
PERUSKÄSITTEITÄ JA KÄYTÄNNÖN SANASTOA RIVITANSSIKURSSILLE 
 

Across     Ristiin 

Applejack, Fancy feet, Toe-feet swivels    Paino on toisen jalan kannalla ja toisen jalan päkiällä polvet hieman 

koukussa. Esim: 1. kärjet auki, &. kärjet eteenpäin. 

Ball Päkiä 

Bounce Pompauta 

Brush Potku, jossa päkiä laahaa maata. Katso myös SCUFF. 

Charleston Esim. 1. Astu oikea eteenpäin, 2. Potkaise vasen eteenpäin tai nosta vasen polvi ylös, 

 3. astu vasen taaksepäin, 4. Kosketa oikea kärki taakse. 

Coaster step Yleensä rytmitetty askelsarja joko eteen tai taaksepäin. Esim. 1. Astu oikea  

taaksepäin, &. Astu vasen oikean viereen, 2. Astu oikea eteenpäin. 

Cross step Ristiaskel. 

Fan Esim. Toe-fan: 1. ( jalat yhdessä ) oikea kärki auki, 2. oikea kärki yhteen. 

 Esim. Heel-fan: 1. ( jalat yhdessä ) oikea kanta auki, 2. oikea kanta yhteen. 

Grapevine = Vine  Sivulle liikkuva askelsarja. Esim. 1. Astu oikea sivulle, 2. Astu vasen oikean 

taakse ristiin, 3. Astu oikea sivulle, 4. Kosketa oikea vasemman viereen (tai potku,  

nosto, stomp). 

Heel split Kannat auki ja yhteen (=Butter milk) 

Hitch Polven nosto 

Hold Tauko, ei liikettä. 

Hook Koukku; toinen sääri muodostaa koukkuasennon toisen eteen tai taakse. 

Hop Hyppy siten, että laskeudutaan yhdelle jalalle. 

Jazz box = Jazz square = Box step   Esim. 1. Astu oikea jalka vasemman yli, 2. Astu vasen 

 taaksepäin, 3. Astu oikea sivulle, 4. Astu vasen oikean viereen. 

Jump Hyppy siten, että laskeudutaan molemmille jaloille. 

Kick Potku 

Kick ball change  Rytmitetty askelsarja. Esim. 1. Potkaise oikea eteenpäin, &. Astu oikea päkiä 

vasemman viereen, 2. Astu vasen paikallaan (voidaan astua myös ristiin). 

Monterey turn  Neljän iskun sarja jossa käännös. Esim. 1. Kosketa oikea kärki sivulle, 2. Käänny 

 vasemman päkiän varassa oikeaan ja astu oikea vasemman viereen, 3. Kosketa vasen  

 kärki sivulle, 4. Astu vasen oikean viereen. Käännös on yleensä ¼ , ½ tai täyskäännös. 

Pivot Käännös päkiöiden varassa. 

Pivot turn Käännös, jolla kahden iskun aikana käännytään puoli tai neljäsosa kierrosta. Esim. 1.Astu oikea 

eteenpäin, 2. Käänny päkiöillä vasemmalle ja siirrä paino vasemmalle. 

Rock step Painon vaihto jalalta toiselle. Esim. 1. Astu oikea taakse (voi olla myös eteenpäin, sivulle, ristiin), 2. 

Astu paino takaisin vasemmalle. 

Sailor shuffle  Rytmitetty askelsarja, jossa yläkeho nojaa vastakkaiseen suuntaan. Esim. 1. Astu 

oikea vasemman taakse, &. Astu vasen oikean viereen, 2. Astu paino oikealle. 

Scoot Nykäisyhyppy, liukuhyppy. Hypähdä oikealla eteenpäin ja nosta vasen polvi ylös. 

Scuff Potkaisu kanta maata laahaten. Katso myös BRUSH. 

Shuffle, Cha-cha, Triple step, Polka  

Vaihtoaskel rytmissä 1&2 joko liikkuen tai paikalla. Esim. 1. Astu oikea eteenpäin, 

&. Astu vasen oikean viereen, 2. Astu paino oikealle. 

Slap Lyö kädellä bootsia. 

Slide, drag, draw  Jalan laahaus maata vasten. 

Stamp = Stomp up   Jalan tömäytys maahan ( yleensä paino ei vaihdu ) 

Stomp Jalan tömäytys lattiaan ( yleensä paino vaihtuu ) 

Step Askel ( paino vaihtuu ) 

Strut (Toe/Heel strut ja Heel/Toe strut)   Jalan painon siirto lattiaan siten, että joko ensin päkiä, 

sitten kanta tai päinvastoin kanta-päkiä. 

Sway Lantion keinutus 

Swivel Jalat yhdessä painon ollessa kannoilla/päkiöillä vie kärjet tai kannat sivulle. 

Toe Kärki 

Touch = Tap  Jalan kosketus tai napautus ilman painonsiirtoa 

Twist = Heel swivels   Esim. 1. Vie kannat oikealle, 2. Kannat keskelle. 

Weave Sarja jossa vähintään kaksi askelta sivulle ja kaksi ristiin. Esim. 1. Astu oikea sivulle, 2. Astu vasen 

oikean taakse ristiin, 3. Astu oikea sivulle, 4. Astu vasen oikean yli ristiin, 5… 

 


