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     ROSVOSILLA 

 

Tammikuussa leikitään rosvoleikkiä!  
 
 
1. Aika rosvo olit sie 
kun varastit mun ystäväin  
”Luulen saavani, luulen saavani, luulen saavani 
nyt uuden paremman" 
 
2. Pitkä rosvo Pietarista     3. Kyllähän sen rosvon tuntee 
varasti mun ystäväin      se on pitkä musta mies 
 
4. Eikähän meistä ruma tartu     5. Luulet sinä etten minä 
vaikka me ollaan mustia     uutta heilaa enää saa 
 
6. Vaikka se vanhan varasti     7. Mie se puran uuven kullan 
niin sain minä uuden ja paremman    vaikka tuohikerästä 
 
8. Taikka menen Muolaan puotiin    9. Onpas hyvä että vielä 
ostan naulan terästä      kerran sinut tapasin. 
 
10. Enkä tiedä syytä siihen     11. Lienkö ollut liian nuori/vanha 
miksi minut hyljäsit      taikka toisen riijari 
 
12. Kaikki päivät ikävät      13. Onkos teistä niinkuin meistä 
vain sunnuntaina hauskaa on    tämä leikki lystiä? 
 
Leikkijät marssivat paripiirissä, paitsi yksi, joka on parittomana. Hän ryöstää itselleen 
parin, ja seuraava pariton vuorostaan itselleen. Jatketaan laulun loppuun asti. Rosvoja 
voi olla leikissä useampiakin, etenkin jos leikkijöitä on paljon. 
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    TIIPELIS TAAPELIS 

 

Helmikuussa leikitään aikuisillekin mieluista inkeriläistä piirileikkiä. 
 

1. Myllärin tyttäret keskenään,   2. Hyvää iltaa mylläri, 
ai, ai keskenään.      ai, ai mylläri. 
Kyllä nättiä tyttöä riiata saa.    Jauhappas minunkin pussiini.  
:,:Sano tiipelis, taapelis, tom, tom, tom,  :,:Sano tiipelis, taapelis, tom, tom, tom, 
kyllä nättiä poikia on, on, on:,:   kyllä nättiä poikia on, on, on:,: 
 
3. Pane se pussi nurkkahan,    4. Mitä sulla on pussissa, 
ai, ai nurkkahan.      ai, ai pussissa? 
Sitten myö vasta jatketahan.    Omia, puhtaita, ohraita. 
 
5. Ilta kun tuli ja hämärti,    6. Raapase akka se valkia, 
ai, ai hämärti.      a, ai valkia. 
Niin pussi se nurkassa käveli.    Että meillä on nurkissa varkaita. 
 
7. Kärki oli rikki saappaissa,    8. Suussa sillä kiilsi tupakka, 
ai, ai saappaissa.      ai, ai tupakka. 
Että sulhasen tuntee varpaistaan.   Että kiiluvat silmät on nurkassa. 
 
9. Aamu tuli ja valkeni, 
ai, ai valkeni. 
Niin tyttö se kotoa katosi. 
 
Alkukuvio: Paripiri 
Askelikot: Kävelyä, juoksuja, polkuja 
1-12    Pareittain eturistiotteessa 12 kävelyä vastapäivään jokaista askelta painottaen  
13    Edelleen samassa otteessa kertosäkeen aikana poika pyörittää tyttöä oikealla    
   jalalla aloittaen neljä juoksua vastapäivään 
14    Kolme polkua paikallaan oikea, vasen, oikea 
15    Tyttö pyörittää poikaa vasemmalla aloittaen neljä juoksua myötäpäivään 
16    Kolme polkua vasen, oikea, vasen. 
13-16  Kertosäe kerrataan.  
Tanssi jatkuu samalla tavalla. Paria voidaan vaihtaa säkeistöjen välillä. Piirin keskellä voi 
olla myös esilaulaja, joka laulaa säkeistön alkuosan ja kaikki yhtyvät kertosäkeeseen. 
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    BEREDANS 

 

Maaliskuun leikkinä on Poria kohti suunnaten tanssi vuoden 2002 Porin  
kesäjuhlilta. Belgialainen Beredans eli Karhutanssi on rituaalitanssi, jolla  
kiitetään saaliista. Tässä alkuperäiset ohjeet.  
 
