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Mikä Rumble Roller?
Foam roller on alkaa viimein olemaan tuttu omatoimisen lihashuollon apuväline 
myös täällä Suomessa. Sitä näkee myytävänä jopa läheisessä supermarketissa ja 
netistä löytyy infoa ja kokemuksia sen käytöstä runsaasti myös suomenkielellä. 

Rumble Roller on foam rollerista kehittyneempi ja monipuolisempi versio. Lyhyesti 
sanottuna Rumble Roller on foam roller potensiin kaksi! Se erottuu jo aggressivisen 
ulkonäkönsä puolesta sen pinnalla olevien joustavien nappuloiden ansiosta. Tämän 
ansiosta sille on annettu lempinimiä kuten “telaketju” tai “traktorin rengas”. Nappu-
lat kuitenkin mahdollistavat entistä tarkemman ja tehokkaamman pehmytkudoksen 
käsittelyn tehden lihashuollosta näin selvästi tehokkaampaa. 

Rumble Rolleria on saatavana täysi- ja kompaktikokoisena sekä kahtena eri 
kovuutena. Eri malleista on tarkempaa tietoa viimeisillä sivuilla. Rumble Roller on 
patentoitu tuote. Kannattaa siis varmistaa ostotapahtumaa tehdessä, ettei kyseessä 
ole halpa kopio. 

Omatoiminen lihashuolto Rumble Rollerin avulla
Vuosikymmen takaperin lähes kaikki valmentajat, fysioterapeutit, urheilijat ja muut 
salilla käyjät olisivat katsoneet jo tavallista foam rolleria salin nurkassa hämmen-
tyneenä. “Mitä varten tuon? Mihin sitä käytetään?” Tänä päivänä melkein jokaiselta 
salilta löytyy jo sellainen. Rumble Roller on tällä hetkellä samassa murrosvaiheessa, 
mitä tavallinen foam roller oli muutama vuosi takaperin.

Rumble Rolleria käytetään aivan kuten foam rolleria. Erityisen hyvä se on elimistön 
valmistamiseen tulevaa treeniä varten ja vastaavasti palauttavan lihashuollon teke-
miseen esimerkiksi iltaisin päivän päätteeksi. Erityisen tehokkaan Rumble Rolleri-
sta ja omatoimisen lihashuollon apuvälineistä tekee mahdollisuus säännölliseen 
lihashuoltoon. Esimerkiksi hierojalla käyminen useammin kuin kerran viikossa ei ole 
monellekaan realistista. Sen sijaan Rumble Rolleria ja muita vastaavia välineitä voi 
käyttää vaikka monta kertaa päivässä.

Hyödyt
Mitä hyötyjä omatoimisesta tai terapeutin suorittamasta lihashuollosta voi saada? 
Seuraavassa on lueteltuna joitakin tavallisimpia havaittuja hyötyjä. 

•	 Lisääntynyt aktiivinen liikerata. Omatoiminen lihashuolto foam rolleria käyttäen 
lisäsi aktiivista liikerataa ilmanhaittavaikutuksia suorituskyvyssä (Sullivan ym. 
2013).

•	 Pehmytkudoksen ”laadun” parantaminen. Pehmytkudoksen laatu on hieman 
epämääräinen termi. Yleisesti sillä kuitenkin tarkoitetaan, että kudos on mahdol-
lisimman tasalaatuista, elastista ja siinä ei ole kipukohtia. Triggerpisteet, arpi-
kudos, adheesiot ja muut kipua tai arkuutta aiheuttavat kohdat ovat nimenomaan 
asioita, joita ei laadukkaasta pehmytkudoksesta löydy.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679629/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679629/
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•	 ”Avonaisemman” tuntuiset lihakset. Tämä on puhtaasti subjektiivinen ominaisuus, 
mutta moni tietää varmasti millainen olotila on vaikkapa hyvän hieronnan jälkeen. 
Liikkuminen tuntuu kevyeltä ja olo on rentoutunut. Omatoimisella lihashuollolla 
saadaan aikaan samoja vaikutuksia, kun se tehdään pidempikestoisesti. 

•	 Parantunut olotila. Jos jokin yksinkertaisesti tuntuu hyvälle lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä ja siitä ei seuraa negatiivisia sivuvaikutuksia, niin sen tekeminen on 
tuskin huono asia. Tämä pätee useimmissa tapauksissa niin omatoimiseen lihas-
huoltoon, venyttelyyn, joogaan tai vaikka voimaharjoitteluun. 

Käyttö – milloin ja miten? 
Lihashuoltoa on vaikea tehdä liikaa tai on ainakin turvallista olettaa, että hyvin 
harva lähtee sen kanssa liiallisuuksiin. Kuten lähes aina, lääkkeen ja myrkyn ero 
on annostuksessa. Tässä kohtaa voidaan kuitenkin olettaa, että  mahdollisesta 
liikakäytöstä aiheutuisi ongelmia. Puhun tässä kappaleessa yleisesti Rumble rollerin 
käytöstä asian yksinkertaistamiseksi. Samat asiat pätevät kuitenkin mihin tahansa 
välineeseen, oli se sitten foam roller, PVC-putken pätkä, yhteen teipatut tennispallot
tai The Stick.

