Mikä jouluinen
leikki olen?
2. Minusta on tehty oma laulu.
3. Minua voi leikkiä kuusen
ympärillä.

Vastaus: piirileikki

1. Minua leikitään käsi kädessä.

Vanhat joululeikit
Oletko leikkinyt jouluna
piirileikkiä tai muita leikkejä?
Leikkiminen on tuonut iloa
ja jännitystä kaikenikäisten
jouluun jo satojen vuosien ajan.
Samoja joululeikkejä leikittiin
kaikissa Pohjoismaissa.
Ennen vanhaan hauskat ja hurjat leikit
olivat tärkeä osa joulunviettoa.
Kun koti oli siisti ja ruoka valmista,
aikaa jäi yhteiselle ilonpidolle.
Pohjoismaissa leikittiin samanlaisia
leikkejä, ja meille leikit tulivat
yleensä Ruotsin kautta.
Leikeissä pilailtiin, näyteltiin,
koeteltiin voimia ja tasapainoa
sekä ennustettiin tulevaisuutta.

Vanhaa ja tuttua piirileikkiä leikittiin
käsi kädessä piiriä pyörien
pienissä pirteissä ja suurissa saleissa.
No onkos tullut kesä -laulussa sanotaan:
Vanhakin nyt nuortuu
kuin lapsi leikkimään.
Jouluna oli tavallista, että lapset
ja aikuiset leikkivät yhdessä.
Kaikki leikit eivät olleet lasten leikkejä.
Varsinkin miesten vanhat joululeikit
olivat joskus rajuja ja kilpailuhenkisiä.
Naisten ja miesten yhteiset joululeikit
oli erityisen jännittäviä.
Leikkijät rohkaistuivat näyttämään
tunteensa ihastuksensa kohteelle,
kun leikki ja nauru vapauttivat
tunnelman.
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Jenny Nyströmin joulukortissa leikitään piirileikkiä.
Leikkiperinne muuttui,
kun kirkko vaikutti joulun viettoon.
Jotkut aikuiset alkoivat ajatella,
että joulu on harras ja vakava juhla.
Silloin leikkiminen jätettiin lapsille
ja osa vanhoista leikeistä unohtui.
Nykyään ymmärretään paremmin,
kuinka tärkeää leikki on kaikenikäisille.

Lapsista on erityisen hauskaa,
kun myös aikuiset nauttivat
yhteisestä leikkihetkestä.
Jos suku kokoontuu jouluna yhteen,
niin on hyvä tilaisuus leikkiä
isommalla joukolla.
Näin leikkiperinne siirtyy ja yhteisiä,
hauskoja joulumuistoja syntyy.
Mitä leikitään?
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Miehet leikkivät Suutarin pistoa. Vasemmalla on olkinukke eli suutari.

Vanhoja joululeikkejä
Paistisilla eli paistin syönti -leikki

Arpoihin kirjoitetaan ennustuksia.
Jokainen nostaa vuorollaan arvan
ja lukee ääneen, mitä hänelle
tulevaisuudessa tapahtuu.

Yksi leikkijä on nimeltään paisti.
Paisti istuu keskellä huonetta silmät
peitettynä ja pitää kädessään
oljista tehtyä pamppua.
Toiset leikkijät hiipivät paistin luo
ja yrittävät nyppiä paloja paistista.
Paisti yrittää osua heihin pampulla.
Se, keneen pamppu osuu,
joutuu vuorostaan paistiksi.

Suutarin pisto -leikki
Leikkiin tarvitaan olkinukke eli suutari,
pitkä keppi ja kaksi leikkijää.
Toinen on olkinuken pistäjä
ja toinen olkinuken puolustaja.
Leikkijät seisovat keskellä huonetta
takamukset vastakkain kumarassa
ja jalat haara-asennossa.
Molemmat pitävät kiinni kepistä,
joka kulkee jalkojen välistä.
Olkinukke laitetaan seisomaan
puolustajan eteen lattialle.
Pistäjä yrittää kaataa olkinuken
kepin avulla ja puolustaja vastustaa.
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Arpaleikki

Paistisilla-leikin olkipamppu
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Olkinukkeja käytettiin
monissa leikeissä.

Aikuiset ja lapset leikkivät sokkoa jouluna 1927.

Hiirisillä-leikki

Hyvät pöytätavat -leikki

Leikkijät istuvat lattialle piiriin.
Yksi leikkijä on nimeltään kissa,
ja hän menee piirin keskelle.
Piirissä istuvat heittävät
lankakerää eli hiirtä toisilleen,
ja kissa yrittää saada sen kiinni.
Kun kissa saa kerän kiinni,
heittäjästä tulee seuraava kissa.

Leikkiin tarvitaan noppa,
haarukka, veitsi, ruokaliina
ja lahjaksi paketoitu suklaalevy.
Ensin leikkijät istuvat piiriin
ja valitsevat onnennumeron.
Sen jälkeen he heittävät noppaa
vuorotellen, kunnes joku saa
onnennumeron ja voi aloittaa aterian.
Hän laittaa ruokaliinan kaulaansa
ja alkaa avata suklaapakettia
veitsellä ja haarukalla.
Toiset jatkavat nopan heittämistä,
ja seuraava onnennumeron saaja
pääsee vuorostaan paketin kimppuun.
Suklaata syödään pieni pala kerrallaan.
Voittaja on se, joka saa viimeisen palan.

Minun lahjani sinulle on -leikki
Ensimmäinen leikkijä keksii
joululahjan vieressään istuvalle.
Hän ojentaa lahjan leikisti
ja sanoo sen nimen.
Lahjan saaja antaa toisella puolellaan
istuvalle lahjan, joka alkaa äskeisen
sanan viimeisellä kirjaimella.
Jos ensimmäinen lahja on kirja,
seuraava lahja voi olla
a-kirjaimella alkava auto.
Leikki on vaikeampi, jos leikkijät
yrittävät keksiä saajalle sopivia lahjoja.

Kysymyksiä
Oliko sinulla tapana leikkiä jouluna?
Mikä olisi hauska leikki,
joka sopisi lapsille ja aikuisille?
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