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TÄHÄN OPPAASEEN ON KOOTTU 
PERUSTIETOA REUMATAUTEJA 
SAIRASTAVAN LIIKUNNASTA. 

OPAS ON TARKOITETTU 
KANNUSTUKSEKSI REUMASAIRAUKSIA 
SAIRASTAVALLE JA HÄNEN LÄHEISILLEEN 
SEKÄ LIIKUNTANEUVONNAN TUEKSI. 

TIEDOT OVAT YLEISLUONTEISIA. 
YKSILÖLLISIÄ OHJEITA JA NEUVOJA VOIT 
SAADA FYSIOTERAPEUTILTA ESIMERKIKSI 
OMASSA TERVEYSKESKUKSESSASI.

Säännöllinen liikunta on suotuisaa ihmisen 
terveydelle. Tutkimukset osoittavat sen vaikut-
tavan mm. sepelvaltimotaudin riskitekijöihin 
kuten verenpaineeseen ja veren rasva-arvoihin 
sekä mielenterveyteen. Terveysliikunnalla 
tarkoitetaan liikuntaa ja liikkumista, jonka ter-
veyshyöty on hyvä ja vaarat vähäisiä.

Ihminen on luotu liikkumaan. Monelle liikunta 
on myös sairauden hoitoa – yhtä tärkeää kuin 
muut hoitotavat. Liikunta on niin yleis- kuin 
täsmälääke, joka vaikuttaa niihin elimistön 
osiin, joita se kuormittaa. Liikunta on luonnolli-
nen ja välttämätön ärsyke elimistön rakentei-
den ja toimintojen säilymiselle ja kehittymiselle. 

Säännöllinen harjoittelu ja fyysisesti aktiivinen 
elämäntapa ylläpitävät nivelten terveyttä. 
Energiaa kuluttava fyysinen aktiivisuus ehkäi-
see myös lihomista ja sitä kautta nivelvaivoja. 

Reuma- ja muita tule-sairauksia sairastaessasi 
kestävyyskuntosi saattaa olla alhainen. Syynä 
lienee ainakin osaltaan kivun ja liikkumisen 
varovaisuuden alentama aktiivisuustaso. 
Alentuneesta hapenkuljetuselimistön kunnosta 
saattaa seurata myös väsymys, joka on tyypil-
listä esimerkiksi reumasairaille. Toisaalta myös 
tulokset kestävyyskunnon kohenemisessa 
tulevat esiin helposti. 

Liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parane-
miseen suuntautuva fyysinen harjoittelu tulisi 
aloittaa heti sairastumisen alkuvaiheessa ja sen 
tulisi kestää koko eliniän. Liikunnasta ei kuiten-
kaan kannata ottaa lisäpaineita. Parhaiten siitä 
hyödyt, kun löydät itsellesi ja elämääsi sopivat 
miellyttävät aktiivisuuden muodot. Hyvä seura 
kannustaa liikkumaan. Rohkaistu kysymään 
neuvoja ja ohjeita yksilöllisiin liikuntatarpeisiisi. 
Löydä oma tapasi liikkua.

LUKIJALLE
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NIVELREUMA
Nivelreumassa liikunnan tehtävänä on ylläpitää 
ja lisätä nivelten liikkuvuutta, lisätä lihasten 
voimaa ja rentoutta sekä säilyttää liiketaidot, 
tasapaino, fyysinen ja henkinen yleiskunto sekä 
omatoiminen selviytyminen. Lääkehoito ja lii-
kunta ehkäisevät yhdessä sairauden aiheutta-
mia haittoja. Raskaskin harjoittelu on turvallista 
hyvän hoitotasapainon ja lääkehoidon ansiosta 
eikä sen ole todettu lisäävän sairauden aktiivi-
suutta tai nivelvaurioita. 

Sairastaessasi nivelreumaa sinun tulisi opetella 
tunnistamaan sairautesi eri vaiheet. Kuu-
mottavat ja turvonneet nivelet, leposärky ja 
epänormaali väsymys saattavat olla merkkejä 
tulehdusvaiheesta. Tulehdusvaiheessa vähen-
nä liikunnan kuormittavuutta ja määrää ja anna 
elimistölle enemmän aikaa lepoon. Tulehdus-
vaiheessa yksilöllinen liikuntaohjelma on tär-
keä. Sitä noudattamalla voit säilyttää nivelten 
liikkuvuutta, lihaskuntoa ja toimintakykyä. 

