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Perinteisiä pihaleikkejä
Ruutuhyppy

Maahan piirretään hyppyruudukko ja se 
numeroidaan. Kukin pelaaja etsii itsel-
leen litteän heittokiven. Pelaaja heittää 
vuorotellen kiven yhteen ruutuun kerral-
laan ja pyrkii pääsemään läpi ruudukon 
mahdollisimman nopeasti ilman virheitä.

Ensimmäinen heitto suunnataan pelaa-
jaa lähinnä olevaan ensimmäiseen ruu-
tuun, toisella kierroksella kivi heitetään 
kakkosruutuun, ja niin edelleen.

Kiven heittämisen jälkeen pelaaja lähtee 
yhdellä jalalla hyppäämään ruudusta 
ruutuun. Hän ei saa astua ruutuun, jossa 
kivi on, vaan hänen on hypättävä ruudun 
yli. Tavoitteena on, että jokainen pelaaja 
pääsee ruudukon läpi ”Taivaaseen” eli 
ruutuihin 9 ja 10, kääntyy ympäri ja pa-
laa hypäten yhdellä jalalla takaisin.

Kaksi rinnakkain sijaitseva ruutua toimi-
vat levähdyspaikkana, johon pelaaja voi 
astua molemmin jaloin yhtä aikaa. Sii-
hen ruutuun, jossa heittokivi on, ei saa 
astua ollenkaan. Takaisin hypätessään 

pelaaja poimii kiven mukaansa astumat-
ta kuitenkaan ruutuun, missä kivi on.

Mikäli pelaaja rikkoo sääntöä ja astuu 
ruutuun, jossa heittokivi on, hän joutuu 
luovuttamaan pelikerran toiselle pelaa-
jalle. Kivensä hän joutuu jättämään en-
tiseen ruutuun paikoilleen.

Mikäli heittokivi osuu kahden ruudun 
rajalle, kivi jää paikalleen edelliseen ruu-
tuun ja pelaaja joutuu luovuttamaan pe-
livuoron toiselle pelaajalle.

Ruutuhypyn voittaja on se, joka ensim-
mäisenä on heittänyt kiven jokaiseen 10 
ruutuun ja kiertänyt kunkin heittokerran 
jälkeen hyppäämällä ruudukon päästä 
päähän.

Lähde: www.rakentaja.fi/pdf/Hyppyruudukon_ru-
dus.pdf 
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Naruhyppely

Naruhyppely on hauskaa ja tehokasta liikuntaa aikuisillekin. Hyppelyä voi harrastaa 
joko yksin tai yhdessä. Tarvitset vain narun. Kahden henkilön voimin pyöritettävän 
narun on syytä olla riittävän painava, jotta se pyörii hyvin. Yhdessä hyppelyyn voi 
keksiä erilaisia sääntöjä ja kuvioita, joiden mukaan paremmuudesta voi kilpailla. 
Naruhyppelyä voi rytmittää erilaisilla loruilla, vaikkapa näin:

 	 ”Nallekarhu,	nallekarhu,	mene	sisälle.
	 	 Niiaa,	kumarra,
	 	 potkaise,	kiljaise,
	 	 näytä	tassua..”

Twist

Leikin alkutilanteessa kaksi leikkijää seisoo vastakkain haara-asennossa. Twist eli 
kuminauha on leikkijöiden välissä nilkkojen korkeudella. Kolmas leikkijä hyppii haa-
rahyppyä twistin molemmille puolille, päälle ja keskelle. Jos hyppääjä astuu kumi-
nauhan päälle väärässä kohden tai muuten sotkeentuu askeleissaan, joutuu hän 
nauhan päähän seisomaan ja vuoro vaihtuu kaverille. Mikäli hyppysarja onnistuu 
virheittä, nostetaan vaikeustasoa esimerkiksi nostamalla twisti korkeammalle. En-
sin polvien korkeudelle, sitten pyllyn alle ja vielä vyötärölle, jos mukana on joku to-
della hyvä hyppääjä.

Lähde: www.lahiliikuntapaikat.fi/files/ns2/Koulu_PDF/aletaan_twistia.pdf 

Kymmenen tikkua laudalla

Tarvitset laudan, kalikan laudan alle ja kymmenen tikkua. Leikkijöiden määrä voi 
olla 4 - 6.

Alussa pelaajat asettavat kaikki 10 tikkua laudalle, minkä jälkeen yksi pelaajista 
polkaisee ne ilmaan. Sama pelaaja kerää tikut ja asettelee ne takaisin laudalle. Tänä 
aikana muut pelaajat menevät piiloon. Kaikkien tikkujen ollessa takaisin laudalla 
tikkuja asettelemaan jäänyt lähtee etsimään piiloon menneitä pelitovereitaan.

