
Talonpojan tanssi  
Huom! Tämä tanssi tanssitaan isommissa useamman kuin neljän parin piireissä. 

 

Alkukuvio: Piirissä pareittain 

Askelikot: Kävely 

Tahtilaji: 4/4 

HUOM! KATSO HELPOTETTU VERSIO ISOLLA 2. VUORO  

 

1. Vuoro ESITTELY 

 

a) Keskellä käynti vuorotellen 

Tämähän sitä on talonpojan tanssii x 2 

Ensin tanssivat 1-parit 

1-2  Pareittain 4 askelta piirin keskelle ja parin tervehdys kumartaen (4 iskua) 

3-4 Peruutus ja vieruskaverin (vieraan parin) tervehdys kumartaen (4 iskua)  

tätä saapi tanssia nuoret ja vanhat x2 

Sitten 2-parit 

5-8  Kuten tahdeilla 1-4 1-parit 

b) Kättely 

Muistatkos silloin kun markkinoilla käytiin, tuttaviksi tultiin ja sinun kaupat tehtiin. x 2   

1-8  Kätellään 4. luokse, jonka kanssa puoli kierrosta ympäri vasemman käden otteessa (suunta 

vaihtuu), vaihdetaan käsi oikeaan ja samoin kätellään takaisin omalle parille 

 

2. Vuoro PARIT VAIHTOON 

 

a) Keskellä käynti 

Tämähän sitä on talonpojan tanssii, tämähän sitä on talonpojan tanssii, tätä saapi tanssia nuoret ja 

vanhat, tätä saapi tanssia nuoret ja vanhat.  

 

1-8  Kuten 1. vuorossa, mutta nyt tervehdyksen sijaan halataan ensin omaa paria ja palatessa 

vieruskaveria. 

 

b) Tähti vastapäivään  

Kahvi siellä keitettiin ja sulatettiin voita, tervetulleeks toivotettiin punaposki poika. x 2 



1-8  Avoimessa tanssiotteessa oman parin kanssa ja viejien vasemmat kädet edellä olevan 

olkapäällä liikutaan 4 askelta vastapäivään ja 4 askeleella viejät heittävät oman parin 

seuraavalle. Toistetaan heitto vielä kaksi kertaa. Kun ollaan neljännen parin luona, mennään 

4 askelta eteenpäin ja neljällä käännytään parina puoli kierrosta vastapäivään, jolloin 

seuraajat jäävät keskelle.  

c) Tähti myötäpäivään 

(ei laulua) 

1-8   Tähti toistuu myötäpäivään samoin, mutta nyt seuraajat heittävät viejiä. Lopulta päädytään 

omalle parille ja käännytään kohti piirin keskustaa.  

TAI YKSINKERTAINEN TÄHTI 

1-8 Käsi kädessä oman parin kanssa ja viejien vasemmat kädet edellä olevan olkapäällä liikutaan 

28 askelta vastapäivään 4 askeleella käännytään parina puoli kierrosta vastapäivään, jolloin 

seuraajat jäävät keskelle.  

a) Tähti myötäpäivään 

(ei laulua) 

1-8   Tähti toistuu myötäpäivään samoin. Lopulta päädytään kohti piirin keskustaa.  

3. Vuoro PARIN KANSSA  

 

a) Keskellä käynti 

Tämähän sitä on talonpojan tanssii, tämähän sitä on talonpojan tanssii, tätä saapi tanssia nuoret ja 

vanhat, tätä saapi tanssia nuoret ja vanhat.  

1-8  Kuten 1. vuorossa, mutta nyt tervehdyksen sijaan vapaamuotoisesti jammaillaan tai vaikka 

heitetään yläfemmaa ensin oman parin kanssa ja palatessa vieruskaverin. 

b) Paripyörintä  

Muistatkos silloin kun markkinoilla käytiin, tanssin tahdissa ystäviksi tultiin. x2 

1-8 16 iskua myötä –ja vastapäivään kukin valitsemallaan askelikolla ja otteella 

 

4. Vuoro YHTEINEN LOPETUS 

a) Ketju 

(ei laulua) 

1-8  Liikutaan myötäpäivään ketjuissa löyhään tukkiin 

 

b) Keskellä käynti yhdessä 

Tämähän sitä on talonpojan tanssii, tämähän sitä on talonpojan tanssii, tätä saapi tanssia nuoret ja 

vanhat, tätä saapi tanssia nuoret ja vanhat.  

 



1-8  Kävellään 8 askelta keskelle, 8 askelta ulos, 8 askelta keskelle kädet noustaen ja jäädään 

keinumaan kädet ylhäällä. Musiikki ja laulu hiljalleen hiipuu ja samalla kädet laskeutuvat.  

 


