
PELIT JA LEIKIT – OHJEITA ILTAPÄIVÄKERHOILLE 
 
1 Kahden tulen välissä 
 
Rajattu alue jaetaan kahdeksi pelikentäksi. Kaksi joukkuetta asettuu omille kenttäpuoliskolleen ja lähettävät 
yhden pelaajan vastapuolen kentän taakse polttajaksi. Palloa heittämällä tai potkaisemalla yritetään osua 
vastapuolen pelaajia jalkoihin, jolloin osuman saanut pelaaja siirtyy polttajaksi. Joukkue, jonka pelaaja on 
jäänyt viimeiseksi pelikentälle, on voittaja. 
 
2 Hännän ryöstö 
 
Jokaiselle pelaajalle annetaan 30-50 pituinen kangashäntä (esim. vanhasta lakanasta tehtyjä suikaleita), 
jotka laitetaan housunkaulukseen tai takataskuun liehumaan kuin häntä. Pelaajat yrittävät kerätä toisiltaan 
mahdollisimman paljon häntiä. Siepattu häntä pitää asettaa housunkaulukseen tai taskuun niin, että sen 
pystyy nappaamaan. Peliä voidaan pelata joko niin, että häntänsä menettänyt tippuu pelistä tai niin, että 
peliä saa jatkaa vaikka olisikin menettänyt häntänsä. Kun ohjaaja viheltää pelin päättyneeksi, voittajaksi 
selviytyy se, jolla on eniten häntiä.   
 
3 Rikkinäinen puhelin 
 
Leikkijät kokoontuvat riviin tai jonoon, ja toisessa päässä oleva kuiskaa tietyn viestin seuraavalle. Tämä 
kuiskaa sen eteenpäin, kunnes päästään rivin tai jonon loppuun. Lopuksi ensimmäinen paljastaa liikkeelle 
laskemansa viestin, ja viimeinen kertoo, mitä hän kuuli. Usein viesti on muuttunut matkan varrella 
huomattavasti. 
 
4 Musikaaliset tuolit  
 
Lattialle laitetaan piiriksi kestäviä tuoleja tai pieniä mattoja/tyynyjä. Niitä tulee olla yksi 
vähemmän kuin leikkijöitä. Leikkijöitä kehotetaan liikkumaan tilassa niin kauan kuin kuuluu 
musiikkia. Kun musiikki loppuu he istahtavat tuoleille tai tyynylle tai seisahtuvat matoille. Se leikkijä, joka 
jää ilman paikkaa, tippuu pelistä. Näin jatketaan, kunnes on jäljellä enää yksi tuoli, tyyny tai matto. Voittaja 
on se, joka ensimmäisenä istahtaa/seisoo tuolilla, tyynyllä tai matolla.  
 
5 Vettä kengässä 
 
Leikkijät jaetaan kahteen yhtä suureen joukkoon. Toinen joukko menee ulos, ja sisällä olijat arpovat tai 
valitsevat kukin itselleen parin ja asettuvat piiriin tai muuhun muodostelmaan istumaan. Ulkona olijoista 
päästetään sisään yksi kerrallaan kumartamaan kenelle haluaa. Ellei se, kenelle on kumarrettu, ole 
kumartajalle valittu pari, sanotaan hänelle:" Vettä kengässä!", jolloin hänen on mentävä ulos yhdellä jalalla 
hyppien (koska toisessa kengässä on vettä). Tämän jälkeen seuraava ulkona olija tulee sisään. Mikäli sisään 
tullut kumartaa parilleen, saa hän jäädä sisälle istumaan parinsa viereen, jolloin kutsutaan seuraava henkilö 
sisään. Tätä jatketaan, kunnes kaikki ovat löytäneet parinsa, jonka jälkeen voivat aluksi sisällä olleet mennä 
vuorostaan ulos ja leikitään uusi kierros.  
 
6 Avaimen/nallen piilotus 
 
Yksi leikkijä piilottaa avaimen tai jonkin muun pienen esineen, kuten nallen. Kannattaa sopia, että esineestä 
on jäätävä pikkuisen näkyviin. Muut leikkijät tulevat sisään ja joku kysyy "lintu vai kala" ojentaen samalla 
kätensä suoraksi eteensä. Jos esine on piilotettu käden alapuolella olevaan paikkaan, piilottaja vastaa 
"kala", jos taas yläpuolelle, "lintu". Jokainen alkaa etsiä ja piilottaja ohjaa heitä sanoen lämpötiloja kuten 



"kylmää", jos etsijä on kaukana kohteesta tai "kuumaa", jos etsijä on lähellä. Etsijää ohjataan myös 
sanomalla "lämpenee" tai "viilenee". Esineen löytänyt saa olla seuraava piilottaja. 
 
7 Missä asuu talonpoika 
 
Yksi leikkijöistä menee istumaan tuolille nappi tai jokin muu pienesine kädessään. Hän panee molemmat 
kädet selän taakse, ja piilottaa napin jompaankumpaan käteen. Sen jälkeen hän nostaa kädet nyrkissä 
eteensä päällekkäin ja lausuu lorun ’missä asuu talonpoika, ylhäällä vai alhaalla’. Samanaikaisesti Rami 
siirtelee nyrkissä olevia käsiään siten, että vuorotellen toinen käsi on yläpuolella, toinen alapuolella. Lorun 
jälkeen lapset saavat arvata, kummassa kädessä nappi on. Mikäli arvaaja arvaa oikein, hän saa tulla 
seuraavaksi arvuuttamaan. 
 
