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”Olipa kerran suuri tammi, jonka alle 

kylän lapset kokoontuivat leikkimään. 

Vanhan tammen oksat ulottuivat 

laajalle ja antoivat lempeää suojaa 

auringon paahteelta tai yllättäviltä 

sadekuuroilta. Talvella sen oksistossa 

pesivät oravat, kesällä leijailivat kirjavat 

perhoset nurmikolla sen ympärillä. 

Tammen ympärille oli pudonnut terhoja, 

joita oravat ja lapset kilvan keräilivät. 

Terhot kun sopivat niin moneen 

leikkiin. Niinpä paikkaa alettiin kutsua 

Terhokerhoksi…..”
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Leikki tekee hyvää 
kaikenikäisille

”Tutkimusten perusteella tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat 
vanhempien ja vanhemmuuden lisäksi lapsen mielen voimavaroihin, 
ovat leikki, jaettu ilo sekä sukupolvien väliset ihmissuhteet. Ne ovat 
elämänmittaisia voimantuojia.” 
lastenpsykiatrian professori Tuula Tamminen.

Lapset tarkastelevat maailmaa avoimin silmin. Lentävä 
perhonen tai käppyräinen oksa voi johtaa suureen seikkai-
luun. Mielikuvituksen voima on mahtava. 

Lapselle mielikuvitus ja leikki ovat tärkeä osa ajattelun 
kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Leikki auttaa lasta 
käymään läpi kokemuksiaan sekä jäsentämään ja ymmär-
tämään niitä paremmin. Samalla lapsi tutkii omia tuntei-
taan. Leikissä paineet, ristiriidat ja toiveet purkautuvat. 
Leikkimällä lapsi oppii monia taitoja, kuten kykyä kuvitel-
la, joka on kaiken luovuuden lähtökohta. 

Leikki tuottaa aikuisillekin mielihyvää. Aikuisen ja lapsen 
yhdessäolo rikastuttaa kummankin elämää. Kasvava lapsi 
tarvitsee vanhempien sukupolvien tuomaa elämänkoke-
musta ja yhteisöllistä turvaa. Seniori-ikäiset välittävät 
lapsille elämänkokemustaan ja suvun, lähiyhteisön ja yh-
teiskunnan perinteitä. Parhaimmillaan sukupolvien välinen 
kohtaaminen lisää kaikkien hyvinvointia: lapset saavat 
aikuisen kiireetöntä aikaa, elämyksiä ja turvallisuutta ja 
seniorit mielekästä sisältöä arkeen. Yhteinen, jaettu leikki 
synnyttää yhdessä koettua iloa.

Koko Suomi leikkii -hankkeen tavoitteena on perustaa 
kaikkialle Suomeen sukupolvien kohtaamispaikkoja, Ter-
hokerhoja, joissa erilaisista taustoista ja elämäntilanteista 
tulevat lapset ja aikuiset voivat viettää kiireetöntä aikaa ja 
leikkiä yhdessä. Hankkeen rahoittajana on Suomen Kult-
tuurirahasto. Hankkeen toteuttavat Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto ja Suomen Punainen Risti vuosina 2014–2016.

Tämä käsikirja on tarkoitettu järjestöjen paikallisyhdis-
tyksille ja -osastoille sekä niiden vapaaehtoisille avuksi 
Terhokerhojen käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Käsi-
kirjassa on perusasiat Terhokerhoista, ohjeet Terhokerhon 
perustamiseen ja hankemateriaalin hyödyntämiseen sekä 
esimerkkejä toimintaan.

Leikin iloa! 
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Suomen Kulttuurirahasto
•  yksityinen säätiö, riippumaton ja itsenäinen   
 kulttuurin tukija, perustettu vuonna 1939
•  muodostuu yleisrahastosta ja noin 800 nimikko-
 rahastosta, jotka perustuvat yksityishenkilöiden
  ja yhteisöjen lahjoituksiin 
•  myöntää vuosittain yli 30 miljoonaa euroa
  apurahoja tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri
  aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille 
•  apurahat myönnetään keskusrahastosta ja 17   
 maakuntarahastosta
•  järjestää muun muassa kursseja, luentoja ja muita
  maamme kulttuurielämää edistäviä tilaisuuksia
  sekä ylläpitää Kirpilän taidekotimuseota. Tärkein
  kansainvälinen tapahtuma on joka viides vuosi
  järjestettävä Mirjam Helin -laulukilpailu

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
• avoin, valtakunnallinen kansalaisjärjestö
•  edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden   
 hyvinvointia
•  yli 91 000 jäsentä ja 558 paikallisyhdistystä   
 ympäri Suomea
•  poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
•  työmuotoina muun muassa perhekahvilat, 
 vanhempainryhmät, kerhot, perhekummit,   
 kylämummit ja -vaarit, lasten ja nuorten
  puhelin, tukioppilastoiminta ja tilapäinen
  lastenhoitoapu
•  aktiivinen vaikuttaja lapsi- ja perhepoliittisessa   
 päätöksenteossa 
•  arvot: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu,  
 inhimillisyys, yhdenvertaisuus ja ilo
•  toiminnassa korostetaan lapsen osallisuutta, 
 yhteistyötä, avoimuutta sekä sukupolvien ketjua 
 lapsuuden tukena

Suomen Punainen Risti
•  auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja   
 ulkomailla
•  poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
•  noin 90 000 jäsentä ja 45 000 aktiivista vapaa-
 ehtoista, paikallisosastoja yli 500
•  toimintamuotoja muun muassa hätäapu koti-
 maan onnettomuustilanteissa, keräykset, ensi-
 aputoiminta, ystävätoiminta ja omaishoitajien
  tuki, terveyden edistäminen, varhaisnuorten
  kerhot ja leirit, maahanmuuttajatyö, vapaa-
 ehtoisen pelastuspalvelun koordinointi,
  luonnononnettomuuksien ja sotien uhrien
  auttaminen ja kehitysyhteistyö eri puolilla
  maailmaa
•  periaatteet: inhimillisyys, tasapuolisuus,   
 puolueettomuus, riippumattomuus, vapaa-
 ehtoisuus, yleismaailmallisuus, ykseys
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Mikä on 
Terhokerho?

Terhokerho-nimi tulee hankkeen rahoituksesta vastaavan 
Suomen Kulttuurirahaston tunnuksesta, jossa on tammi ja 
terhoja. Terhokerho on sukupolvien kohtaamispaikka, jon-
ne ovat tervetulleita kaikki lapset sekä eläkeläiset ja muut 
aikuiset. Toiminta perustuu leikkiin ja yhdessäoloon, ja se 
on suunniteltu erityisesti 5–10-vuotiaille lapsille.  

Terhokerhoja järjestetään säännöllisesti, esimerkiksi 
viikoittaisina puuhahetkinä tai avoimina kokoontumispaik-
koina. Terhokerhot kokoontuvat ympäri vuoden lukuun 
ottamatta koulujen loma-aikoja. Ne kestävät kerrallaan 1–2 
tuntia. Terhokerhot ovat maksuttomia, kaikille avoimia ja 
niihin voi osallistua myös kesken toimintakauden. Kerhoja 
ohjaavat vapaaehtoiset. Terhokerhon tilana voi olla esimer-
kiksi koulu, kirjasto, MLL:n perhekahvila, SPR:n kerhotila 
tai muu vastaava tila. 

Kerhojen perustamisesta vastaavat hankkeen työnteki-
jät eli leikkilähetit yhdessä MLL:n ja SPR:n paikallisten 
yhdistysten ja osastojen ja niiden vapaaehtoisten kanssa. 
Kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset, jotka saavat opastuksen 
tehtäväänsä oman alueen leikkilähetiltä. Kerhon ohjaajaksi 
sopii kuka tahansa luotettava aikuinen, joka haluaa jakaa 
aikaansa lasten kanssa ja joka on kiinnostunut sukupolvia 
yhdistävästä toiminnasta ja leikistä.   

