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Vipinävuoripeli 

Vipinävuoripelissä haastetaan koko kotiyhteisö liikkumaan kuukauden 
ajan normaalia enemmän ja kokeilemaan uusia tapoja liikkua. 
Vipinäpelissä pelilauta on tärkeä, sillä sitä on tarkoitus pitää esillä 
koko pelin ajan, jotta jokainen voi seurata pelin etenemistä.  
 
Tarvitset 
Vipinävuoripelilaudan, siilihahmon, Vipin liikuntatehtävät 

Valmistelut 
Muodostakaa porukka, joka sitoutuu pelaamaan Vipinä-peliä 
kuukauden ajan. Leikatkaa siilihahmo pelinappulaksi. Sopikaa 
palkinnosta, jonka saatte, kun pääsette vuoren huipulle. 
 
Pelaaminen 

• Peli alkaa vuoren juurelta ja päättyy huipulle.  

• Suorittakaa joka päivälle asetettu tehtävä. Jos vähintään puolet osallistujista 
suorittaa tehtävän, pääsette pelilaudalla eteenpäin. Muuten jatkakaa peliä 
samasta ruudusta seuraavana päivänä, sillä kaikkien pitää tehdä päivän 
tehtävä uudestaan.  

• Pelissä saa tehdä yhden siirron päivässä. Seuraavaan palloon pääsee 
tekemällä päivän liikuntatehtävän. Haasteen voi korvata myös harrastamalla 
30 minuuttia muuta liikuntaa.  

• Kun pääsette vuoren huipulle, saatte ennalta sovitun palkinnon. 
 
Vipinä-pelilaudalla on kolmenlaisia palloja, joita pitkin edetään: 
 

Oranssireunainen pallo, pieni tehtävä 
 
Punareunainen pallo, iso tehtävä 
 
Keltareunainen pallo, Vipinä-bileet tai muu palkinto 
 

Mikäli haluatte haastaa porukkanne leikkimieliseen kilpailuun, voitte 
tehdä kaksi joukkuetta, joilla on kummallakin omanvärinen siili. 
Jokainen osallistuja voi myös ottaa tavoitteeksi omalle vuorelle 
kiipeämisen, jolloin kaikille tulostetaan oma vuori. (Lue ohje 
Vipinävuoren yksilöpeli) 

Joka viikko on yksi lepopäivä. Lepopäivänäkin on hyvä muistaa 
liikuskella kevyesti noin 30 minuuttia arjen askareiden ohessa. 

Ohjeissa mainitut Vipinän jumppavideot löydät Materiaalipankin 
osiosta Puntteihin vipinää. 
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Vipinävuoren tehtävät jokaiselle pelipäivälle (porukkapeli) 