8 Koli, koli, kollaa 
 
Ohjeita ei löytynyt. Jos tiedät ohjeet tähän peliin, lähetä ne osoitteeseen riitta.hinkkanen@kuopio.fi. 
 
9 Poronerotus 
 
Ryhmä jaetaan kahteen joukkueeseen, ja sali/pelialue keskeltä kahtia. Molemmilla puolilla on 1-2 
poromiestä, jotka yrittävät merkata poroja osumalla heihin pallolla. Osuman saaneet vaihtavat puolta. Kun 
ohjaaja viheltää pelin päättyneeksi, voittaja on se, jolla on erottelun jälkeen eniten poroja.  
 
10 Majan rakennus 
 
Luokassa/kerhotilassa voidaan rakentaa erilaisia majoja esimerkiksi pöydistä, tuoleista, kankaista jne.  
 
11 Kaikki polttaa kaikkia 
 
Kuten polttopallo, mutta kaikilla pelaajilla on pallo ja kaikki polttavat kaikkia. Osumat voidaan sopia 
esimerkiksi kainaloista alaspäin tai vyötäröstä alaspäin, jotta heitoista ei tule liian korkeita. Osuman saanut 
putoaa pelistä.   
 
12 Sudenvatsa   
 
 Peli aloitetaan valitsemalla 2-5 sutta. Keskellä pelialuetta on ympyrä, johon joutuu jos susi koskee. Pelaajat, 
jotka eivät ole joutuneet sudenvatsaan, voivat koskettamalla kaveria pelastaa hänet vatsasta. Pelialueen 
päädyt ovat turvaa, joista saa lähteä liikkeelle silloin kun haluaa.  
 
13 Solmu 
 
Leikkijät asettuvat tiiviiseen rykelmään seisomaan. Silmät kiinni he ojentavat ensin oikean kätensä ja 
tarttuvat sillä vapaana olevaan käteen. Sama tehdään vasemmalla kädellä. Kun kaikki ovat löytäneet 
vapaan käden ja tarttuneet siihen, ryhdytään ryhmänä selvittämään syntynyttä solmua. Tavoitteena on 
päätyä piiriin.  
 
14 Peikot ja lapset 
 
Ohjeita ei löytynyt. Jos tiedät ohjeet tähän peliin, lähetä ne osoitteeseen riitta.hinkkanen@kuopio.fi. 
 
 
 
 



15 Hirvenmetsästys 
 
Aluksi valitaan metsästäjä/metsästäjät. Metsästäjille sovitaan ”ampuma-alueet”, joilla heidän on pysyttävä. 
Muut pelaajat ovat riistaa, joka yrittää juosta salin päästä päähän ilman, että metsästäjä osuu heihin 
pallolla. Osumat otetaan vain navan alapuolelta. Osumasta joutuu metsästäjäksi. Voittaja on viimeisenä 
jäljelle jäänyt ”hirvi”.  
 
 16 Kinuski/Tahmatassu 
 
Leikkijöistä valitaan yksi irrottaja. Loput leikkijät menevät makuulleen ja muodostavat lattialle ison 
rykelmän ja tarrautuvat toisiinsa parhaan kykynsä mukaan. Leikki alkaa, kun irrottaja ryhtyy repimään 
kasasta ihmisiä irti. Aina, kun irrottaja saa revittyä yhden ihmisen irti, tulee hänestäkin irrottaja. Pian kasaa 
nykii jo useampi pari käsiä ja toiminta muuttuu tehokkaammaksi. Leikki päättyy, kun irrottajat ovat repineet 
kaikki irti toisistaan.  
HUOM! Peli on sen verran raju, että ensin pitää sopia turvallisuussäännöt. Irrottaa saa vain vetämällä, 
kutittamalla ja käsiä irrottelemalla, ei esim. vääntämällä käsistä tai muuten satuttamalla. Jos jotain leikkijää 
sattuu, hän voi keskeyttää leikin täysin huutamalla "Apua" tai "Sattuu". Tällöin leikin pitää loppua 
välittömästi ja kyseinen henkilö autetaan tukalasta tilastaan. Tämän jälkeen leikkiä voidaan jatkaa.  
 
