


2 Vipinä

Kehitysvammatuki 57 ry on kansalais-
järjestö, joka toimii kehitysvammaisten 
ihmisten, heidän perheidensä ja läheis-
tensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä. 
Yhdistyksen tavoitteena on olla mukana 
kehittämässä kehitysvammaisten ihmisten 
ja heidän perheidensä mahdollisuuksia 
toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täy-
sivaltaisina jäseninä. Vipinä (2018–2020) 
on yhdistyksen ensimmäinen valtakunnal-
linen kehittämishanke.
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Kiitokset mukana olleille 
yksiköille!

2018 
Myllykaaren kotiyhteisö, Helsinki 
Kankurinkulman kotiyhteisö, Helsinki  
Ryhmäkoti Solina, Helsinki 
Hermannin ryhmäkoti, Helsinki  
Käpytikka-talo, Helsinki  
Majakan asuntoryhmä, Helsinki  

2019 
Ryhmäkoti Ritarinkannus, Kannus  
Maununkadun asumispalvelut, Nokia  
Elma-koti, Kovero, Joensuu 
Villa Kapteeni, Turku 
Kytösavu asumispalvelu, Seinäjoki  
Yli-Köllin palvelukoti, Lahti  

2020 
Sysmän palvelutalo, Sysmä  
Omakoti Jääskeläinen, Hämeenlinna  
Hoitokoti Kasperi, Rovaniemi   
Omakoti Voikukka, Oulu
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Heippa! Olen Anna-Riikka, 34-vuotias fysio-
terapeutti Hämeenlinnassa ja toimin Vipinän 
hankepäällikkönä. Olen työskennellyt aiem-
min kehitysvammapuolen asumisyksikössä 
sekä tehnyt töitä soveltavan liikunnan paris-
sa. Itselleni mieluisinta liikuntaa ovat erilaiset 
pelit sekä lumilautailu. Myös kuntosalilla ja 
luonnossa liikkuminen on mukavaa. Toivon, 
että jokainen voisi löytää oman lempilajinsa 
ja nauttia erilaisista urheilukokemuksista, sil-
lä liikunta kuuluu kaikille. 

Hejsan! Olen Jan, vaikka kutsumanimeni 
Jani on monelle tutumpi. Asun Porvoossa, 
ja olen taustaltani nuorisotyöntekijä. Ke-
hitysvamma-alalle ja Kehitysvammatuen 
palvelukseen siirryin vuonna 1988, Vipinän 
hanketyöntekijänä aloitin vuonna 2018. Pää-
osan työstäni olen tehnyt vapaa-aika- ja har-
rastetoimintojen parissa. Oma liikkuminen 
on pääosin hyötyliikuntaa. Esimerkiksi pyö-
räily, sauvakävely, pihanhoito, koiralenkit, 
sienestäminen ja kalastaminen ovat minun 
juttujani. Uusina haasteina olen löytänyt 
kuntosalilla käynnin sekä golfin. 

Moikka! Olen Mari, yhteiskuntatieteiden 
maisteri Helsingistä. Toimin Vipinä-hank-
keen hankepäällikkönä sen ensimmäisenä 
toimintavuotena, ennen siirtymistä nykyi-
seen tehtävääni kehittämispäälliköksi. Ny-
kyisessä tehtävässäni olen päässyt edelleen 
osallistumaan Vipinän kehittämistyöhön, 
joka on lähellä sydäntäni. Vipinää on myös 
vapaa-ajassani, sillä sydämeni on vienyt 
pyöräily, retkeily ja avantouinti. Oma laji 
löytyy vain kokeilemalla! 

Moi kaikki! Olen Vipi, ikinuori liikkujasiili 
pääkaupunkiseudulta. Lempilajejani ovat 
puutarhoissa juoksentelu ja lehtikasoissa 
painiminen. Välillä tykkään ottaa pitkiä noko-
sia, jotka saattavat kestää jopa useamman 
kuukauden. Olen reissannut viime vuodet 
Vipinän mukana. Reissuissa olen tavannut 
monia uusia ystäviä ja olen saanut myös vie-
dä liikunnan ilosanomaa eteenpäin. Me siilit-
kin tiedämme, että köllöttelyn vastapainoksi 
on hyvä harrastaa monipuolista liikuntaa!

VIPINÄ ON YHDESSÄ TEHTY
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Tutkimusten mukaan vain harva suomalai-
nen liikkuu terveytensä kannalta riittävästi 
ja kehitysvammaisten ihmisten kohdalla 
tilanne on vielä hälyttävämpi. Nämä olivat 
tärkeimpiä syitä hakea aikoinaan rahoitus 
Vipinä-hankkeelle (2018–2020) STEA:lta. 

Hankkeen tavoitteena on ollut löytää uu-
sia tapoja lisätä liikuntaa kehitysvammaisten 
henkilöiden elämään kotiyhteisöissä sekä 
tarjota ohjaajille uusia keinoja tukea asuk-
kaita entistä liikunnallisempaan elämän-
tapaan. Hankkeeseen valittiin mukaan 16 
kotiyhteisöä ympäri Suomea kehittämään 
yhteisön omaa liikuntakulttuuria. 

Tätä kirjoittaessani Vipinä-hanke on vie-
lä kesken. Korona-kevät mullisti useimpien 
suunnitelmat – niin kävi myös Vipinälle. 
Muille paikkakunnille matkustaminen ja ih-
misten kohtaaminen kävi mahdottomaksi ja 
työpajat piti siirtää. 

Poikkeukselliset olosuhteet pakottivat 
luovuuteen, minkä ansiosta syntyi virtuaa-
linen haastekuukausi, johon kaikki Vipinän 
yhteistyöyksiköt kutsuttiin mukaan. Touko-
kuussa kaikkiaan yhdeksän kotiyhteisöä 
haastoi itsensä liikkumaan ja suoritusta juh-
littiin valtakunnallisissa virtuaalibileissä. Li-
säksi Vipinä sai arvokasta kokemusta siitä, 
kuinka haasteen voi toteuttaa kotiyhteisös-
sä itsenäisesti, ilman Vipinä-työntekijöiden 
apua.  

