
RAPPURALLI
ohjeet



RAPPURALLI-OHJEET

Portaiden käveleminen on hyväksi terveydelle. 
Tiedätkö miksi?

Ota selvää rappurallilla.

OHJEET
- Etsi portaat talosta, jossa on useampi kerros
- Jokaisessa kerroksessa nosta kortti ja tee tehtävä
- Opit samalla, miksi portaita kannattaa kävellä
- Rappuralli on kivempaa yhdessä. Ota kaverit 
mukaan!
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PORTAIDEN NOUSU 
KOHOTTAA KUNTOA
Tiesitkö, että portaiden nousu on 

yhtä tehokasta kuin hölkkä?

 
Tee treeni paikallaan hölkäten
1) Tavallisesti hölkäten
2) Polvia ylös nostaen
3) Kantapäät kohti pakaraa
4) Pikajuoksua paikallaan
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PORTAIDEN NOUSU 
PARANTAA TASAPAINOA

Kun sinulla on hyvä tasapaino, 
pysyt pystyssä liukkaalla säällä.

 
Tee tasapainoharjoitus paikallaan seisten
1) Nouse varpaillesi 10 kertaa hitaasti.
2) Seiso yhdellä jalalla. Pyöritä samalla käsiä 
hitaasti pääsi ympäri. Vaihda jalkaa.
3) Seiso yhdellä jalalla. Heiluta ilmassa olevaa 
jalkaa eteen ja taakse hitaasti. Pidä kädet 
lantiolla. Vaihda jalkaa.
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PORRAS-TREENI TUNTUU 
REISISSÄ JA PAKAROISSA

Pidä reidet ja pakarat hyvässä kunnossa. 
Ne ovat isoimmat lihaksemme. 

 
Tee kyykky-treeni!
Laita jalat lantionlevyiseen asentoon
ja käy kyykyssä 10 kertaa.
Ota tarvittaessa tukea kaiteesta tai seinästä.
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PORRASKÄVELY ON 
TÄRKEÄÄ ARKILIIKUNTAA
Liikuntaharrastusten lisäksi päivän aikana 

pitää muutenkin olla aktiivinen. 
Jokainen askel on tärkeä!

 
Venyttele seisten
1) Etureidet - nosta kantapää pakaraan ja tartu 
nilkkaasi. Ota tarvittaessa tukea seinästä. Pidä 15 
sekuntia ja vaihda puolta
2) Takareidet - Seiso suorana ja taivuta eteenpäin. 
Yritä koskettaa varpaitasi.
3) Kyljet - Nosta oikea käsi ylös suoraksi ja nojaa 
vasemmalle. Pidä 15 sekuntia ja vaihda puolta.
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PORTAAT SOPIVAT 
MELKEIN KAIKILLE

Portaita voi kulkea melkein kaikki, jotka 
pystyvät kävelemään. Tahdin voi määrätä itse 

ja kerrosten välissä voi huilata.
 
Nouse seuraava porrasväli eri tavalla, esimerkiksi
- sivuttain
- takaperin
- kaksi askelmaa kerrallaan
- tanssien
 
Ole varovainen!
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PORTAAT OVAT 
MONIPUOLISET

Portaissa voi tehdä monipuolisen treenin, 
joka tuntuu muuallakin kuin jaloissa.

 
Kokeile voiko portaissa
- tehdä askelkyykkyä
- punnertaa
- hypätä tasajalkaa seuraavalla askelmalle
 
Ole varovainen!
 
 



RAPPURALLI
 



PORTAIDEN NOUSU 
HELPOTTAA HENGITTÄMISTÄ

Portaiden nousu hengästyttää. Se ei ole 
vaarallista. Liikunta lisää hapenottokykyä. 

Lopulta hengästyminen vähenee.
 
Hengitä syvään sisään ja ulos
Toista viisi kertaa
 
Vieläkö hengästyttää?
 



RAPPURALLI
 



PORTAIDEN NOUSU 
ON ILMAISTA JA NOPEAA
Sitä voi tehdä missä vaan pienellä vaivalla.

Hissin odotusajan voi käyttää helposti hyödyksi.

 
Käytä mielikuvitustasi. Miten portaissa kulkisi
- rokkitähti
- ankka
- hämähäkkimies
 
Kulje seuraavaan kerrokseen valitsemallasi tyylillä.