17 Hedelmäsalaatti 
 
Hedelmäsalaattileikissä leikkijät istuvat ringissä tuoleilla, joita on yksi vähemmän kuin leikkijöitä. Johtaja 
nimeää jokaiselle leikkijälle hedelmän. Leikkijöiden määrän mukaan valitaan kuinka monta hedelmää 
otetaan mukaan. Hedelminä voivat olla esimerkiksi omena, banaani, appelsiini ja päärynä. Hedelmiä 
jakaessa on syytä ottaa huomioon, että jokaista hedelmää tulee olla suurin piirtein yhtä monta. 
Kun jokaisella on hedelmä, johtaja asettuu piirin keskelle ja huutaa jonkun hedelmän nimen. Tällöin kaikki 
esim. omenat nousevat pystyyn ja vaihtavat keskenään paikkaa. Keskellä olija pyrkii pääsemään jollekin 
paikalle ja näin se, joka jää ilman paikkaa, joutuu keskelle. Mikäli keskellä olija haluaa laittaa kaikki 
hedelmät juoksemaan, hän huutaa "hedelmäsalaatti" ja kaikkien täytyy vaihtaa paikkaa. 
Leikki lopetetaan johtajan sopivaksi katsomalla hetkellä. On tärkeää muistaa, että leikki kannattaa lopettaa 
silloin, kun on vielä hauskaa! 
 
18 Naurava banaani 
  
Leikkijät asettuvat rinkiin katse ringin keskelle.  Ohjaaja tai joku leikkijöistä jää ringin ulkopuolelle ja kulkee 
sen ympäri koskettaen kädellä jokaista pelaajaa vuorotellen selkään. Koskettaessaan hän sanoo ”minkki”, 
niin kauan kunnes tulee valitsemansa pelaajan kohdalle. Silloin hän koskettaa tätä kädellä selkään ja sanoo 
”naurava banaani!”  Ohjaaja lähtee juoksemaan kulkemaansa suuntaan ja valittu pelaaja lähtee juoksemaan 
vastakkaiseen suuntaan. Kun he kohtaavat toisensa, ottavat he toisiaan kädestä kiinni kättelyotteella, 
asettuvat nopeasti selälleen maahan ja huutavat ”terve mieheen terve terve!”.  Kun he tämän jälkeen he 
nousevat nopeasti ylös ja yrittävät ehtiä ensimmäisenä takaisin valitun pelaajan paikalle. Se, joka ei ehdi 
paikalle, jatkaa ringin ulkopuolella kulkemista ja peli alkaa alusta.  
 
19 Ameeba 

Aluksi kaikki ovat Ameeboja. Pelissä jokainen kulkee alueella äännellen omaa ääntänsä ja tehden sille 
ominaista liikettä. Kun ohjaaja huuta hep, kaksi saman eliökunnan edustajaa menevät toistensa luo ja 
käyvät kivi-paperi-sakset taistelun. Voittaja nousee yhden asteen kehityskaarella ylöspäin ja hävinnyt 
vastaavasti yhden alaspäin (paitsi ameeba, joka pysyy ameebana). Kun pelaaja tulee ihmiseksi, pääsee hän 
pois pelistä seuraamaan muiden hassuttelua.  
Ameeba: kädet liikkuvat kuten rintauinnissa ja ääntelee "Ameeeba, Ameeba" 
Heinäsirkka: liikkuu kädet korvien yläpuolella etusormi-keskisormet koukussa ja ääntelee "zirp, zirp" 



Jänis: liikkuu kädet pään päällä, kämmeniä ranteista heilutellen ja ääntelee: "fläpäti fläpäti" 
Gorilla: liikkuu niin että lyö kädet rintaan nyrkein ja ääntelee "Ugh ugh" 

Lopuksi jää rivi ihmisiksi kehittyneitä ja yksi jokaista muuta kehitysastetta. 
( Kivi voittaa sakset, sakset voittavat paperin, paperi voittaa kiven.) 

20 Hampurilainen 
 

Ohjeita ei löytynyt. Jos tiedät ohjeet tähän peliin, lähetä ne osoitteeseen 
riitta.hinkkanen@kuopio.fi. 
 
21 Lumitykki 
 
Ohjeita ei löytynyt. Jos tiedät ohjeet tähän peliin, lähetä ne osoitteeseen riitta.hinkkanen@kuopio.fi. 
 
22 Pääsekö Ulla ulos? 
 
Jokainen lapsi ottaa tuolin ja menee rinkiin istumaan. Yksi pelaaja jää ringin keskelle ja kysyy joltakin 
istujalta  ”Pääseekö Ulla ulos?” Jos istuja vastaa PÄÄSEE, silloin kaikki vaihtavat nopeasti paikkaa (viereiseen 
tuoliin ei saa istua).  Se joka jää ilman tuolipaikkaa, jää kysyjäksi. Jos istuja vastaa EI PÄÄSE, pitää hänen 
kertoa miksi ei (esim. on kipeänä, ruoka-aika tms.), muuten hän joutuu kysyjäksi.  
 
23 Haarukka-lihapulla (hippa) 

Valitaan kiinniottaja ja ensimmäinen karkuunjuoksija, muut asettuvat pareittain käsi kädessä seisomaan 
jonnekin päin leikkialuetta. Kiinniottaja lähtee jahtamaan saalistaan, jonka ainut 
pelastautumismahdollisuus on tarttua jonkun paikallaan seisovan parin käteen. Tällöin parista se, jonka 
käteen ei tartuttu, tulee uudeksi karkuunjuoksijaksi ja lähtee kiinniottajaa pakoon. Hän voi taas vastaavasti 
tarttua jotakuta kädestä kiinni, jolloin parin toisesta päästä tulee uusi saalis. Jos kiinniottaja saa saaliinsa 
kiinni, osat vaihtuvat samantien ts. kiinniottajasta tulee saalis. 