Kun tulehdusvaihe on rauhoittunut, voit alkaa 
voimistaa erityisesti tulehtuneita niveliä ympä-
röiviä lihaksia. Tässä vähempioireisessa ns. kroo-
nisessa vaiheessa monipuolinen ja tehokas lii-
kunta on aiheellista. Siten varmistat, että taudin 
taas aktivoituessa on varantoa mistä ”huveta”. 
Akuuttiin vaiheeseen verrattuna harjoittelu on 
voimallisempaa lihasvoimia, kestävyyskuntoa, 
liiketaitoja ja tasapainoa kehittävää. 

Kannattaa huomioida, että etenkin lihasvoima-
harjoittelussa kehittyy helposti nivel- ja lihasoi-
reita, jotka menevät ohi muutamassa päivässä. 
Opettele erottamaan tulehduksesta aiheutuva 
nivelkipu ja harjoittelusta aiheutuva lihaskipu, 
jotta löydät oikean kuormitustason. Liikesuo-
rituksen aikana ja vähän sen jälkeen nivelessä 
saa tuntua kohtalaista kipua. Jos liikunta 
pahentaa niveltulehdustasi tai kipu nivelessä 
kestää seuraavaan päivään, kevennä liikunnan 
määrää ja kuormitusta. Kokeilemalla löydät 
itsellesi sopivimman tavan ja tehon liikkua.

Opettele tunnistamaan kehossasi sairautesi 
vaiheet. Aloita aina rauhallisesti ja lisää harjoit-
telun tehoa varovasti ja vähitellen.

Nivelreumaa sairastavalle sopivia liikuntalajeja 
ovat esimerkiksi kävely, sauvakävely, hiihto, 
pyöräily, soutu, tanssi, voimistelu, vesiliikunta, 
kuntosaliharjoittelu, rauhallinen sulkapallo ja 
pöytätennis. Liikunnassa tulee välttää virhe- ja 
ylikuormitusta sekä altistumista tapaturmille. 

Ennen tekonivel- ja puhdistusleikkauksia tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota leikattavan nivelen 
seudun lihasten lihaskuntoharjoitteluun. Hyvä 
lihaskunto nopeuttaa huomattavasti toipumista.

HUOMAA TÄMÄ

Käy nivelten liikeradat lävitse päivittäin. Sor-
mien koukistus nyrkkiin ja ranteen ojennus 
säilyttävät tarttumaotteen. Kyynärnivelen 
koukistus ja olkavarren kierrot pitävät yläraa-
jat toimintakykyisinä. Polvien koukistukset ja 
ojennukset ylläpitävät alaraajojen toimintaa. 
Aloita pienellä liikkeellä ja suurenna liikerataa 
vaikka toisen henkilön avustuksella tai jonkin 
sopivan apuvälineen esim. kuminauhan avul-
la. Liikerataharjoitteiden jälkeen voit käyttää 
kylmähoitoa ja voi olla hyvä tukea tulehtunut 
nivel virheasentojen ehkäisemiseksi. 

LASTENREUMA

Lastenreumaa sairastava lapsi pyrkii usein 
välttämään liikuntaa. Aamujäykkyyden aikana 
liikunta on erityisen hankalaa ja välttämätönkin 
liikkuminen tuottaa vaikeuksia. Toisaalta nivel-
tulehdus voi heikentää lapsen suorituskykyä 
leikeissä tai peleissä siinä määrin, ettei lapsi 
mielellään osallistu liikunnallisiin harrastuksiin. 

Sairauden rajoitukset voivat aiheuttaa ikäto-
vereiden kiusaamista ja vieraannuttaa lapsen 
entisestään liikuntaharrastuksista. Toisaalta 

Opettele tunnistamaan kehossasi 
sairautesi vaiheet. Aloita aina 

rauhallisesti ja lisää harjoittelun tehoa 
varovasti ja vähitellen.
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lapsen hyvä yleiskunto helpottaa sairauden 
oireita ja hyvin toimivat lihakset ovat perusta 
normaalille niveltoiminnalle. 

Liikunta on myös osa reumaa sairastavan 
lapsen sosiaalista elämää ja auttaa lasta 
kehittymään ikätovereidensa joukossa. Siksi 
myös lastenreumaa sairastavan tulisi omalta 
fysioterapeutilta saamansa jumppaohjelman 
lisäksi harrastaa muutakin liikuntaa.