Terhokerho-toimintaa suunnitellaan osallistujien kanssa 
yhdessä. Kerhoihin voi vapaasti ideoida monenlaista teke-
mistä. Yhteistä Terhokerhoille on kiireetön yhdessäolo. 

Käsikirjan sivulta 8 alkaen on suunnittelun avuksi oh-
jeita leikkeihin, peleihin ja muuhun yhteiseen puuhailuun. 
Eri-ikäisten ihmisten kohdatessa kaikki voivat oppia toisil-
taan ja ideoida jotakin ihan uutta mukavaa tekemistä. 

 Terhokerhon periaatteet
 •	 Terhokerhoon	ovat	kaikki	tervetulleita.
	 •	 Osallistuminen	ei	maksa	mitään.
	 •	 Yhdessäolo	on	kiireetöntä.
	 •	 Toimintaa	suunnitellaan	yhdessä.
	 •	 Kerhoja	ohjaavat	vapaaehtoiset.

Terhokerhon perustaminen 

Leikkilähetti kokoaa paikkakunnan MLL:n yhdistyksen ja 
SPR:n osaston avainhenkilöt, vapaaehtoisia ja muita mah-
dollisia yhteistyötahoja yhteiseen työpajaan.  

Työpajassa suunnitellaan ja päätetään, millaista Terho-
kerho-toimintaa paikkakunnalla aletaan toteuttaa, mis-
sä kerho kokoontuu, miten vapaaehtoisia rekrytoidaan 
mukaan sekä miten ja missä toiminnasta kerrotaan osallis-
tujille. Tärkeää on myös yhdessä miettiä, millainen Terho-
kerho houkuttelee mukaan osallistumaan ja saa osallistujat 
palaamaan kerhoon uudelleen. Toiminnan suunnittelun 
apuvälineenä käytetään Terhopolkua. 

Kun Terhokerhon perustamisesta ja toiminnan sisällös-
tä on päätetty yhdessä, nimetään kerhon vastuutahoksi 
joko MLL:n yhdistys tai SPR:n osasto. Toiminta on tämän 
jälkeen nimetyn järjestön vakuutusten piirissä. Ennen toi-
minnan käynnistymistä on tärkeä esitellä Terhokerho-suun-
nitelmat oman yhdistyksen tai osaston hallituksessa, jotta 
kaikki tietävät, mistä hankkeessa ja toiminnassa on kyse. 

Paikkakunnalta valitaan hankkeen yhdyshenkilö, joka 
on linkki leikkilähetin, Terhokerhon vapaaehtoisten ja 
yhdistyksen ja/tai osaston välillä. Yhdyshenkilön tehtävä-
nä on pitää kirjaa mukana olevista vapaaehtoisista, sopia 
heidän kanssaan vastuuvuoroista sekä suunnitella yhdessä 
leikkilähetin ja muiden vapaaehtoisten kanssa toiminnan 
jatkoa. Yhdyshenkilön muut mahdolliset tehtävät sovitaan 
yhteisesti ja kirjataan ylös.

Terhopolku suunnittelun apuna

Terhopolun varrella on 5 etappia, jotka auttavat pohtimaan 
Terhokerhon toteuttamisen kannalta tärkeitä kysymyksiä. 
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Etappi 1: Toiminta 
Millaista toimintaa alueellenne kaivataan: luontoretkiä, piha-
leikkejä vai yhdessä taiteilua? Rentoa yhdessäoloa viihtyisässä 
paikassa? Onko paikkakunnallanne jo valmiiksi sukupolvia 
yhdistävää toimintaa tai keiden kanssa voitaisiin tehdä yhteis-
työtä? Muistakaa kartoittaa yhteistyömahdollisuudet muun mu-
assa alueenne koulujen ja päiväkotien kanssa. Millaisia valmiita 
senioriryhmiä kunnassanne toimii? Muistattehan aina toimintaa 
miettiessänne, että toiminnan ydin on aikuisten ja lasten kiiree-
tön yhdessäolo.

Etappi 2: Tila
Mihin paikkaan ihmisten on helppo tulla? Millaisia tiloja paikal-
lisyhdistyksellä ja/tai osastolla on käytössään? Voisiko julkisia 
tiloja, esimerkiksi kirjastoa, hyödyntää Terhokerhon toteuttami-
seen? Mitä muita tiloja kunnassa olisi mahdollisuus saada käyt-
töön maksutta? Millainen tila palvelisi suunniteltua toimintaa 
parhaiten? Vai onko toimintaa mietittävä tilan mukaan? 

Etappi 3: Löytäminen 
Kun toiminta ja tila on päätetty, miettikää, miten Terhokerho 
löydetään. Millä tavoin ja missä toiminnasta kerrotaan, missä 
sitä mainostetaan ja miten toiminta houkuttelee erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevat lapset, perheet ja aikuiset osallistumaan. 
Hankemateriaaliin sisältyy ilmoituspohjia, joita voi hyödyntää 
paikallisessa ilmoittelussa, esimerkiksi julkisilla ilmoitustauluil-
la. Terhorepussa olevat ilmoituskyltit on hyvä laittaa esille kerto-
maan käynnissä olevasta kerhosta. Muistakaa hyödyntää myös 
kaikki muut ilmaiset tiedotuskanavat, kuten paikallislehtien 
menopalstat ja nettisivut. Ja muistakaa, että nykyäänkin puska-
radio on yksi parhaimmista tiedonkulun muodoista.

Etappi 4: Kohtaaminen
Miettikää yhdessä, millaiseen Terhokerhoon itse haluaisitte tulla. 
Miten kerhossa kohdataan tulijat? Miten saadaan luotua toimin-
taa, jossa eri sukupolvet kohtaavat toisensa ja viihtyvät yhdessä?  

Etappi 5: Palaaminen
Millaisen muiston haluatte Terhokerhon jättävän osallistujille? 
Mikä saa lapset ja aikuiset palaamaan uudestaan? Tavoitteena 
on luoda kerho, joka kutsuu osallistujat luokseen aina uudelleen.

 1.

 2.

 3.

 4.

5.
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Terho-ohjaajan 
apuna

Terhoreppu

Terhorepussa on apuvälineitä kerhon käynnistämiseen ja 
suunnittelemiseen. Siellä on lomakekansio sekä materiaa-
lia Terhokerho-ilmeen luomiseen ja kerhotoimintaan. 

• Terhohaitari on yleisesite. Siinä on vapaaehtoisille 
 ohjeet asioista, jotka kannattaa kerhokerroilla ottaa 
 huomioon. Haitaria voi käyttää viuhkana hyllyn päällä 
 tai pöydällä antamassa ilmettä kerhotilaan. 
• Pinssi on vapaaehtoisen tunnus, joka kiinnitetään rinta-
 napiksi Terhokerhon ajaksi.  
• Terholeimasimella annetaan Terholeima jokaiselle 
 osallistujalle jokaisesta käyntikerrasta. Askarrelkaa 
 yhdessä jokaiselle osallistujalle oman kerhonne näköi-
 nen Terhopassi, johon leiman voi lyödä. 
• Terhokulkunen on helisevä kulkunen, jota käytetään 
 toiminnan aloittamisen ja lopettamisen merkkiäänenä 
 sekä silloin, kun halutaan osallistujilta huomiota.
• Terhokankaan avulla voi rakentaa majan, kerätä kan-
 kaan päälle lukupiirin, sen voi ripustaa seinäkankaaksi 
 tai käyttää nukketeatterin lavasteena. Vain mielikuvitus 
 on rajana.
• Terhokassissa säilytetään ja kuljetetaan toimintaan 
 tarvittavia välineitä ja tarvikkeita.
• Ilmoituskylttiin lisätään kerhokutsu ja/tai- opaste ja se 
 asetetaan esille tilojen ulkopuolelle.
• Päiväkirjaan kirjoitetaan muistiin Terhokerhon toimin-
 taan liittyviä leikkejä, osallistujien mietteitä sekä vapaa-
 ehtoisten omia huomioita ja terveisiä muille vapaaehtoi-
 sille. Päiväkirjoja käytetään hankkeen dokumentoinnissa.