24 Ruumiinosat 
 
Pelaajat jaetaan 3-4 hengen ryhmiin. Ohjaaja sanoo ruumiinosia ja niiden määriä, esimerkiksi ”4 jalkaa ja 2 
kättä”. Vain nämä ryhmän ruumiinosat saavat koskettaa maata. Ryhmä ratkaisee ongelman esimerkiksi 
ottamalla jonkun syliin, seisomalla yhdellä jalalla, seisomalla käsillään jne.  
 
25 Mies meni markkinoille 
 
Pelaajat istuvat ringissä. Ensimmäinen (esim. ohjaaja) sanoo: ” Mies meni markkinoille ja osti sieltä… (esim. 
maitoa). Seuraavan pelaajan pitää jatkaa listaa sanoen myös edelliset ostokset (esim. mies meni 
markkinoille ja osti sieltä maitoa ja kananmunia). Peli jatkuu, kunnes joku pelaajista unohtaa mainita jonkun 
ostoksen. Hän tippuu pelistä ja ostoskierros aloitetaan uudestaan seuraavasta pelaajasta.  
 
26 Aarteenryöstö 
 
Pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen. Pelialue jaetaan kahteen yhtä suureen alueeseen ja molempien 
joukkueiden alueelle sijoitetaan aarre, esim. hernepussi. Pelialueiden kulmissa sijaitsevat vankilat. Jos 
esimerkiksi joukkueen 1 pelaaja yrittää juosta ryöstämään aarretta, joukkueen 2 pelaajat voivat ottaa hänet 
kiinni ja viedä hänet vankilaan.  Vankilasta voi pelastaa oman joukkueen jäsenen ottamalla häntä kädestä 
kiinni. Aarretta ei saa vartioida. Voittaja on se joukkue, joka ensimmäisenä varastaa aarteen itselleen.  



 
27 Mikä eläin olen? 
 
Yksi pelaajista tulee ryhmän eteen ja hänen selkäänsä kiinnitetään eläimen kuva. Kuva näytetään toisille. 
Edessä oleva yrittää selvittää toisille, mikä eläin hän on esittämällä kysymyksiä (esim. osaanko lentää, 
syönkö heinää). Toiset pelaajat saavat vastata vain kyllä tai ei.  
 
28 Kettu ja jänis 

Kuten haarukka-lihapulla.  Pelin alussa valitaan 1 kettu, 1 jänis ja loput ovat pareittain puskina. Kettu jahtaa 
jänistä ja jänis juoksee karkuun. Jänis pääsee turvaan asettuessaan puskaparin viereen. Jäniksestä 
katsottuna kauimmainen pari muuttuu jänikseksi ja lähtee juoksemaan karkuun.  

29 Rotat ja rastaat 
 
Pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen, rottiin ja rastaisiin. Pelialueen keskelle vedetään yksi viiva ja 
pelialueen päätyihin maaliviivat. Ryhmät asettuvat riveihin keskiviivalle niin, että kaikilla ryhmäläisillä on 
jalka keskiviivalla. Toiset ovat toisella puolella viivaa ja toiset toisella. Pelinjohtaja huutaa, joko rotat tai 
rastaat. Jos rotat, rotat lähtevät ottamaan rastaita kiinni ja, jos rastaat, rastaat ottavat rottia kiinni. Jos ehtii 
oman maaliviivan taakse, on turvassa. Jos jää kiinni, siirtyy toiseen joukkueeseen. Kun toinen joukkue on 
saatu kokonaan kiinni, peli päättyy.  
 
30 Jätti-muistipeli 
 
Jättimuistipeli kortit voidaan valmistaa esimerkiksi suurista kartongeista, joihin joko liimataan tulostettu 
kuva tai piirretään jokin kuvio tai kuva. Kortit kannattaa päällystää kontaktimuovilla, jotta ne kestävät 
käyttöä pidempään. Muistipeliä voidaan näin pelata myös ulkona.  
 
31 Hernepussihippa 
 
Hippa (tai hipat) yrittävät ottaa toisia kiinni heittämällä heitä hernepussilla. Osuman saanut muuttuu 
hipaksi.  
 
32 Viivahippa 
 
Viivahippaa pelataan useimmiten liikuntasalissa, jossa on lattiassa jo valmiiksi peliviivat. Ulkona viivat voi 
myös piirtää maahan katuliiduilla tai hiekkaan kepillä.  Aluksi valitaan hippa. Kaikki leikkijät asettuvat 
viivoille eri puolille salia. Leikkijät juoksevat hippaa karkuun viivoja pitkin. Viivalta toiselle ei saa hypätä, eikä 
kulmia oikoa. Edetä voi vain viivoja seuraamalla. Kun hippa saa leikkijän kiinni, muuttuu tämä hipaksi.  
 