 
1. Vuoro       2. Vuoro   
1 - 2:,: 8 sivuaskelta oikealle    1 - 2:,: 8 sivuaskelta oikealle 
3 - 4:,: hypitään vasen jalka edessä   3 - 4:,: vasen käsi lyö lattiaan  
           tömistäen voimakkaasti lattiaa 
 
3. Vuoro       4. Vuoro 
1 - 2:,: 8 sivuaskelta oikealle    1 - 2:,: 8 sivuaskelta oikealle 
3 - 4:,: taputetaan omiin reisiin    3 - 4:,: Hytkytetään oikean polven päällä  
           ollen hieman kyykyssä       vasen polvi edessä 
 
5. Vuoro       6. Vuoro 
1 - 2:,: 8 sivuaskelta oikealle    1 - 2:,: 8 sivuaskelta oikealle 
3 - 4:,: Hytkytetään vasemman polven   3 - 4:,: Hytkytetään molemmat polvet  
           päällä oikea polvi edessä       lattiassa 
 
7. Vuoro       8. Vuoro 
1 - 2:,: 8 sivuaskelta oikealle    1 - 2:,: 8 sivuaskelta oikealle 
3 - 4:,: Hytkytetään oikea kyynärpää   3 - 4:,: Hytkytetään vasen kyynärpää  
           lattiassa          lattiassa 
  
9. Vuoro       10. Vuoro 
1 - 2:,: 8 sivuaskelta oikealle    1 - 2:,: 8 sivuaskelta oikealle 
3 - 4:,: Hytkytetään molemmat    3 - 4:,: Naputetaan päätä lattiaan,  
           kyynärpäät lattiassa         opuksi tehdään kuperkeikka 
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    POSSUT JA SIILIT 

 
Huhtikuussa lauleskellaan hauskaa laulua Possuista ja Siileistä. Keksi itse hyvä 
leikki tähän! 
 
 
1. Yksi ja kaksi ja kolme pientä possua 
olivat ulkona aivan ilman tossuja. 
 
2. Yksi ja kaksi ja kolme pientä siiliä 
Tahtoivat maistella mummon hyvää viiliä. 
 
3. Possut ja siilit ne tapasivat torilla 
possut sai tossut ja siilit hyvää viiliäääää! 
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   ISTUN UUNIN PÄÄLLÄ MÄ 

 

Toukokuun laululeikkinä on itäkarjalainen parinetsintähassuttelu Istun uunin 
päällä mä. Tästä saa hyvän tunnelman kohottajan ja vapauttajan illanviettoon. 
Tai vaikkapa sprinttilajin Perinneolympialaisiin! Leikin opetti Nikolai Vahterov 
Karjalaisten Kansantanssien kurssilla 2000. 

 
Istun uunin päällä mä 
sulan niin kuin kynttilä 
sulan sulan sulan mä 
sulan niin kuin kynttilä. 
Kuka minut pelastaa 
kolme suukkoa hän saa 
:;:Saa saa saa saa 
kolme suukkoa hän saa:;: 
 
Leikkiin osallistuvat tytöt ryhmittyvät tilan toiselle ja pojat toiselle laidalle. Yksi leikkijä 
istuu tuolissa keskellä tilaa ja laulaa laulun.  
 
Vastakkaista sukupuolta olevat leikkijät yrittävät laulun loputtua ehtiä ensimmäisenä 
istujan luokse ja suikata kolme suukkoa hänen poskelleen. Kaikki keinot ovat sallittuja.  
 
Voittaja istuu nyt puolestaan tuoliin ja laulaa laulun. 
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    HULLUN POLSKA 

 

Juhannuksen karnevalistiseen meininkiin sopii hyvin Hullun polska, joka on 
muistiinmerkitty Kirvusta. Sitä on opettanut Juha-Matti Aronen Kannaksen  
tanssien kurssilla ja se löytyy myös Nuorisoliiton vuosiohjelmasta 2012. 
 
 

Huttan tuttan leppastuu 
jam sam seijaa 
siiveri vonkka piiastuu 
jame reme reijaa 
 
Heksen setta huttantuu 
jam san seijaa 
jo on ting ge vesselii 
jame reme reijaa. 

 
Askelikot: vaihtoaskel, kävely ja hyppyaskel 
Alkukuvio: sola 
 
Paritoverit tanssivat toisiaan kohti 2 vaihtoaskelta, vasen käsi vyötäröllä ja oikea  
vapaana. Tartutaan oikeat kädet käsiin ja 4 kävelyllä kierros mp. Läpikäynti 2 vaihto- 
askeleella vieraalle paikalle, jossa käännös mp ja 4 kävelyä keskelle parin luo. 
 
Pojan oikea käsi tytön vasemmassa tyttö pyörähtää käden alta mp 2 vaihtoaskeleella, 
jonka jälkeen poika samoin. Kädet käsissä 4 hyppyaskelta paripyörintää mp ja 4 käve-
lyä alkuperäisille paikoille, jossa käännös mp ja tanssi alkaa alusta. 
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    HEVOSENVAIHTO 

 
Elokuussa lauletaan ja leikitään paripiirissä Hevosenvaihtoa. Sanat ja nuotin  
löydät myös Pium, Paum Paukkaa –teoksesta. 
 
 
 
Vaihdetaan hevosta ja 
anna tämä minulle 
 
Niin minä annan orivarsan 
kulukaulan sinulle. 

