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LETKISTÄ! 

 

Letkistä! – lasten yhteistanssi perustuu letkajenkkaan, jonka esikuvana pidetään Bunny Hop- 

tanssia. Tässä tanssissa iloisia vapauksia on kuitenkin otettu paljon! Tanssissa tulisi olla vähintään 

kolme paria. Maksimimäärää ei ole, mutta mikäli tanssi tuntuu helpommalta hallita pienemmällä 

ryhmällä, voi ison ryhmän jakaa kahteen ryhmään. Mikäli tanssijoita on pariton määrä, tanssia saa 

soveltaa ryhmälle sopivan ja tilanteen vaatimalla tavalla. Mikäli jokin mietityttää, kannattaa kysyä 

koreografilta vinkkiä. 

Koreografia: Letkajenkan pohjalta sommitellut Riia Niemelä (044 744 3939, 

riia.niemela@nuorisoseurat.fi) 

 

Musiikki: Letkis Säv Rauno Lehtinen, san. Sauvo Puhtila © Warner/Chappell Music Finland;  

tämän version sovitus Mimmit. Musiikki on kuunneltavissa täällä: 

https://www.youtube.com/watch?v=eR33qNyzQag 

Askeleet: juoksu, hidas hyppyaskel, tasahyppy, kantapään heitto 

Otteet: Letkis-ote = jono, jossa kädet edessä olevan hartioilla, tyttö pojan edessä ja etummaisella 

kädet vyötärönyrkissä. Kädet käsissä.   

Alkukuvio: Esiintymistilan laidoilla eri puolilla 

 

Letkis-kaava = Heitetään kaksi kertaa oikeaa kantapäätä sivulle (1), samoin vasenta (2). Hypätään 

tasahyppy eteen ja taakse (3) ja kolme nopeaa tasahyppyä eteen (4)  

 

1. VUORO: Letkis 

Intro: Sisääntulo 

(1-4) 

Tanssijat juoksevat vapaasti eri puolilta reunoja omille paikoilleen 

valmiiksi jonoihin, tytöt jäävät parinsa eteen (Kuva 1).  

 

Letkis täällä tunnetaan,  

letkis meillä osataan,  

letkis suomalaisien,  

on saanut aikaan villityksen hirmuisen. 

 

Letkis maailmalla on,  

letkis tanssi nuorison, 

tietää mannermaa nyt saa, 

kuinka jenkka suomalainen valloittaa. 

(1-4) Tanssitaan letkis-kaavalla eteenpäin jonossa kädet edessä olevan hartioilla.   

https://www.youtube.com/watch?v=eR33qNyzQag
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(5-8) Tanssitaan kuten tahdit 1-4. 

(1-4) Tanssitaan vielä kerran kuten edellä.  

(5-8) Tanssitaan kantapäiden heitot oikealle ja vasemmalle (5-6). Taputus oikealla kädellä 

rintakehään ja taputus vasemmalla kädellä rintakehään, oikea käsi ylös, vasen käsi 

ylös (7), kätten taputus kaksi kertaa ylhäällä ja kädet jäävät ylös auki (8). 

2. VUORO: Kahdeksikko 

Ken letkassa kestä ei,  

sen varmaan pikkuhukka vei 

Jenkkaamme letkaamaan  

ei heikkopäät saa tullakkaan! 

(1-4) Letkan ensimmäinen johtaa letkan lenkin myötäpäivään oikean käden johtamana 

kahdeksalla juoksuaskeleella ja neljällä hyppyaskeleella. Kaikilla muilla ote letkassa 

molemmin käsin.  

(5-8) Kuten edellä, mutta nyt mennäänkin vastapäivään vasemman 

käden johtamana. Kaikilla muilla ote letkassa molemmin käsin. 

Päädytään jonoon vasemmat kyljet kohti yleisöä. Viimeisillä 

hyppyaskelilla irtaannutaan letkasta pareihin. (Kuva 2) 

HUOM! Isoissa ryhmissä voi olla helpompi jättää hyppyaskeleet tekemättä 

ja tehdä koko tämä vuoro juosten. Se on sallittua ! 

3. VUORO: Pariletkis 

Letkis tanssi nuorison 

Letkis maailmalla on 

Lentää valtameren taa  

sillä letkis on se joka valloittaa. 

(1-4) Irtautuen letkasta jatketaan ”letkistelyä” letkis-kaavalla parin kanssa. 