Myös reumaa sairastavat lapset hyötyvät liik-
kuvuusharjoitteista, lihasvoimaharjoittelusta ja 
kestävyyskuntoharjoittelusta. Liikunnassa vah-
vistetaan erityisesti raajojen ja vartalon lihaksia 
(erityisesti ojentajien). On tärkeää ”avata” 
tulehtuneitten nivelten liikeradat. Liikunta ei 
saa aiheuttaa lapselle missään vaiheessa kipua 
eikä olla pakonomaista. 

Useimmille reumaa sairastaville lapsille sopii 
pyöräily. Pyörän satula tulee säätää niin, että 
polvi ja nilkka ojentuvat ajaessa. Uinti sopii myös 
erinomaisesti. Hiihto on suositeltavaa ja useim-
mille laskettelukin sallittua. Kannattaa kokeilla 
eri liikuntalajeja ja poimia niistä sopivat. 

HUOMAA TÄMÄ

Lapsen omat mieltymykset ovat mukavan ja 
pysyvän liikuntaharrastuksen ja liikunnalli-
sen elämäntavan peruspilari. 

SELKÄRANKAREUMA

Selkärankareumaa sairastavalla liikunnan 
tehtävänä on säilyttää ryhti, kaularangan kier-
toliikkeet, selkärangan liikkuvuus, rintakehän 
hengityslaajuus sekä olka-, lonkka- ja polvi-
nivelten liikkuvuus. Varsinkin taudin alkuvai-
heessa säännöllinen liikunta fysioterapeutin 
antamien yksilöllisten liikeohjeitten mukaan 
estää tehokkaasti oireiden pahenemista ja 
selän jäykistymistä. 

Rajoituksia ei ole. Liikunta pitää ryhdin hyvänä 
ja selkärangan joustavana. Sairauden kannalta 
pahinta on liikkumattomuus. Tämän vuoksi 
kannattaa voimistella ja liikkua mahdollisim-
man paljon, mieluiten joka päivä. 

Selkärankareumaa sairastavalle sopivia liikun-
talajeja ovat mm. voimistelu, kuntosaliharjoit-
telu, uinti, tanssi, kävely, sauvakävely, hiihto ja 
pyöräily asennossa, joka ei ole liian kumara.

HUOMAA TÄMÄ

Selkä tulisi ojentaa ainakin kerran päivässä 
täysin suoraksi. Ojennuksen voi helposti tar-
kistaa seisomalla kantapäät seinää vasten 
ja ojentamalla takaraivon seinään kiinni. Jos 
takaraivon saamisessa seinään alkaa olla 
vaikeuksia, on syytä hakeutua tehostettuun 
fysioterapeutin ohjaamaan liikehoitoon. 
Alkavat liikerajoitukset ovat hälytysmerkki. 
Myös rintakehän liike voi jäykistyä ja sen 
vuoksi on syytä harjoitella myös syvään 
hengittämistä päivittäin.

Ryhtiharjoitus: Ojentaudu seinää vasten, 
katso suoraan eteenpäin. Tarkista, että kan-
tapäät, pohkeet, hartiat ja pää ovat kiinni 
seinässä.

Hengitysharjoitus:  Laita rintakehäsi ympäri 
pyyherulla tai vastuskuminauha. Vastusta 
rullan/nauhan alulla sisäänhengitystä ja 
tehosta uloshengitystä.

FIBROMYALGIA

Fibromyalgia on moninaisin oirein ilmenevä ei-
tulehduksellinen oireyhtymä, jolle on ominais-
ta pitkäaikainen, laaja-alainen ja vaihteleva, 
tyypillisiin kipupisteisiin paikallistuva kipu. 
Muita oireita voivat olla esimerkiksi uniongel-
mat, väsymys, nivelten kiputilat ja mielialan 
vaihtelut. 

Fibromyalgiaa sairastavalle sopii reipas aerobi-
nen liikunta, joka hapettaa kudokset, hen-
gästyttää ja hikoiluttaa. Fyysisen harjoittelun 
aloitus saattaa olla tuskallista, koska harjoit-
telu useimmiten aluksi pahentaa oireita. Se on 
normaali fysiologinen reaktio. 

