
HOITMINÕ 
 

Eesti tants memmede rühmale 
 
Tantsu on loonud Andre Laine 2015 aastal Kagu-Eesti tantsupeoks. Muusika Urmas Kalla. Esitab 
rahvamuusikud ja uma peo koor. 
 
 

PÕHISAMMUD 
Taktimõõt 3/4 

 
1.Voorsamm  
Taktis tehakse üks voorsamm 
 
2. Kiiksamm 
 
3. Kõnnisamm 
Taktis tehakse üks kõnnisamm 
 
4. Valsisamm  
Taktis tehakse üks valsisamm 
 
5. Valsisamm vajumisega 
 

TANTSUKIRJELDUS 
Taktimõõt 3/4 

 
OSAVÕTJAD: 12 eakat naist (memmede rühm) 
LÄHTEASEND: Tantsijad seisavad kodarjoonel kõrvuti esipoolega vastupäeva, käed kõrval all. 
 
EELMÄNG: (Taktid 1-8) 
Takt 1-7. Tantsijad seisavad paigal 
Takt 8. Tõustakse päkkseisu, sisekäed ühendatakse poolpüstvõttes, vabakäsi seelikusse. 
 

I TUUR A-OSA (Taktid 1-16) 
 
 

Takt 1-4. Välisjalaga alustades tehakse esimesel taktil voorsamm edasi kallutades keha paarilisest 
eemale. Teisel taktil tehakse voorsamm sisejalaga kallutades keha paarilise poole. Korratakse 
eelmise kahe takti tegevust. 
 
Takt 5-8. Võetakse valsivõte ja nelja takti vältel tantsitakse kahe täispöördega päripäeva pööreldes 
valssi. 
 
Takt 9-12. Korratakse taktide 1-4 tegevust. 
 
Takt 13-16. Korratakse taktide 5-8 tegevust. Lõpetades kodarjoonel rinnati. 
 
 

I TUUR B-OSA (Taktid 17-32) 
 

Takt 17-18. Vasaku jalaga alustades taganetakse paarilisest lahku kahe kõnnisammuga, käed 



jäetakse paarilise poole ette, peopesad sirutatud üles. Takti lõpus tõstetakse sirutatud vasak jalg 45 
kraadi üles. 
 
Takt 19-20. Tõstetud jalaga (vasak) tehakse teineteise poole samm ja lõppsamm. Takti lõpus käed 
kätes. 
 
Takt 21-24. Vasaku jalaga tantsitakse kolme voorsammu ja lõppsammuga poolteist ringi vastupäeva  
käed ühendatult all olles vasakküljeti ning ülakeha teineteisest eemale viidud. Pilk suunatud 
paarilisele.  
 
Takt 25-28. Korratakse taktide 17-20 tegevust. 
 
Taktid 29-32. Vasaku jalaga tantsitakse kolme voorsammu ja lõppsammuga poolteist ringi 
päripäeva. Käed ühendatult all olles paremküljeti ning ülakeha teineteisest eemale suunatud. Pilk 
endiselt paarilisele. Takti lõpuks seisavad tantsijad kodarjoonel kõrvuti, sisekäed ühendatult all, 
vabakäsi sellikus. 
 

I TUUR C-OSA (Taktid 33-48) 
 
 
Takt 33-34. Sisejalaga alustades tantsitakse valsisamm kodarjoonel seljati ja rinnati. Ühendatud 
käsi liigub alt kaarega ette ja taha. 
 
Takt 35-36. Kahe takti vältel tantsitakse täispöördega kahe valsisammuga pööreldes paarilisest 
lahku, käed seelikus. Jäädes kodarjoonele vastamisi. 
 
Takt 37-38. Valsisammuga vahetavad kodarjoonel paarilised kohad vasakküljeti tehes ise pool 
pööret päripäeva. 
 
Takt 39-40. Tantsitakse valsisamm paarilisest lahku ja kokku tulles veerandpööret jäädes 
kodarjoonel kõrvuti vastupäeva, sisekäsi ühendatult. 
 
Takt 41-44. Korratakse taktide 33-36 tegevust. 
 
Takt 45-48. Sisekäed ühendatult tantsitakse nelja voorvalsiga joonis nr.2. 
 
 

II TUUR A-OSA (Taktid 1-16 ) 
 
 

Takt 1-2. Esimesed kolm paari tantsijaid alustavad parema jalaga kahe valsisammuga liikumist lava 
parema külje suunas. Tagumised kolm paari parema jalaga lava teises suunas. Vabakäsi seelikus. 
Jn.3 
 
Takt 3-4. Tehakse kiiksamm paremale ja vasakule.  
 
Takt 5-8. Ühendatakse käed kätes paremad puusad koos ja pööreldakse voorvalsiga päripäeva kaks 
täispööret. 
 
Takt 9-10. Korratakse taktide 1-2. tegevust teisest jalast tuldud teed tagasi. 
 