Joka toinen pari lähtee kohti yleisöä ja joka toinen kohti taustaa. (Kuva 3) 

(5-8) ”letkistely” letkis-kaavalla kohti yleisöä/taustaa  

4. VUORO: Freestyle 

Välisoitto 

(1-8) Takimmainen parista (poika) kiertää oman parinsa haluamallaan tavalla ja etummainen 

on paikallaan haluamallaan tavalla. Esim. paikallaan olija voi mennä kyykkyyn, seistä kädet 

ylhäällä tai vaikkapa pyöräyttää toisen itsensä ympäri kädellä ohjaten. Kiertäjä voi kulkea 

hyppyaskelin, juosten, jonkinlaisella otteella kiinni kaverissa tai sitten ei! Annetaan tähän tulla 

iloinen sekamelska! (1-4). Sama toisin päin eli etummainen kiertää (5-8). 

(1-8) Parin kanssa kädet käsissä kahdeksalla juoksuaskeleella ja neljällä hyppyaskeleella 

paripyörintä myötäpäivään. Toistetaan sama vastapäivään päätyen kyljet kohti yleisöä. 

Johtajan roolissa oleva (tyttö) päätyy eturivissä oikea kylki kohti yleisöä ja takarivissä vasen 

kylki kohti yleisöä.  

(1-4) Parin kanssa kädet käsissä pannukakku neljällä hitaalla hyppyaskeleella avaten kohti 

yleisöä. Tanssitaan itsensä ympäri neljällä hyppyaskeleella kääntyen yleisön kautta.  
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(5-8) Taputukset: Taputus oikealla kädellä rintakehään ja taputus 

vasemmalla kädellä rintakehään, oikeat kädet parin kanssa 

yhteen (5). Sama toistuu (6). Viimeisellä kerralla lyönnit 

rintakehään, oikeat kädet yhteen, vasemmat kädet yhteen (7) ja 

lopulta oikealla kädellä läpy ja letkassa edessä olevan roolissa 

oleva (tyttö) kääntyy parinsa eteen (8). (Kuva 4)     

5. VUORO: Letkispiiri 

Letkis täällä tunnetaan,  

letkis meillä osataan,  

letkis suomalaisien,  

on saanut aikaan villityksen hirmuisen. 

(1-8) Letkis-kaavalla eturivi lähtee oikealle ja takarivi vasemmalle. 

Jonot liikkuvat kohti piiriä myötäpäivään. (Kuva 5) 

6. VUORO: Tukki 

Ken letkassa kestä ei,  

sen varmaan pikkuhukka vei 

Jenkkaamme letkaamaan,  

ei heikkopäät saa tullakaan! 

 

(1-8) Yhdistyneet ketjut tanssivat kahdeksalla juoksuaskeleella, 

neljällä hyppyaskeleella ja kahdeksalla juoksuaskeleella tukkiin 

myötäpäivään (1-6). Otteet irtoavat ja kaikki siirtyvät neljällä 

hyppyaskeleella vapaaseen kuvioon kohti yleisöä, johtaja 

etummaiseksi. (Kuva 6) 

  

HUOM! Tukkia ei missään vaiheessa kierretä kovin tiukkaan! 

Tässä kohdassa myöskin saa vaihtaa hyppyaskeleet 

tarvittaessa juoksuksi. 

 

7. VUORO: Soololetkis 

Letkis tanssi nuorison, 

letkis maailmalla on, 

lentää valtameren taa,  

sillä letkis on se joka valloittaa 

sillä letkis on se joka valloittaa! 

(1-10) Letkis-kaava tanssitaan kerran kohti yleisöä kukin yksin 

(1-4), tehdään toisen kerran kantapäiden heittelyt (5-6). 

Taputukset: Taputus oikealla kädellä rintakehään ja taputus 

vasemmalla kädellä rintakehään, oikea käsi ylös, vasen käsi 

ylös, kätten taputus kaksi kertaa ylhäällä ja kädet jäävät ylös 

auki. Taputukset toistuu.  (Kuva 7) 

  



Europeade 2017, suomalaisten yhteisohjelma 
 
 

 
4 

 

 

8. VUORO: Poistuminen 

Loppusoitto 

(1-8) Letkis- kaavalla tanssien yhdistetään vähitellen 

kaikki ryhmät yhdeksi letkaksi, jolla poistutaan tilasta. 

Tähän ohjeistus tulee heti, kun tanssijamäärä on 

selvillä. (Kuva 8) 

(1-8) Jatketaan letkistelyä 

(1-8) Jatketaan letkistelyä vähitellen häviten lavalta.  

 

 