Hanketta voi pitää onnistuneena, kun se 
tekee itsensä tarpeettomaksi. Yksi hank-
keen keskeinen tavoite on ollut, että yh-
dessä kehitetyt ideat ja keinot ovat kaikkien 
käytettävissä myös hankkeen jälkeen. Sen 
vuoksi hankkeessa tuotettu materiaali on 
saatavilla maksuttomana Vipinän materi-

Mari Mononen 
kehittämispäällikkö

aalipankissa verkossa. Käsissäsi oleva lehti 
tutustuttaa sinut Vipinään, jonka toteuttami-
seen omassa kotiyhteisössä saat tarvittavan 
materiaalin verkosta osoitteesta www.kvtu-
ki57.fi/vipina. 

Vipinä jatkuu vielä syksyllä 2020, jolloin 
toimintaa järjestetään neljällä paikkakun-
nalla. Luvassa on siis vielä rutkasti uusia 
ideoita ja hyviä käytäntöjä materiaalipankin 
täytteeksi kaikkien hyödynnettäväksi.

PUNTTEIHIN VIPINÄÄ, YHTEISÖÖN SÄPINÄÄ

Hankkeella saadaan eniten vaikutuksia, kun parhaat havainnot, ideat 
ja tuotokset jaetaan muiden hyödynnettäväksi.

Pääkirjoitus
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Vipinän toteutukseen on kuulunut alusta 
asti tiivis kehitystyö arjen asiantuntijoiden, 
eli kotiyhteisöiden ohjaajien ja asukkaiden 
kanssa. Mukana on ollut asukkaita ja ohjaa-
jia kaikkiaan 16 kotiyhteisöstä ympäri Suo-
mea. Lisäksi yhteistyötä on tehty paikallisten 
liikunta-alan kuntatoimijoiden, järjestöjen ja 
yritysten kanssa. Vipinä-prosessi on eden-
nyt ensimmäisestä vuodesta asti samalla 
konseptilla, koko ajan kuitenkin kehittyen.  

Jokaisessa yksikössä läpivedetyn pro-
sessin ansiosta toiminta on mallintunut sel-
laiseksi, että Vipinän ohjeiden avulla sen 
voi vetää itse läpi omassa kotiyhteisössä. 
Materiaalia voi hyödyntää kuka tahansa ja 
se sopii myös päiväaikaiseen toimintaan, 
erityisopetukseen ja muihin yhteisöihin. 

Yksinkertaistettuna prosessissa on neljä 
vaihetta, joista jokaisessa syntyy onnistumi-
seen johdattavia uusia oivalluksia.

Tutustuminen 
Ensimmäisessä vaiheessa syvennytään 
kotiyhteisön nykytilanteeseen ja herätel-
lään motivaatiota muutosten tekemiseen. 
Elämäntapamuutoksia ei voi tehdä toisen 
puolesta, sillä jokainen innostuu eri asiois-
ta. Jokainen kotiyhteisö asukkaineen ja 
työntekijöineen on erilainen, joten valmis-
ta konseptia muutoksen tekemiseen ei ole. 
Tutustuminen tapahtuu työpajoissa, joissa 
tuodaan näkyväksi kotiyhteisön hyvät käy-
tännöt ja ympäristön mahdollisuudet, ja 

VIPINÄ ON PROSESSI 

keskustellaan mm. jokaisen suhteesta lii-
kuntaan. Näin voidaan löytää juuri omaan 
yhteisöön sopivia ratkaisuja.

Keinoja ja kokeiluja 
Työpajojen toinen tavoite on luoda yhteisöil-
le erilaisia tapoja lisätä liikuntaa arkeen. Jo-
kaisessa työpajassa pyritään harrastamaan 
myös puoli tuntia liikuntaa, joka vastaa ter-
veysliikuntasuositusten mukaista päivittäis-
tä liikuntasuositusta. Jotta kaikki löytäisivät 
mielekkäitä tapoja harrastaa liikuntaa, Vipinä 
on kerännyt Materiaalipankkiin kokeiltavaksi 
useita liikuntavinkkejä. Ajatuksenamme on, 
että paras tapa selvittää pitääkö jostain lii-
kuntamuodosta, on kokeilla sitä rohkeasti!

Intoa yhteisestä pelistä 
Työpajavaiheen jälkeen yhteisö pelaa kuu-
kauden ajan Vipinä-peliä. Peli on rakennettu 
ja sen säännöt on luotu yhdessä. Peli haas-
taa lisäämään liikuntamäärää totutusta. Lii-
kuntasuoritusten määrä tuodaan näkyväksi 
merkitsemällä ne tarroin pelilautaan. Koska 
haastekuukauden aikana liikunta on nor-
maalia enemmän läsnä arjen keskusteluis-
sa ja toiminnassa, kuukauden aikana syntyy 
yleensä uusia tapoja ja oivalluksia. 

Muutokset pysyviksi 
Haastekuukausi huipentuu Vipinä-bileisiin, 
joissa juhlitaan yhdessä haastekuun saa-
vutuksia. Bileissä keskustellaan, lisääntyikö 
liikunnan määrä haastekuukauden aikana, 
mitkä asiat onnistuivat ja mitkä asiat osoit-
tautuivat vaikeiksi. Samalla sovitaan, mitä 
hyviä käytäntöjä jatketaan arjessa, jotta 
muutokset jäisivät pysyväksi. Havainnot ja 
parhaat käytännöt viedään muiden hyödyn-
nettäväksi yhteiseen materiaalipankkiin.
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Suunnittelun tueksi
Tämä osio on tarkoitettu erityises-
ti kotiyhteisön ohjaajille, joilla on 
keskeinen rooli Vipinä-prosessin 
vetämisessä. Osioon on koottu
materiaalia, jotka on tarkoitettu 
lähtötilanteen kartoittamiseen. 
Kuinka teillä liikutaan, millaisia
liikkujia teillä on ja mitä mahdolli-
suuksia lähiympäristössänne on? 
Lisäksi osiossa on tietoa liikunnan 
tuomista hyödyistä ja mo-
tivoinnin keinoista. Näihin 
paneutuminen auttaa
teitä muutoksen
tekemisessä.

