
KATRILLI PAATENEELTA

Viola Malmi opetti tämän katrillin Karjalaisten kansantanssien kurssilla 24. – 25.11.2001 
Lahdessa. Tanssi on julkaistu Jagujalga-ohjekirjassa, ISBN 951-98025-1-7 (toim. Juha-
Matti Aronen).

Alkukuvio: Vastakkaisrivi
Askelikot: Puolijuoksuja ja päristelyä

1. vuoro Ristiin käymiset

1 – 8  Vastaparit liikkuvat 4 askelta toisiaan vastaan. Tytöt vaihtavat paikkoja 2 
askeleella vasemmalta ohi pitäen oikeaa olkaa vähän edessä ja lopussa 
käännös oikeaan. 
Pojat vaihtavat paikkoja 2 askeleella oikealta ohi ja vasen olka hieman edessä, 
käännös vasempaan. Toistetaan tyttöjen ja poikien paikanvaihto vielä 4 kertaa 
(paikanvaihdot yht. 6 kertaa)

9 – 16 Vieraalla paikalla paripyörintä oman kanssa tanssiotteessa 8 askelta myötä- ja 
8 vastapäivään lopussa tytön pyörähdys myötäpäivään käden alta

1 – 16 Paikanvaihto pareittain tanssiotteessa rinnakkain oikealta ohi 8 askelta ja tytön 
pyörähdys viimeisillä askelilla myötäpäivään käden alta. Paripyörintä 8 askelta 
myötäpäivään, 8 vastapäivään ja 8 myötäpäivään ja viimeisen lopussa tyttö 
käden alta.
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2. vuoro Poikien karkelo

1 – 8 Parit vaihtavat paikkoja tanssiotteessa rinnakkain 8 askelta oikealta ohi, 
lopussa tyttö käden alta. Paripyörintä oman kanssa tanssiotteessa 8 askelta 
myötäpäivään

9 – 16 Pojat uhittelevat 4 askelta keskelle toisiaan kohden, viimeinen polkaisten ja 
käännös oikeaan, paluu omalle 4 askelta, viimeinen polkaisten ja paripyörintä 
tanssiotteessa 8 myötäpäivään, lopuksi tyttö käden alta.

1 – 8 Pojat karkeloivat uhtuankarkelon hyppäämättä ja polkaisten 4. ja 8. 
Paripyörintä vieraan tytön kanssa 8 askelta tanssiotteessa myötäpäivään.

9 – 16 Paikanvaihto pareittain kuten vuoron alussa tyttöjen alkuperäisille paikoille 8 
askeleella ja paripyörintä tanssiotteessa 8 askelta myötäpäivään. 

1 – 8 Pojat karkeloivat takaisin omalle tytölle ja paripyörintä tanssiotteessa 8 askelta 
myötäpäivään.

3. vuoro Kyynärkoukut

17 – 28 Pareittain kädet käsissä pojat lykkäävät tyttöä edellään kaartaen vieraalle 
paikalle vastapäivään ja vielä takaisin omalle paikalle 12 askelta pojat 
kääntyvät vasempaan ja tanssivat keskenään 6 askelta oikeassa 
kyynärkoukussa myötäpäivään ja 6 vasemmassa vastapäivään.

17 – 22 Säilyttäen kyynärkoukkuotteen pojat ottavat omaa tyttöä selän takaa kiinni ja 
jatkavat pyörintää vastapäivään 1 kierros 12 askelta eli päädytään omille 
paikoille.

23 – 28 Tytöt menevät keskelle oikeaan kyynärkoukkuun, jossa 6 askelta juosten 
myötäpäivään ja 6 askelta samaan suuntaan improvisoidusti polkien.

17 – 28 Tytöt samoin vasemmassa vastapäivään 6 juosten, 6 polkien. Oman parin 
kanssa paripyörintä 12 askelta tanssiotteessa myötäpäivään.

4. vuoro Portti

29 – 40 Yläpuolen pari aloittaa. Takatanssiotteessa 6 askelta alapuolen parin eteen, 
samaan aikaan alapuolen tyttö menee oikealta ohi vieraalle paikalle ja kääntyy 
vasempaan. Yläpuolen pari pyörii 12 askelta alapuolen pojan edessä 
takatanssiotteessa vastapäivään.  Viimeisillä askelilla tytön pyöräytys käden 
alta myötäpäivään ja otteen vaihto. Poika pitää oikealla kädellä tyttöä 
vasemmasta ja on kääntyneenä hieman tyttöön päin. Poika laittaa vasemman 
kätensä kyynärvarren tytön oikean kyynärpään alle ja ojentaa ranteen ja 
sormet suoriksi. Tässä otteessa paripyörintä jatkuu vastapäivään 6 askelta

29 – 40 yläpuolen  tyttö tervehtii oikealla kädellään alapuolen poikaa 6 askeleen ajan 
pitäen vasemmalla kädellään edelleen kiinni oman parin oikeasta kädestä. 
Yläpuolen pari tekee portin, josta alapuolen tyttö palaa parinsa luo 6 
askeleella  ja molemmat parit pyörivät tanssiotteessa 12 askelta 
myötäpäivään. 

29 – 40:,: Alapuoli tanssii vuoron samoin.
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5. vuoro Pienet piirit

3 x 1 – 16 Parit tanssivat käsi kädessä toisiaan kohti 8 askelta matalasti päristellen. 
Yhdessä ollut käsi (pojan oikea, tytön vasen) nostetaan korkealle ja tyttö 
kiertää pojan kerran vastapäivään 8 askelta Muodostetaan 2 parin piiri, joka 
tanssii 8 askelta vastapäivään ja 8 myötäpäivään. Pojat pitävät vieraasta 
kiinni, mutta antavat oikean kätensä toisilleen. Tytöt ottavat vastaavasti 
vasemmilla käsillä toisistaan kiinni, tyttöjen oikeat kädet ovat päällimmäisinä. 
Tämä kuvio liikkuu tyttöjen peruuttaessa myötäpäivään 16 askelta vapaasti 
polkuja ja päristelyjä improvisoiden ja 16 askelta vastapäivään poikien 
peruuttaessa samoin. Ristiin käymiset kuten ensimmäisessä vuorossa tytöt, 
pojat, tytöt, pojat yht. 8 askelta. Poika ottaa tytöstä takatanssiotteen ja tuo 
hänet vastapäivään kaartaen omalle paikalle 8 askelta, viimeisillä tyttö käden 
alta myötäpäivään. Paripyörintä tanssiotteessa oman kanssa 8 myötäpäivään 
ja 8 vastapäivään, lopuksi tyttö käden alta.

6. vuoro Piiri

3 x 1 – 16 Piiriotteinen piiri juoksee 16 askelta vastapäivään kierroksen ympäri. 
Kahdeksan parin kuvio voidaan jakaa puoliksi, jolloin ehditään paremmin 
omille paikoille. Oman parin kanssa paripyörintä tanssiotteessa 8 askelta 
myötäpäivään ja 8 vastapäivään.
Poikien uhtuankarkelo 8 askeleella ilman hyppyä ja polkaisten 4. ja 8. 
Paripyörintä vieraan tytön kanssa tanssiotteessa 8 askelta myötäpäivään. 
Karkelo takaisin omalle tytölle ja paripyörintä 8 askelta myötäpäivään.

Tanssin lopuksi poika kiittää ensin vierasta tyttöä kädestä ja sitten omaa.

Huom. Jokaisen vuoron alkuun huudetaan vuoron numero: ensimmäinen, toinen jne. 
Tämän vuoksi tanssissa tai vuorojen alussa ei ole alkusoittoa.
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