
Muumiperheen
hiihtokoulu

1. Kädet ylös, kädet alas
Hiihtäjähemuli rakastaa kaikkea reippailua. 
Päivänsä hän aloittaakin useimmiten pirteällä 
jumppatuokiolla. 

Leikitään sanojen mukaan ja lauletaan Ukko 
Nooan sävelmällä.

Kädet ylös, kädet alas, kädet sivulle. 
Ensin mennään kyykkyyn, sitten noustaan ylös. 
Kädet ylös, kädet alas, kädet sivulle.

Suksi ylös, suksi alas, suksi sivulle.
Ensin kädet varpaisiin, sitten kädet taivaisiin. 
Suksi ylös, suksi alas, suksi sivulle. 

2. Muumipapan pyllähdys
Kun Muumilaaksoon tuli lunta, Muumipappa 
oli tietenkin ensimmäisten joukossa vanhoilla 
puusuksilla menossa, vaikkei juuri hiihtämi-
sestä mitään tiennyt. Ja kuinkas kävikään, heti 
ensimmäisillä metreillä Muumipappa pyllähti 

hankeen niin että hattu vain heilahti (ohjaaja tai 
apuohjaaja kaatuu istahtaen takaviistoon suk-
sien viereen). Muumipappa ihmetteli hetken, 
että mitenkäs näiden suksien kanssa voi mi-
tenkään päästä ylös, kunnes Nipsu tuli paikalle 
neuvomaan.  

• Käy selälleen köllöttelemään ja katsele hetki 
vaikka pilviä tai lintuja taivaalla.

• Nosta sukset ylös ja näytä suksen pohjat 
auringolle.

• Käännä sukset vierekkäin maahan toiselle 
puolellesi ja mene konttausasentoon.

• Laita kädet jalkojen eteen maahan ja nouse 
käsillä auttaen ylös.

Kun ohjaajat ovat näyttäneet, miten kaadu-
taan ja noustaan ylös, saavat kaikki aikuiset olla 
Muumipappoja ja kaatua. Lapset ovat Nipsuja ja 
neuvovat, miten noustaan ylös. Tämän jälkeen 
vaihdetaan toisinpäin.

Ohjattu hiihtoleikkituokio (n. 20–30 min)
Leikkituokion aluksi levittäydytään piiriin tai muulla tavoin leikkialueelle niin, 
että kaikki osallistujat näkevät ohjaajan hyvin. Huolehditaan heti alkuvaiheessa, 
että kaikilla on riittävästi tilaa toimia (vieruskaveriin vähintään Haisulin kokoinen 
rako eli niin iso, että sukset mahtuvat kääntymään). 
Koko hiihtoleikkituokion ajan ollaan ilman sauvoja.



3. Pikku Myyn lumikukat
Pikku Myy halusi ilahduttaa Muumimammaa 
tekemällä kukkakuvioita suksilla lumeen. Aut-
takaa Pikku Myytä tekemään hetkeksi kesää 
talven keskelle ja tehdään aikuisten pitkillä suk-
silla suuria kukkia ja lasten lyhyemmillä suksilla 
pieniä kukkia. 

Tehdään askelkäännös kantojen ympäri; suksen 
kannat pysyvät koko ajan samassa paikassa lu-
messa ja mennään pienillä askelluksilla ympäri.

4. Taikurin hatun kääntö
Taikuri on hukannut hattunsa. Jotkut ehkä 
tietävätkin, että Muumipeikko, Nuuskamuik-
kunen ja Nipsu löytävät hatun ollessaan Yksi-
näisillä vuorilla. Taikurin etsiessä hattuaan hän 
näkee omituisen unen, jossa on paljon hattuja, 
joita osa on vielä nurinpäin!

Välineet: 
• reikäkartioita tai niiden puuttuessa tyhjiä 

viilipurkkeja, syviä kertakäyttölautasia tms.

Valmistelut:
• Levitetään kartiot sikin sokin isolle alueelle 

niin, että puolet on nurinpäin. 
• Lapset muodostavat ”oikein päin” -jouk-

kueen ja aikuiset ”nurinpäin” -joukkueen. 
Merkistä joukkueet lähtevät kääntämään 
vastapuolen kartioita. Ohjaajan merkistä 
lopetus ja lasketaan kummankin joukkueen 
kääntämät kartiot. 

5. Niiskun kopterihippa
Niiskuneidin veli on taitava keksijä, joka yritti 
kerran rakentaa jopa helikopterin.

Ohjaaja on Niisku, joka ottaa kiinni lapsia ja 
aikuisia. Kiinniotettu kaatuu lumeen, menee 
selälleen, nostaa sukset taivasta kohti ja tekee 
suksilla kiertoliikettä (helikopteri). Sen jälkeen 
noustaan ylös.