33 Kaupunkisota palloilla 
 
Pelaajat jaetaan kahteen ryhmään. Peli aloitetaan tekemällä oma ”kaupunginosa”. 
Luokassa/kerhotilassa/salissa olevista välineistä rakennetaan ”taloja”, muureja ja muita erilaisia esteitä ja 
suojia.  Pelin tarkoituksena on hyökätä toisen ryhmän kaupunginosaan. Palloilla (miel. pehmeät) poltetaan 
vastapuolen pelaajia, osumasta joutuu sivuun. Osumat on paras sopia vain kaulasta alaspäin. Se joukkue, 
joka saa ensimmäisenä pudotettua vastapuolen kaikki pelaajat tai hyökättyä toisen kaupunginosaan, on 
voittaja.  
 
34 Temppuradat 
 



Temppuradat ovat suosittuja, ja sitä kiinnostavimpia ne ovat, mitä haastavimpia tehtäviä niihin on asetettu. 
Temppuradan voi suunnitella esimerkiksi johonkin motoriseen taitoon keskittyväksi (esimerkiksi tasapaino 
tai hyppääminen) tai sitten rata voi käsittää monenlaisia erilaisia taitoja. Temppuradan suunnittelu riippuu 
pitkälti saatavilla olevista välineistä. Monipuolisimman radan saa liikuntasaliin, mutta luovuudella ratoja 
pystyy muodostamaan myös luokkaan tai kerhotilaan. Radan on hyvä olla selkeästi hahmotettu ja tietyssä 
järjestyksessä kuljettava. Aloituksessa lapset kannattaa jakaa eri esteiden kohdalle, jotta ei synny ruuhkaa.  
 
Esimerkkejä temppuradan esteistä:  
- hyppy pukilta patjalle 
- puolapuille tai köyteen kiipeäminen 
- pujottelu puolapuihin sidottujen renkaiden läpi 
- ryömiminen penkkien päälle nostettujen patjojen ali 
- pallon heitto seinään/koriin/tms.  
- pallon kuljetus jaloilla tai mailalla 
- tasapainottelu penkin tai vastaavan päällä 
- pomppinen trampoliinilla tai trampetilla 
- renkaissa temppuilu (neulansilmä tms.) 
 
35 Arvoitukset 
 
Perinteisiä arvoituksia on hauska leikkiä, ne voivat olla välillä todella hauskoja, joskus taas tosi vaikeita. 
Tässä esimerkkejä muutamista arvoituksista:  
 
1. Valkoinen maja, keskusta täynnä kultaa. Mikä se on? Kananmuna 
2. Käy joka puolella maailmaa. Mikä se on? Kello 
3. Yhdestä ovesta sisään mennään, kahdesta ulos tullaan. Mikä se on? Housut 
4. Mitä tikkaa voi syödä? Mustikkaa 
5. Suuton on ja kieletön puhelee, korvaton ja kuuloton on, kuulee. Kaikki maailman kielet tuntee. Sukkelasti 
vastaa sulle, nähdä et saa, et pääse luokse? Kaiku 
6. Mikä tiili ui? Krokotiili 
7. On meressä ja maassa, mutta ei kuivassa, eikä kasteessa? M-kirjain.  
8. Toruu, näyttää, opettaa, sanomatta sanaakaan? Etusormi 
9. Tulee, antaa kättä, menee antaa kättä? Ovenkahva 
10. Yöllä lihaa täysi, päivällä tyhjä? Sänky 
11. Vesi kantaa, maa nielee? Rasvaa 
12. Pyhät hakkaa, arkipäivät makaa? Kirkonkello 
13. Mikä on neulassa, ovessa ja ihmisen päässä? Silmä 
 
36 Tietovisat 
 
Tietovisat ovat hauskoja leikkejä, joita voidaan pitää pienessäkin kerhotilassa. Suosittuja ovat esimerkiksi 
musavisa, erilaiset tietovisat, Pictionary ja Alias. Musavisassa voidaan esimerkiksi arvata kappaleen nimeä ja 
joissakin tapauksissa myös esittäjää. Hauskinta tietovisojen pelaaminen on pareittain tai pienissä ryhmissä.  
 
37 Bingo 
 
Tuttu kaikille  
 
38 Lorupussi 
 
Pussiin laitetaan loru- tai arvoituskortteja. Lapset asettuvat ohjaajan eteen istumaan, ja ohjaaja lausuu:  
Kuka saa, kuka saa  



lorupussiin kurkistaa? 
?? saa, ?? saa  
lorupussiin kurkistaa.  
Valittu lapsi saa poimia pussista lorun/arvoituksen ja lukea sen muulle ryhmälle.  
 
39 Lennokkien tarkkuusheitto tai pituusheitto 
 
Lennokkien taitteleminen on mielenkiintoista puuhaa erityisesti pojille, mutta tytötkin on usein helppo 
saada innostumaan asiasta. Kun jokainen on tehnyt oman lennokkinsa, voidaan niillä pitää erilaisia 
kilpailuja, kuten tarkkuusheittoa tai pituusheittoa. Pituusheitossa kaikki lennättäjät asettuvat samalle 
viivalle ja voittaja on se, joka saa lennätettyä lennokkinsa pisimmälle. Tarkkuusheitossa lennokkia yritetään 
lennättää esimerkiksi maahan piirrettyyn ympyrään tai vastaavaan. Voittaja on se, jonka lennokki osuu 
lähimmäksi tarkkuusmerkkiä.  
 
