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Taitotaso A TEMPOA TENAVIIN
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Musiikki J-P Piirainen

Meijän juttu
MÄOONNIINSORI-HUMPPA
Tempoa tenaviin
Musiikin rakenne: intro, A, B, välike, A, B, välike 2, A, B, A
Tahtien numerointi ei vastaa musiikin kulkua, vaan antaa ohjeen liikkeen
kestosta. 1t= 4 iskua eli 4 kävelyaskelta. 2.välikkeessä pientä juoksua tuplasti
nopeammin
Lähtökuvio: Piirissä parin kanssa vierekkäin
Intro 4t eli 16 iskua: Pareittain kädet käsissä edetään aikuinen peruuttaen, lapset
kasvot edellä kaareksi.

Ketjuissa
A
1-8

Kävellään pareittain käsi kädessä kahdessa piirissä 32 askelta: Kaaren
keskimmäiset tanssijat lähtevät vetämään oman puolen paripiiriä
ensin keskilinjaa kohti yleisöä, ja sen jälkeen etenevät piirimuodossa.
Yleisöstä katsoen vasen kuvio liikkuu mp ja oikea vp. Palataan
lopuksi piiristä omille lähtöpaikoille kaareen.

Taputukset
B
1-4

1-4

Käännytään pareittain vastakkain ja aikuinen ojentaa lapselle
”tuplaylävitoset”, joihin lapsi taputtaa 8x. Sylissä olevien kanssa
aikuinen ojentaa lapselle toisen kätensä taputettavaksi tai
vaihtoehtoisesti taputetaan kevyesti lapsen jalkoihin.
Pyöritään kädet käsissä/lapsi sylissä kierros 8 askeleella mp.
Kerrataan taputukset, pyörintä vp.

Välike: Piiriksi
1-2

Muodostetaan suljettu piiri 8 kävelyaskeleella.

Tukki
A
1-8

Äskeisen kaaren yleisöstä katsoen oikeassa laidassa ollut pari lähtee
johtamaan tukkia mp 32 kävelyaskeleella. Piiri voi olla suljettu tai
edetään oman parin kanssa käsi kädessä. Piiri etenee alussa n.16
askelta ennen itse tukin muodostamista, riippuen tanssijoiden
määrästä. Jätetään kuvio sen verran väljäksi, että mahtuu nostamaan
kädet hyvin seuraavassa vuorossa.

Taputukset
B
1-4

1-4

Tukkimuodostelmassa seisten taputetaan 8x omiin käsiin. Sen jälkeen
heilutellaan omia käsiä ylhäällä puolelta toiselle 8x. Sylissä olevia
hyppäytetään ylös 2x.
Kerrataan taputukset ja heiluttelut/nostot.

Välike 2: Tukin purku
1-8

Puretaan tukki vp parin kanssa käsi kädessä pienillä juoksuaskeilla
edeten riviksi kohti yleisöä.
Lopuksi rivipaikoilla hyppäytetään lapsi kyljistä ilmaan. (viimeiset
iskut 7&8)

Ketjuissa
A
1-8

B
1-8

Kuten aivan ensimmäisessä vuorossa, kaaren keskimmäiset parit
johtavat oman puolen paripiiriä 32 askeleella keskilinjaa yleisöä kohti
ja siitä piirimuodon kautta lopuksi kaareen.
Kuten aivan ensimmäiset taputukset parin kanssa vastakkain.

Poistuminen
A

Poistutaan rauhallisesti käsi kädessä/ lähellä toista käsi lapsen
hartialle kiedottuna/sylissä. Saa heilutella!

