
Vipin liikuntavinkit  
 

Täältä löydät Vipinävuori-peliin liittyvät liikuntatehtävät. Tehtävien 
järjestystä voi vaihdella vapaasti. 

 

Voit pitää joka viikko yhden lepopäivän. Lepopäivänäkin on hyvä muistaa liikuskella 
kevyesti noin 30 minuuttia arjen askareiden ohessa. 

 

Ohjeissa mainitut Vipinän jumppavideot löydät Materiaalipankin osiosta 
2 viereisen siilikuvan alta. 

 

Yksilöpeli 

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. 

 

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 tahdissa. 
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 liikeisiin, niitä löytyy paljon internetistä. 

9. Katsokaa Vipinän jumppavideo ja jumpatkaa sen tahdissa. 

https://www.kvtuki57.fi/yhdistys/julkaisut/vipinapankki/liikuntaa-arkeen/treenivideot
https://www.kvtuki57.fi/yhdistys/julkaisut/vipinapankki/vipina-liikuntapeli


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 tahdissa. 
13. Lepopäivä. Muista liikkua päivän aikana kevyesti 30 min. 
14. Pihaolympialaiset. Järjestäkää omat olympialaiset ja valitkaa 3-5 eri lajia. Ideoita 

tähän saa Vipinän liikuntavihosta osiosta 2. 
15. Ilmasoitinorkesteri. Laittakaa hyvää musiikkia soimaan ja esittäkää soittavanne eri 

soittimia vuorotellen ja lopuksi yhdessä muodostaen bändin. 
16. Katsokaa Vipinän jumppavideo ja jumpatkaa sen tahdissa. 
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 tahdissa. 
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 tahdissa. 
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 tahdissa. 
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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