Fyysinen harjoittelu on pitkä prosessi. Alussa 
kivut saattavat harjoittelun vuoksi pahentua 
hetkellisesti. Kannattaa jatkaa sitkeästi, sillä 
liikunnan avulla saat lievitettyä kipujasi ja 
paran nettua toimintakykyäsi. Lihasvoimahar-

Lapsen omat mieltymykset ovat 
mukavan ja pysyvän liikuntaharrastuksen 
ja liikunnallisen elämäntavan peruspilari. 



98

joittelulla voit saada vähennettyä kipupisteide-
si määrää ja nostettua kipukynnystäsi.

Fyysisen kunnon kohennus parantaa lihasve-
renkiertoa. Pitkäkestoinen liikuntasuoritus va-
pauttaa verenkiertoon mielihyvää aiheuttavia 
välittäjäaineita, endorfiineja, jotka lievittävät 
kipua. Säännöllinen liikunta lisää unen kestoa 
ja kohentaa sen laatua. Liikunta kannattaa 
ajoittaa ennen nukkumaanmenoa niin, että 
rauhoittumiseen jää tarpeeksi aikaa.

Kehonhallintaa ja kehotietoisuutta kannattaa 
opetella esimerkiksi fysioterapeutin ohjaukses-
sa. Liikkuessa kannattaa keskittyä löytämään 
hyviä tuntemuksia, sillä huomio kiinnittyy hel-
posti kipuun ja sen jokapäiväisen elämän rajoi-
tuksiin. Ajattele: minä pystyn. Kävely- ym. lenkin 
jälkeen kannattaa ottaa tavaksi venytellä, mikä 
voi lievittää fyysisestä aktiivisuudesta seuraavia 
lihaskipuja. Samoin monet kokevat hyötyvänsä 
kylmästä suihkusta harjoittelun jälkeen.

Ohjattu ryhmäliikunta on fibromyalgiaa sairas-
taville hyödyllinen tapa aloittaa aerobinen har-
joittelu ja liikunnallinen elämäntapa. Harjoittelu 
voi sisältää esimerkiksi venyttelyä, kehonhuol-
toa, rentoutumismenetelmiä tai sauvakävelyä. 
Kun yhdistät oman sairauden asiantuntijuutesi 
fyysisiin harjoituksiin, saat ajan myötä myöntei-
siä vaikutuksia, jotka kannustavat jatkamaan. 

Hyviä lajeja ovat reipas kävely, sauvakävely, 
hölkkä, pyöräily, hiihto, tanssi, kuntosaliharjoitte-
lu, kehonhuolto, venyttely, vesivoimistelu ja uinti, 
jopa avantouinti.

HUOMAA TÄMÄ

Valitse itsellesi mieluisa harjoittelumuoto, jon-
ka jatkamiseen sinun on helppo motivoitua. 

Liiku reippaasti vähintään kolmesti vii-
kossa vähintään puoli tuntia kerrallaan 
kunnolla hengästyen, jolloin sydämen syke 

on 70-80 % maksimisykkeestä (laskennal-
linen maksimisyke = 220-ikä vuosina)

Aloita harjoittelu rauhallisesti ja lisää harjoit-
telun tehoa ja määriä varovasti.

NIVELRIKKO

Nivelrikko on yleisin kovalle rasitukselle joutu-
vissa nivelissä kuten lonkka-, polvi- ja isovar-
paan tyvinivelissä sekä lannerangassa. Yleisiä 
ovat myös olka-, kyynär- ja sorminivelten 
nivelrikot. Nivelrikko on sairaus, jonka seurauk-
sena nivelrusto rappeutuu ja nivelväli kaventuu. 
Sairauden edetessä nivelen liikkuvuus heikke-
nee, lihakset kiristyvät ja nivel kipeytyy.

Liikunnan tarkoituksena on vahvistaa kuluneen 
nivelen ympärillä olevia lihaksia. Hyväkuntoi-
set, vahvat lihakset tukevat kulunutta niveltä. 
Lihastasapainon ja ryhdin kehittyessä myös 
tukirangan kuormitus vähenee. Jos nivelrikko 
on polvessa, liikunnan tulee vahvistaa polven ja 
lonkan ojentajalihaksia. 

Liikkuvuusharjoittelulla voit ylläpitää ja 
parantaa nivelten ja lihasten liikkuvuutta. 
Liikkuvuusharjoittelu toteutetaan venyttelyn, 
keppijumpan ja erilaisten voimisteluliikkeiden 
keinoin. Myös jooga ja pilates ovat liikkuvuutta, 
kehonhallintaa sekä staattista lihasvoimaa 
parantavia liikuntamuotoja.