Lomakekansiossa on erilaisia lomakepohjia muun muas-
sa kerhojen tilastointia varten. Ne täytetään ja annetaan 
hankkeen yhdyshenkilölle, joka puolestaan toimittaa ne 
leikkilähetille.

Terhotoiminnan periaatteet

Terhokerho-ohjaaja huolehtii, että yhdessäolo sujuu mu-
kavasti ja kaikilla on kerhossa hyvä olla. Terhokerhossa 
yhdessäolo onnistuu parhaiten, kun muistetaan seuraavat 
asiat.

Yhdessä	suunnittelu	
Jokaisella osallistujalla on mahdollisuus osallistua toimin-
nan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Osallistuji-
en toiveita seuraaville toimintakerroille kysytään jokaisessa 
Terhokerhossa. Toiveita toteutetaan toiminnan kuluessa. 
Jokainen kerhokerta on suunniteltava väljästi, jotta osallis-
tujien toiveille ja ideoille jää tilaa. 

Arvostaminen
Terhokerhossa osallistujia arvostetaan sellaisina kuin he 
ovat. Kerholaisilla on mahdollisuus osallistua toimintaan 
omista lähtökohdistaan käsin. Kaikkeen toimintaan ei 
tarvitse osallistua. Hyvä Terhokerho sisältää ja kestää myös 
erilaisia tunteita sekä niiden ilmaisemista. 

Kannustaminen
Terhokerhossa tärkeintä on yhdessäolo ja yhdessä teke-
minen. Kerhossa on hyvä tehdä asioita, joissa kaikilla on 
mahdollista tuntea onnistumisen iloa. Kaikkia kannuste-
taan ja tuetaan.

Vastuu
Vapaaehtoiset huolehtivat, että kerhossa on turvallista: 
tilojen ja välineiden tulee olla kunnossa. Vapaaehtoinen luo 
ja tukee leikkitoimintaa, jossa korostetaan toisten huomi-
oimista, vapaaehtoisuutta ja tasapuolisuutta. Terhokerhoja 
tilastoidaan valtakunnallisesti. Vapaaehtoinen täyttää 
jokaiselta Terhokerralta valmiin osallistujalomakkeen ja 
toimittaa sen yhdistyksensä tai osastonsa yhdyshenkilölle. 
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Osallistumislomakkeita on Terhorepun lomakekansiossa. 
Vapaaehtoisella on vastuu ilmoittaa ajoissa yhdistyksen tai 
osaston yhdyshenkilölle, mikäli hän on estynyt ohjaamaan 
kerhoa. 

Oikeudet	
Vapaaehtoisella on oikeus saada tukea ja apua oman alu-
eensa leikkilähetiltä. Vapaaehtoisella on oikeus vaikuttaa 
toiminnan sisältöön. Jokainen vapaaehtoinen tuntee itse 
parhaiten omat kykynsä ja rajansa. 

Terhokerhon viestintävinkit

Terhokerhon käynnistymisestä kannattaa ilmoitella hyvissä 
ajoin ja riittävän laajasti. Ilmoittelemalla saa osallistujat 
paikalle.

On tärkeää, että Terhokerho-ilme pysyy yhtenäisenä. 
Sitä varten on valmiit ilmoituspohjat ja esittelymateri-
aalit. Ilmoituspohjaan voi helposti kiinnittää A4-arkin, 
johon voi tekstata tai tulostaa tarvittavat tiedot. Fontti on 
word-tekstinkäsittelyohjelman Georgia-fontti. Kuvia ja 
Terhokerho-tunnuksen voi ladata hankkeen verkkosivujen 
kuvapankista.

Nettisivut on osoitteessa kokosuomileikkii.fi. Sivuil-
ta saa perustietoja hankkeesta ja siellä on muun muassa 

mielenkiintoisia asiantuntija-artikkeleja. Sivuston Terho-
kerho-osio on tarkoitettu erityisesti vapaaehtoisille ja 
osallistujille. Siellä on tärkeitä yhteystietoja ja tietoa muista 
kerhoista. Siellä voi jakaa hyviä kokemuksia ja saada vink-
kejä muilta. 

Koko Suomi leikkii on myös facebookissa ja twitterissä. 
Facebookissa on helppo olla yhteydessä leikkilähetteihin 
ja maan muihin Terhokerhoihin. Olisi hyvä, että hankkeen 
postauksia ja twitter-viestejä jaettaisiin eteenpäin. 

Terhokerhot ovat uusi asia, joka kiinnostaa myös toi-
mittajia. Leikkilähetin kanssa kannattaa sopia, milloin 
kutsutaan paikallinen toimittaja seuraamaan Terhokerhon 
toimintaa. Kerholaisille pitää muistaa kertoa etukäteen, 
milloin toimittaja on tulossa. Jutun voi aina pyytää katsot-
tavaksi ennen sen julkaisemista, jotta omaan suuhun kirja-
tut sitaatit voi tarkistaa ja tarvittaessa pyytää korjaamaan. 

Jos kerhossa sattuu jotakin ikävää, on tärkeää ottaa heti 
yhteyttä leikkilähettiin. 

 Pidätkö kirjoittamisesta tai 
 kuvaamisesta? 
 Olisi	hienoa,	että	hankkeen	sivuille	saataisiin	
 paljon kuvia ja tarinoita eri puolilta Suomea!   
 Laita tekstejä ja kuvia tulemaan joko leikkilähetille 
 tai suoraan hankkeen viestinnästä vastaaville osoit- 
	 teeseen	mll@mll.fi.	Muistathan,	että	kuvauksista	täy-
 tyy aina sopia osallistujien kanssa. Leikkilähetiltä 
 saat ohjeet kuvaukseen ja kuvauslupalomakkeen. 
 Myös videot ovat tervetulleita.

 Muistathan:
 •	 Ilmoita	riittävän	ajoissa	ja	laajasti	Terhokerhon	
  käynnistymisestä.
	 •	 Käytä	valmiita	ilmoituspohjia	ja	esittelymateriaaleja.	
	 •	 Käytä	hyväksesi	nettisivuston	materiaaleja:	
  kokosuomileikkii.fi
	 •	 Muista	facebook	ja	twitter.
	 •	 Ole	yhteydessä	paikallismediaan.	
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Ideoita Terhokerhon 
toteuttamiseen

Tähän on koottu esimerkkejä siitä, miten Terhokerho-
toimintaa ja yhdessäoloa voi toteuttaa. Esimerkit ovat 
syntyneet hankkeen pilottivaiheen työpajoissa. Esimerkit 
ovat sellaisia, jotka ovat tuoneet sukupolvia yhteen sekä 
ruokkineet leikkiä ja mielikuvitusta. Ideoita voi käyttää 
luovasti omassa toiminnassa! Muistattehan, että omia 
uusia ideoitanne voi jakaa muille Terhokerhoille hankkeen 
nettisivuilla kokosuomileikkii.fi  

Kaikissa esimerkeissä toistuu samanlainen Terhokerho-
toiminnalle ominainen rakenne: 
1. Aloitus kulkusen kilistyksellä. Istutaan piiriin ja tutustu-
 taan toisiin. 
2. Toiminta.
3. Lopetus kulkusen kilistyksellä. Istutaan piiriin, jaetaan  
 kokemuksia kerrasta ja annetaan mahdollisuus jokaiselle  
 osallistujalle kertoa toiveitaan seuraaville kerroille.