40 Aku-Ankka -hippa 

Leikitään kuten tavallista hippaa, mutta pelastautumiseen tarvitaan hieman ketteryyttä ja hyvää muistia. 

Kun hippa lähestyy ja haluat turvaan, mene kyykkyyn ja huuda sen Ankkalinnan hahmon nimi, mikä tulee 

ensimmäiseksi mieleesi. Jos et ehdi mennä kyykkyyn ja huutaa tai sanot Aku Ankka, joudut hipaksi. 

 
PIHAPELIT 
 
1 Kirkonrotta 
 
Pelissä valitaan yksi jäänyt eli Kirkonrotta/kirkkis. Aluksi sovitaan moneenko kirkkis laskee (esim. 20).  
Kirkonrotta aloittaa laskemisen ja muut piiloutuvat sillä aikaa omiin piiloihinsa.  
Kirkonrotan tehtävänä on etsiä muut leikkijät ja huutaa heidän nimensä kirkonrotan pesän seinään esim. 
"Mari nähty!", jolloin Marin pitää tulla esiin ja jäädä pesään odottamaan mahdollista pelastumista. 
Ensimmäisenä jäänyt rotta on seuraavan pelin kirkonrotta. Kirkonrotassa on kaksi erilaista tavoitetta, joita 
leikkijät voivat noudattaa. Nämä kaksi tapaa on joko pelastaa itsensä juoksemalla kirkonrotan pesälle ja 
huutaa pesänseinää vasten "omat". Toinen keino on pelastaa toiset, jos pesässä on jo kiinni jääneitä rottia. 
Tällöin leikkijä juoksee pesälle ennen rottaa ja huutaa "kaikki omat pelastettu", mikä tarkoittaa sitä, että 
pesä tyhjenee ja kirkkiksen on aloitettava etsintä uudestaan. Leikki päättyy kun kirkonrotta on löytänyt 
kaikki ja myös huutanut ne seinään.  
 
2 Nurkkajussi 
 
Nurkkajussia leikitään kiertämällä taloa ympäri. Yksi pelaajista valitaan tai arvotaan nurkkajussiksi. 
Nurkkajussi kiertää taloa (voi myös vaihtaa suuntaa) ja aina ennen kuin tulee esille nurkan takaa heilauttaa 
kättään kaksi kertaa muille pelaajille merkiksi. Käden nähdessään pelaajat yrittävät päästä seuraavan 
nurkan taakse piiloon ennen kuin nurkkajussi huomaa heitä. Kun nurkkajussi näkee jonkun pelaajan, hän 
huutaa näkemänsä pelaajan nimen ja tästä tulee seuraava nurkkajussi.  
3 Kymmenen tikkua laudalla 
 
3 Kuka pelkää jäämiestä/Kuka pelkää mustekalaa?  
Pelaajat asettuvat pelialueen toiseen päätyyn, joka on turva. Keskellä pelialuetta seisoo jäämieheksi tai 
mustekalaksi valittu pelaaja, joka huutaa ”Kuka pelkää Jäämiestä/mustekalaa?”, jolloin kaikkien lähdettävä 
liikkeelle. Kaikki joihin jäämies/mustekala koskee, jäävät kiinniottajan apureiksi seuraaville kierrokselle. 
Jäämiestä voi pelata myös pehmopallojen kanssa niin, että kiinni jää pallon kosketuksesta.  
 
4 Peikon luona kylässä 



 
Ohjeita ei löytynyt. Jos tiedät ohjeet tähän peliin, lähetä ne osoitteeseen riitta.hinkkanen@kuopio.fi. 
 
5 Mummon hame repesi 
 
Yksi leikkijöistä on muori ja muut lapsia. Muori seisoo lasten edessä ja sanoo lähtevänsä torille. Lapset 
tahtovat torille mukaan, mutta muori keksii erilaisia esteitä. Lopulta muori suostuu ottamaan lapset 
mukaan. Muori lähtee kulkemaan lapset perässään. Joku lapsista huutaa KRAKS, jolloin kaikki pysähtyvät ja 
muori kysyy "Mikä se oli?" Lapset keksivät esimerkiksi, että oksa katkesi. Jatketaan kävelyä ja taas joku 
lapsista sanoo KRAKS. Muori kysyy ja lapset keksivät taas jotain syyksi. Kolmannella kerralla kun joku 
lapsista sanoo KRAKS ja muori kysyy "Mikä se oli?", lapset vastaavat "Muorin hame repesi." Tällöin lapset 
juoksevat takaisin kotiviivalle ja muori koettaa saada jonkun kiinni. Kiinni saadusta tulee muori ja leikki 
alkaa alusta. 
 