Harrastettavan liikunnan tulee säilyttää ja 
lisätä lihasvoimaa ja liikelaajuutta, mutta se ei 
saa kuormittaa liian voimakkaasti eikä aihe-
uttaa voimakkaita tärähdyksiä. Ellei nivelrikko 
ole vaikea, on kohtuullisen liikunnan osoitettu 
hidastavan nivelrikon kehitystä.

HUOMAA TÄMÄ

Hyviä lajeja ovat uinti, pyöräily ja vesijuoksu. 
Myös kuntosaliharjoitteet, hiihto ja kävely 

Aloita aina rauhallisesti ja lisää 
harjoittelun tehoa ja määriä 

varovasti ja vähitellen.
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tarvittaessa pehmeäpohjaisilla kengillä jous-
tavassa maastossa ovat yleensä sopivia.

Tee liikkeet rauhallisesti niin laajoina kuin 
pystyt, jolloin saat parhaan hyödyn myös 
liikeratojen säilymisen kannalta.

OSTEOPOROOSI

Tutkimusten mukaan liikunta voi lisätä luun 
tiheyttä, hidastaa iän mukana tapahtuvaa luun 
menetystä, pysäyttää tai hidastaa ainakin lyhyt-
vaikutteisesti vaihdevuosien jälkeen kiihtyvää 
luun menetystä sekä ehkäistä luunmurtumia. 

Säännöllinen ja monipuolinen liikuntakuormi-
tus on välttämätöntä luuston hyvinvoinnille. 
Luusto, jota ei kuormiteta riittävästi, erityisesti 
pituuskasvun aikana, jää hentorakenteiseksi. 
Myös aikuisiällä vakava vamma tai sairaus, 
johon liittyy pitkä vuodelepo tai liikkumatto-
muus, voi haurastuttaa luita merkittävästi. 

Jos lihasten toimintakyky ja liikuntatottumukset 
eivät palaudu entiselle tasolleen, luukato voi 
jäädä pysyväksi. Ihmisellä on käytössään hieno 
luiden ja lihasten muodostama liikkumiskoneis-
to, jota tulisi käyttää tarkoitukseensa riittävästi 
ja säännöllisesti jo pienestä pitäen – luuston 
kunnosta huolehtiminen on elinikäinen tehtävä.

Luuston kannalta tehokkaimpia ovat erit-
täin voimakkaasti päivittäin tehtävät luustoa 
kuormittavat liikkeet. Käytännössä tehokkaita 
harjoitusmuotoja ovat kuntosaliharjoittelu ja 
muut lihasvoimaa kasvattavat harjoitukset. 
Voimankäytön kannalta matalatehoiset liikun-
tamuodot kuten juoksu, kävely ja hiihto eivät ole 
yhtä tehokkaita, mutta riittävän pitkäkestoisina 
nekin voivat pitää yllä tai kehittää luun tiheyttä. 

Rytmiset, nopeatempoiset ja monipuoliset 
voimistelu- ja tanssimuodot (esim. zumba) ja 
mailapelit aiheuttavat suhteellisen voimak-
kaita ja äkillisiä luuston kuormituksia. Ne ovat 
tehokkaita luuston terveyden kannalta. 

Liikunnan tulisi olla vauhdiltaan kohtalaista ja 
ottaa huomioon liikkujan kyvyt ja tuntemukset. 
Harjoittelun tulisi olla nousujohteista, mutta 
voimakkaita ponnistuksia ja repiviä liikkeitä on 
vältettävä. Turvallisuus on ensisijainen asia.

LIIKUNTASUOSITUKSEN ESIMERKKIVIIKKO REUMA-  
JA TULE-SAIRAUKSIA SAIRASTAVALLE
SUUNNITTELE VIIKOITTAINEN LIIKUNTA-ANNOKSESI LÄHTÖTASOSI PERUSTEELLA. 
HYVÄNÄ TAVOITETASONA ON SEURAAVA VIIKKOANNOS:

KESTÄVYYSLIIKUNTAA

• Hengästyen ja hikoillen lähes päivittäin 3–5 
kertaa viikossa = 1 h 30 min–5 h viikossa

• Voit koota annoksen vähintään 15 minuutin 
kerta-annoksista

• Vältä iskuja, tärähtelyä sekä nopeita suun-
nanmuutoksia sisältäviä liikuntamuotoja (to-
sin luustoa vahvistaessa juuri näitä tarvitaan!)