Esimerkeissä on valmiit aloitus- ja lopetusideat. Voitte nii-
den sijaan hyödyntää leikkejä, joita on kootusti käsikirjan 
luvussa 4 ja kokosuomileikkii-nettisivuillla.

Tarinaterho

Tarinatupa 
Tarinatuvassa kuullaan vapaaehtoisten kerho-ohjaajien eli 
Terho-ohjaajien kertomia tarinoita ja muistoja, joista kes-
kustellaan yhdessä. Lapset oppivat vapaaehtoisilta uusia 
tarinoita ja pääsevät samalla jakamaan omia kokemuksi-
aan. Tarinatuvassa kokemuksien vaihto luo siltaa sukupol-
vien välille.

Ennakkovalmistelut ja tarvikkeet: Tarinoihin ja muis-
toihin liittyvä kirja, valokuva, esine, laulu tms.

Kesto: 30–45 minuuttia.

Aloitus: Kokoonnutaan aloituspiiriin. Tarinaan liittyvä 
esine kulkee piirissä ja esineen saadessaan jokainen kertoo 
nimensä ja halutessaan, mitä esine tuo mieleen. 

Toiminta: Terho-ohjaaja esittelee mukanaan tuomansa 
esineen ja tarinoi siitä. Tarinoinnin tukena voi käyttää 
myös kirjaa, josta näytetään kuvia tai luetaan pätkiä. 
Terho-ohjaaja voi tarinoida vapaasti, myös osallistujat 
voivat tarinoida. Jos vapaaehtoisia on useampi, tarinaa voi 
viedä helposti eteenpäin vuoropuheluna tai haastatteluna. 
Tarinoinnin aikana ohjaaja kyselee lapsilta tarinaan liitty-
viä asioita. Lapset voivat myös aina keskeyttää ja kysellä 
vapaaehtoisilta tai kertoa omista kokemuksistaan.

Lopetus: Seisotaan piirissä ja pidetään käsistä kiinni siten, 
että omat kädet ovat ristissä päällekkäin. Kiitetään kerho-
kavereita mukavasta Terhokerrasta.

Yhteinen	tarina	maalaten	tai	piirtäen
Maalaaminen ja piirtäminen on helppoa yhdistää satuihin 
ja tarinoihin. On antoisaa, kun eri sukupolvet työstävät 
yhdessä samaa taideteosta. Samalla osallistujien kynnys 
tarttua kynään tai pensseliin laskee.

Ennakkovalmistelut ja tarvikkeet: Eri ikäryhmiä kos-
kettava tarina, joka antaa tilaa mielikuvitukselle, rauhallis-
ta instrumentaalimusiikkia, cd-soitin tms., iso paperi (tai 
teippaa yhteen useita pienempiä papereita), vesivärejä ja 
siveltimiä, vesiastioita, vahaliituja tms. 

Kesto: 60 minuuttia.

Aloitus: Asetutaan piirissä mukavasti makuulle tai istu-
maan, suljetaan silmät. Silmät voi pitää myös auki. Rau-
hoitutaan kuuntelemaan musiikkia. Hiljennetään musiikki 
taustalle ja aloitetaan sadun lukeminen.
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Toiminta: Luetaan satu, minkä jälkeen maalataan ja piir-
retään yhdessä sadun herättämiä ajatuksia isolle yhteiselle 
paperille. Paperi voi olla seinällä tai suurella pöydällä. Pyr-
kikääwww maalaamaan tai piirtämään irrallisten kuvien 
sijaan yksi yhteinen kuva, esim. merimaisema lokkeineen, 
kaloineen, majakoineen ja veneineen.

Lopetus: Asetutaan loppupiiriin. Laitetaan valmis kuva 
kaikkien nähtäville. Keskustellaan, mitä nähdään ja mitä 
kaikkea kuvasta löytyy. 
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Taideterho

Helppo ja hauska pöytäteatteri
Nukketeatteri inspiroi ja rikastuttaa niin lasten kuin ai-
kuisten mielikuvitusta. Pöytäteatteri on yksi nukketeatterin 
muoto. Pöytäteatteria esitetään sananmukaisesti pöydän 
päällä hahmoja liikutellen. Toimintakertaan sisältyy lapsille 
luettu tarina ja tarinan pohjalta valmistetut pöytäteatteri-
hahmot. Tarina voi olla esim. kertomus siitä, millaista oli 
olla lapsi 50 vuotta sitten.  

Ennakkovalmistelut ja tarvikkeet: Sopiva satu, askarte-
lutarvikkeet, kartonkia, liima, sakset, värikyniä, koristelu-
tarpeita, pehmolelu tms.
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Kesto: 60 minuuttia.

Aloitus: Kokoonnutaan aloituspiiriin. Heitellään pehmole-
lua satunnaisesti sylistä syliin. Henkilö, jolla pehmolelu on, 
kertoo nimensä ja jonkun satuhahmon, josta pitää.

Toiminta: Luetaan satu, jonka pohjalta valmistetaan pape-
risia pöytäteatterihahmoja. Hahmoja voi keksiä myös itse. 
Leikitään ja näytellään hahmoilla. 

Lopetus: Kokoonnutaan piiriin. Käydään läpi kierros, jos-
sa voi esitellä tekemänsä hahmon ja kertoa siitä. Lopuksi 
lapset voivat viedä hahmot kotiin ja jatkaa leikkiä siellä.

Vinkki: Pöytäteatterihahmoja on mahdollista valmistaa 
myös muista materiaaleista kuin kartongista. Hahmojen 
lisäksi voi valmistaa myös kolmiulotteista rekvisiittaa, 
esim. taloja, puita jne. Mikäli aika ei yhdellä kerralla riitä 
kaikkeen, pöytäteatterinäytelmän voi tehdä seuraavalla 
kerralla. 

Pöytäteatteriesitykselle voi valmistaa pohjan esim. vaat-
teista ja kankaista. Takki voi toimia kalliona ja sininen 
huivi jokena. Näytelmän ääniefekteinä voi olla esim. joki 
(puhalletaan pillillä vettä), suhinoita, ropinoita (herneitä, 
riisiä tms. pullossa), kopinoita (kynällä pöydänkulmaan, 
lusikalla muoviastiaan jne.).

 Paperisten pöytäteatterihahmojen valmistus
 •	 Piirretään	kartongille	hahmon	muoto.
	 •	 Leikataan	hahmosta	2	kappaletta.
	 •	 Liimataan	kappaleet	vastakkain	niin,	että	niiden	
  väliin jää tikku. Tikku tulee hahmon ”päästä”. 
  Tikku voi alla esim. jäätelötikku tai kaksinkertai-
  nen kartonkisuikale.
	 •	 Hahmo	koristellaan.
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Sukkahousuotukset 
Sukkahousuotusten valmistuksessa vain mielikuvitus on 
rajana. Tämä on helppo ja edullinen tapa valmistaa nukke-
ja vaikkapa nukketeatteriesitykseen. Toimintakerta koostuu 
osallistujien yhdessä luomasta tarinasta ja sukkahousu-
otusten valmistuksesta.

Ennakkovalmistelut ja tarvikkeet: Sopiva tarina, 
vanhoja sukkahousuja, pumpulia, vanua tai vessapaperia 
täytteeksi, narua tai lankaa, helmiä, neula ja lankaa, aloi-
tukseen erilaisia tarinan aihepiiriin sopivia kuvia. 