6 Maa, meri, ilma / maa, meri, laiva 
 
Peliin tarvitaan maassa olevat 3 viivaa. Näinä voi käyttää esimerkiksi salin viivoja, maalarinteipillä tai 
piirtämällä tehtyjä viivoja. Viivat ovat vasemmalta lukien maa, meri ja ilma (tai maa, meri ja laiva). Pelaajat 
asettuvat meri-viivalle ja jäävät odottamaan huutoa. Huutaja voi olla yksi lapsista tai ohjaaja. Huutaja 
huutaa jonkin viivoista ja kaikki juoksevat kyseiselle viivalle. Jos juoksija juoksee väärälle viivalle, tippuu hän 
pelistä. Se, joka on oikealla viivalla viimeisenä, tippuu myös. Jos huutaja huutaa sen viivan, jolla pelaajat jo 
seisovat ja joku ottaa askeleen johonkin suuntaan, tippuu hän myös pelistä. Voittaja on se, joka on pelissä 
viimeisenä mukana.  
 
7 Tervapata 
 
Tervapataa voi pelata joko maahan piirretyn pelialueen kanssa tai ilman. Pelaajat asettuvat ympyrään, 
kasvot ympyrän keskustaa kohti. Kiertäjä (ohjaaja tai yksi lapsista) kulkee tikku kädessään ympyrän 
ulkopuolella ja tiputtaa tikun jonkun pelaajan selän taakse. Kun kyseinen pelaaja huomaa tikun, poimii hän 
sen käteensä ja lähtee juoksemaan suuntaan, josta kiertäjä on tullut ja yrittää ehtiä ennen kiertäjää omalle 
paikalleen. Kiertäjä juoksee vastakkaiseen suuntaan. Mikäli kiertäjä ehtii ensin pelaajan paikalle, tulee 
pelaajasta uusi kiertäjä. 
 
8 Pidä ystävästä kiinni 
 
Ohjeita ei löytynyt. Jos tiedät ohjeet tähän peliin, lähetä ne osoitteeseen riitta.hinkkanen@kuopio.fi. 
 
9 Peili 
 
Peili on varmasti kaikille tuttu peli, mutta tässä säännöistä vielä lyhyt selvitys. Leikkijöistä valitaan 
ensimmäisenä yksi peili. Peili asettuu seinää tai vastaavaa vasten kasvot seinää päin. Muut leikkijät 
asettuvat aloitusviivalle ja yrittävät liikkua peilin huomaamatta kohti seinää. Peilin vilkaistessa taakseen, 
hän sanoo kaikkien sillä hetkellä liikkuvien nimet ja nämä palaavat takaisin aloitusviivoille. Silmien ja suun 
liikkeistä ei oteta. Pelaajat yrittävät ehtiä koskettaa peilin selkää ennen kuin tämä ehtii sanoa heidän 
nimensä.  Ensimmäisenä peiliä koskettanut muuttuu peiliksi ja muut pelaajat siirtyvät aloitusviivalle.  
 
10 Väri 
 
Peli aloitetaan valitsemalla ”huutaja”. Muut pelaajat asettuvat aloitusviivalle. Huutaja voi olla joko kasvot 
pelaajiin päin tai selkä pelaajiin päin. Huutaja kertoo värin ja otettavat askeleet, esimerkiksi; Kaikki jolla on 
keltaista, voivat ottaa 3 jättiläisaskelta. Pelaaja, joka ensimmäisenä yltää koskettamaan huutajaa, pääsee 
huutajaksi ja muut palaavat aloitusviivalle.  



Askeleet voivat olla esimerkiksi 
- Hiiren askeleet (avain miniaskeleita, jalka juuri ja juuri liikahtaa) 
- Lilliputit (pieniä askeleita, kantapään pitää koskettaa toisen jalan varpaita) 
- Tavalliset (normaali askelpituus) 
- Jättiläiset (niin isoja askeleita kuin pystyy ottamaan) 
 
11 Paha Kuningas 
 
Leikkijöistä valitaan paha kuningas, joka menee kuninkaan viivalle. Muut leikkijät menevät ensin kotiviivalle 
keksimään kuninkaan kysymyksiin vastaukset ja siirtyvät sitten kyselyviivalle. Leikkijät sanovat "Hyvää 
päivää paha kuningas!" Kuningas vastaa: "Hyvää päivää kiltit lapset! Mistä te tulette?" Lapset vastaavat sen, 
mitä ovat sopineet. Kuningas kysyy "Mitä te syötte ja mitä te juotte?" Lapset vastaavat, mitä ovat sopineet. 
Kuningas kysyy "Mitä te osaatte tehdä?" Leikkijät jäljittelevät liikkein aiemmin sovittua työtä. Kuningas 
yrittää arvata, mitä työtä he tekevät. Kun hän arvaa oikein, lähtevät leikkijät juoksemaan kotiviivalle. Ne, 
jotka kuningas saa koskettamalla kiinni, tulevat kuninkaan avustajiksi. Leikki alkaa alusta, kunnes kaikista on 
tullut kuninkaan avustajia. 
 