• Kiinnitä huomiota hyviin jalkineisiin.
• Suosi vesiliikuntaa.

LIIKKUVUUSHARJOITTELUA

• Venyttele liikuntakertojen yhteydessä, kuor-
mitettuihin lihasryhmiin painottuen.

• Venyttely ylläpitää nivelten liikkuvuutta sekä 
toimintakykyä.

• Vältä kipua, äärivenytyksiä sekä pitkiä vipu-
varsia venytellessäsi.

LIHASKUNTOHARJOITTELUA

• 1–2 kertaa viikossa toimintakykyä ylläpitäviä 
liikkeitä painottaen

• Vältä kipua ja nivelten yliojentumista sekä 
ääriasentoja.

• Kiinnitä huomiota hyvää ryhtiin, suoritustek-
niikkaan sekä rauhallisen suoritustempoon.

• Rauhallinen alkulämmittely ja loppuverryttely 
n. 10 min

• 6–8 liikettä kerrallaan, 12–20 toistoa per 
sarja

• Aluksi 2 kierrosta tai sarjaa, myöhemmin 3–4 
kierrosta tai sarjaa

HUOMAA TÄMÄ

Hyppely on tehokkainta luuliikuntaa, mutta 
myös lajit, joissa luihin kohdistuu vääntö-
voimaa, mm. kuntosaliharjoittelu, tanssi ja 
mailapelit vahvistavat luita.

KYSY LIIKUNNASTA

Suomen Reumaliiton jäsenyhdistykset järjes-
tävät monipuolista liikuntaa. Kunnat järjestä-
vät kuntoutusryhmiä terveyskeskuksissa ja 
kunnan liikuntatoimi järjestää reuma- ja muille 
tuki- ja liikuntaelinsairaille sopivaa liikuntaa eri-
tyisryhmien liikuntana. Kysy liikuntaneuvontaa 
omasta kunnastasi! 

Suomen Reumaliiton liikuntasuunnittelijalta 
saat tietoa ja opastusta liikuntaan liittyvissä 
asioissa. Verkosta löydät jumppaohjeita: 

www.reumaliitto.fi/jarjestopalvelut/ 
jarjestotoiminta/liikunta/

Pidetään yhteyttä!

 
Liikuntaterveisin,  
Tinja

Tinja Saarela, liikuntasuunnittelija 
puh. 040 821 5567 
tinja.saarela@reumaliitto.fi
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C

D

KAMPAAMINEN

1Seiso suorassa. Vie 
toinen käsi pään yli kuin 

kampaisit hiuksia. Vie käsi niin 
pitkälle niskan taakse kuin 
saat.

NIVELYSTÄVÄLLINEN   JUMPPA
KIINNITÄ HUOMIOTA HYVÄÄN RYHTIIN, SUORITUSTEKNIIKKAAN 
SEKÄ RAUHALLISEEN SUORITUSTEMPOON.

VÄLTÄ KIPUA JA NIVELTEN YLIOJENTUMISTA  
SEKÄ ÄÄRIASENTOJA. 

TEE ALUKSI KAKSI KIERROSTA TAI SARJAA, KUNNON 
KOHENTUESSA KOLME–NELJÄ KIERROSTA TAI SARJAA. 

OTA LANTIONLEVYINEN HAARA-ASENTO. POLVET  
SAAVAT OLLA HIEMAN KOUKUSSA. 

ALKULÄMMITTELYKSI SOPII TANSSI. ASKELLA JA HEILUTTELE 
RAAJOJA NIIN, ETTÄ LIHAKSET LÄMPIÄVÄT JA HENGÄSTYT  
NOIN 10 MINUUTIN AJAN. 

Tee jokaista liikettä rauhallisesti 10–20 kertaa.  
Tee liikkeet molemmilla käsillä tai jaloilla.

A HEI, HEI -KÄÄNTÖ 

1Laita olkavarret 
vaakatasoon kuvan 

mukaisesti, oikea  
käsi osoittaa ylös ja  
vasen alas.

2 Käännä vasen käsi 
osoittamaan  

alaspäin ja oikea  
ylöspäin. 

Huom! Pidä olkavarret  
koko ajan vaakatasossa.