Kesto: 60 minuuttia.
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Aloitus: Kokoonnutaan aloitusrinkiin. Jokainen osallistuja 
saa kertoa nimensä ja sen, mikä voisi olla yhteisen tarinan 
aihe. Arvotaan tarinaehdotuksista voittaja. 

Toiminta: Keksitään yhdessä tarina esim. ryhmäsadutus-
menetelmällä (ks. ohjeet alla). Tehdään yhteisen tarinan 
pohjalta oheisten ohjeiden mukaan sukkahousuhahmoja. 
Hahmoja voi keksiä myös lisää. Lapset voivat leikkiä hah-
moillaan tai esittää niillä näytelmän.

Sukkahousuotukset valmistetaan niin, että vanhoista suk-
kahousuista leikataan sopivan kokoisia suikuloita. Suk-
kahousujen pää solmitaan. Sukkahousut täytetään jonkun 
otuksen muotoiseksi. Solmuilla voi erottaa otukselle pyrstön, 
vartalon, kädet jne. Otuksille voi tehdä käsiä, lonkeroita jne. 
myös naruista (ommelkaa narut vartaloon pienillä pistoilla 
tai liimatkaa pitävällä liimalla). Otuksille voi piirtää tussilla 
silmät. Lonkeroita voi koristella helmillä.

Lopetus: Asetutaan loppurinkiin. Esitellään luodut sukka-
housuotukset ja kerrotaan niistä.

 Ryhmäsadutusohjeet
 Osallistujat	istuvat	niin,	että	voivat	helposti	nähdä	
 toisensa. Jokainen saa vuorollaan osallistua tarinan  
	 tuottamiseen.	Kertomisjärjestys	on	vapaa.	Ohjaaja		
 sanoo osallistujille: ”Kertokaa satu (tarina tai juttu).  
 Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrotte. 
 Lopuksi luen tarinanne ja voitte muuttaa tai korjata 
	 sitä	mikäli	haluatte.”	Ohjaaja	kirjoittaa	tarinan	muis-
 tiin niin kuin osallistujat sen kertoivat eli mitään 
 muuttamatta tai korjaamatta. Kaikki saavat osallistua  
	 tarinan	kertomiseen.	Kun	tarina	on	valmis,	se	luetaan		
	 kertojille	ääneen,	jotta	he	voivat	vielä	korjata	tai	
	 muuttaa	sitä,	mikäli	itse	haluavat.	Tärkeää	on	luoda		
	 tilanne,	jossa	ohjaaja	osoittaa	aitoa	kiinnostusta	
 toisen kuuntelemiseen.

Liiketerho

Pihapelit ja -leikit
Pihapelit ovat oiva tapa viettää aikaa ulkona ja niitä voi 
leikkiä monipuolisesti eri paikoissa. Monet pihapelit 
kestävät sukupolvelta toiselle, mutta osa vanhoista pihape-
leistä voi olla lapsille vieraita. Toisaalta koko ajan syntyy 
myös uusia pihapelejä ja -leikkejä. Pihapelien ja -leikkien 
opettaminen ja leikkiminen onkin perinteiden ja uusien 
kokemusten jakamista parhaimmillaan. Aikuiset voivat 
opettaa vanhoja pihapelejä lapsille ja lapset uusia pihape-
lejä aikuisille. 

Ennakkovalmistelut ja tarvikkeet: Valmiiksi mietittyinä 
muutama pihapeli tai -leikki, esim. tervapata, kymmenen 
tikkua laudalla, väripeili. Sopiva tila leikkimiseen, esim. 
metsä, tyhjä koulun piha, puisto.

Kesto: 45 minuuttia.

Aloitus: Kokoonnutaan alkurinkiin. Käydään läpi nimi-
kierros ja leikitään tutustumisleikki, jossa leikin kapteeni 
seisoo ringin keskellä ja antaa leikkijöille ohjeita. Esim.: 
”kaikki, jotka pitävät jäätelöstä vaihtavat keskenään paik-
koja”, ”kaikki, joilla on lemmikkieläin, hyppäävät 3 kertaa 
ilmaan”.

Toiminta: Kysykää osallistujien leikkitoiveita tai ehdotta-
kaa ennalta suunniteltuja leikkejä. Äänestäkää leikki, jota 
leikitään. Kun säännöt ovat kaikille selvät, leikki voi alkaa.

Lopetus: Rauhoitutaan loppupiiriin ja jutellaan hetki siitä, 
mikä oli kivaa ja olivatko leikit ennestään tuttuja.
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 Ohjeet	kahteen	pihaleikkiin

 Tervapadassa leikkialueelle piirretään ympyrä ja  
 ympyrän kehälle jokaiselle leikkijälle puoliympyrän  
	 muotoinen	oma	paikka.	Ympyrän	keskelle	piirretään		
	 pieni	ympyrä,	tervapata.	Leikkijät	asettuvat	omille		
	 paikoilleen	paitsi	yksi,	joka	jää	kiertäjäksi.	Kiertäjä		
 lähtee kiertämään ympyrää tikku kädessään pudottaen  
	 matkalla	tikun	jonkun	taakse.	Se,	jonka	taakse	hän	
	 tikun	pudottaa,	ottaa	tikun	maasta	ja	lähtee	juokse-	
 maan vastakkaiseen suuntaan piirin ympäri. Leikkijät  
	 kilpailevat	siitä,	kumpi	ehtii	ensin	tyhjäksi	jääneelle	
 paikalle. Ilman paikkaa jäänyt jatkaa kiertäjänä. 
	 Tervapataan	piirin	keskelle	joutuu,	jollei	huomaa	
	 tikkua	eikä	ehdi	lähteä	paikastaan	siihen	mennessä,		
 kun kiertäjä on kiertänyt kierroksen. Tervapadasta 
	 pääsee	pois,	kun	seuraava	joutuu	sinne	tai	ennalta		
 sovitun ajan jälkeen.

 Kymmenen tikkua laudalla -leikissä asetetaan 10 
	 tikkua	laudalle,	jonka	alla	on	kalikka.	Valitaan	leikki-
 jöistä yksi tikuttajaksi eli etsijäksi. Joku polkaisee 
	 lautaa	niin,	että	tikut	lentävä	mahdollisimman	pitkäl-
	 le	ja	hajalleen.	Tikuttaja	ryhtyy	keräämään	tikkuja,	
 muut menevät sillä aikaa piiloon. Kerättyään tikut 
 laudalle etsijä huutaa ”10 tikkua laudalla!” ja rupeaa 
 etsimään muita leikkijöitä. Löydetyt huudetaan pois 
 piilosta laudan luona olevaan ”pesään”. Joku leikki-
 jöistä yrittää pelastaa pesässä olevat. Pelastaminen 
	 tapahtuu	siten,	että	leikkijä	yrittää	etsijän	huomaa-
	 matta	edetä	piilostaan	laudalle,	polkaista	tikut	ja	huu-
	 taa	”10	tikkua	laudalta!”.	Jos	leikkijä	onnistuu	tässä,	
	 kaikki	menevät	taas	piiloon,	ja	etsijä	kerää	tikut,	ja	
 leikki jatkuu kuten alussa. Kun kaikki leikkijät on 
	 löydetty	pesään,	joutuu	ensimmäiseksi	löydetty	tikut-
 tajaksi eli uudeksi etsijäksi.  

 Lisää pihapeli- ja leikkiohjeita löytyy sivulta 21.

