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Helikopteri
liike 1:

Seiso tai istu. Ota jumppahäntä 
toiseen käteen ja pyöritä sitä 
pään yläpuolella. Samalla voit 
myös kävellä, juosta tai hypellä. 
Pyöritä välillä toisellakin 
kädellä. Jumppahäntä voi olla 
joko pitkänä tai kaksinkerroin.

Leipuri
liike 3:

... sivulta toiselle. 
Kurota oikein 
pitkälle ja haasta 
tasapainosi!

Seiso tai istu. Ota 
jumppahännän 
molemmista 
päistä kiinni. 
Jumppahäntä on 
kaulin, jolla voit 
kaulita ylhäältä 
alas, eteen ja 
taakse...

Hiirenhäntä
liike 2:

Seiso tukevasti. Pyöritä 
jumppahäntää lattiaa 
pitkin. Hyppää tai askella 
narun yli, kun se tulee 
jalkojen kohdalle. Vaihda 
välillä pyörittävää kättä ja 
pyörityssuuntaa!
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Seiso jalat suorana. Ota 
jumppahännän molemmista 
päistä kiinni. Taivuta vartaloa ja 
vie kädet sekä häntä lattiaan. 
Liikuta käsiä eteenpäin 
vuorotahtiin nostellen (1). 

Vie kädet niin kauas kuin pystyt, pidä 
vatsa tiukkana (!). Liikuta sitten jalat 
vuorotahtiin askeltaen käsien luokse 
(2). Liiku eteenpäin tähän tyyliin kuin 
mittarimato!

Mittarimato
liike 4:

heippa, minä 

olen jumppis!

jumppaa minun 

ja ystäväni kanssa 

päivittäin.

sanoiko joku 

”pulla”?



Linnunpesä
liike 7:

Käy vatsamakuulle. Ota jumppahännän 
molemmista päistä kiinni. Pujota 
jumppahäntä lähelle nilkkoja. Polvet 
koukistaen ja selkää taakse taivuttaen 
muodosta ”linnunpesä” hännän ja 
vartalosi väliin.

Tukkipyörintä
liike 6:

Käy selinmakuulle. Ota jumppahännän 
molemmista päistä kiinni. Nosta kädet ylös 
pään yläpuolelle. Ojenna myös jalat suorisi. 
Lähde pyörimään kyljen kautta ympäri 
häntää ja alaraajoja pitkäksi venyttäen. 
Pyöri molempiin suuntiin. Muista varata 
riittävästi tilaa!

Vartalokaulin
liike 5:

Käy selinmakuulle vartalo suorana 
ja nosta kädet ylös jumppahäntää 
kiinni pidellen. Liikuta häntää kohti 
vyötäröä.

Jumppahännän ollessa vyötärön kohdalla, 
kohottaudu istumaan jalkoja koukistaen. 
Laskeudu koukkuistunnasta takaisin 
selinmakuulle.

oletpa 

reipas!

on kehitetty Satakunnan 
ammattikorkeakoulussa yhdessä Sampolan 
päivätoimintakeskuksen kanssa. Reumaliitto 

on ideoinut jumppahäntäharjoituksia 
reumasairauksia sairastaville yhteistyössä 

SAMK:in kanssa.

Nämä ohjeet on tehty lasten ja perheiden 
iloksi. Lisää ohjeita ja liikkeitä löydät 

Reumaliiton nettisivuilta. Lisäksi voit keksiä 
omia liikkeitäsi ja jakaa niitä somessa!

Jumppahäntä on trikookuteista punottu 
joustava kuntoiluväline. Siinä yhdistyvät 

jumppakuminauhan ja jumppakepin 
ominaisuudet. Jokainen Jumppahäntä on 
käsintehty ja materiaaliltaan kierrätettävä 

sekä pesunkestävä. Jumppahäntä soveltuu 
kaikenikäisille. Sen käytöllä voidaan pitää yllä 

tuki- ja liikuntaelinten terveyttä.

www.reumaliitto.fi

varo ettet törmää!


