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Kerenskiä
Alkuasento: Parijonossa käsi kädessä yleisöstä katsoen oikeassa takakulmassa. Riemu vasemmalla
ja ilo oikealla puolella.
Viejä= riemu, seuraaja= ilo
Sisääntulo

Odotetaan 8 iskua, jonka jälkeen kävellään parijonossa piirin
kehällä vp 24 askelta. (yht. 4x8)

Ajot

Käännytään vastakkain, riemun selkä, ja ilon kasvot kohti
piirin keskustaa. Kädet käsissä kävellään keskelle 4
kävelyaskelta, palataan takaisin 4 askelta. Kävellään ulos 4
askelta, takaisin 4.
Toistetaan vielä kerran keskelle ja ulos menot. (yht. 4x8)

Sivuaskeleet

Edelleen pareittain kädet käsissä vastakkain tanssitaan 2
sivuaskelta piirin kehällä vp. Käännytään rinnakkain, ja
viedään riemun oikea ja ilon vasen käsi parien välistä
eteenpäin. Tanssitaan 4 kävelyaskelta ja viimeisellä
käännytään takaisin vastakkain.
Toistetaan sivuaskeleet ja kävelyaskeleet vielä kerran piirin
kehällä vp.
Kerrataan koko sivuaskelikkovuoro tanssimalla se piirin
kehällä mp. Jäädään lopuksi vastakkain. (yht.4x8)

Jalanheitot

Jatketaan samoissa asemissa kuin edellisessä vuorossa, eli
pareittain vastakkain. Riemun oikea käsi ilon vasemmassa
kädessä. Jalanheitot riemun oikealla ja ilon vasemmalla,
samoin riemun vasemmalla ja ilon oikealla. Heilautetaan
kevyesti yhdistettyä kättä ja pyörähdetään piirin kehällä vp
itsensä ympäri 4: llä askeleella. Samalla liikutaan hieman
kehällä eteenpäin.
Toistetaan vuoro vastakkaisilla käsillä ja jaloilla piirin kehällä
mp. (yht.2x8)
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Paripyörintä

Pyöritään pareittain jokaisen parin itse valitsemassa otteessa
16 kävelyaskelta mp. (yht.2x8)

Keskelle

Käännytään piirin kehällä kasvot kohti keskustaa ja kävellään
rennosti 8 askelta keskelle. Taputetaan liikkeen aikana 8x ja
nostetaan käsiä samalla.
Peruutetaan 8 askelta takaisin kehälle, ja samalla lasketaan
käsiä kämmenet ylöspäin. (yht.2x8)

Paripyörintä

Toistetaan paripyörintä,16 askelta mp, kuten edellä. Voidaan
valita uusi ote. Muodostetaan samalla kaksi riviä. Pyörinnän
lopuksi jäädään vastakkain ilon selkä kohti vastakkaista paria.
(yht.2x8)

Ajo kiertulilla

Pareittain vastakkain kädet käsissä tanssitaan vastakkaisen
parin kanssa kiertuli mp. Ohitus ensin vasemmalta 8
askeleella ja paluu samoin 8 askeleella oikealta puolelta. (yht.
2x8)

Toistetaan, mutta tanssitaan vp. Lopuksi kaarretaan kädet
käsissä siten, että riemun vasen, ja ilon oikea kylki on kohti
keskustaa. (yht.2x8)
Sivuaskeleet

Tanssitaan sivuaskelikko, kuten aiemmin piirin kehällä, mutta
nyt sillä rytmitellään kohti vastakkaisparia. Kaikilla siis 2
sivuaskelta pareittain kädet käsissä kohti keskustaa. Tämän
jälkeen takarivin tanssijat toistavat sivuaskeleet myös pois
keskustasta ulospäin. Eturivin tanssijat sen sijaan odottavat 4
iskua kuvion keskustassa parin kanssa kädet käsissä ja hieman
sumpussa (eli takarivin sivuaskelien ajan) ja yhtyvät
kävelyaskeliin, joilla palaavat omalle paikalle.
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Kaikki toistavat sivuaskelikot keskelle, mutta nyt eturivi palaa
normaalisti omalle paikalle, ja takarivi odottaa keskellä
(yht.4x8).
Jalanheitot

Jalanheitot kuten edellä piirin kehällä, nyt kohti vastakkaista
paria ja sen jälkeen omalle paikalle. (yht.2x8).

Paripyörintä

Toistetaan paripyörintä, jolloin voi halutessaan valita
kolmannen erilaisen otteen. (yht.2x8).

Keskelle

Toistetaan piirin keskelle meno kuten aiemmin. (yht.2x8)