Tarinajooga	
Joogaliikkeet ovat monille tuttuja, vaikkei varsinaisesti joo-
gaa harrastaisikaan. Joogaliikkeitä tehdään jumppatunneil-
la, voimistelutunneilla, pilates-tunneilla, ja kaikki ihmiset, 
erityisesti lapset, tekevät joogaliikkeitä aivan luonnostaan 
venytellessään ja leikkiessään. Joogassa on kivaa se, ettei 
siinä tarvitse kilpailla. Omaa suoritusta ei voi verrata 
toiseen, sillä liikkeissä tärkeintä on kuunnella itseään, 
keskittyä ja tehdä oma parhaansa. Tarinajoogassa liikkeet 
ja asennot valitaan huolellisesti siten, että tekeminen on 
kaikenikäisille turvallista ja hyödyllistä. 

Ennakkovalmistelut ja tarvikkeet: Yhtenäinen ja rau-
hallinen tila, kirjasta valittu tai itse keksitty satu tai tarina, 
joogamattoja tai voimistelualustoja.

Kesto: 45 minuuttia.

Aloitus: Kokoonnutaan aloituspiiriin ja käydään läpi ni-
mikierros. Aloitetaan lämmittely Ollaan niin kuin -leikillä. 
Siinä ohjaaja sanoo esim., että ollaan niin kuin kipittävät 
hiiret, jolloin osallistujat matkivat kipittäviä hiiriä. Ohjaaja 
voi jatkaa esim., että ollaan niin kuin tömistävät karhut, 
mönkivät madot, leivänpaahdin, kukkaset, kukkakimppu, 
metsän puut, yhteinen teltta tms. Ohjaaja keksii sellaisia 
asioita, joissa saa liikkua, olla kekseliäs ja hassutella. Teh-
tävät voivat olla yksin tai ryhmässä tehtäviä. Myös osallis-
tujat voivat keksiä tehtäviä. Tämä leikki lämmittää kehoa 
ja samalla ryhmäyttää.

Toiminta: Joogataan ennalta valitun tarinan mukaan. 
Kirjan tai itse keksityn tarinan tulisi edetä selkeissä osissa. 
Kirja on hyvä väline, koska sitä on helppo lukea ja siitä 
voi näyttää kuvia osallistujille. Kirjasta luetaan osa, jonka 
jälkeen tarinan toiminnalliset tapahtumat tehdään jooga-
liikkeinä. 
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Esimerkkiliikkeitä: 
- lentäminen = tasapaino-liike
- ärjyntä = leijona-harjoitus (näytetään kieltä ja karjais- 
 taan, äänen avausharjoitus, tekee hyvää väsyneelle 
 kurkulle ja kasvojen verenkierrolle) 

Lopetus: Tehdään rentoutusharjoitus. Siirretään matot sei-
nän viereen, mennään makuulle matolle ja nostetaan jalat 
ylös seinää vasten. Annetaan jalkojen, käsien, pään ja koko 
kehon levätä vauhdikkaan tarinan jälkeen. Asento on hyvä 
lepoasento, koska se helpottaa verenkiertoa ja painetta 
jaloissa. Asennosta poistutaan rauhallisesti. (Jos asennossa 
on kauan, saattaa huimata.) Rentoutuksen jälkeen men-
nään loppupiiriin. Keskustellaan tarinasta ja sen kulusta.

Huom. Ohjaaja määrittää asennot ja niissä olemisen kes-
ton ryhmäläisten mukaan. Ryhmäläisiä on tärkeä muistut-
taa kuuntelemaan itseään: jos jokin ei tunnu hyvältä, älä 
tee. Ohjaaja voi ohjata esim. toisenlaiseen lepoasentoon.
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Luontoterho 

Salaperäinen luonto
Metsät ovat täynnä kiehtovia asioita ja ilmiöitä. Miksi 
jokin puu on lyhyempi kuin toinen? Missä erilaiset metsän 
eläimet asuvat? Mitä tapahtuu, kun maa jäätyy talvella?  
Lasten luontainen uteliaisuus auttaa metsän ilmiöihin 
tutustumisessa. 

Kesto: 60 minuuttia.

Toimintakerta 1: Luontopolku 
Lapset kulkevat pienissä ryhmissä aikuisten kanssa 
metsässä ja tekevät reitin varrella olevia tehtäviä. Rastien 
löytäminen sekä niihin vastaaminen on lapsista yleensä 
jännittävää. Luontopolku on helppo rakentaa vaikka lähi-
metsään tai tutun pururadan varrelle. Luontopolun avulla 
lähimetsäkin näyttäytyy uudessa valossa. Voitte käyttää 
myös valmista luontopolkua.

Ennakkovalmistelut: Valitkaa tutustuttava alue etukä-
teen. Jos alue on tuntematon, tarkastakaa maasto ja suun-
nitelkaa reitti. Tehkää luontopolun varteen tehtävätauluja 
ja merkitkää reitti etukäteen esim. kuitunauhoilla. 

Esimerkkitehtäviä: 
- Tunnista 5 kasvia merkityltä alueelta. (Merkitään  
 tehtävätaulun viereen tai lähettyville haluttu alue, jolla  
 on useita erilaisia kasveja.) 
- Mikä puulaji on kyseessä? (Laitetaan kuva puusta  
 tai merkitään puu tehtäväalueella.) Mikä eläin? (Kuva  
 tunnistettavasta eläimestä.)

Toimintakerta 2: Luontotaide 
Kerätään metsästä erilaisia asioita, kuten keppejä, kukkia, 
kasveja, kiviä. Aikuiset voivat opastaa samalla kasvien tun-
nistamisessa. Mietitään yhdessä, mitä eri luonnonaineista 
voi askarrella. Rakennetaan kerätyistä materiaaleista erilai-
sia taideteoksia, esim. puiden lehdistä kollaasi.

Toimintakerta 3: Talvinen metsä
Tutustutaan metsäneläinten talvehtimiseen ja luonnossa 
tapahtuviin muutoksiin talven tullessa. Kävelyretkellä 
metsään tarkkaillaan spontaanisti eläimiä ja ympäröivää 
luontoa: Mitä näkyy, mitä kuuluu, tuoksuuko talvella jolta-
kin, miltä varpuun jäätynyt puolukka maistuisi? 

Ennakkovalmistelut: Ohjaaja voi etukäteen miettiä 
erilaisia kysymyksiä ja pohdinnan kohteita, joita käydään 
läpi kävelyretken aikana. Pohditaan esim. eläinten talvea: 
Miten karhut talvehtivat, mitä linnut tekevät talvisin, miksi 
oravat ja jänikset vaihtavat väriään?

Terhotehdas – Tuunaa oma 
Terhosi!

 Mitä muuta voisitte tehdä yhdessä? 
 Käyttäkää mielikuvitustanne ja olkaa luovia 
 – keksikää oma Terho! Kun uusi Terho on 
	 syntynyt,	voitte	jakaa	sen	nettisivuilla	
 kokosuomileikkii.fi,	josta	muut	Terhokerhot	sen		
 näkevät. 
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Alku- ja 
loppuleikkejä

Alkuleikkejä

Lankakeräleikki
Leikkijät istuvat piirissä ja heittelevät lankakerää ristiin 
rastiin. Ensimmäinen heittäjä sitoo langanpään sormeensa, 
heittää kerän seuraavalle ja sanoo: ”Minä olen Marja, kuka 
sinä olet?”. Tämä ottaa langasta kiinni ja heittää kerän 
edelleen haluamalleen henkilölle. Kerää heitellään, kunnes 
lanka kulkee ristiin rastiin leikkijöiden välillä. Lanka ke-
ritään takaisin käymällä heittelykierros takaperin nimien 
kanssa. Leikki vaatii ryhmältä yhteistoimintaa, jottei lanka 
sotkeudu ja kerä pysyy koossa.