Jos leikkijöitä on paljon, ohjaajan lisäksi myös 
apuohjaajat tai jotkut aikuisista voivat olla hip-
poja. 

6. Pikku Myy käskee
Ohjaaja on Pikku Myy, joka sanoo, mitä leikki-
jöiden pitää tehdä. 

Muut tekevät ohjeen mukaan, silloin kun ”Pik-
ku Myy käskee”. Muuten ei tehdä mitään.

Leikistä ei tipu pois, jos tekee väärin vaan ai-
kuiset ja kouluikäiset lapset joutuvat tekemään 
Pikku Myyn lumikukan. Pienemmät lapset 
jatkavat leikkiä. 

Viimeinen käsky voi olla ”Pikku Myy käskee 
kaikki hiihtämään” ja tämän jälkeen ohjataan 
lapset ja aikuiset omatoimiseen hiihtoon tehtä-
väladulla. 



Tehtävälatu ja rastitaulut ladulle
Ohessa kuusi rastitaulua tehtäväladulle. Tehtävä-
latua voi kiertää omatoimisesti niin monta kertaa 
kuin haluaa. Merkitään etukäteen kiertosuunta ja 
järjestetään tarvittava opastus ladulle. 

Jokaiselle rastille laitetaan kuvataulu ja siihen kuu-
luva ohjetaulu. Laminoi taulut tai sujauta ne muo-
vitaskuihin, jotta ne kestävät kosteatakin säätä. 
Kiinnitys esimerkiksi narulla puihin tai tolppiin tai 
teippaamalla vaneritauluun.

Valitse rasteista ne, jotka sopivat tapahtumapaik-
kanne maastoon eli kaikkia ei tarvitse käyttää.
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VUOROHIIHTO:

YHDELLÄ SUKSELLA POTKU 
JA TOISELLA SUKSELLA LIUKU

KUN PAINO ON VASEMMALLA 
JALALLA,  ON OIKEA SAUVA 

EDESSÄ JA PÄINVASTOIN

MUISTA SIIRTÄÄ PAINOA
SUKSELTA TOISELLE
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TASATYÖNTÖ:

KALLISTA VARTALOA ETEENPÄIN

TYÖNTÖ MOLEMMILLA 
SAUVOILLA YHTÄ AIKAA

LIUKU KAHDELLA SUKSELLA
SUKSELTA TOISELLE
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HAARANOUSU:

KALLISTA VARTALOA ETEEN

SIIRRÄ SUKSEA YLÄRINTEESEEN, 
PAINO REILUSTI SUKSEN 

SISÄKANTILLE

PIDÄ SUKSET REILUSTI 
V-ASENNOSSA

SAUVOILLA AUTETAAN 
TYÖNTÄEN SUKSEN TAKAA

TÖITÄ TEKEVÄT VUOROTELLEN 
VASTAKKAINEN KÄSI JA 
VASTAKKAINEN JALKA
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SIVUTTAISNOUSU:

SUKSET JA KYLKI SUORAAN 
POIKITTAIN RINTEESEEN NÄHDEN, 

KATSE SUKSEN KÄRKIEN SUUNTAAN

SAUVAN SIIRTO YLÄRINTEESEEN

YLEMMÄN SUKSEN SIIRTÄMINEN 
ULKOKANTILLE

ALEMMAN SUKSEN SIIRTÄMINEN 
SISÄKANTILLE

ALEMMAN SAUVAN SIIRTÄMINEN 
SUKSEN VIEREEN

KUVITTELE RINTEESEEN PORTAAT, 
JOITA PITKIN KÄVELET 
SUKSILLA SIVUTTAIN
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MÄENLASKU:

LASKE MÄKI ILMAN SAUVOJA

LAITA RUKKASET POLVIIN

PIDÄ NENÄN SUUNTA ETEENPÄIN

PIDÄ PEPPU ALHAALLA

OTA VAUHTIA SIIRTÄMÄLLÄ SUKSIA 
ALAMÄEN SUUNTAAN

LIU’U KYYKYSSÄ TAI MELKEIN 
KYYKYSSÄ ALAS ASTI

JOS VAUHTI ON LIIAN KOVA, 
LAITA PEPPU MAAHAN
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KORKEA LASKUTAPA:

TYÖNNÄ MÄEN PÄÄLLÄ SAUVOILLA 
VAUHTIA JA LAITA SEN 

JÄLKEEN SAUVAT TAAKSE

LAITA POLVET VÄHÄN KOUKKUUN, 
VARTALO ETEENPÄIN KALLISTUNEENA

PAINO MOLEMMILLA SUKSILLA, 
JOUSTA POLVISTA

PIDÄ SAUVAT TAKANA JA KYLJISSÄ 
KIINNI KOKO MÄENLASKUN AJAN


