
Hulavanteen pyöritys

Välineet: hulavanteita

Lämmitellään tekemällä vanteiden kanssa ryhmäpujot-
tautumistehtävä. Asetutaan piiriin ja otetaan vieruska-
vereita käsistä kiinni. Jos osallistujia on paljon, muodos-
tetaan useampia piirejä. Laitetaan vanne roikkumaan 
kahden leikkijän väliin siten, että kun he pitävät käsistä 
kiinni jää vanne käsiin roikkumaan. Osallistujien tulee 
liikuttaa vannetta piirissä pujottautumalla sen läpi ot-
teita irrottamatta. Aluksi voidaan tehdä kierros hitaasti, 
sitten hieman nopeuttaen. Lopuksi voidaan laittaa piirin 
vastakkaisilta puolilta kaksi vannetta liikkeelle samaan 
suuntaan ja katsotaan ”onko toinen vanne nopeampi 
kuin toinen”. 

Tämän jälkeen kokeilkaa vanteen pyöritystä. Ne, joilla 
pyöritys sujuu, voivat ottaa kisan kuka pyörittää pisim-
pään. Jos ei oikein meinaa sujua, voidaan kisata kuka 
saa nopeimmin yhteensä 20 kierrosta pyöritettyä. Se 
on topatuissa ulkovaatteissa yllättävän hankalaa, mutta 
hauskaa! 

Hankielämää – 
Talventörröttäjät 
liikkeelle

KESÄISET PELIT TALVITAMINEISSA

Polttopallo

Välineet: 1-2 pehmeää n. jalkapallon kokoista palloa

Leikkialueelle piirretään iso ympyrä. Leikkijät seisovat 
ympyrässä ja yksi leikkijöistä seisoo polttajana ympy-
rän ulkopuolella. Polttaja yrittää pallolla osua ympyrän 
sisällä olevia polven alapuolelle. Polttaja ei saa astua 
ympyrän sisään. Ne, joihin osuu joutuvat myös polt-
tajiksi. Viimeiseksi ympyrään jäänyt on voittaja. Lisää 
liikettä ja säpinää saadaan, kun polttajilla on kaksi palloa 
käytettävissään. 

Kuningaspallo - Muunnelma polttopallosta  

Välineet: 2 pehmeää n. jalkapallon kokoista palloa

Yksi leikkijöistä valitaan kuninkaaksi tai kuningattareksi 
ja hänelle kaksi henkivartijaa. Kaikki kolme menevät 
ympyrän sisälle, ympyrä on kuninkaan/kuningattaren 
valtakunta. Muut leikkijät ovat ympyrän ulkopuolella 
kahden pallon kanssa. Ulkopuolella olijat yrittävät saada 



palloilla osuman kuninkaaseen/kuningattareen henki-
vartijoiden suojellessa tätä. Henkivartijat saavat koskea 
palloon. Jos kuninkaaseen/kuningattareen osuu, hän 
menettää valtakuntansa ja ympyrän sisäpuolella olevat 
leikkijät vaihtuvat. 

Etenkin pienempien lasten kanssa on hauskaa ja tur-
vallisen oloista, kun aikuiset toimivat henkivartijoina ja 
lapset saavat olla hallitsijoita. 

Lötköpötkö –sähly

Välineet: lötköpötkö jokaiselle pelaajalle, mielellään 
kummallekin joukkueelle oma väri, kartioita tms. maalin ja 
pelialueen merkkaamiseen

Rajataan pelialue ja merkataan alueen molempiin päihin 
maalit esim. kartioilla. Ryhmä jaetaan kahteen jouk-
kueeseen ja kaikille annetaan lötköpötköt mailoiksi, 
pelivälineenä on kevyt muovinen (pakkasen kestävä) 
pallo. Pelataan sählyä, sääntöjä ja pelin kestoa voidaan 
soveltaa osallistujien taitojen ja iän mukaan. 

Hankigolf

Välineet: peltipurkkeja tai hiekkaämpäreitä, lippuja, 
keppejä, kartioita tms. merkkaamiseen, värikäs sähly- tai 
tennispallo ja maila (esim. tukeva mailamainen keppi) jo-
kaiselle pelaajalle, muistiinpanovälineet pistelaskua varten

Pelataan kuten metsägolfia kesällä.

Tehkää yhdessä golfrata lähiympäristöön. Golfreikinä 
toimivat esimerkiksi hankeen reunoja myöten upotetut 
peltipurkit tai muoviset hiekkaämpärit, jotka merkataan 
lipulla, suksisauvalla tai muulla sopivalla välineellä. Myös 
väylien aloituspaikat merkataan kartioilla tms.. Mailoina 
voidaan käyttää sopivan pituisia ja muotoisia, riittävän 
tukevia keppejä ja palloina värikkäitä sähly- tai tennis-
palloja, jotka erottuvat lumesta. 

Tavoitteena on saada pallo kunkin väylän aloituspaikalta 
reikään mahdollisimman vähillä lyönneillä. Kaikkien 
väylien tulos lasketaan yhteen.  Voidaan pelata myös 
joukkuepelinä, jossa jäsenet lyövät samaa palloa samalla 
mailalla vuoronperään. Tällöin lasketaan joukkueen 
yhteistulos. 