Sinipunaraitaiset sukat
Leikkijät istuvat piirissä. Leikinohjaaja mainitsee jollekin 
henkilölle tyypillisen asian, esim. sinipunaraitaiset sukat, 
jolloin sellaiset omistava huutaa ”minä” ja sanoo oman 
nimensä. Huutanut leikkijä keksii uuden tuntomerkin jos-
takin toisesta leikkijästä jne. 

Tutustutaan
Leikkijät seisovat ringissä. Leikin vetäjä antaa leikkijöille 
ohjeita esim. ”kaikki, jotka pitävät mansikoista, vaihtavat 
keskenään paikkaa”, ” kaikki, joilla on polkupyörä, hyp-
päävät 3 kertaa ilmaan”. 

Kuuma peruna
Osallistujat istuvat piirissä. Kuuma peruna (hernepussi tai 
pallo) kulkee leikkijältä toiselle, kunnes perunan etsijä, 
joka seisoo piirin ulkopuolella kasvot poispäin käännet-
tyinä, huutaa ”kuuma peruna!” Se, jolla on peruna kädes-
sään, sanoo nimensä ja liittyy etsijöihin. Uusi perunan 
etsijä valitsee jonkin numeron. Perunan etsijät laskevat 
yhdessä numeroon saakka hiljaisella äänellä ennen kuin 
huutavat ”kuuma peruna!”. Leikkiä jatketaan, kunnes vii-
meinenkin osallistuja on siirtynyt perunan etsijöihin.
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Pehmoleluhippa
Leikkijät istuvat piirissä. Leikin vetäjä laittaa 2 erilaista 
pehmolelua piirin eri puolille. Toinen pehmoleluista on 
hippa, joka yrittää ottaa toisen pehmolelun kiinni. Leikki-
minen tapahtuu siten, että leikkijät yrittävät siirtää leluja 
ringissä kädestä toiseen mahdollisimman nopeasti niin, 
että hippana oleva pehmolelu saisi toisen pehmolelun kiin-
ni, mutta toisaalta toinen ei jäisi kiinni.

Loppuleikkejä

Piirretty juoru
Leikkijät asettuvat yhteen tai useampaan jonoon. Takim-
mainen piirtää sormellaan edessä olevan selkään jonkin 
kuvion, kuten sydämen, kolmion tai tähden. Se, jonka 
selkään piirrettiin, piirtää saman kuvion edessään seisovan 
selkään jne. Lopuksi kuvion lähettänyt ja se, jonka selkään 
viimeksi piirrettiin, piirtävät kuviot taululle. Minkälaisena 
viesti tuli perille? 
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Pihapelejä ja 
-leikkejä

Polttopallo
Leikkialueelle piirretään iso ympyrä. Leikkijät seisovat 
ympyrässä ja yksi leikkijöistä seisoo polttajana ympyrän 
ulkopuolella. Polttaja yrittää osua pallolla ympyrän sisällä 
olevia polven alapuolelle. Polttaja ei saa astua ympyrän 
sisään. Ne, joihin pallo osuu, joutuvat myös polttajiksi. 
Viimeiseksi ympyrään jäänyt on voittaja.

Nelimaali
Nelimaali on pesäpalloa muistuttava pallopeli. Pelaami-
seen tarvitaan pallo ja maila sekä sopiva pelialue, kuten 
suurehko piha tai kenttä. Pelaajia tulee kummassakin jouk-
kueessa olla vähintään 5. Pelialue jaetaan kotialueeseen ja 
kenttään siten, että kenttä on kotialuetta suurempi. Kenttä 
muodostuu 4 pesästä, jotka muodostavat nelikulmion. 
Joukkueista toinen jää kotialueelle ja toinen menee kentäl-
le. Kotijoukkueen pelaajista saa kukin vuorollaan lyödä  
3 kertaa ja yrittää sopivalla lyönnillä päästä ensimmäiselle 
pesälle tai pidemmällekin. Pesäpallon tapaan lyönnit teh-
dään lukkarin heittämistä pystysyötöistä. Yhdessä pesässä 
saa olla usea juoksija. Vuoro vaihtuu, kun lyöjät loppuvat 
tai tulee 3 paloa. Kentällä olevat palavat, kun kentällä pe-
laava joukkue saa kuljetettua pallon lukkarille ja lyöntivuo-
rossa olevan joukkueen pelaajat eivät ole ehtineet pesille. 
Jos kaikkia paloja ei ole vielä tullut, kentän jo kiertäneet 
pääsevät lyömään uudestaan. Pisteitä joukkue saa, kun 
lyöntivuorossa olevan joukkueen jäsenet pääsevät kiertä-
mään koko kentän. 

Munitus 
Munitukseen tarvitaan pallo ja jonkin verran vino katto. 
Yksi pelaaja heittää pallon katolle ja huutaa toisen pelaa-
jan nimen. Jos heittäjä huutaa ”Pekka”, kaikki muut paitsi 
Pekka juoksevat mahdollisimman kauas. Pekka yrittää 
ottaa katolta putoavan pallon kiinni. Kun Pekka saa pallon 
haltuunsa, hän huutaa stop tai seis, ja kaikkien täytyy 
pysähtyä. Pekka saa ottaa 3 askelta ja sitten yrittää heittää 
jotakuta pallolla. Jos Pekan heittämä pallo ei osu kehen-
kään, tulee Pekalle yksi ”muna”. Jos hän osuu Maijaan, 

Rikkinäinen puhelin
Osallistujat istuvat piirissä. Leikin vetäjä laittaa liikkeelle 
viestin kuiskaamalla sen yhdelle leikkijöistä. Viesti kul-
kee kuiskaamalla korvasta korvaan, kunnes viimeinenkin 
leikkijä on kuullut sen. Kuultuaan viestin, hän sanoo sen 
äänen. Leikin vetäjä kertoo sen jälkeen, mikä oli alkuperäi-
nen viesti. Muuttuiko viesti matkan varrella?

Kuunnellaan ääniä
Leikkijät istuvat tai makaavat lattialla hiljaa ja keskittyvät 
kuuntelemaan ympäristön ääniä. Huoneen sisältä kuuluu 
esim. hengitystä, rapinaa, kellon tikitystä ja ulkoa oven ko-
lahdus, hissin ääni, auton surinaa, lasten huutoja pihalta, 
lintujen viserrystä. Lopuksi voidaan keskustella, millaisia 
ääniä kukin kuuli.

Aaltoilu
Leikkijät muodostavat piirin. Leikinohjaaja kääntyy oikeal-
le 90 astetta niin, että hän seisoo oikealla puolella olevaa 
leikkijää kohti. Seuraava leikkijä hänen vasemmalla puo-
lellaan kääntyy myös 90 astetta ja katsoo leikinohjaajaan 
päin. Samoin 3. leikkijä jne. Kaikki piirissä olevat tekevät 
saman. Heti kun leikinohjaaja huomaa, että liike on kulke-
nut piirin ympäri, hän aloittaa uuden liikkeen, esim. nostaa 
käden ylös. ”Suuri aalto” toteutuu taas. Kun leikinohjaaja 
taas huomaa liikkeen kulkeneen piirin ympäri, hän alkaa 
uuden liikkeen (nojaa, kumartuu tms.).

Musikaaliset halaukset
Musiikki soi taustalla, ja leikkijät kävelevät ympäriinsä. 
Kun musiikki loppuu, 2 leikkijää halaa toisiaan. Sitten 
musiikki alkaa soida, ja leikkijät kulkevat taas ympäriinsä. 
Kun musiikki loppuu, 3 leikkijää halaa toisiaan. Leikin 
jatkuessa halaavat ryhmät kasvavat ja lopussa kaikki ha-
laavat toisiaan.
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yrittää koskettaa mahdollisimman hankalaan paikkaan, 
kuten nilkkaan.

