
Termistöä

Olemme keränneet tähän nimiä ja kuvauksia joistakin rivitanssiaskeleista siltä varalta, että joku 
askel on päässyt unohtumaan. Jos huomaat virheitä tai puutteita, niin ilmoita ihmeessä!

Selvyyden vuoksi olemme käyttäneet joissakin askelsarjoissa "esimerkkijalkoja" (oikea/vasen), 
mutta askelsarjat voidaan aloittaa kummalla jalalla tahansa. Aloitusjalka kerrotaan tanssia 
opetettaessa ja tieto löytyy myös tanssilakanoista. Useat askelsarjat saattavat myöskin sisältää 
käännöksiä, mutta silti on kyse samasta askelsarjasta.

Vaikka askeleiden ja askelsarjojen nimet ovat jo melko hyvin vakiintuneet, niin silti voit nähdä 
lakanoissa käytettävän erilaisia termejä (esim. tuttu termi, mutta askelkuvaus on erilainen), silloin 
kannattaa seurata lakanassa olevaa askelsarjan kuvausta.

Askel Isku kpl Kuvaus (esimerkkinä usein käytetty oikealla alkavaa askelsarjaa)

Anchor Step 3, esim. 1&2 Astu kevyesti oikealla jalalla vasemman taakse lukkoon (1), vaihda 
paino takaisin (&) vasemmalle ja astu oikealla jalalla vasemman 
taakse (2).

Ball Step esim. & Astu kevyesti päkiällä askel eteen/taakse/sivulle… Yleensä kyse on 
tilanteesta, jossa hetkellisesti pitää siirtää paino ko. jalalle.

Brush  Potku, jossa pyyhkäistään päkiällä lattiaa.

Cha Cha Chaa 3, esim. 1&2 Vaihtoaskel eteen/taakse/sivulle, vrt. shuffle

Charleston 4, esim. 1-2-
3-4

Astu oikea eteen (1), potkaise/koske vasemman jalan kärki edessä 
(2), astu vasen taakse (3), koske oikean jalan kärki takana (4).

Chasse 3, esim. 1&2 Vaihtoaskel sivulle, vrt. shuffle

Close 1 Astu oikea jalka vasemman jalan viereen.

Coaster Cross 3, esim. 1&2 Astu oikea taakse (1) - vasen viereen (&) - oikea vasemman eteen 
ristiin (2), vrt. Coaster Step

Coaster Step 3, esim. 1&2 Astu oikea taakse (1) - vasen viereen (&) - oikea eteen (2). Coaster 
voi olla myös kääntyvä ja se voidaan tehdä vastaavasti myös eteen 
eli astu oikea eteen - vasen viereen - oikea taakse.

Cross shuffle 3, esim. 1&2 Vaihtoaskel ristiin eli astu oikea vasemman eteen ristiin (1) - 
vasemmalla pieni askel sivulle (&) - astu uudestaan oikea 
vasemman eteen ristiin (2).

Drag 1 --> Vedä painotonta jalkaa lattiaa myöten.

Grapevine 4, esim. 1-2-
3-4

Astu oikea sivulle - vasen taakse ristiin - oikea sivulle - vasen oikean
viereen. Viimeinen voi myös olla esimerkiksi touch/scuff/hitch.

Fan   Tehdään joko kärjellä tai kannalla. Jos kyseessä on Toe Fan, niin 
seiso jalat yhdessä ja käännä oikean jalan kärki ulospäin ja sitten 
takaisin yhteen. Heel Fanissa käännät vastaavasti kengän kantaa.
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Heel Bounce 2, esim. 1& Nosta kannat ylös (1) ja laske kannat maahan (&).

Heel Dig 1 Koske kanta edessä/sivulla. Liike pitäisi tehdä siten, että se 
muistuttaa hieman kengän kannalla "kuopaisua".