Olen kuullut hyvin osuvan sanonnan liittyen foam rollereihin ja muiden vastaavien 
välineiden käyttöön:

                      ”Mitä enemmän se tuntuu, sitä enemmän sitä tarvitsee.”

Jos foam rollerin ensikosketus reiden ulkosyrjään tai leveään selkälihakseen saa 
haukkomaan happea, niin voit olla lähes varma, että hyödyt lihashuollon tekemis-
estä. Mahdollisesti kovankaan paineen tai kosketuksen ei pitäisi aiheuttaa kipua 
terveessä ja hyvälaatuinen pehmytkudoksessa. Tämä sanotaan totta kai sillä 
oletuksella, että alueella ei ole mitään muuta vammaa tai traumaa, mikä aiheuttaisi 
kipua. 

Miten?
Rumble rollerin käyttö voi ja todennäköisesti tuntuu aluksi jossakin määrin epä-
mukavalta tai kuten on osuvasti kuvailtu – ”makean kipeältä”. Tuntemukset eivät 
pitäisi olla kuitenkaan paljoakaan erilaiset verrattuna hierontaan. Haettu vaikutushan 
on lopulta hyvin samanlainen, ellei jopa täsmälleen sama. Lihashuollon tekeminen 
saa siis tuntua ajoittain epämukavalta, mutta suoranaista kipua se ei saa aiheuttaa.

Mistä tiedät, että milloin olet mennyt liian pitkälle? Hengityksestä! Se on ainoa linkki 
tahdonalaisen ja autonomisen hermoston välillä. Rumble Rolleria ja mitä tahansa 
kehonhuoltoa tehdessä hengitys toimii mittarina. Jos joudut hengittämään katkonais-
esti tai jopa pidättämään hengitystä, niin olet mennyt liian pitkälle. Hoidon aikana 
pitäisi pystyä rentoutumaan mahdollisimman hyvin. Oli kyseessä sitten hieronta,
venyttely tai omatoiminen lihashuolto, niin hengityksen tulisi tapahtua syvälle vat-
saan asti palleaa käyttäen. Jos tämä tuntuu aluksi vaikealta, niin erillisten hengitys-
harjoitusten tekeminen on erinomainen idea.
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Rullausten määrä voi vaihdella tarpeen ja käytettävissä olevan ajan mukaan pal-
jonkin. Noin 10 rullausta on hyvä minimimäärä. Mitä rauhallisemmassa tahdissa rul-
lausliikkeen tekee, sitä intensiivisempää se yleensä on. Ensinnäkin painetta ehtii ko-
hdistua siitä hyötyville alueille kauemmin ja lisäksi huomaat selvemmin mahdolliset 
triggerpisteet ja muut jumit. Rollerin pysäyttäminen tällaisen kohdalle joksikin aikaa 
(10-90 sekuntia) ja rauhassa hengittäminen on erityisen tehokas tekniikka. Ajattele, 
että annat tämän pehmytkudoksen aran kohdan ”sulaa” hengittämisen rytmissä.

Vielä muutama asia liittyen Rumblen ja foam rollerin käyttöön soveltuville kehon-
alueille. Yksinkertainen sääntö kuuluu: käsittele alueita, joissa on selvästi lihas-ku-
dosta. 

Vältä siis rullan käyttöä nivelien kohdassa ja alueilla, joissa on vain ”luuta ja nah-
kaa”. Hyvänä esimerkkinä voidaan ottaa vaikkapa säären etupuoli. 

Eli vielä tiivistettynä:

•	 Foam rollerin käytön ei pitäisi aiheuttaa varsinaista kipua.  Tuntemuksien tulisi 
olla korkeintaan ”makean kipeät”, kuten esimerkiksi hieronnassa.

•	 Käytä hengitystä mittarina! Syvä ja rauhallinen palleahengitys tulisi säilyttää koko 
ajan. 

•	 Älä rullaa alaselkää tai kohtia, joissa on vain ”luuta ja nahkaa”.

Milloin?
Alkuun suosittelen tekemään lihashuoltoa päivittäin. Se voi tapahtua treeniä ennen, 
treenin jälkeen, ennen venyttelyä tai omalla sessiolla, mikä on varattu pelkästään 
lihashuoltoa varten. Jos työ- tai asuintilanne sallii, niin ei ole laisinkaan huono idea 
pitää vaikkapa Rumble Rolleri esillä niin, että sitä voi käyttää pikaisesti parin
minuutin ajan kuin ohi mennen. Monelle on helppo tapa käyttää Rumble Rolleria 
esimerkiksi iltaisin tv:tä katsoessa. Tv:stä tulevaan ohjelmaan pystyy usein keskit-
tymään tarpeeksi hyvin samaan aikaan, joten tässä tulee lyötyä sopivasti kaksi
kärpästä samalla huitaisulla. 