Liikuntaa arkeen
Tästä osiosta löytyy ladattava Punt-
teihin vipinää -liikuntaopas, jossa 
on ideoita arjen liikuntatuokioihin. 
Opas täydentyy hankkeen loppuun 
saakka. Osiosta löytyy myös kai-
kille soveltuvia liikuntavideoita, 
joissa on mukana vertaisohjaajia. 
Videot on toteutettu yhteistyössä 
Treenaakotona.comin
kanssa.

TUTUSTU MATERIAALIPANKKIIN 
Edellä mainittujen neljän vaiheen läpikäymiseen löytyy ohjeet materiaalipankista 
osoitteesta www.kvtuki57.fi/vipina 

Vipinä-liikuntapeli
Kun kotiyhteisö on käynyt läpi ai-

emmat materiaalit, on aika lähteä 
pelaamaan Vipinä-peliä! Tästä
osiosta löytyvät sekä valmis tu-
lostettava Vipinävuori-peli oheis- 
materiaaleineen että ideoita oman 
pelin suunnitteluun.  

Vipinää tulevaisuuteen
Tähän osioon on koottu ohjeita  
Vipinän jälkeiselle ajalle. Tavoittee-
na on, uudet liikkumisen käytän-
nöt jäisivät osaksi yksikön arkea. 
Täältä löytyy myös linkkivinkkejä 
soveltavaa liikuntaa käsitteleville 
internetsivuille sekä apuvälineitä 
vuokraavien tahojen sivuille.
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Ohjaajien merkitys kotiyhteisöiden asukkai-
den elämässä on suuri. Ohjaajat varmista-
vat, että jokainen kotiyhteisön asukas saa 
elää omannäköistään elämää ja harrastaa 
itselleen mielekkäitä asioita. Ohjaajat ovat 
avainasemassa myös arjen pieniä valintoja 
tehdessä. Liikunnallinen ja aktiviinen arki 
koostuu monista pienistä tekijöistä ja näissä 
valinnoissa korostuu ohjaajan aktiivisuuteen 
kannustava työote. Vipinä-hankkeen aika-
na olemme havainneet, että suurin muutos 
asukkaiden liikuntatottumuksiin on mahdol-
lista saavuttaa juuri niissä kotiyhteisöissä, 
joissa ohjaajat ovat pystyneet sitoutumaan 
liikunnallisten elämäntapojen edistämiseen 
ja juurruttamiseen. Tämä on tarkoittanut 
myös esimiehen aktiivista roolia yhteisten 
arvojen puolesta toimimisessa. Kun työyh-
teisö on sitoutunut edistämään liikunnallisia 
valintoja, ovat yhteisöt saaneet aikaan lois-
tavia tuloksia.  

Arjen muutosten ei tarvitse tapahtua yh-
dessä yössä. On tärkeää, että työntekijät 
ja asukkaat tunnistavat yhdessä liikuntaa 
ja aktiivisuutta estäviä tekijöitä, tämän jäl-
keen näihin tekijöihin on mahdollista puut-
tua. Asukkaiden kanssa liikkuessa myös 
ohjaajien oma arjen aktiivisuus lisääntyy ja 
näin myös koettu työhyvinvointi ja arjessa 
jaksaminen parantuvat. Joskus kiireessä 
saattaa tuntua haastavalta löytää aikaa ja 
energiaa uusille toimintatavoille. Muutosta 
helpottamaan olemme luoneet ohjaajille 
valmiita materiaaleja liikuntakeskusteluiden 
tueksi. Kotiyhteisöt, joissa liikunnan määrä 
on hankkeen myötä kasvanut, ovat rapor-
toineet monia positiivisia muutoksia asuk-
kaiden hyvinvoinnissa. Yhteisössä tapahtu-
nut yhteishengen kasvu sekä levollisuuden 
lisääntyminen näkyvät positiivisesti myös 
ohjaajien työssä. 

OHJAAJIEN MERKITYKSESTÄ 

Vinkit ohjaajille  

• Liikunta lisää omaa hyvinvoin-
tiasi ja tuo vaihtelua työ- 
vuoroihin 

• Mikäli jännität liikuntaa tai sen 
ohjaamista, hyödynnä olemas-
sa oleva materiaali tai ota joku 
asukkaista kaveriksesi ohjaa-
maan liikuntaa muille 

• Hyödynnä rohkeasti omaa 
liikuntaosaamistasi ja tutustuta 
asukkaat lempilajeihisi 

Anna-Riikka Murtonen
hankepäällikkö

Kolumni
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HAASTATTELUSSA 
RITARINKANNUKSEN 
OHJAAJAT 

Kannuksessa sijaitseva Ritarinkannus on kotiyhteisö, jossa asuu asukkaiden omin 
sanoin ”äijäkööri”. Asukkaiden hyvinvoinnista Kannuksen ja Toholammin vammaisten 
asumispalveluyhdistyksen ylläpitämässä yhteisössä huolehtii kolme ohjaajaa. Ritarin-
kannus oli mukana Vipinä-hankkeessa keväällä 2019 ja heti ensimmäisestä tapaamises-
ta asti oli selvää, että sekä asukkaat että ohjaajat olivat mukana hankkeessa täydellä 
teholla. Vipinä-kevään aikana liikuntamäärät lisääntyivät kotiyhteisössä selvästi ja 
sama innostus on jatkunut Vipinä-työpajojen jälkeen. Kysyimme Ritarinkannuksen 
ohjaajilta, mistä heidän motivaationsa liikuntaan syntyy ja mitä hyviä asioita Vipinä 
toi yhteisöön. 
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Mikä sai teidät hakemaan mukaan 
Vipinään? 
Paikallisen kehitysvammaisten tukiyhdistyk-
sen puheenjohtaja vinkkasi nähneensä il-
moituksen Vipinä-hankkeen hausta Merville 
(yksikön vastaava ohjaaja Mervi Kuusela) ja 
tästä innostuneena yhden iltavuoron lomas-
sa hän näpytteli hakemuksen sisälle. Mervi 
ei tosin sen enempää asiaa ajatellut mihin 
oli äijäköörin ilmoittanut, mutta jälkiviisaana 
voi todeta, että homma oli napakymppi! 

