
Pispalan Sottiisi 2020 

Taitotaso A: Hei lystiä! 

 

Tampereen matka 

Tanssin alkuperä: Alkujaan isommille suunnattu tanssi nimeltä Helsingin matka, josta on 
otettu joitakin osioita tähän tämän vuoden versioon. Helsingin matka oli aikanaan vuoden 
1980-81 vuosiohjelmissa. Tuona vuona vietettiin Nuorisoseurajärjestön 100-vuotisjuhlia 
Helsingissä. 

Koreografia ja sanojen sommittelu: Jutta Wrangén 

Alkukuvio: piiri, kädet käsissä 

Askeleet: Juoksua 

Yksi tahti= 3 iskua 

 

1.Tervehdykset  

Tahdit 

Intro                      Avataan piiri poikittaiseen vastakkaisriviin. 

1-8 

Lähdetkö kanssain Sottiisiin? Hei la la la la, hei la la la la! 

Matka on hauska varmaankin, hei la la la la lal laa 

Vastuu rivissä kädet käsissä 6:lla juoksuaskeleella (1-2) keskellä käsienheiluttelu eteen ja 
taakse (3-4), peruutus 6:lla juoksuaskeleella (5-6), käsienheiluttelu uudelleen (7-8). 

 

9-12 

Kun nyökkäät sinä, niin nyökkään minä 

Kun käännyt sinä, niin käännyn minä 

Käännytään kohti omaa paria. Viejä kumartaa (9), seuraaja kumartaa (10), viejä kääntyy 
vasempaan (11), seuraaja kääntyy oikeaan (12) 

 

2. Sillan alta 
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Niin matkustamme Sottiisiin, hei la la la la, hei la la la la! 



Matka on hauska varmaankin, hei la la la  la , lal laa! 

Yläpuolen parit nostavat portin, jonka alta alapuolen parit juoksevat viejä johtaen mp 
liikkuen. Parit palaavat omalle paikalleen. 

 

1-8 

Hauskasti aika rientää vaan, hei la la la la, hei la la la la 

Kaupunki kaikki katsellaan, hei la la la  la , lal laa! 

Toistetaan vuoro siten, että alapuolen tanssijat nostavat portin ja yläpuolen tanssijat 
juoksevat alta samoin viejä johtaen mp liikkuen. 

 

9-12 

Kun nyökkäät sinä.... 

Toistetaan omaa paria kohti 1. vuoron b-osan kumarrukset ja käännökset. 

 

3. Hurvittelu 

1-8                     

Reissattu on ja tanssit tanssittu, hei la la la la, hei la la la la 

Matkalla kotiin laulellaan, hei la la la la, lallaa 

Suljetussa piirissä juostaan mp 21 juoksuaskelta. Viimeisellä 8.tahdilla pysähdytään ja 
taputetaan omiin käsiin iskut 1-2.  

 

1-8                     

Toistetaan samoin piirissä vp 

 

9-12      

Kun nyökkäät sinä.... 

Toistetaan jälleen omaa paria kohti 1.vuoron b-osan kumarrukset ja käännökset 

 

 

 



4. Loppupiiri 

1-8                   

Lähdetkö kanssain Sottiisiin, hei la la la la, hei la la la la   

Matka on hauska varmaankin, hei la la la la lal laa! 

Juostaan piirin keskelle (1-4) ja takaisin (5-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