Heel Grind 2, esim. 1 - 2 Astu kevyesti oikean jalan kannan varassa pieni askel eteen ja 
käännä samalla ko. jalan kengän kärkeä sisältä ulospäin (1). Palauta
paino vasemmalle jalalle (2).

Heel Jack 4, esim. &1&2 Astu oikea takaviistoon (&), koske vasemman jalan kannalla 
diagonaalisesti edessä (1), vaihda paino ko. jalalle (&), astu oikea 
vasemman viereen (2).

Heel Split 2, esim. 1-2 Pidä paino päkiöillä, jalat yhdessä kannat auki (1) - kiinni (2).

Heel Switches 4 -->, esim. 
1&2&

Koske oikean jalan kanta diagonaalisesti edessä (1), astu oikea 
takaisin vasemman jalan viereen (&), koske vasemman jalan kanta 
diagonaalisesti edessä (2) ja astu vasen takaisin oikean viereen (&).

Hitch  Nosta polvi ylös.

Hold  Tauko

Hook  Nosta oikea jalka koukkuun vasemman eteen.

Jazz Jump 2, esim. &1 Hypähdä perusasennosta pieni askel sivulle oikealla jalalla (&) ja 
heti perään vasemmalla jalalla vastakkaiselle sivulle (1). Jalat ovat 
tämän jälkeen hieman leveämmässä haarassa kuin perusasennossa 
on tapana. Tästä tulee usein sanottua auki-auki.

Jazzbox 4, esim. 1-2-
3-4

Astu oikea vasemman eteen ristiin - vasen taakse - oikea sivulle - 
vasen oikean viereen. Viimeinen askel voi olla myös ristiin tai se 
voidaan korvata vaikka scuffilla. Jazzbox voi olla myös kääntyvä.

Kick Ball Change 3, esim. 1&2 Potkaise oikealla jalalla eteen (1) - astu kevyesti oikean jalan päkiän
varassa vasemman viereen (&) - vaihda paino takaisin vasemmalle 
jalalle (2).

Kick Ball Cross 3, esim. 1&2 Potkaiste oikealla jalalla eteen (1) - astu kevyesti oikean jalan 
päkiän varassa vasemman viereen (&) - astu vasen oikean eteen 
ristiin (2).

Kick Ball Step 3, esim. 1&2 Potkaiste oikealla jalalla eteen (1) - astu kevyesti oikean jalan 
päkiän varassa vasemman viereen (&) - astu vasemmalla eteen (2).

Lock 1 Astu oikea jalka tiukasti vasemman taakse "lukkoon".

Lock Step 1-2 tai 1&2 Astu oikea eteen ja astu vasen oikean taakse lukkoon. Jos kyseessä 
on vaihtoaskeltyypinen lukkoaskel, niin astu vielä kerran oikea 
eteen.

Mambo Cross 3, esim. 1&2 Tee nopea/pieni rock step. oikealla sivulle (1&) ja astu tämän 
jälkeen oikea vasemman eteen ristiin. Muista lantioliike. 

Mambo Step 3, esim. 1&2 Tee nopea/pieni rock step oikealla sivulle/eteen/taakse (1&) ja astu 
tämän jälkeen oikea viereen/taakse/eteen riippuen aloitusrokin 
suunnasta. Muista lantioliike.
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Monterey Turn 4, esim. 1-2-
3-4

Koske oikean jalan kärki sivulla (1), käänny vasemman jalan päkiän 
varassa esim. 1/2 tai 1/4 kierrosta oikealle ja tuo oikea jalka 
vasemman viereen (2), koske vasemman jalan kärki sivulla (3), astu
vasen oikean viereen (4).

Paddle Turn  Käänny/pyöri oikean jalan varassa oikealle siten, että annat 
"vauhtia" vasemman jalan päkiällä. Vaihdat siis painon kääntyessäsi 
kevyesti vasemman jalan päkiälle ja palautat sen jälkeen painon 
takaisin oikealle jalalle.