Miten yksikössänne harrastetaan 
liikuntaa? 
Selkeä ero liikunnan harrastamiseen on ole-
massa ennen ja jälkeen Vipinä-hankkeen. 
Nykyään meillä on lauantaisin kaupungin 
liikuntatoimen järjestämä liikuntakerho, 
maanantaisin on vuokrattu lähellä sijaitse-
van Takalon koulun liikuntasalia, siellä on 
saanut käydä pelailemassa ja liikkumassa 
porukalla. Yhdessä käymme välillä lenkillä, 
jotkut asukkaat käyvät yksikseen, kävellen 
tai pyöräillen. Hieno pihamme mahdollistaa 
erilaiset pihapelit, esimerkiksi boccian, ko-
ripallon, frisbeegolfin, salkofutiksen, jalka-
pallon ja talvella on jopa lätkitty jääkiekkoa 
pihalla. Vieressä sijaitsevan elämyspolun 
varrella on myös kuntolaitteita. Lisäksi saim-
me lahjoituksena biljardipöydän, jonka olem-
me välillä kantaneet myös pihalle kesäisin 
ja pelanneet siellä.  

Mikä motivoi teitä ohjaajia liikku-
maan?  
Omalla ajalla liikkumaan meitä motivoi 
työkyvyn ylläpitäminen jo itsessään, sekä 
tietysti myös hyvän olon saaminen liikunta-
suoritusten jälkeen. Toivomme myös, ettei 
kesäkuntokampanjaa tarvitse siirtää enää 
seuraavalle vuosikymmenelle. Asukkaiden 
kanssa liikuttaessa meitä motivoi se, että se 
on yhteistä toimintaa, joka on vielä kaiken 
lisäksi mukavaa. Kun näkee asukkaiden 

kunnon tai vaikka pelitaitojen kehittymisen, 
se tuo hyvää fiilistä meillekin. 

Millaisia uusia ideoita olette saa-
neet Vipinän myötä? 
Vipinän myötä oikeastaan koko ajatus lii-
kunnan tärkeydestä asukkaiden arjessa 
muuttui. Huomattavissa on ollut pientä kipi-
nän poikasta liikkumiseen melkein kaikilla 
asukkailla. 

Se oivallettiin myös, että liikunnasta ei 
tarvitse tehdä mitään hirveää numeroa. Kep-
pijumppa ennen päiväkahvia tai boccia-mat-
si ennen saunaan lähtöä tuovat mukavasti ja 
huomaamattomasti liikuntaa arkeen. Myös 
pienillä haasteilla ja kilpailuasetelmilla (esi-
merkiksi askeleiden määrä päivässä) on 
saatu vipinää miehiin. Vipinästä poikinut 
uusi juttu on myös se, että me kaikki kolme 
ohjaajaa aloimme opiskella soveltavan lii-
kunnan verkko-opintoja! 

Kuinka olette jatkaneet entistä 
liikunnallisempaa elämäntapaa? 
Työssä asukkaiden kanssa on tarkoitus pi-
tää ainakin samalla tasolla liikunnan määrä 
ja mahdollisuuksien mukaan lisätä sitä. Toi-
veena on, että pääsisimme kokeilemaan tu-
levaisuudessa erilaisia lajeja monipuolisesti. 
Henkilökohtaisesti listattuna ohjaajat Johan-
na ja Minna ovat jatkaneet kuntosaliharras-
tuksiaan, Mervikin aktivoitui hommamaan 
salikortin ja aloitti tammikuussa höntsäfu-
tiksen pelaamisen naisten joukkueessa.
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Kotiyhteisöiden arjessa riittää vauhtia ja 
touhua. Asukkaiden päivät täyttyvät kou-
lusta, töistä ja arjen askareista. Myös oh-
jaajien työpäivät ovat usein vauhdikkaita 
ja sisältävät lukuisten juoksevien asioiden 
hoitamista. Asukkaiden tukeminen liikunnan 
pariin ja mieleisten liikuntaharrastusten löy-
tämiseen voi tuntua kiireessä haastavalta 
tehtävältä.  

Aikuisten liikkumisen suosituksen
(UKK-instituutti, 2019) mukaan ihmisen tulisi 
liikkua reippaasti vähintään 2,5 h viikossa 
tai rasittavasti 1 h 15 min viikossa sekä li-
haskuntoa ja liikehallintaa kehittäen kaksi 
kertaa viikossa. Näin ollen noin puoli tuntia 
liikuntaa päivässä riittää – allekin, jos tyk-
kää liikkua vauhdikkaasti. Päivittäistä liikun-
ta-annosta ei tarvitse kuitenkaan suorittaa 
kerralla, vaan jo muutaman minuutin pätkät 
liikuntaa edistävät terveyttä. Kaikenlainen 
liikuskelu ja istumisen tauottaminen ovat siis 
hyväksi. 

