
Alkulämmittely

Alkulämmittelyn aikana kroppa saadaan heräteltyä ja lihakset 
lämmiteltyä ennen harjoitteiden tekoa tai lenkille lähtöä. 
Alkulämmittely lisää keskittymistä, herättelee kroppaa ja aktivoi 
parempaan vireystilaan. Myös ryhmän jäsenet tulevat toisilleen 
tutuiksi alkulämmittelyn aikana.

Ideoita alkulämmittelyyn

✓ Kantapäät yhteen

Kerätään porukka lähelle ja osallistujat kulkevat ympäriinsä. 
Ohjaaja huutaa numeron ja jonkin kehonosan esimerkiksi 5 
kantapäätä! Osallistujien on mahdollisimman nopeasti 
saatava muodostettua ryhmiä, joissa on 5 kantapäätä 
yhdessä. Esimerkiksi 3 henkilöä, joilla kahdella 2 kantapäätä 
koskettaa toisiaan ja yhdellä yksi. Tai 5 henkilöä joilla kaikilla 
yksi kantapää koskettaa toisiaan. Numeroita ja kehonosia voi 
myös yhdistää. Esimerkiksi 2 kantapäätä ja 3 kyynärpäätä! 

✓ Maa - meri - laiva

Tässä liikkeeksi voi sopia minkä vaan liikkeen, mutta 
esimerkiksi: maa on kyykky, meri on kun seisotaan suorassa 
ja kädet sivuille ojennettuna, laiva on kun noustaan varpaille 
ja kädet kurkotetaan ylös. Ohjaaja huutaa vuorotellen maa, 
meri tai laiva ja osallistujat tekevät vastaavan liikkeen. 



Alkulämmittely

✓ Tasapainoilua

Osallistujat ottavat parin itselleen. Henkilöt seisovat yhdellä 
jalalla käsivarren mitan päässä toisistaan. He yrittävät 
kevyesti työntämällä horjuttaa paria eri kohdista eri suuntiin. 
Välillä vaihdetaan jalkaa ja toistetaan. 

✓ Jalat vetreiksi

Herätellään jalat - liikutaan edestakaisin n. 20 m matka

- ristiaskeljuoksu
- sivulaukka
- etenevä askelkyykky

✓ Kivi-paperi-sakset

Osallistujat ottavat itselleen parin ja parit asettuvat vastakkain 
keskimmäisen viivan eri puolille, noin 1 metrin etäisyydelle 
viivasta (eli 2 metrin etäisyydelle toisistaan). Ohjaajan 
merkistä parit pelaavat kivi-paperi-sakset, hävinnyt lähtee 
juoksemaan karkuun ja voittaja yrittää saada hävinneen 
kiinni. Jos hävinnyt ehtii takanaan olevan viivan taakse ennen 
kuin hänet saadaan kiinni, hän voittaa erän, jos hän jää kiinni 
ennen viivaa, on hän hävinnyt erän.
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Ennen aloitusta on sovittu, kumpaan reunaan päin parin 
voittaja siirtyy. Eli aina yhden pelin jälkeen hävinnyt jää 
paikalleen ja voittaja siirtyy uuden parin luo. Reunassa pelin 
voittanut siirtyy toiseen reunaan, josta hän saa itselleen 
uuden parin.

✓ Koordinaatioharjoitukset toimivat hyvin lajinomaisena 

alkulämmittelynä.

✓ Käytä rohkeasti mielikuvitustasi ja ideoi ryhmälle sopiva 

alkulämmittely!