Pivot 1 Käänny päkiän varassa. Usein pivot yhdistetään askeleeseen, jolloin 
iskuja on 2. Tällöin astu oikea eteen ja käänny oikean päkiän 
varassa (1), astu vasen eteen (2).

Rumba Box 8, esim. 1-8 Astu oikea sivulle (1), astu vasen oikean viereen (2), astu oikea 
eteen (3), tauko (4), astu vasen sivulle (5), astu oikea vasemman 
viereen (6), astu vasen taakse (7), tauko (8). Muutkin suunnat ovat 
mahdollisia, aloitus on esim. eteen-viereen-sivulle, sivulle-viereen-
taakse.

Rock Step Rock 
Recover

2, esim. 1-2 Rock on painonvaihto jalalta toiselle. Yleensä se yhdistetään 
askeleeseen, jolloin astut oikean eteen/sivulle/taakse/vasemman 
eteen ristiin ja sen jälkeen vaihdat painon takaisin vasemmalle 
jalalle.

Ronde  Vie jalka kaaressa toisen sivuitse.

Rocking Chair 4, esim. 1-2-
3-4

Tee 2 Rock Steppiä, ensin oikealla jalalla rock step eteen (1-2) ja 
heti perään rock step taakse (3-4).

Sailor Step 3, esim. 1&2 Astu oikea vasemman taakse (1), astu vasen sivulle (&), astu oikea 
sivulle (2). Vartalon pitäisi olla kallistuneena vastakkaiseen 
suuntaan.

Scissors Step 3, esim. 1&2 Astu oikea sivulle (1), astu vasen oikean viereen (&), astu oikea 
vasemman eteen ristiin.

Scoot  Hypähdä oikealla eteenpäin ja nosta samalla vasen polvi ylös.

Scuff  Potku, jossa pyyhkäistään kannalla lattiaa.

Side 1 Astu askel sivulle.

Skate 1 Luisteluaskel, liuta jalkaa kuten luistellessa.

Slide 1 Laahaa jalkaa lattiaa vasten. Samantapainen kuin Drag.

Stomp 1 Tömäytä jalka maahan.

Strut 2, esim. 1-2 Astu oikea päkiä eteenpäin (1) ja laske oikea kanta alas (2). Tämä 
on ns. "varvas-kanta" strut. Vaihtoehtoisesti astu ensin oikea kanta 
eteenpäin (1) ja laske oikea päkiä alas (2). Tämä on "kanta-varvas" 
strut.

shuffle 3, esim. 1&2 Vaihtoaskel. Astu oikea eteen/taakse/sivulle/paikalla (1), astu vasen 
viereen (&), astu oikea uudestaan eteen/taakse/sivulle/paikalla (2).(

Swivel  Pidä jalat yhdessä ja paino kannoilla/päkiöillä. Käännä molempia 
kantoja/kärkiä oikealle. Vrt. Twist. 
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Triple Step 3, esim. 1&2 Vaihtoaskel. Tätä nimitystä käytetään useimmiten joko paikallaan 
tehtävästä shufflesta tai pyörivästä shufflesta.

Twinkle 3, esim. 1-2-3 Astu oikea vasemman eteen ristiin, astu vasen sivulle, astu oikea 
sivulle.

Twist  Pidä jalat yhdessä ja paino päkiöillä. Käännä molempia kantoja 
oikealle/vasemmalle ja keskelle.

Walk 1 Astu askel eteen/taakse.

Vaudeville 4, esim. &1&2 Astu oikea sivulle (&), astu vasen oikean eteen ristiin (1), astu oikea
takaviistoon (&), koske vasemman jalan kannalla diagonaalisesti 
edessä (2).

Weave  Grapevinea muistuttava askelsarja, jonka pituus vaihtelee. 
Esimerkiksi astu oikea sivulle, vasen oikean eteen ristiin, oikea 
taakse, vasen oikean taakse ristiin, oikea sivulle jne.

Wizard Step 3, esim. 1-2& Lukkoaskeleita diagonalisesti viistoon. Huomaa erilainen rytmitys.
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