Muutaman minuutin aktiivisia, yhteisiä 
tuokioita onkin huomattavasti helpompi si-
joittaa keskelle päivää. Lyhyt keppijumppa 
ennen ruokailua, kävellen tehty kauppareis-
su ja erä mölkkyä saattavat hyvinkin riittää 
päivittäisen aktiivisuustavoitteen saamiseen. 
Kaikki liikunta on hyväksi, mutta myös mo-
nipuolisuuteen kannattaa satsata. Varsinkin 
ikääntyessä lihaskunnon, liikkuvuuden ja ta-
sapainon merkitys lisääntyvät.

SOPIVASTI LIIKUNTAA ARKEEN

Ovatko ideat vähissä?

Vipinän materiaalipankin ”Liikun-
taa arkeen” -osiosta löytyy tulos-
tettava Puntteihin vipinää -liikun-
taopas, jossa on useita hauskoja 
liikuntavinkkejä, jotka on helppo 
toteuttaa arjessa. Lisäksi osiossa 
on 15 minuutin mittaisia kaikille 
soveltuvia liikuntavideoita, joissa 
pääsee liikkumaan liikunnan- 
ohjaajan ja vertaisohjaajan mal-
lin mukaan. Videoilla liikutaan 
mm. kuntonyrkkeillen, tanssien ja 
lihaskuntoa harjoittaen. Videot on 
toteutettu yhdessä Treenaa- 
kotona.comin kanssa. 

Vauhdikkaan arjen keskellä on hyvä muistaa, että kaikki päivän aikana 
tapahtuva liikkuminen auttaa saavuttamaan liikuntatavoitteen ja yllä-
pitää hyvinvointia ja jaksamista. Aktiivisesta arjesta kannattaa ottaa 
siis kaikki irti!



Kuva: UKK-Instituutti, Viikottainen liikkumisen suositus.
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Peli pähkinänkuoressa: 
• Vipinä-peli on noin neljä viikkoa 

kestävä hauska liikuntahaaste.

• Pelin aikana kotiyhteisön jäsenet 
harrastavat mahdollisimman pal-
jon liikuntaa.

• Vipi-Siili etenee pelilaudalla aina 
liikuntasuorituksen päätteeksi.

• Päivän liikuntatehtävän voi määrä-
tä itse tai valita valmiin tehtävän-
materiaalipankista. 

• Kun joukkue pääsee Vipinä-vuo-
ren huipulle, on aika juhlia suori-
tusta.

• Peliä voidaan pelata koko yhtei-
sön voimin tai yksilöpelinä, yhtenä tai 
useampana joukkueena.  
 
Lue tarkemmat ohjeet takasivuilta. 

Kohota kuntoasi ja kii-
peä Vipinä-vuoren 
huipulle!
Matkan varrella koh-
taat haasteita, joista 
selviät tsemppaamalla. 
Ole sinnikäs, huipulla 
sinua odottaa palkinto! 

Tarvikkeet:  
• pelilauta (lehden keskiaukeamalla) 

• pelinappulat ja peliohjeet (lehden 
takasivuilla) 

• Vipinän materiaalipankki (osoit-
teessa kvtuki57.fi/vipina) Miten Vipinä-peli tehtiin? 

Vipinä-peli on kehittynyt koko hank-
keen ajan ja jokaisessa kotiyhteisössä 
on kokeiltu hieman erilaista peliä.
Pelit on suunniteltu yksilöllisesti kotiyh-
teisön toiveiden pohjalta ja niissä on 
hyödynnetty asukkailta saatuja ideoita, 
teemoja ja eri liikuntamuotoja. Kehi-
tystyön ja kokemusten pohjalta luotiin 
tämän lehden versio pelistä, jonka voi 
ottaa käyttöön vaikka heti.
Jos haluatte, voitte myös valmistaa
oman pelin, kuten Vipinä-yksiköissä 
on tehty, erilaisia ideoita löytyy lehden 
sivulta 16. Pelin tekemisessä vain mie-
likuvitus on rajana.

 Pelaajamäärä:  1–20 
 Ikäsuositus:     0–100 
 Pelin kesto:     28 päivää
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Pysyvien elämäntapamuutosten suurin 
haaste on se, että ihminen palaa herkästi 
vanhoihin tuttuihin tapoihin. Ilmiö on tuttu 
monelle tipattoman tammikuun, kuukauden 
karkkilakon tai suurin tavoittein käynnisty-
neen kuntosaliharrastuksen aloittaneelle. 
Tietyn ajan jaksaa innostua, mutta uusista 
tavoista ei ehdi tulla haasteen aikana rutii-
nia. Liikunnan ja arjen aktiivisuuden ylläpi-
tämiseksi on tärkeää, että uusista hyväksi 
havaituista keinoista pidetään kiinni myös 
jatkossa. 

Mahdollisimman pian haasteen päätyttyä 
kannattaa päättää uudet tavoitteet ja sopia, 
milloin niihin palataan. Jos näyttää siltä, että 
into meinaa lopahtaa, Vipinä-pelin voi aloit-
taa uudelleen. Pelisääntöjen soveltamisesta 
on tehty helppoa. 

Vipinän materiaalipankin osiosta ”Vipinän 
jälkeen” löytyy runko tulevaisuuden suunni-
telmien laatimiseksi. Kysymysten pohdinnan 

LIIKUNTAMUUTOKSET PYSYVIKSI

ja uusien tavoitteiden asettamisen avulla on 
helpompaa sitoutua jatkossakin entistä lii-
kunnallisempaan arkeen.

Haastekuukauden päättävissä
Vipinä-bileissä kannattaa varata 
tuokio yhteiselle pohdinnalle.  

• Saavutettiinko tavoitteet?  

• Lisääntyikö liikunnan määrä?  

• Mikä oli mukavaa? Mistä 
emme pitäneet? 

• Löydettiinkö uusia tapoja liik-
kua? 

• Miltä liikunnan lisääminen 
tuntui? 

• Kuinka haluamme jatkaa? 

