
Moikka alueseminaarilaiset! 

 

Päädyttiin muutaman ryhmän kanssa siihen, että saatte Krista Pölläsen kautta liikunnallisten lautapelien 

esitteen ja tilauslomakkeen. Jos haluatte hankkia joitain lautapelejä, se onnistuu parhaiten laittamalla 

tilauslomakkeen täytettynä minulle sähköpostiosoitteeseen niko.leppa@gmail.com 

Tämän kirjeen lopusta löytyy pieni selostus pelien sisällöistä ja pelien esite, joiden perusteella on 

helpompaa tehdä hankkimispäätös. Viimeiseltä sivulta löytyy se tilauslomake, jonka voi täyttää, ja lähettää 

minulle! Sen voi joko tulostaa ja skannata/ottaa kuvan sähköpostiin TAI täyttää suoraan tuohon pohjaan ja 

lähettää sähköpostilla. 

Laitan lomakkeet tämän jälkeen salamannopeasti eteenpäin, ja saatte pelit ensimmäisten joukossa – heti 

kun ne valmistuvat. Kuortaneen urheiluopisto lähettää pelin/pelit laskun kera osoitteeseen, joka 

lomakkeessa on mainittu! 

 

Liikunnallisia lautapelejä koskevan koostevideon voi katsoa osoitteesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=TSP9GZEbT5A 

 

Siellä on myös pelejä, joita emme kerenneet pelaamaan, joten sieltä voi saada vielä uusia ideoita käyttöön! 

 

Kiitos vielä kaikille liikunnallisten lautapelien pajaan osallistumisesta! Oli hauskaa! 

Terveisin, 

Niko Leppä 

niko.leppa@gmail.com 

p. 040 518 4905 
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Jokainen peli on itsenäinen paketti, mutta ne sisältävät kompaktissa paketissa lähes kaiken 
pelaamiseen tarvittavan. Pelit ovat nopeasti organisoitavissa hyvinkin vaihteleviin tiloihin 
ilman, että koko välinevarastoa tarvitsee rahdata mukana. Pelien ohjeessa voisi lukea 
ruokaohjeen omaisesti "lisää vain pari palloa". 
 
1) Kaatialan kätkö -niminen peli on Afrikan tähden sääntöihin perustuva peli, joka on viety 
hiukan jännittävämpään kaivosympäristöön, jossa rosvon sijaan rahat voikin viedä 
luolanvartija. Pelissä tulee mukana korttilaatikkomuotoon suunnitellut luolat (Afrikan 
tähdessä ne olisivat kaupunkeja, joissa vieraillaan) ja luolien sisällöt eli erilaiset kortit (raha-
, onnenkivi-, tavallinen kivi-, luolanvartija- ja kaatialan kätkö -kortit). Kortteja on niin paljon, 
että peliä pystyy pelaamaan tarvittaessa jopa 50-60 pelaajaa, mutta pienemmällä 
korttimäärällä pystytään operoimaan pienellä, vain muutaman oppilaan, kokoonpanolla. 
Korttien ja luolien lisäksi pelin loppuhaastetta varten olisi hyvä varata muutama pomppiva 
pallo koulun liikuntavarastosta, muuta ei tarvita. 
 
2) Spurttitrivia on luonnollisia sosiaalisia tilanteita ja kohtaamisten harjoittelua tukeva peli, 
jossa edetään Trivial Pursuitista tutulla kaavalla. Heitetään pehmonoppaa, mennään nopan 
osoittaman värin mukaiselle kysymyskategorialle, keksitään yhdessä vastaus ja tullaan 
varmistamaan oikea vastaus sekä tehdään liikunnallinen (kaikille avoimen liikunnan) 
tehtävä. Paketti sisältää pehmonopan, graafikon tekemät kategorialaput, noin sata 
kysymyslappua liikuntatehtävineen ja jokaiselle kategorialle runsaasti värillisiä, helposti 
kädessä pidettäviä, värilappuja, joilla osoitetaan, että joukkue on vastannut oikein sen värin 
kysymykseen. Näiden tarvikkeiden lisäksi pelin pyöräyttämiseen ei tarvita kuin muutama 
pomppiva pallo ja yksi kantava seinä pelitilassa. 
 
3) Planeettalabyrintti on supersuosioon noussut peli sekä ylä- että alakoulun puolella. Siinä 
rakennetaan luovasti reitti avaruudessa seikkaillen ja erilaisia paloja strategisesti 
pelilaudalla käyttäen. Paloja saa käyttöön aina liikunnallisia tehtäviä yhdessä suorittamalla. 
Peliin kuuluu kahdeksan pelilautaa, pelilaudoille kuuluvat planeettakortit ja 
reitinrakennukseen tarkoitetut labyrinttipalaset. Tekemistä on siis jopa 50-70 oppilaalle 
kerrallaan, mutta pelit onnistuvat yhtä hyvin myös paljon pienemmillä volyymeilla. 
 
 
  



  



 

      

 

 

LAUTAPELIT LIIKUNNAKSI -TILAUSLOMAKE 

 

Tilaaja  _________________________________________________ 

 

Pelin nimi  _________________________________________________ 

 

Päivämäärä __________________________________________________ 

 

Laskutusosoite   _________________________________________________ 

 

    _________________________________________________ 

 

    _________________________________________________  

 

 

 

 

Allekirjoitus ___________________________________________________ 

  

 Nimenselvennys 

 


