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TUTUSTUMISLEIKKEJÄ 

 
Nimileikki 

Muodostetaan piiri ja tutor aloittaa sanomalla nimensä. Vieressä istuva sanoo tutorin 
nimen ja oman nimensä perään. Leikki jatkuu ja viimeinen luettelee kaikkien nimet. 
Leikkiä voidaan muunnella siten, että nimen perään sanotaan esim. oma harrastus 
tai jokin muu mukava asia: esimerkiksi oman nimen ensimmäisellä kirjaimella alkava 
ruokalaji (Simo sillisalaatti). 

Nimitarina 

Kukin kertoo omaan nimeen liittyvän tarinan: kuka nimen valinnut, mitä nimi 
tarkoittaa, miten nimi annettu. 

Samanlainen/erilainen 

Ihmisellä on tarve kokea kuuluvansa toisiin, olla osa jotakin. Ryhmän alussa 
opiskelija miettii, kuinka hän liittyisi toisiin, mikä häntä yhdistää ryhmän muihin 
jäseniin. Samalla hänelle on tärkeää kokea olevansa erityinen, omata jotakin erilaista 
kuin mitä muilla on. 

Ryhmä jaetaan pienryhmiin; 4-5 hengen ryhmät. Ryhmällä on paperi ja kynä. 
Kilpailun aikana on tarkoitus, että ryhmä saa kerättyä mahdollisimman monta asiaa, 
jotka ovat heille yhteisiä. Ne voivat olla asioita, joista jokainen pitää, ei pidä, tekee tai 
ei tee, jotakin jota kaikilla on tai ei ole jne. 

Kilpailun jälkeen kukin ryhmä valitsee yhden asian, jonka näyttävät, esittävät muulle 
ryhmälle (pantomiimi, näytelmä, patsas jne.). Muu ryhmä arvaa, mistä on kyse. 

Oleellista on, että kukin ryhmäläinen on osallisena ryhmän toimintaan, omalla 
tavallaan. 

Liittymisharjoitteita 

Ryhmä muodostaa jonon etunimen alkukirjaimen mukaan aakkosjärjestykseen tai 
numerojärjestykseen kotiosoitteen numeron tai vaikkapa kengännumeron 
perusteella. Kun ryhmän jäsenet tuntevat toisensa, voi ensimmäistä leikkiä 
vaikeuttaa niin, että aakkosjärjestykseen mennään puhumatta mitään. 
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Ryhmäläiset kävelevät tilassa vapaasti, ja ohjaaja sanoo: ”Seis, ota vierestä lähin 
pariksesi.” Ohjaaja antaa teeman, josta kumpikin kertoo toiselle lyhyesti: 
”Lempielokuva”, ”Mieliruoka”… 

Pehmoleluilua 

Istutaan ringissä. Pehmolelun saanut kertoo jotain itsestään aivan vapaasti ja heittää 
sen sitten eteenpäin seuraavalle. Lelun uusi saaja kertoo itsestään samat asiat ja 
lisää vaikka jonkin ihan turhan tiedon itsestään. Viimeinen joutuu tällöin kertomaan 
eniten itsestään, mutta lelun saa heittää useamman kerrankin jo aikaisemmin 
puhuneelle. Näin ryhmäläiset saavat tietää toisistaan juuri niitä asioita, joista ovat 
kiinnostuneita. Tämänkaltainen leikki toimii ainoastaan kohtalaisen pienessä 
ryhmässä. 

 
Hattu kiertää 

Leikin vetäjä tekee etukäteen kysymyslistan, 15-20 kysymystä, joilla saa selville 
jotain henkilön luonteesta, mieltymyksistä, harrastuksista ja haaveista. Kysymykset 
voivat leikkijäiden iästä riippuen olla hyvinkin yksinkertaisia tai monimutkaisia, 
esimerkiksi: ” Mikä on lempiruokasi?” tai ”Mitä tekisit maailman parantamiseksi, jos 
voisit?”. Kysymykset kirjoitetaan lapuille, jotka laitetaan hattuun ja sekoitetaan. 

Leikkijät istuvat piirissä ja hattu lähtee kiertämään. Ensimmäinen nostaa lapun ja 
lukee siinä olevan kysymyksen. Kysymykseen vastattuaan hän palauttaa lapun 
hattuun, jonka hän ojentaa seuraavalle. Leikkiä voidaan jatkaa montakin kierrosta. 
Jos kohdalle osuu toista kertaa sama kysymys, niin otetaan siinä tapauksessa uusi 
lappu. 

 
 