1. Käykää kävelyllä tutulla lenkillä ja mitatkaa aikaa, kauanko lenkki kestää. 
2. Katsokaa Vipinä-jumppavideo ja jumpatkaa sen tahdissa. 
3. Tehkää kuntopiiri. Jokainen saa näyttää vuorotellen oman liikkeensä, jonka muut 
tekevät perässä. 
4. Etsikää kotiyhteisöstänne välineitä, joita voisi käyttää apuna jumpassa ja liikkukaa 
niiden kanssa. Tarkoitukseen sopivat esimerkiksi limupullo täytettynä vedellä tai 
tuoli,  
josta voi tehdä ylösnousuja. 
5. Katsokaa Vipinä-jumppavideo ja liikkukaa sen mukana. 
6. Lepopäivä, muista liikkua päivän aikana kevyesti 30 min. 
7. Kuvasuunnistus. Jakaantukaa kahteen tai useampaan ryhmään. Ensimmäinen 
ryhmä kiertää lähiympäristössä ja lähettää tutuista paikoista kuvia, seuraava ryhmä 
yrittää löytää samat paikat kuvien avulla. 
8. Tuolijumppa. Laittakaa taustalle mukavaa musiikkia ja tehkää 15 min tuolijumppa.  
Mikäli kaipaatte lisäideoita liikkeisiin, niitä löytyy paljon internetistä. 
9. Katsokaa Vipinän jumppavideo ja jumpatkaa sen mukana. 
10. Käykää yhdessä ulkoilemassa, mutta tällä kertaa liikkukaa lenkillä 
mahdollisimman monella tavalla. Voitte hiipiä, hyppiä yhdellä jalalla, tehdä isoja 
loikkia tai kävellä väärinpäin.  
11. Hyötyliikuntaa! Keksikää yhdessä erilaisia tapoja harrastaa hyötyliikuntaa 
(kuten mattojen tamppaus) ja sen jälkeen kokeilkaa niitä pantomiimina.  
12. Katsokaa Vipinän jumppavideo ja jumpatkaa sen mukana. 
13. Lepopäivä. Muista liikkua päivän aikana kevyesti 30 min.  
14. Pihaolympialaiset. Järjestäkää omat olympialaiset ja valitkaa 3-5 eri lajia. Ideoita 
tähän saa Vipinää puntteihin -oppaasta.  
15. Ilmasoitinorkesteri. Laittakaa hyvää musiikkia soimaan ja esittäkää soittavanne 
eri soittimia vuorotellen ja lopuksi tehkää bändi.  
16. Katsokaa Vipinän jumppavideo ja jumpatkaa sen mukana. 
17. Jumppaa mainostauoilla! Jos katsotte päivän aikana televisiota, nouskaa 
mainostauoilla tekemään pieni kävely tiloissanne ja pyöritelkää käsiä sekä nostelkaa 
jalkoja. Jumpan voi tehdä myös ennen päiväkahvia.  
18. Luontobongaus. Lähtekää yhdessä ulos ja etsikää erilaisia luonnosta löytyviä 
vuodenaikaan liittyviä merkkejä.  
19. Katsokaa Vipinän jumppavideo ja jumpatkaa sen mukana. 
20. Lepopäivä. Tavoitteena liikkua päivän aikana yhteensä 30 min omassa tahdissa.  
21. Tanssit. Järjestäkää viikonlopun kunniaksi omat tanssit tai disco. Siirtäkää 
huonekaluja niin, että mahdutte tanssimaan. Valitkaa kaikkien suosikkikappaleet 
soimaan ja laittakaa jalalla koreasti!  
22. Lenkki. Valitkaa pidempi reitti kuin ensimmäisellä viikolla ja katsokaa kellosta, 
kauanko tähän lenkkiin menee aikaa.  
23. Katsokaa Vipinän jumppavideo ja jumpatkaa sen mukana.  
24. Retki luontoon. Tehkää kävely metsässä ja ottakaa mukaan termospulloon kahvit 
tai muut juotavat.  
25. Venyttelypiiri. Jokainen saa näyttää vuorollaan jonkin venytyksen, jonka muut 
tekevät perässä.  
26. Katsokaa Vipinän jumppavideo ja jumpatkaa sen mukana.  
27. Kävelkää sama lenkki kuin 1. päivänä ja koittakaa kulkea lenkki nopeammin kuin 
ensimmäisellä kerralla. 
28. Järjestäkää yhteiset Vipinäbileet, jossa juhlitte onnistumistanne pelissä! 
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Vipinävuoren yksilöpeli  
 

Vipinävuoripeliä voi pelata myös yksilöpelinä. Ohjeet ovat muuten samat kuin 
porukkapelissä, mutta pelilaudan punaisten pallojen tehtävät tehdään tämän listan 
mukaan.  

