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Hengennostatusleikkien ohjeet 
 
Löyda sanapari 
 
Tarvitset: sanaparilappuja, kaksi lappua joissa sama sana, yhtä monta lappua kuin osallistujaa 
 
Valmistautuminen ennen leikin alkamista: ei mitään 
 
Osallistujien määrä: parillinen määrä, vähiten 8, mitä enemmän osallistujia sen hauskempi 
 
Ikäsuositus: 5 + (mahdollista muokata nuoremmille sopivaksi) 
 
Leikin kulku: jaa kaikille osallistujille 
yksi lappu ja pyydä heitä olla 
katsomatta lappua. Pelinohjaajan 
antaessa luvan osallistujat saavat 
aloittaa lappujen vaihtamisen 
mahdollisimman nopeasti. Tavoite 
on vaihtaa lappua mahdollisimman 
monen kanssa ennen kuin 
pelinohjaaja huutaa hep (tai muu 
etukäteen valittu sana). 
Pelinohjaajan huudettua hep, 
osallistujat saavat katsoa kädessä 
olevaa lappuaan. Tavoitteena on 
löytää samaa sanaa kädessään 
pitävä henkilö ennen muita. Pari löydetään huutamalla oma sana. Parin löydettyään osallistujat 
ottavat kaveria molemmista käsistä ja istautuvat kyykkyyn. Viimeisinä toisensa löytävä pari 
tippuu leikistä ulos. Tämän jälkeen leikki jatkuu, kunnes voittaja on selvillä. 
 
Vinkki: Tanskalaisten versiossa lappuja vaihtaessa on koko ajan sanottava ‘byte’ (vaihto). 
Ryhmän ollessa iso voi vieressä aloittaa uuden kierroksen pelistä pudonneiden parien kanssa, 
jotta odottelu ei kierry liikaa. Lasten ollessa alle kouluikäisiä lappuihin voi painattaa kuva sanan 
sijaan. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kivi-sakset-paperi fanien kera 
 
Tarvitset: et mitään 
 
Valmistautuminen ennen leikin alkamista: ei mitään 
 
Osallistujien määrä: vähiten 4, mitä enemmän osallistujia sen hauskempi 
 
Ikäsuositus: kaikenikäiset 
 
Leikin kulku: Perinteinen kivi-sakset-paperi / kivi-paperi-sakset peli (säännöt kts. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kivi,_paperi_ja_sakset ), jossa pelaat ketä tahansa huoneessa 
olevaa osallistujaa vastaan. Paras kolmesta ottelusta voittaa. Häviäjä jää voittajan ‘faniksi’ ja 
seuraa tätä ottelusta otteluun pelin aikana. Pelaajan kohdatessa seuraavan vastustajansa, he 
ratkovat paremmuuden kolmen ottelu ajan ja voittaja saa häviäjän sekä tämän mahdolliset 
‘faninsa’ puolelleen. Lopussa kaksi pelaajaa ‘fani joukkoineen’ kohtaavat ja luvassa on suuri 
finaali. 
 
Vinkki: Muista kannustaa omaa ottelijaasi koko pelin ajan! 
 
 
 
 
 
Gladiaattorit 
 
Tarvitset: kaksi tyynyä tai muuta pehmeätä ‘asetta’, buffi tai muu liina jolla peittää silmät 
 
Valmistautuminen: ei mitään 
 
Osallistujien määrä: 10 - 20 (pienempi/isompikin määrä mahdollinen) 
 
Ikäsuositus: 5 + 
 
Leikin kulku: Osallistujat asettuvat 
piiriin olkapää olkapäätä vasten. 
Valitaan kaksi vapaaehtoista, jotka 
seisahtuvat keskelle piiriä ja heidän 
silmät sidotaan. Piiri pysyy sen verran 
tiheänä, että sieltä ei voi kävellä ulos 
vahingossa. Kun silmät on sidottu, 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kivi,_paperi_ja_sakset


molempia pelaajia pyöritetään niin, että he eivät tiedä missä toinen on. Samaan aikaan 
tyynyt/muut pehmeät ‘aseet’ asetetaan jonnekin piiriin. Pelaajien tehtävä on löytää tyynyt ja 
saada osuma toiseen. Se joka ensin saa osuman, on voittanut. 
 
Vinkki: Tyynyt voivat myös olla samassa paikassa jokaisen pelin alkaessa. 
 
Karttaharjoitusten ohjeet 
 
Väylän selitys 
 
Harjoituksen valmistelu: Kartalle painetaan mutkitteleva väylä. Tulostetaan sama kartta myös 
ilman väylää. 
 
Harjoituksen kulku: Toinen pareista selittää väylän rajaamaa reittiä, toinen pyrkii piirtämään 
omalle kartalleen reittiä toisen selityksen perusteella. Molemmilla voi olla omat väylät, eli 
selittäjää vaihdetaan kun ensimmäinen reitti valmis. Kun molemmat valmiita, tarkistetaan onko 
reitti oikein. Nopeimmin oikein saanut pari voittaa. Voidaan yhdistää fyysiseen harjoitteluun, 
esim. juoksuun, lihaskuntoon ym. 
 
Harjoituksen tavoite: Kehittää kykyä visualisoida ja sanoittaa maastoa kartan perusteella 
 
Rastin siirto pareittain selittämällä. 
 
Harjoituksen valmistelu: Kaksi samaa karttaa, joissa molemmissa 5 rastia, rastit eivät ole 
samoja. 
 
Harjoituksen kulku: Kartat sijoitetaan salin eri laidoille. Parin tehtävänä on saada piirrettyä rastit 
toistensa kartoista omiinsa. Nopein pari voittaa. Karttoja ei saa siirtää, eikä salin keskiväliä 
ylittää, eli pelaajien tulee katsoa omaa karttaa, muistella rastin paikkoja ja käydä salin keskellä 
selittämässä parille omien rastien sijainti. 
 
Harjoituksen tavoitteet: Kehittää kykyä visualisoida ja sanoittaa maastoa kartan perusteella, 
kehittää karttamuistia 


