
   lattiaan kerran
 
 si  Molemmat kädet yhteen pään päällä
 
 seitse- Oikea käsi jää ylös, vasen käsi taputtaa vasemmalle puolelle 
   lattiaan kerran
 
 män Molemmat kädet yhteen pään päällä
 
 kahdek- Vasen käsi jää ylös, oikea käsi taputtaa oikealle puolelle 
   lattiaan kerran
 
 san Molemmat kädet yhteen pään päällä

B  MÄENLASKU 

1-4 Takana istuva Luistelija ottaa Hiihtäjää vyötäröltä kiinni ja yhdessä teh-
dään yläkeholla kaksi isoa ympyrää.  Väistetään mäessä olevia esteitä.

5-8 Pidetään edelleen kaverista kiinni. Kuljetaan peppukävelyllä kohti kes-
kustaa (nostetaan istuinluita vuorotellen niin, että eteenpäin päästään 
ilman käsien apua). Hoetaan samalla: ”PIT-KÄÄ PIT-KÄÄ PITKÄN-PIT-
KÄÄ PELLA-VAA!”

VÄLISOITTO

 1-8 Musiikki vaihtuu ¾ -tahtiseksi. 8 valssin aikana muodostetaan rauhassa 
piiriotteinen piiri.

MÄENLASKU 
Peppukävely keskustaan

HELPOTUS!

Yhden käden ja kädet 

pään päällä yhteen

 -taputuksen sijaan 

voi jatkaa kahden 

taputuksen sarjaa.
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D AVANTOUINTI
 "Talvi tuli taas, kuka uskaltaa? Avantoon polskimaan, vaikka pikkuisen 

paleltaa?" 

1-16 Piirin keskellä ui 1-2 avantouimaria omalla tyylillään. Piirissä heilutel-
laan käsiä eteen – taakse kuudesti (yhdellä valssilla heilautus sisään, 
yhdellä valssilla ulos).  ”Pikkuisen paleltaa” -sanoilla mennään 10 
juoksuaskeleella itsensä ympäri hieroen itseään käsillä näytellen pale-
lemista.

D AVANTOUINTI
1-16 16 valssin aikana kaikki lähtevät avantoon polskimaan. Uidaan vapaasti 

tilassa (varoen lumivuorta!) kukin omalla tyylillään. Kaikkia tasoja saa 
käyttää, pintauimarit muistavat varoa alatason uimareita ja sukeltajia! 
Lopuksi uidaan piirin kehälle oman parin vierelle.

A  PIIRI

1-8 Kuten edellä.

B  KYYNÄRKOUKUT

1-8 Kuten edellä.