Kun etsijä näkee jonkun piilossa olijan, hänen tulee juosta laudan luo, asettaa jalka 
laudan päälle ja huutaa kuka on nähty, esimerkiksi: ”Maija nähty!”. Tällöin piilossa 
olijan tulee tulla pois piilosta odottamaan muiden löytymistä.

Jos Maija kuitenkin itse huomaa etsijän huomanneen hänet, hän voi yrittää juos-
ta ennen etsijää laudan luokse. Jos hän ehtii sinne ennen etsijää, hän voi huutaa: 
”Omat nimet kirjoissa!”, jolloin hän on loppukierroksen ajan turvassa ja voi jäädä 
odottamaan muiden löytymistä.

Kun joku leikkijä tai useampia leikkijöitä on löydetty, voivat toiset leikkijät yrittää pe-
lastaa heitä juoksemalla laudan luo ennen etsijää ja polkaisemalla laudan uudestaan 
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niin, että tikut lentävät taas hajalleen. Tällöin kaikkien löydettyjen ja ”omat nimet” 
sanoneiden tulee piiloutua uudestaan ja etsijän pitää kerätä taas tikut ja aloittaa 
etsinnät alusta.

Lähde: Perinneleikit.fi

Peili

Vedä maahan pitkä viiva noin 20 askeleen päähän seinästä. Yksi pelaajista valitaan 
”peiliksi”. Peili asettuu seinän viereen ja loput pelaajat viivan taakse.

Peili kääntyy selkä selin muihin pelaajiin. Silloin kun peili on kääntyneenä seinään 
päin, eikä näe muita pelaajia, saavat he liikkua kohti seinää. Aina kun peili kääntyy 
pelaajia kohti, pitää pysähtyä mahdollisimman nopeasti. Jos peili näkee jonkun liik-
kuvan, huutaa hän tämän pelaajan nimen. Nähdyksi tulleen pitää palata takaisin 
lähtöviivalle ja aloittaa alusta. Pelin voittaa se, joka pääsee peilin huomaamatta en-
simmäisenä koskemaan seinää. Voittaja saa toimia seuraavan kierroksen peilinä.

Lähde: Perinneleikit.fi

Polttopallo

Pelaamiseen tarvitaan pallo, esimerkiksi jalkapallo, soft-pallo tai 
lentopallo. Leikkialueelle piirretään iso ympyrä. Leikkijät seiso-
vat ympyrässä ja yksi leikkijöistä seisoo polttajana ympyrän 
ulkopuolella.

Polttaja yrittää pallolla osua ympyrän sisällä olevia polven ala-
puolelle. Polttaja ei saa astua ympyrän sisään. Ne, joihin pallo 
osuu, joutuvat myös polttajiksi. Viimeiseksi ympyrään jäänyt on 
voittaja.

Lähde: Perinneleikit.fi

Tervapata

Maahan piirretyn ympyrän kehälle piirretään jokaiselle leikkijälle oma puoliympyrän 
muotoinen paikka. Yhdestä leikkijästä tulee kiertäjä ja muut asettuvat ympyrän ke-
hälle omiin paikkoihinsa.

Kiertäjä kulkee leikkijöiden takaa kepin, kävyn tai tikun kanssa ja pudottaa sen 
mahdollisimman huomaamattomasti yhden leikkijän kohdalle tämän taakse. Kepin 
taakseen saanut leikkijä nappaa sen ja lähtee juoksemaan vastakkaiseen suuntaan 
kuin kiertäjä. Molemmat yrittävät päästä tyhjäksi jääneeseen paikkaan. Se, joka ei 
ehdi ensimmäisenä perille, jatkaa kiertäjänä. 
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Ympyrän keskelle on piirretty myös pienempi ympyrä eli tervapata. Pelaaja joutuu 
sinne, jos hän ei huomaa keppiä sillä aikaa, kun kiertäjä on tehnyt kepin jätön jälkeen 
kokonaisen kierroksen. Tervapadasta pääsee pois esimerkiksi, kun seuraava leikkijä 
joutuu sinne.

Lähde: Perinneleikit.fi 

Viimeinen pari uunista ulos

Leikkipaikaksi valitaan tasainen alue. Leikkijät seisovat pareittain. Pariton leikkijä 
seisoo jonon edessä selin toisiin ja huutaa ”Viimeinen pari uunista ulos!” Silloin 
viimeisenä olevat lähtevät juoksemaan omaa puoltaan eteenpäin tavoittaakseen 
parinsa.

Edessä ollut pariton yrittää saada kiinni toisen juoksijoista. Jos hän onnistuu ennen 
kuin takaa-ajettavat ehtivät koskettaa toisiaan, heistä tulee uusi pari jonon etupää-
hän. Yksin jäänyt juoksija on vuorostaan huutaja.

Lähde: Perinneleikit.fi 