Vinkki: Liikuntaharrastus-
vastaava 

Jotta kotiyhteisön aktiivinen arki 
jatkuisi, yhteisö voi hyötyä liikunta-
harrastuksista vastaavan ohjaajan 
valitsemisesta. Tähän tehtävään 
valittu ohjaaja ottaa esimerkiksi 
vuodeksi kerrallaan vastuun ajan-
kohtaisen liikuntatiedon välittä-
misestä kotiyhteisön asukkaille. 
Näin ollen alueella tarjolla olevat 
liikuntamahdollisuudet tulevat pa-
remmin kaikkien tietoon ja uusia 
harrastuksia on helpompaa läh-
teä kokeilemaan. Usein tieto eri-
laisista liikuntamahdollisuuksista 
julkaistaan vain internetissä ja osa 
ihmisistä jää tiedon ulkopuolelle, 
siksi on tärkeää, että tiedon kulku 
yhteisössä varmistetaan. Näin tu-
kea tarvitsevien henkilöiden mah-
dollisuus liikuntaan ja siihen liitty-
vään päätöksentekoon lisääntyy. 
Asukkaiden keskuudesta voi löytyä 
innokas henkilö liikuntaharrastus-
vastaavan pariksi.
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PELIT JA BILEET

Erilaisia Vipinä-pelejä

Elmeri-kodin pelissä kerättiin itsemaa-
lattuja pyykkipoikia pyykkinaruille tuo-
maan näkyväksi kuukauden liikunta-
suoritukset.

Villa Kapteenin pelissä liikuntasuori-
tuksilla oli tarkoitus edetä ryhmäko-
dista Turun katuja pitkin aina Turun 
linnaan asti!

Majakan asuntoryhmässä miehet 
kisailivat naisia vastaan. Joukkueet 
lähtivät liikkeelle eri suunnista Saaris-
tomerellä sijaitsevista majakoista. 

Kytösavun porukan pelissä Seinäjo-
ella oltiin tietysti tanssilattialla Tango-
markkinoiden hengessä! 

Jos haluatte, voitte valmistaa oman pelin, 
kuten Vipinä-yksiköissä on tehty. Pelin te-
kemisessä vain mielikuvitus on rajana. Ota 
halutessasi mallia seuraavista peleistä.
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Vipinä-bileet 
Vipinä-peli huipentuu yhteisön omiin Vipi-
nä-bileisiin, joissa juhlitaan yhteistä saavu-
tusta. Bileiden ohjelma on vapaasti pelaajien 
päätettävissä. Tässä esimerkkejä mukana 
olleiden yksiköiden bileistä.

Ritarinkannuslaiset kävivät bilereis-
sulla Helsingissä. Käynti pääkaupun-
gissa oli monelle ensimmäinen. Oh-
jelmassa oli käynti Korkeasaaressa, 
metrolla ja ratikalla ajelua, ulkoilua 
Taavetinpuistossa ja pitihän hampuri-
laisetkin syödä. Oli ihmeellinen, mutta 
ihana reissu.

Myllykaaren ja Kankurinkulman ko-
tiyhteisöjen yhteiseen juhlaan kuului 
muun muassa erilaisia hauskoja lii-
kuntarasteja, videojumppaa ja joraa-
mista. Hikistä, mutta hauskaa. 

Maununkadun päätösbileisiin oli kut-
suttu myös omaiset ja heitä tuli pai-
kalla ilahduttavan paljon. Pelattiin 
yhdessä erilaisia sisäpelejä ja kahvi-
pöydässä riitti tarinoita. Kunniakirjat 
jaettiin raikuvien suosionosoitusten 
saattelemana.  

Bileissä jaettiin yleensä myös niin sa-
nottu tsempparipalkinto haastekuun 
saavutuksista. Ryhmäkoti Solinan 
juhlissa palkintopokaalin vastaanotti 
Ari. Kakkukahvien lisäksi porukka sai 
nauttia henkeä salpaavasta valomiek-
kaesityksestä. 
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21.-22.1.2019, Kannus 
Junamatka myöhässä, perillä melkein tunti 
myöhässä. Vastaava ohjaaja oli vastassa 
Kannuksen asemalla. Kova pakkanen!

Paikalla oli kuusi asukasta ja kolme oh-
jaajaa. Pian huomattiin, että tunnelma oli 
leppoisan lupsakka. Kahvipannu laitettiin 
tulelle. Käytiin tutustumisrupattelu ja asuk-
kaat kertoivat itsestään, harrastuksistaan ja 
ryhmäkodistaan. Juotiin yhdessä iltakahvit 
ja päätettiin jatkaa tiistaina. 

Juttuja riitti ja huumoria näköjään viljel-
lään ”äijäköörissä” rutkasti. Eräs herra mm. 
taisi heittää, että Ystävänpäivän tansseissa 
ohjaajalla oli puujalka ja tanssi ei sujunut. 
Varsinaisia velikultia. 

Vierailumme päätteeksi kävelimme Rita-
rinkannuksesta juna-asemalle. Iloksem-
me saattajiksi lähtivät herrat E ja H. 
Potkukelkan kyytiin pääsi Janin 
tärkeä salkku. Ei ollut niin hie-
nossa ja turvallisessa kyy-
dissä ollutkaan.

TYÖNTEKIJÄN SILMIN

Vipinä-hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ensimmäinen valtakun-
nallinen kehittämishanke. Sen myötä pääsimme reissaamaan pitkin 
Suomea, tutustumaan eri paikkakuntiin ja ennen kaikkea toinen tois-
taan hurmaavimpiin kotiyhteisöihin. Uusissa paikoissa vierailu jännit-
tää kokeneitakin konkareita, mutta etelän vieraat otettiin aina kotoi-
sasti vastaan. Hauskoja tilanteita oli useita ja kommelluksiltakaan ei 
vältytty. Kokemukset ja havainnot kirjattiin Janin lokikirjaan, johon pää-
set kurkistamaan tässä kirjoituksessa.
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24.4.2019, Nokia 
Rakennettiin Vipinä-peli ryhmäkodin sei-
nälle. Peliratkaisuksi valittiin viime kerralla 
Näsinneula, eli tuttu näköalatorni naa-
purikaupungistaTampereelta. Peli tuotiin 
neljässä pahvisessa osassa Helsingistä 
kätevästi isossa Ikea-kassissa! Peli oli noin 
2 metriä korkea komistus.