Liike jatkuu
Leikkijät seisovat piirissä katsoen edellä seisovan selkää. 
Leikinohjaaja aloittaa liikkeen, jota hänen takanaan seiso-
va matkii ja jatkaa, samoin 3., 4. jne. Heti kun leikinjohtaja 
huomaa, että liike on kulkenut piirin ympäri, hän tekee 
uuden liikkeen, jota seuraava matkii. Näin leikki jatkuu 
aaltona.

Jäätyneet hernepussit
Leikkijät liikkuvat ympäriinsä ja yrittävät pitää hernepussia 
päänsä päällä. Leikinohjaaja kehottaa leikkijöitä välillä 
kulkemaan varpaillaan, hyppimään yhdellä jalalla, kulke-
maan takaperin, kulkemaan hitaammin tai nopeammin jne. 
Jos leikkijältä putoaa hernepussi, hän jäätyy paikoilleen. 
Toisen leikkijän pitää poimia pussi ja asettaa se jäätyneen 
toverinsa päälaelle sulattaakseen hänet. Tätä tehdessään 
hän ei saa pudottaa omaa hernepussiaan. 

Sylipallo
Leikkijät istuvat rinkiin niin, että kaikkien jalat ovat 
ojennettuina keskelle, varpaat ovat yhdessä. Sen jälkeen 
laitetaan pallo jonkun syliin ja lähdetään kierrättämään 
palloa ringin ympäri jalkojen avulla. Jos ja kun pallo tippuu 
syleistä, se nostetaan jaloilla. Palloon ei siis saa missään 
vaiheessa koskea käsin.

Varo häntääsi!
Kaikki leikkijät saavat narunpätkän, joka laitetaan selän 
taakse roikkumaan hännäksi. Leikkijät koettavat siepata 
toisiltaan hännän. Häntänsä menettänyt joutuu leikistä 
pois. Voittaja on se, joka saa kerätyksi eniten häntiä. 

Maijalle tulee 1 muna. Se, joka on saanut munan, on seu-
raava heittäjä. Jos Maija huutaa Lauri, ja Lauri saa katolta 
putoavan pallon suoraan ilmasta kiinni, hän voi heittää sen 
suoraan katolle ja huutaa jonkun toisen nimen. 3 pienestä 
munasta muodostuu 1 iso muna. 3 pienen munan jälkeen 
niiden omistajan selkään piirretään eli munitetaan jollakin 
sormista. Munitettu saa arvata 3 kertaa, millä sormella hä-
nen selkään on piirretty. Jos hän arvaa oikein, peli jatkuu 
normaalisti, mutta jos hän ei arvaa, hänelle keksitään uusi 
”lempinimi”. Kyseisen leikkijän nimeä huutaessa tulee 
käyttää loppu pelin aikana lempinimeä. Jos joku leikkijöis-
tä kuitenkin vahingossa huutaa kyseistä leikkijää oikealla 
nimellä, huutaja saa siitä itselleen munan. Se, jolla ensim-
mäiseksi on 3 isoa munaa, on häviäjä.

Maa-meri-laiva
Maahan tehdään kolme pitkää viivaa, reunimmaiset viivat 
ovat maa ja laiva, keskellä on meri. Leikinohjaaja huu-
taa jonkun näistä paikoista, kuten maa. Muut leikkijät 
juoksevat määrätylle viivalle ja se, joka tekee virheen tai 
on viimeisenä viivalla, jää pois pelistä. Viimeisenä peliin 
jääneestä tulee uusi huutaja. 

Karhunportti
Karhunportti on talvinen leikki, jossa tallataan lumeen 
pelirinki. Rinki on pyöränrengasmainen: keskelle tallataan 
pesä, josta lähtee säteittäin käytäviä isommalle ulkoringille. 
Peliringin tulee olla tarpeeksi suuri, ja käytävien on hyvä 
olla leveitä. Yksi valitaan karhuksi, ja muut hajaantuvat 
kuvion polkuja pitkin. Karhu yrittää siepata muita leikki-
jöitä keskellä olevaan pesäänsä. Kun kaikki tai useimmat 
leikkijät on saatu kiinni, ensiksi kiinniotetusta tulee uusi 
karhu.

Laastarihippa
Hippa yrittää ottaa toisia kiinni. Leikkijästä, joka jää 
kiinni, tulee uusi hippa. Uuden hipan on pidettävä kättään 
siinä, mihin edellinen hippa häntä kosketti, kunnes saa 
jonkun toisen kiinni. Leikin jujuna on se, että hippa voi 
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Käärme
Leikkijät ovat jonossa pitäen toisiaan vyötäröltä kiinni. 
Jonon etupää on käärmeen pää ja takaosa käärmeen häntä. 
Käärmeen pää yrittää saada hännästä kiinni. Jonossa ole-
vien pitää pysyä mukana käärmeen kiemurrellessa puoleen 
ja toiseen. Kun pää saa hännän kiinni, tulee jonon viimei-
sestä pää. Leikki jatkuu, kunnes kaikki ovat päässeet päik-
si. Jos käärme katkeaa leikin aikana, katkos on liitettävä 
yhteen ennen kuin leikki jatkuu.

Halaushippa
Tässä hippaleikissä turvana on halaus. Yksi leikkijöistä 
on hippa, joka määrää halausryhmän koon. Ryhmän koko 
voi muuttua leikin aikana. Ollakseen turvassa leikkijöiden 
pitää muodostaa hipan määräämän kokoinen halausryh-
mä. Turvassa saa olla vain hetken ja sitten on jatkettava 
juoksemista. Siitä leikkijästä, jota hippa koskettaa, tulee 
uusi hippa.

”…. Mummut ja papat seurasivat lasten 

touhuja ja yhä useammin joku heistä 

innostui mukaan leikkiin. Aika usein 

joukkoon liittyi muitakin aikuisia ja 

vanhan tammen alla kaikui monenikäisten 

yhteinen nauru. Ne olivat lasten mielestä 

kaikkein hauskimpia hetkiä. 

Tammen terhot levisivät lasten taskuissa 

aina uusiin paikkoihin. Niistä kasvoi 

uusia tammia, joiden alle syntyi taas 

leikkipaikkoja - uusia Terhokerhoja, joissa 

lapset ja aikuiset leikkivät yhdessä.”

 Lue lisää: 
 kokosuomileikkii.fi,		
 terhokerho.fi 



Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston 
75-vuotisjuhlavuotenaan käynnistämä suurhanke, 
joka rakentaa uudella tavalla sukupolvien yhteyttä 
ja samalla nostaa esiin leikin merkitystä. 

Kolmivuotisen hankkeen aikana Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset perustavat kaikkialle Suomeen Ter-
hokerhoja, jonne ovat tervetulleita kaikki 5–10-vuo-
tiaat lapset sekä eläkeläiset ja muut aikuiset viet-
tämään kiireetöntä, yhteistä aikaa leikin ja muun 
puuhailun merkeissä.

Suomen Kulttuurirahasto perustettiin vuonna 
1939 pienten koululaisten ovelta ovelle keräämillä 
varoilla. Koko Suomi leikkii -hankkeella Kulttuu-
rirahasto kiittää lapsia ja osoittaa tukea heidän 
hyvinvointinsa lisäämiseksi. Lapsi oppii leikkimällä 
monia taitoja, muun muassa kykyä kuvitella. Kyky 
kuvitella on kaiken luovuuden lähtökohta, ja luo-
vuus taas synnyttää kulttuurin.

Kiitos, että olette mukana ja annatte aikaanne 
leikille!

Suomen Kulttuurirahasto