12 Hiirenhäntä 
 
Hiirenhäntä on naruhyppelyä yhdellä pyörittäjällä. Hyppynaru taitetaan kaksin kerroin. Pyörittäjä pyörii 
ympäri siten, että naru viistää maata. Hyppijät ovat pyörittäjän ympärillä ja hyppäävät aina narun yli omalla 
kohdallaan. Jos naru pysähtyy tai osuu, pelaaja putoaa pois. Viimeiseksi hyppäämään jäänyt voittaa. 
Vauhtia voi nopeuttaa tai narun korkeutta nostaa, jolloin hyppäämisestä tulee vaikeampaa. Yksi suosittu 
hiirenhännän loruleikki, joka kertoo tytöille tulevasta sulhasesta, on ”pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, 
rikas, rakas, köyhä, varas”. Sana, jonka kohdalla hyppääjä osuu naruun, kertoo hyppääjän tulevasta 
miehestä. 
 
13 Mörökölli 
 
Ohjeita ei löytynyt. Jos tiedät ohjeet tähän peliin, lähetä ne osoitteeseen riitta.hinkkanen@kuopio.fi. 
 
14 Nurmikkosähly 
 
Sählyä nurmikolla. Maaleina voi toimia esim. kaksi isoa kiveä tms.  
 
15 Polttopallo 
 
Ensin valitaan polttaja. Muut pelaajat asettuvat sovitulle pelialueelle, joka voi olla esimerkiksi maahan 
merkitty ympyrä. Polttaja heittää pallolla pelaajia, ja kaikki joihin pallo osuu, palavat ja tulevat myös 
polttamaan. Voittaja on se, joka on viimeisenä jäljellä.  
 
16 Penkkipolttopallo 
 
Ohjeita ei löytynyt. Jos tiedät ohjeet tähän peliin, lähetä ne osoitteeseen riitta.hinkkanen@kuopio.fi. 
 
17 Kiikkupolttopallo 
 
Pelaajat kiikkuvat kiikuissa ja yksi on polttaja. Hän yrittää heittämällä palloa polttaa kiikuissa olijoita. 
Osumat otetaan vain keskivartalosta (esim. polvista hartioihin), jolloin pelaajat voivat myös potkaista palloa 
kauemmas ja polttaja joutuu sen hakemaan. Osumia ei oteta päästä eikä käsivarsista/käsistä. Kuka palaa, 
muuttuu polttajaksi ja polttaja pääsee keinuun.  
 



18 Mustekalahippa 
 
Mustekalahippaa varten tarvitaan "kohtuullisen kokoinen" leikkialue. Yksi leikkijöistä valitaan haiksi, joka 
jää leikkialueen puoleenväliin. Muut leikkijät asettuvat leikkialueen toiseen laitaan. Kun hai huutaa: 
"Uskallattekos pikkukalat uida tänne?", muut leikkijät eli pikkukalat lähtevät juoksemaan leikkialueen 
vastakkaiselle reunalle. Jos he ehtivät perille, eikä hai saa heitä kiinni, he ovat turvassa odottamassa 
seuraavaa uintiretkeä. Mikäli joku jää kiinni, hänestä tulee mustekala. Mustekaloiksi jääneet voivat liikkua 
vain toisen jalan varassa (siis kääntyä aina oikeaan suuntaa, mutta eivät astella minnekään). Mustekalat 
yrittävät lonkeroillaan (eli käsillään)napata pikkukaloja kiinni, mikäli he saavat pikkukalan kiinni, tästäkin 
tulee mustekala. Leikkiä jatketaan kunnes kaikki kalat on saatu kiinni. Sopimuksen mukaan joko 
ensimmäisenä tai viimeisenä kiinnijääneestä tulee uusi hai. 
 
19 X-hippa 
 
Normaali hippapeli, jossa kiinnijääneet menevät X –asentoon (jalat auki, kädet ylhäällä auki). Toiset pelaajat 
voivat pelastaa jääneitä sukeltamalla heidän jalkojensa välistä.  
 
20 Aitahippa 
  
Ohjeita ei löytynyt. Jos tiedät ohjeet tähän peliin, lähetä ne osoitteeseen riitta.hinkkanen@kuopio.fi. 
 
21 Jäähippa palloilla 
 
Hippa/hipat yrittävät saada toisia kiinni heittämällä pehmopalloilla. Jos saa osuman, jäätyy paikoilleen 
siihen asentoon missä oli. Toiset voivat pelastaa koskettamalla.  
 
22 Töpselihippa 
 
Hippapeli, jossa kiinnijääneet pelaajat laittavat kädet vyötärölleen, muodostaen näin ”töpselin”. Heidät voi 
pelastaa toinen pelaaja, joka työntää omat kätensä töpseliin eli jääneen kainaloiden alta. Pelastaa voi vain 
edestä.  
 
23 Hippa kiipeilytelineellä 
 
Jos kerhotilan läheisyydessä on kiipeilyteline, voidaan hippaa pelata myös siellä. Pelaajat kiipeilevät 
kiipeilytelineessä ja hippa yrittää saada heidät kiinni joko kiipeämällä perästä tai kurottamalla maasta. 
Hippa vaihtuu pelaajan jäädessä kiinni.  
 
24 Tolppahippa 
 
Valitaan hippa. Muut pelaajat ottavat itselleen tolpan sovitulta alueelta (esim. koulun katos). Pelaajat 
vaihtavat tolppia. Hippa yrittää ehtiä ottamaan itselleen tolpan. Jos näin käy, ilman tolppaa jäänyt muuttuu 
hipaksi.  
 
 