Takt 11-12. Tehakse kiiksamm vasakule ja paremale. 



Takt 13-16. Korratakse taktide 5-8 tegevust. Lõpetades paarilised teineteisepoole. 
 
 

      II TUUR B-OSA (Taktid 17-32) 
 
 

Takt 17-24. Korratakse I tuuri B osa taktide 17-24 tegevust. Jn 4. 
Takt 25-32. Sisekäed ühendatult tantsitakse kaheksa voorvalsiga viirule. Takti lõpus ühendatakse 
viirus käed ja tõstetakse poolpüstvõttesse. Jn 5. 
 
 

II TUUR C-OSA (Taktid 33-48) 
 

Takt 33-34. Tehakse kiiksamm paremale ja vasakule. Vaade liigub kiikumise suunas. 
 
Takt 35-36. Parema jalaga tehakse külgsamm, teine jalg tuuakse kõrvale ning kiiksamm. Vaade 
kiikumise suunas. 
 
Takt 37-40. Korratakse taktide 33-36 tegevust teisest jalast teisele poole. Takti lõpus poolpüstvõte 
langetakse, käed pihkseongus all. 
 
Takt 41. Parema jalaga tehakse kiiksamm ette, käed ühendatult sirgelt kiiguvad ette. Vaade liigub 
kätega kaasa. 
 
Takt 42. Parem jalg jääb ette ja kiiksamm taha, käed ühendatult kiiguvad taha. Vaade liigub kätega 
kaasa. 
 
Takt 43-44. Korratakse taktide 41-42 tegevust. 
 
Takt 45-48. Nelja kõnnisammuga liiguvad paarilised kahte viirgu. Takti lõpus võetakse süldvõte. 
Jn6. 
 

!!! SEE on vaheosa... 
 

Takt 1. Süldvõttes tehakse välisjalaga vajumisega valsisamm publiku poole painutades kere. Käed 
jäävad ühendatult diagonaali. Publiku poolsemad käed all. 
 
Takt 2. Süldvõttes tehakse sisejalaga vajumisega valsisamm tagasi painutades kere. Käed jäävad 
ühendatult diagonaali. Publiku poolsemad käed üleval. 
 
Takt 3-4. Korratakse taktide 1-2 tegevust.  
 
Takt 5-6. Välisjalaga alustades tehakse kaks kõnnisammu ette, lastes väliskäe alla ja ühendatult 
sisekäed tuuakse alt kaarega ette. 
 
Takt 7-8. Tehakse paarilisest lahkupööre vabastades ühendatud käed ja kahe kõnnisammuga 
liigutakse tuldud teed tagasi. Takti lõpus paarilised vastamisi ja ühendavad teineteisega käed all. 
 
Takt 9. Tehakse parema jalaga valsisamm paarilise poole, käed kätes ühendatult liiguvad 
poolpüstvõttesse. 
 
Takt 10. Tehakse vasaku jalaga valsisamm paarilisest lahku, käed ühendatult sirgelt ees. 



Takt 11-12. Kahe valsisammuga vahetatakse kohad paremad küljed koos, käed kätes all. 
 
Takt 13-16. Korratakse taktide 9-12 tegevust. Takti lõpus tehakse veerandpööret nii, et esipoolega 
jäetakse viirud vastamisi. Jn 7.  
 
 
 
 
Takt 1-12. Kõnnisammudega vahetavad paarilised viirgudes kohad ning liikudes lava külgedele 
kahte viirgu jäädes esipoolega mõlema külje suunas. Takti lõpus ühendavad viirud käed all 
pihkseongus. 
 
Takt 13-16. Korratakse II tuur C-OSA taktide 41-44 tegevust. 
 
 

!!! III TUUR A-OSA (Taktid 1-16) 
 
 
Takt 1-8. Kõnnisammudega liiguvad kaks viirgu diagonaalile, tõstes parema käe kõrgele 
lehvitamiseks. Lõpetades viirud üksteise poole seljaga Jn. 8 
 
Takt 9-10. Parema jalaga astutakse samm ette ning tehakse kiiksamm ette ja taha , käed viidud 
südamele. 
 
Takt 11-12. Korratakse kaks kiiksammu, kuid käed liiguvad südamelt paralleelselt ette. 
 
Takt 13-14. Kõnnisammudega vahetavad viirud kohad päripäeva, jäädes esipoolega uue viiru 
paarilise poole.  
 
Takt 15-18. Korratakse taktide 9-12 tegevust. 
 
Takt 19-22. Ühendatakse käed all pihkseongus ja kolmveerand pööret päripäeva tantsitakse 
valsisammudega lõpetades esipoolega suunda 2 ühele diagonaalile. Käed ühendatud viirus.  Jn.9 
 
Takt 23-26. Kõnnisammudega moodustatakse kaar. 
 
Lõpetus: Tõstetakse ühendatud käed rahulikult enda eest üles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