 

Parimarssissa kaikilla on pari, jota vaihdetaan yhtä aikaa laulun lopussa.  
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  LINTU LAULOI OKSALLA HUOJUVALLA 
 

Syyskuussa leikitään piirileikkiä Lintu lauloi oksalla huojuvalla. Laululeikki löytyy 
Karjalaisen Nuorisoliiton vuoden 2001 tanhuohjelmasta, jonka on laatinut  
Juha-Matti Aronen. Se on hyvä esimerkki 1800-luvun lopulla Itä-Suomessa 
yleistyneestä uudemmasta piirileikkiperinteestä. 

 

 

Lintu lauloi oksalla huojuvalla 
kosken rannalla kuohuvalla. 
 
Sinut minä joukosta parhaaksi katson 
ja sinun kanssasi tanssia tahdon. 
 
Erota mun täytyy ja hyvästi jättää 
Erotessa me annamme kättä. 
 
 
Piirin keskellä on 2-6 lasta, joiden ympärillä iso piiri pyörii 1. säkeistön ajan. Keskellä 
olijat etsivät itselleen paria piirissä tanssivista. 
 
Toisen säkeistön aikana keskellä olijat pyörivät valitsemiensa parien kanssa kädet  
käsissä ja piiri seisoo ympärillä rauhallisesti käsiä heilutellen. 
 
Kolmannen säkeistön aikana keskellä parit ensin heiluttavat yhdistettyjä oikeita käsiä 
ja sitten vasempia. Lopuksi alkuperäiset keskellä olleet tulevat osaksi piiriä ja heidän 
valitsemansa uudet tanssijat aloittavat leikin alusta. 
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     OLOLONKOS 

 

Lokakuussa hassutellaan hauskalla Ololonkos-leikillä, joka löytyy  teoksesta 
Pokkana Polkkaa.  

 

Ololonkos teleleillä    Ololonhan meleleillä 

nililiinkuin meleleillä    nililiinkuin teleleillä 

kililissan pololoikia    kililissan pololoikia 

pululussissa?     pululussissa. 
 
Ololonkos teleleillä    Ololonhan meleleillä 

nililiinkuin meleleillä    nililiinkuin teleleillä 

lililinnun pololoikia    lililinnun pololoikia 

pululussissa?     pululussissa. 
 
Ololonkos teleleillä    Ololonhan meleleillä 

nililiinkuin meleleillä    nililiinkuin teleleillä 

kololoiran pololoikia    kololoiran pololoikia 

pululussissa?     pululussissa. 

 

Ololonkos…     Juostaan isossa piirissä myötäpäivään 24 askelta. 
 
Ololonhan... 
...nililiinkuin teleleillä  Juostaan 6 askelta piirin keskustaan ja 6 takaisin.  
     Säkeistön loppuosassa esitetään kutakin eläintä. 
 
Kililissan…    Suurieleisesti pyyhitään vuoroin vasemmalla vuoroin  
     oikealla kädellä kuviteltuja viiksiä. 
 
Lililinnun…    Kuvataan kuinka pienet linnunpojat räpsyttelevät siipiään. 
 
Kololoiran…   Vasta laulun jälkeen, haukutaan kovaan ääneen. 
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    SULLE ANNAN KUKKASET 

 
Marraskuussa lauletaan ja leikitään piirissä Sulle annan kukkaset parinetsintä-
leikkiä.  
 
 
 
 
Sulle annan kukkaset  
ja itse pidän kranssin. :,: 
Saisinko sen kunnian 
et sinun kanssas tanssin. :,: 
 
Käänny ympäri anna kätes, 
tanssi vielä vähän. :,: 
Kerran pari pyörähdän 
sitten jätän tähän. :,: 

 

Piirin keskellä oleva pariton hakee itselleen parin kun lauletaan "Saisinko sen 
kunnian". 
 
Kun lauletaan "Käänny ympäri" pari irrottaa käsiotteen, pyörähtää itsensä ympäri ja 
jatkaa sitten pyörimistä kädet käsissä. 
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     TALVELLA 

 
Joulukuun laululeikissä luistellaan, hiihdellään, lasketaan kelkkamäkeä ja teh-
dään lumiukkoja. Keksikää omat liikkeet laulun sanoihin! 
 
 
 
Koska luistellaan ihan muuten vaan, 
kun maassa on lunta ja pakkasta? 
Koska luistellaan ihan muuten vaan? 
No tietenkin talvella!  
 
Koska hiihdellään pitkin metsiä, 
kun maassa on lunta ja pakkasta? 
Koska hiihdellään ihan muuten vaan? 
No tietenkin talvella! 
 
Koska lasketaan kelkkamäkeä, 
kun maassa on lunta ja pakkasta? 
Koska lasketaan ihan muuten vaan? 
No tietenkin talvella! 
 
Koska tehdään taas lumiukkoja, 
kun maassa on lunta ja pakkasta? 
Koska tehdään taas lumiukkoja? 
No tietenkin talvella! 
 
 


