
 

NOITA LAULAN, JOITA TIIJÄN  
 
:,: Noita laulan, joita tiijän, joita tiijän ja tajuan :,: 
Noita ennen eukko neuvoi, oma vanhempi opetti,  
kultaisilla kunnahilla, metisillä mättähillä 
Noita laulan, joita tiijän, joita tiijän ja tajuan, noita laulan 
 
TANSSIJOIDEN SISÄÄNTULO: 
 
Kävellään sivuilta jonoissa alkumusiikin aikana riveiksi 
 

 
LAULU 
 
1-3 Kävellään riveinä 6 askelta kohti yleisöä alkaen vasemmalla jalalla. 
  Samanaikaisesti nostetaan yhdistetyt kädet hitaasti etukautta ylös. 
4-5 Keinunta paikalla 5 askelta ylhäällä olevien käsien myötäillessä liikettä 
 
1-3 Peräännytään 6 askelta taaksepäin laskien samalla yhdistetyt kädet hitaasti alas. 
 Oikea jalka aloittaa. 
4-5 Keinunta paikalla kädet yhdistettyinä alhaalla oikea jalka aloittaa. 
 
6-9 Pyörintä itsensä ympäri vastapäivään 6 hitaalla kävelyaskeleella ja 3 nopealla  
 polulla. Vasen jalka aloittaa. Samanaikaisesti nostetaan vasen käsi kyynärpää  
 edellä ylös ja lasketaan alas. 
10-13 Pyörintä myötäpäivään samoin kuin edellä. Oikea jalka aloittaa ja oikea käsi  
 nousee ja laskee. 
 
14-16 Kävellään riveinä 6 askelta kohti yleisöä alkaen vasemmalla jalalla. 
 Samanaikaisesti nostetaan yhdistetyt kädet hitaasti etukautta ylös. 
17-18 Keinunta paikalla 5 askelta ylhäällä olevien käsien myötäillessä liikettä 
19-20 Kädet laskevat alas ja nousevat ylös (3-2) 



 

SOITTO 
 
1. säkeistö 
 
1-5:,: Tanssitaan 8 (tai 6) parin jonoissa 22 hyppyaskelta kädet vyötäröllä alkaen 
 vasemmalla jalalla siten, että yleisöstä katsoen parittomat rivit kääntyvät  
 vasempaan ja tanssivat kohti taustaa ja yleisöstä katsoen parilliset rivit  
 kääntyvät oikeaan ja tanssivat kohti yleisöä. 
 

 
 
6-9 Rivit tanssivat vastakkain 4 polkanomaisella askeleella (polvi nousee edessä, 

taaempi jalka tulee hiukan ennen etummaista maahan tasahypyssä) 
10-13 Perääntyminen rivinä 4 polkanomaisella askeleella 
 
14-16 Kierretään 6 kävelyaskeleella itsensä ympäri kierros vastapäivään. 
17-18 Tanssitaan paikalla: 
 1 2 3 1 2 
 Hyppy - askel polku polku 
 v v o v o 
 Ensimmäinen askel poljetaan ja polvi nousee etukautta. 
 
2. säkeistö 
 
1-5:,: Palataan samaa reittiä takaisin 22 hyppyaskeleella kädet vyötäröllä. 
6-9 Tanssitaan 4 polkanomaista askelta kohti yleisöä 
10-13 Peräännytään 4 polkanomaisella askelikolla. 
 
14-16 Kierretään 6 kävelyaskeleella itsensä ympäri kierros vastapäivään. 
17-18 Tanssitaan paikalla: 
 1 2 3 1 2 
 Hyppy - askel polku polku 
 v v o v o 