1. Tee kävelyretki valokuvaamaan jotain sinulle tärkeää paikkaa.  
Kuvan voi napata vaikkapa kännykkäkameralla tai tavallisella kameralla. 
2. Lähde lenkille, jonka kesto on vähintään tunti. 
Etsi samalla vuodenajasta kertovia merkkejä. 
3. Lähde lenkille, josta osa kulkee pururadalla tai poluilla.  
Epätasainen alusta haastaa tasapainoasi. Jos sinulla on sauvakävelysauvat,  
ota ne lenkille mukaan. 
4. Kurkista lisää ideoita omaan peliisi porukkapelin vinkeistä. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tässä Vipi-siilejä pelimerkeiksi Vipinävuoripeliin.  
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Tee se itse -Vipinäpeli 
 
Jos Vipinävuoripeli ei innosta, voitte tehdä oman Vipinäpelin. Vipinäpeli on 
asumisyksikön oma leikkimielinen peli, jossa kaikki kannustavat toisiansa liikkumaan 
enemmän. Reiluun peliin kuuluu muutama hyvä periaate: emme suutu, emmekä 
huijaa ja osallistuminen on täysin vapaaehtoista. 
 
Jos rakennatte Vipinäpelin itse, voitte sopia säännöistäkin itse. Tässä on vinkkinä 
muutamia itse kehitettyjä pelilautoja, niitä on pelattu tässä alempana kirjoitetuilla 
säännöillä. Pelin tarkoitus on joko täyttää omaa kuntokorttia suorituksista saatavilla 
tarroilla tai täyttää yhteinen pelilauta tarroilla tai muilla merkeillä. Ota mittaamisen 
avuksi aktiivisuusranneke tai älypuhelin. 
 
  
1 Pallomeri, jossa jokainen laittoi tarran yhteisen pelilaudan syvenevään 
pallomereen. 
2 Pyykkinaru, jossa yksi suoritus oli yksi pyykkipoika narulla. 
3 Purkkivarasto, johon jokaisesta suorituksesta sai laittaa makaronin eri tavoin 
nimettyyn purkkiin. 
4 Kuntopuu, jossa jokainen laittoi omasta suorituksestaan lehden yhteiseen puuhun. 
4 Saarihyppely, jossa jokainen laittoi tarran yhteiselle pelilaudalle siten, että syntyi 
merimatka saarelta toiselle. 
5 Kaupunkikävely, jossa jokainen laittoi tarran yhteiselle pelilaudalle siten, että syntyi 
kävelyreitti. 
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Itse tehdyn Vipinäpelin säännöt 
 
 
Pelilautaan saa laittaa yhden tarran 
- jokaisesta hyötyliikuntatuokiosta, joka on kestänyt vähintään 10 minuuttia 

- jos aktiivirannekkeen mukaan päivässä on kertynyt yli 5000 askelta 

Pelilautaan saa laittaa kaksi tarraa 
- jokaisesta uudesta liikuntalajikokeilusta 

- jokaisesta pidemmästä liikuntakerrasta (esimerkiksi harrastukset tai pitkät 

kävelyt) 

Pelilautaan saa laittaa kolme tarraa 
- jos aktiivirannekkeen mukaan päivässä on kertynyt yli 10000 askelta 

Yksi pelaaja saa laittaa enintään kolme tarraa päivässä. Kun omaan kuntokorttiin 
saa viisi tarraa ja pääsee Vipinäsiilin kohdalle, voi laittaa yhden (1) tarran 
yhteiseen pelilautaan. 
 
Tarrat pitää omassa kortissa sijoittaa ruutuihin ja yhteisessä pelilaudassa 
peräkkäin niin, että tarrat hiukan koskettavat toisiaan. Sopikaa yhdessä, kuinka 
kauan pelaatte tai mikä on ”maali.” Jos yhteisö pääsee pelissä sovittuun paikkaan 
ennen kuin haastekuukausi tai sovittu aika loppuu, voi tulla samaa reittiä takaisin.  
Pelin aikana voi vastaan tulla yllätyksiä tai lisätehtäviä. Voitte sopia, että joistakin 
lisätehtävistä on mahdollista saada bonustarroja yhteiseen pelilautaan. 

 

 

 