RANTEIDEN NOTKISTUS

1Ojenna kädet  
eteenpäin.

2 Taivuta vasen ranne 
ylöspäin ja oikea alaspäin.

3Taivuta vasen ranne 
alaspäin ja oikea ylöspäin.

B HYVÄÄ HUOMENTA

1Ota avuksi pyyherulla, 
keppi, harjan varsi tai 

naru. Vie apuvälineesi niskan 
taakse yläselän lihasten 
päälle. 

2Taivuta ylävartaloa 
hitaasti eteenpäin 

niin alas, että selkäsi on 
lattiansuuntainen

3 Ojentaudu  
jälleen ylös. 

Huom! Liike tapahtuu 
ainoastaan lonkassa, jalat 
pysyvät paikoillaan. Pidä 
katse koko ajan suunnattuna 
eteenpäin.
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LOPPUVENYTTELY

OLKASEUDUN VENYTYS

1Laita oikea käsi 
vasemmalle 

olkapäälle kuvan 
mukaisesti. Tartu 
vasemmalla kädellä 
oikeasta kyynärpäästä.

2 Vedä kyynär
päätä itse

si suuntaan 
kunnes tunnet 
kunnon veny
tystä oikeas
sa olkavarres
sa ja olkapään 
seudulla. Pidä 
hetki.

ASKELKYYKKY  

1Seiso suorana. Siirrä 
toinen jalka askeleen 

verran taakse.

2 Koukista polvia ja 
laskeudu suoraan 

alaspäin.

3 Ponnista takaisin 
lähtöasentoon. Tee sama 

toisella jalalla.

Huom! Pidä polvet suorassa 
linjassa jalkaterän kanssa ja 
selkä koko ajan ryhdikkäänä.

VATSALIHAKSET   

1 Vie apuvälineesi niskan 
taakse. 

2 Kurota oikea polvi ja vasen 
kyynärpää kohti toisiaan. 

Huom! Voit tehdä liikkeen 
myös selinmakuulla.

KÄSI ETEEN JA TAAKSE

1Ojenna toinen käsi eteen 
ja vie toinen taakse kuten 

kuvassa. 

2Vedä edessä oleva käsi  
taakse ja työnnä toinen 

käsi suoraksi eteen.

Jumppaohjeet: Tinja Saarela  
Kuvat: Kimmo Brandt Malli: Seija Karinkanta
Lisää jumppaohjeita: www.reumaliitto.fi

SEIJAN VIESTI

LÖYDÄ OMA MIELILAJISI
Seija Karinkanta on sairastanut nivelreumaa 
vuodesta 1993 lähtien. Hän hoitaa päivittäisen 
liikuntansa työmatkapyöräilyllä. Seija hank-
ki sähköavusteisen pyörän työmatkojensa 
kulkupeliksi muutama vuosi sitten pyöräiltyään 
aiemmin tavallisella pyörällä.

Sähköpyörän etuna on, että se vapauttaa 
liikkumaan myös silloin, jos tavallinen pyörä on 
liian raskas polkea. Pyöräily on vaivatonta, kun 

työmatka-ajon jälkeen ei tarvitse suihkutella ja 
vaihtaa vaatteita. 

Seija pitää kuntoaan pyöräilyn lisäksi yllä 
harrastamalla tanssillista voimistelua, zumbaa, 
lihashuoltoa ja arkiliikuntaa.

”Liikunnasta saan voimaa ja piristystä arkeen. 
Ryhmäliikunnassa tapaa myös ystäviä. Kannat-
taa etsiä itselleen mieluisa laji”, Seija kannustaa.

Kannattaa 
etsiä itselleen 
mieluisa laji.

SEIJA

TAKAREIDEN VENYTYS 

1 Siirrä toinen  
jalka eteen  

päin.

2Taivuta ylä 
vartaloa  

eteenpäin,  
kunnes tunnet  
kunnon veny 
tystä reiden  
takaosassa.

Huom!  Pidä selkä 
suorana. Ajattele, että 
lonkassasi on sarana.  

POHKEEN VENYTYS

1 Siirrä toinen  
jalka taakse ja 

paina kantapää 
lattiaan.  

Huom!  
Venytystä  
tehostaa, jos 
koukistat  
edessä  
olevaa  
polvea.
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www.reumaliitto.fi

www.facebook.com/suomenreumaliitto

Ryhmäliikunnassa 
tapaa myös 
ystäviä.

SEIJA


