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LEIKKEJÄ  
Lähde: Hui hui huikkolaan -leikkivihko 
 
 
 
SOKKOPÖRRI 

 

Valitaan Sokkopörri ja hänen silmänsä sidotaan. Sokkopörrin luo menee yksi leikkijä 
kerrallaan ja kysyy: ”Sokkopörri, menen nurkkaan, montako askelta saan?” Se, joka kysyi, 

saa astua niin monta askelta kuin sokko määrää. Kun pörri on määrännyt kaikki, alkaa hän 
etsiä heitä. Kenen hän löytää, jää se pörriksi. 
 Ok. I 00010 Käkisalmi. Aino Maria Häyhä 11 v. Kurkijärven, Aromäen 

koulun oppilas. Leikkien kertoja: Ida Häyhä 43 v. vanha. Nähnyt leikit 
Kurkijoen pitäjän Räihävaaran kylässä. 

 

 
LINTUSILLA 

 

Yks on ostaja, toinen pannoo nimilöi. Toiset kaik ovat lintuloi ja heille pannaan lintujen 
nimiä. Ostaja kysyy: ”Mitä lintuloi on? ”On kaikkii sorttii: lentävii ja juoksevii!” Ostaja 
sanoo, jot sen ja sen linnun tahon. Sen niminen lähtee juoksemaan ja ostaja tavottaa sitä 

kiinni. Jos saap kiinni, niin sen saap, mutta jos ei saa kiinni, niin se on nimilöin panijan. 
  Metsäpirtti. Samuli Paulaharju 3860. 1909 Saatu paimenpojalta. 

 

 
KAURAN SYÖNTIÄ 

 

Yksi on kädet selän takana ja toiset lyövät hänen käteensä. Hänen täytyy arvata, kuka 
hänen käteensä löi. Jos hän arvaa, niin lyöjä joutuu siihen arvaamaan. Mutta jos ei arvaa, 
niin saa olla kunnes arvaa. Leikkiä voidaan jatkaa niin kauan kun haluttaa. 
 Ok. I Antrea 00012. Leikin kertonut Eeva Iivonen. Kirjoittanut Sylvia 

Lapakko Antrean Kalalammin kansakoulusta. 
 

 
KISSAA 

 

Kissaa leikkiessä saa olla kuinka monta osanottajaa tahansa. Yksi osanottajista nimetään 
kissaksi ja hän rupeaa piirin keskelle. Sitten kääritään lapanen palloksi ja heitetään sitä 
piirissä toinen toisilleen. Jos kissa saa lapasen kiinni, joutuu se kissaksi, kuka silloin heitti. 
 Ok. II Antrea 000165 Antrean kunnan Paajalan kansakoulun oppilas 

Bertta Pehkonen. 

 



2 
 

KARJALAINEN NUORISOLIITTO   p. (09) 7288 4630 
Käpylänkuja 1  toimisto@karjalainennuorisoliitto.fi 
00610 Helsinki  www.karjalainennuorisoliitto.fi 

HIPPA 

 
Kiinniottoleikkinä oli hippasilla olo. Sitä leikkiä leikitään siten, että yksi määrätään 
kiinniottajaksi eli hipaksi. Hippa ajaa toisia niin kauan kuin saapi jonkun kiinni. 

Kiinniotetusta tulee taas hippa. Leikki jatkuu samalla tavalla eteenpäin. Hippasilla ollessa 
saa juosta niin paljon kuin jaksaa. 
 OK. II Pohjois-Karjala 00523 Nurmeksen pitäjän Höljäkän Pohjoisen 

kansakoulun oppilas Aili Kokkonen. Kotoisin Pielisjärven Viekin kylästä. 

 
 

POSTI 

 
Leikkijät istuvat. Joku heitti vaatekäärön jollekin sanoen: ”Post tuli.” Saaja: ”Mitä se toi?” 

Tuli sanoa aina etukäteen sovitulla kirjaimella alkava tavara. Jos ei kymmeneen 
laskettaessa tiennyt, sai luovuttaa pantin. Nuorten leikki. 
 Muolaa. Mari Ruuttu 97.1927. Noin 40 v. emäntä kertoi jo pikkutyttönä 

nähneensä aikuisten leikkivän. Kivennavalla ei tunnettu. 

 


