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Leikkijät seisovat piirissä ja kukin valitsee itselleen 

sattumanvaraisesti kaksi henkilöä. Leikkijä seuraa 

valitsemiensa henkilöiden liikettä ja pyrkii löytämään 

harmonian, siis sellaisen tilan, jossa hänen etäi-

syytensä kumpaankin henkilöön on yhtä pitkä. Kun 

harmonia on löytynyt, hän pysähtyy. Mikäli hänen 

valitsemansa henkilöt liikkuvat niin hänkin jou-

tuu liikkumaan. Kukaan leikkijöistä ei kerro toiselle 

kenen kanssa pyrkii harmoniaan. Leikin tavoite on, 

että kaikkien leikkijöiden liike loppuu ja saavutetaan 

harmonia. 

ITÄVALTALAINEN SÄHKÖTYS

Ollaan piirissä kädet lattiaa vasten niin, että omien 

käsien välissä on oikealla olevan ihmisen vasen käsi 

ja vasemmalla puolella olevan oikea käsi. Viesti lähtee 

kulkemaan, kukin vuorollaan taputtaa kädellään 

lattiaa kerran. Suunta vaihtuu kahdesta taputukses-

ta, viestin voi myös skipata kääntämällä kämmenen 

toisin päin, jolloin vuoro hyppää yli. Jos lyö väärällä 

kädellä väärään aikaan, tippuu käsi pois pelistä. Kun 

molemmat kädet ovat mokanneet on leikki käsien 

omistajan osalta poikki.
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Leikkivinkit:  
PäPan leikkitoimikunta. 

> Nämä ja monta muuta 
leikkiä opetellaan  

    piirin leikki- 
kursseilla.

AIVOJUMPPAA
SIP SAP

Ollaan ringissä. Ympyrän keskellä on henkilö, joka 

osoittaa jotakuta ja sanoo sip (tai sip ”Anna”). Osoi-

tettu henkilö sanoo oikealla puolellaan olevan nimen. 

Sapista sanotaan vasemmalla puolella olevan nimi. 

Sip-sapilla kaikki vaihtavat paikkoja. Jos osoitettu ei 

tiedä tai sanoo nimen väärin, joutuu hän keskelle.

NUMEROSTRESSI

Hyvä määrä leikkijöitä on noin 12. Seistään puoli-

kaaressa niin, että kaikki leikkijät näkevät toisensa. 

Toinen kaaren pää on numero 1 ja muut leikkijät ovat 

numerojärjestyksessä luvut numerosta 1 eteenpäin. 

Ykkönen aloittaa aina leikin sanomalla jonkin nume-

ron, esim. “Kolme”. Tässä tapauksessa kolmantena 

ykkösestä laskien olevan leikkijän pitää sanoa äkkiä 

jokin muu luku, mutta luku ei saa koskaan olla oman 

luvun lähettäjän (tässä tapauksessa numero 1) tai 

omaa lukua edeltävän/seuraavan (tässä tapauksessa 

numerot 2 ja 4) numero. Myöskään omaa lukua (3) ei 

saa sanoa. Jos leikkijä tekee jonkin edellä mainituista 

kolmesta virheestä, sekoaa numeroissa tai miet-

tii liian kauan, ottaa hän puoliympyrän häntäpään 

paikan (ja muuttuu tässä tapauksessa numeroksi 12). 

Siirtymisen jälkeen numero 1 sanoo taas jonkin luvun 

ja leikki jatkuu. Leikin haaste piileekin siis siinä, että 

oma luku saattaa muuttua jonkun muun leikkijän 

siirtyessä numeroksi 12.

TOKA TEKI SITÄ  
MITÄ EKA TEKI ÄSKEN

Taputetaan rytmiä, kädet yhteen ja polviin ja samalla 

hoetaan yhdessä “Toka teki sitä mitä eka teki äsken” 

-lausetta. Leikinjohtaja alkaa tehdä jotain liikettä ja 

tekee sitä kahden lauseen sanomisen ajan ja vaihtaa 

sitten omaa liikettään. Vaihtaessa liikettä seuraava 

tekee sitä mitä edellinen teki äsken. Vetäjä keksii koko 

ajan uusia liikkeitä ja leikkiä jatketaan, kunnes ku-

kaan ei enää taputa vaan viimeisenkin piirissä olevan 

on tavoittanut jokin liike.
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KISAILUT
MAA-MERI-LAIVA

Leikkialueelle piirretään kolme viivaa: maa, meri ja 

laiva. Kaikki leikkijät ovat ensin meri-viivalla. Leikin 

vetäjän huutaessa “Laiva!”, kaikki leikkijät juoksevat 

laiva-viivalle. Hitain leikkijä putoaa jokaisen huu-

don jälkeen pelistä pois. Näin jatketaan ja viimeinen 

mukana oleva leikkijä voittaa. Partioversio leikitään 

kuten Maa-meri-laiva -leikkiä, mutta kun huudetaan 

“lippukunta lakkautettu” heittäytyvät leikkijät maa-

han ja takovat maata nyrkeillään ja huutavat “eikä, 

eikä!”.

KULKUVÄLINEVIESTI

Jaetaan joukkueet. Mennään tietty reitti eri tavoilla 

tässä järjestyksessä: 1. Juoksija kulkee apostolinkyy-

dillä kävellen nopeasti. 2. Ratsastaa hevosella ”lau-

katen.” 3. Juoksija kaahaa moottoripyörällä juosten 

nopeasti. 4. Taas ottaa alleen auton ja juoksee, mutta 

takaperin. 5. Menee metrolla neljän raajan avulla ja 

6. Lentää suihkuhävittäjällä ”lentolasit silmillään,” 

eikä saa liikkua, ellei pidä ”Prrrrlrrrrllrrrlll-ääntä.”. 

Joukkue, jonka kaikki jäsenet ovat suorittaneet kaikki 

tehtävät ensiksi, on voittaja.

PIIPIT JA PÖÖPIT 

Muodostetaan kaksi joukkuetta, piipit ja pööpit. 

Molemmista joukkueista valitaan yksi henkilö 

“poimuriksi”. Rajatulle alueelle ulkona on piilotettu 

20 pyykkipoikaa tms. pientä esinettä. Joukkueiden 

tehtävänä on kerätä mahdollisimman monta pyyk-

kipoikaa omalle joukkueelle. Kaikki joukkueen jä-

senet etsivät piilotettuja esineitä, mutta ainoastaan 

joukkueen poimuri saa kerätä esineen. Jos joku muu 

jäsen löytää esineen, jää hän sen vierelle pitämään 

oman joukkueensa tunnusääntä ja yrittää siten kut-

sua poimurin tai muita joukkueen jäseniä paikalle. 

Piippien tunnusääni on “piip” ja pööppien “pööp.” 

Mitään muuta ääntä pelin aikana ei saa pitää. 

Lisäksi: Jos löydetyn esineen luona on esimerkik-

si kaksi pööppiä ja yksi piippi, niin vain pööppien 

poimuri saa ottaa esineen. Piipit voivat napata 

esineen, jos he saavat kutsuttua paikalle vähintään 

yhtä monta piippiä kuin pööppejäkin on sillä het-

kellä. Pelin voittaa joukkue, joka on saanut kerättyä 

enemmän piilotettuja esieitä. 

Tarvikkeet: Pyykkipoikia tms. pikkutavaroita.
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