Pelin ideana oli täyttää torni tarroilla ja 
nousta kohti näköalatasannetta. Se onnistui 
keräämällä erilaisia liikuntasuorituksia. Niitä 
olivat omat harrastukset, uusien lajien kokei-
lu, hyötyliikuntatuokiot ja aktiivisuusrannek-
keitten käyttö. Ja niin kuin aikaisemmissa 
peleissä, pelin aikana oli erilaisia välitehtä-
viä ja palkintoja.   

26.-27.6.2019, Kovero 
Janin aamuherätys oli tällä kertaa harvi-
naisen aikainen. Herätyskello oli laitettu 
herättämään klo 4:00.

Vipinä oli lähdössä lentäen Joensuuhun 
ja siitä eteenpäin Koverolle. Koverolle on 
Joensuusta matkaa noin kolme varttia. Saa-
tiin auto lainaksi ja ratin takana istui Annu. 
Lopulta pitkän hiekkatien päästä keskeltä 
metsäistä erämaata löytyivät Elma- ja El-
meri-kodit.

Aloitettiin yhteinen taival kokoontumal-
la Elmeri-kodin isoon, mutta hyvin kodik-
kaaseen olohuoneeseen. Huone on tosin 
hiukan alamitoitettu termi. Tilan sieluna 
toimii mahtava liuskekivitakka-uuni keittiön 
vieressä. 

Olimme ottaneet jumppahännät matkaan 
mukaan. Ajattelimme niiden olevan oiva juttu 

juuri Koverolle ja kyllä niin olikin. Hännistä 
pidettiin ja myös harjoituksista, joita niillä 
teimme. Herra E:n mielestä ne muistutti-
vat ”kiäärmettä”. Hyvin osuva mielenyhty-
mä.

Eläinhavaintoja: lampaita, suurikokoinen 
uroshirvi sekä karhunjätöksiä kasvimaal-
la!

On opittu, että tarkat ennakkoon tehdyt 
ohjelmat eivät välttämättä toteudu. Pitää jos-
kus ottaa kikka kolmoset käyttöön. Syynä 
tähän voi olla esimerkiksi se, että olemme 
tehneet liian monimutkaisia tehtäviä ja me-
netelmiä. Myös väen jaksaminen ja yht’äkki-
set tunteiden vuoristoradat aiheuttavat muu-
toksia suunnitelmiin. Tarkoitus oli olla myös 
ulkona, mutta ilma oli täynnä verenhimoisia 
itikoita ja jättiläismäisiä paarmoja.  

27.11.2019, Seinäjoki 
Kelit olivat Seinäjoella muuttuneet huonoik-
si ja lunta pyrytti. Päästiin paikalle parikym-
mentä minuuttia myöhässä. Matkustami-
nen avartaa, sanotaan, mutta tässä kelissä 
se oli jo melkein liikaa.

Seinäjoelle vietiin jumppakeppejä, hula-
vanne sekä Twister-peli. Ekstrayllätyksenä 
mukana oli Annun Savina-koira. Suosio oli 
taattua.  

24.9.2019, Lahti 
Vipinä suuntasi ensimmäistä kertaa kohti 
Lahtea ja uusia seikkailuita Annun autolla 
meikäläinen kyydissä. Pieni jännitys on 
aina päällä, mitä perillä odottaa? Miten 
meidät otetaan vastaan? Ensi tunnelmat 
kertovat yleensä paljon ja pohjustavat 
tulevaa.

Yli-Kölli on 19 asukkaan ”pikkukylä”. 
Mieleen tulee Asterixin gallialaiskylä. Paik-
ka sijaitsee kauniilla alueella Salpausseläl-
lä Vesijärven rannalla. Tehtiin Anna-Marin 
opastuksella tapaamiskierros muutama 
asukkaan luona.  
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29.10.2019, Turku
Turkuun oli suunniteltu 2-osainen peli, osit-
tain sen takia, että varsinainen pelilauta 
oli vielä valmistuksen alla Kallion toimis-
tolla. Turussa aloitettiin henkilökohtaisilla 
Vipinä-kuntokorteilla. Kun asukkaat saivat 
omaan kuntokorttiin viisi merkintää, he sai-
vat laittaa yhden tarran yhteiseen Turku-pe-
liin. Peli-asioiden lisäksi kokeiltiin ikivanhaa 
leikkiä ”Kala, perhonen vai lintu”, jossa piti 
etsiä piilotettua esinettä. Jännitys oli käsin 
kosketeltavaa, löytyykö esine vai ei…

4.2.2020, Sysmä 
Yllätys oli melkoinen, kun selvisi, että paikal-
le oli tullut myös paikallisen lehden toimittaja 
tekemään juttua Vipinästä ja Sysmän palve-
lutalon tulevasta yhteiselosta. Palvelutalon 
yhteydessä on uimahalli, kuntosali ja muita 
liikuntatiloja. Asukkailla on hyvin pullat uu-
nissa!  
 

Jan Törnblom
hanketyöntekijä
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Aina ei ole mahdollista poistua kotoa liikunnan vuoksi tai käyttää siihen paljon rahaa. Siksi 
kannattaa luoda liikunnan mahdollisuuksia kotiin, hankkia liikuntaan innostavia välineitä ja 
kartoittaa myös lähiympäristön mahdollisuudet. 

LIIKUNTAAN INNOSTAVAT TILAT JA VÄLINEET 

Omien tilojen hyödyntä-
minen 

Kotiyhteisöjen omat tilat sopivat usein 
monenlaiseen liikuntaan. Pienillä 
muokkauksilla ja uudelleenjärjeste-
lyillä olohuoneesta saadaan nopeasti 
jumppasali ja käytävät muuttuvat kei-
laukselle soveltuvaksi tilaksi. Portai-
kossa voi tehdä monenlaisia treenejä. 
Vaihtelevat ja monipuoliset harjoituk-
set pitävät yllä lihaskuntoa ja kehit-
tävät tasapainoa. Myös oma piha ja 
lähiympäristö kannattaa ottaa tehok-
kaasti käyttöön liikuntapaikkana. 

Tuttujen lajien soveltami-
nen

Tuttujen lajien soveltaminen kaikil-
le sopivaksi versioksi on nopeaa ja 
usein myös edullista. Esimerkiksi si-
säkeilaus on helppo toteuttaa vaikka-
pa tyhjien limupullojen avulla. Tuttuja 
heittolajeja kuten petankkia tai mölk-
kyä voi talviaikaan soveltaa pelatta-
vaksi vaikkapa numeroiduilla pulloilla 
ja hernepusseilla. 

Rutiinit
Rutiinien luominen madaltaa lii-

kuntakynnystä. Esimerkiksi korttelin 
kiertämisen ennen päivällistä, lempi-
sarjan mainostauolla tehtävän tauko-
jumpan tai tiettyyn arki-iltaan sovitun 
pihapeliturnauksen voi omaksua päi-
vittäisiksi tai viikoittaisiksi rutiineiksi. 

Lenkkikaverit
Jotkut meistä saa liikkeelle parhai-

ten toinen ihminen – tai eläin. Sopiva 
lenkkikaveri voi löytyä esimerkiksi 
oman asuinalueen sosiaalisesta me-
diasta tai vapaaehtoistoimijoita välit-
tävästä yhdistyksestä. Koiraystäviä 
voi löytää ottamalla yhteyttä paikalli-
seen Karvakaverit -toimintaan.

Edulliset välineet
Mikäli kotiyhteisönne kaipaa lisää 

liikuntavälineitä, kannattaa tehdä retki 
kierrätyskeskukseen tai kirpputorille. 
Niistä löytyy usein edullisesti vähän 
käytettyjä liikuntavälineitä. Osa kier-
rätyskeskuksista myös vuokraa eri-
laisia peli- ja liikuntasettejä, nykyään 
monesta kirjastostakin voi lainata esi-
merkiksi kävelysauvoja. Myös Malike 
ja Solia vuokraavat ulkoiluun sopivia 
apuvälineitä, joilla on mukavaa lähteä 
kokeilemaan vaikkapa pyöräilyä.  

Lisää vinkkejä Vipinän 
materiaalipankissa!
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Yleistä

VIPINÄ-PELIN OHJEET

Oranssireunainen pallo
pieni tehtävä

Punareunainen pallo
iso tehtävä 

Keltareunainen pallo
Vipinä-bileet tai muu palkinto 

• Peli alkaa vuoren juurelta ja päättyy 
huipulle.

• Peliä voi pelata yksin tai porukassa. 
Ohjeet kumpaankin versioon ovat seu-
raavalla sivulla.

• Seuraavaan palloon pääsee tekemällä 
päivän liikuntatehtävän.

• Pelissä saa tehdä yhden siirron 
päivässä.

• Päätä pelin alussa, mikä on vuoren hui-
pulla odottava palkinto.

• Ideoita palkintoon ja pelin soveltami-
seen löydät Vipinän materiaali- 
pankista.

Vipinää kinttuihin leikattavalla siilihahmolla!
Alla olevat leikattavat siilit toimivat pelissä nappulana/nappuloina. Mikä on suosikkisi?

Vipinä-pelilaudalla on kolmenlaisia palloja, 
joita pitkin edetään:



Versio 2 - Vipi-porukkapeli 

Tarvikkeet: 
Pelilauta, siilihahmo,”Vipin liikuntatehtävät” 
(löytyy materiaalipankista.) 

Valmistelut 
• Muodostakaa porukka, joka sitoutuu pelaa-

maan Vipinä-peliä kuukauden ajan. Leikat-
kaa siilihahmo pelinappulaksi.

• Sopikaa palkinnosta, jonka saatte, kun pää-
sette vuoren huipulle. 

• Tulosta ”Vipin liikuntatehtävät” materiaali-
pankista. 

Pelaaminen 
• Suorittakaa joka päivälle asetettu tehtävä. 

Jos vähintään puolet osallistujista suorittaa 
tehtävän, pääsette pelilaudalla eteenpäin. 
Muuten jatkakaa peliä samasta ruudusta 
seuraavana päivänä.

• Haasteen voi korvata myös harrastamalla 
30 minuuttia muuta liikuntaa.

• Kun pääsette vuoren huipulle, saatte ennal-
ta sovitun palkinnon. Onnea hyvästä suori-
tuksesta!

Versio 1 - Vipi-yksilöpeli 
Tarvikkeet: 

Pelilauta, siilihahmo, ”Vipin liikuntatehtävät” 
(löytyy materiaalipankista) 

Valmistelut 
• Leikkaa siilihahmo pelinappulaksi. 

• Päätä minkä palkinnon saat vuoren 
huipulla. 

• Etsi ”Vipin liikuntatehtävät” 
materiaalipankista.

Pelaaminen 
• Aloita vuoren juurelta.

• Etene yksi pallo päivässä.

• Oranssireunaisesta pallosta pääset seuraa-
vaan, kun liikut vähintään puoli tuntia.

• Punareunaisesta pallosta pääset seuraa-
vaan, kun teet Vipin liikuntatehtävän tai 
liikut tunnin.

• Voit pitää yhden lepopäivän viikossa.

• Kun pääset vuoren huipulle, saat palkintosi! 
Onnea hyvästä suorituksesta!