Huipputason pikajuoksijat ovat suosineet kevyen hieronnan ottamista ennen treeniä 
jo vuosikymmenten ajan. Ei kuulosta kovin helpolta tai käytännölliseltä, ellet satu 
saamaan urheilusta toimeentuloasi. Tässä kohtaa Rumble Roller on äärimmäisen 
käytännöllinen apuväline. Ennen treeniä kannattaa käydä kaikki lihasryhmät ja 
kehonalueet läpi, jotka tulevat joutumaan rasitukselle. Erityistä huomiota kannattaa 
kiinnittää kireisiin ja arkoihin kohtiin. Näiden käsittely avaa liikeratoja ja parantaa 
liikettä, mikä tekee harjoittelusta tehokkaampaa ja turvallisempaa. 
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Treenin jälkeen on hyvä käyttää Rumble Rolleria niille lihasryhmille, jotka ovat jou-
tuneet suurimmalle rasitukselle. Jos treenissä on tehty maastavetoja, niin pakarat, 
takareidet ja mahdollisesti yläselkä on hyvä käydä lävitse. Kyykkyjen jälkeen näiden 
lisäksi myös etureidet on syytä ottaa mukaan. Nyt käsittelyyn voi käyttää reilummin 
aikaa ja pitää mielessä, että lihakset olisi hyvä saada rentoutumaan mahdollisimman 
hyvin. Näin palautuminen saadaan nopeammin käyntiin. 

Omana sessionaan Rumble Rollerin kanssa on voi leikkiä pidempäänkin. Erityisesti 
triggerpisteen tuntuisiin tai muuten arkoihin kohtiin on hyvä käyttää reilummin aikaa. 

Mistä tiedät, että olet tehnyt tarpeeksi? Sitten kun arkuus on alkanut selvästi hellit-
tämään tai sitten kun huomaat, että hoitotoimet eivät tunnu enää muuttavan tilan-
netta. Käytännössä tämä voi tarkoittaa mitä tahansa puolesta minuutista aina jopa 
kymmeneen minuuttiin yhden pienen lihasryhmän tai kehonalueen kohdalla. Esi-
merkiksi samalla iltaisin tv:tä katsoessa 15-30 minuuttia saa kulumaan Rumble Roll-
erin parissa helposti. Kuitenkin jo nopeammalla, vaikkapa vain 10 minuutin, hoidolla 
saa yleensä aikaan selvän eron olotilassa.
  



6

Käyttö lihasryhmittäin
Tässä on esitettynä joitakin ideoita Rumble Rollerin käyttöön omatoimisessa. 
Liikkeet ja käyttötavat eivät ole kiveen hakattuja, vaan niiden on tarkoitus antaa 
ennemminkin suuntaa mitä Rollerilla voi tehdä. Sen kanssa on hyvä leikkiä vapaasti 
ja etsiä kohtia, jotka tuntuvat kaipaavan erityisesti huomiota.

Etureidet
Asetu kuvan mukaisesti päinmakuulle ja aseta Rolleri reisien alle. Tee rauhallista 
liikettä ja rullaa edes takaisin koko reisien matkalta. Käy aina ylhäällä lonkan-
koukistajissa asti. Jos haluat kohdistaa lisää painetta rullattavaan kohtaan, niin 
nosta toinen jalka rullattavan jalan päälle kuten alemmassa kuvassa on tehty.
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Reiden ulkosyrjä
Reiden ulkosyrjä on usein hyvin arka paikka. Näin on erityisesti, jos takana on paljon
juoksua ja hyppyjä sisältävää liikkumista. Reiden ulkosyrjällä sijaitseva IT-jänne 
kiristyy tämän tapaisen liikunnan johdosta helposti. Erilaisten huoltotoimenpiteiden
tekeminen onkin erittäin suositeltavaa ennen kuin tilanne etenee pahemmaksi. 
Esimerkiksi niin sanottu hyppääjän tai juoksijan polvi johtuu osittain juurikin 
kiristyneestä IT-jänteestä.

Asetu Rollerin päälle kuvan mukaisella tavalla niin, että reiden ulkosyrjä on Rolleria 
vasten. Tee rauhallista rullailua edes takaisin. Kallista itseäsi hieman puolelta toiselle  
etsien mahdollisesti herkkiä kohtia.

Reiden sisäsyrjä
Reiden sisäyrjä on arka alue erityisesti urheilijoille, jotka liikkuvat paljon sivuttain. 
Hyvänä esimerkkinä ovat erilaiset joukkue- ja pallopelit ja erityisesti jääkiekko 
luisteluliikkeen vuoksi. 

Taita jalka kuvan osoittamalla tavalla lonkasta kiertäen niin, että saat sisäreiden 
Rollerin päälle.Tätä liikettä tehdessä on erityisen tehokasta kallistella selvästi 
puolelta toiselle herkkiä kohtia etsien.
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Pakarat
Pakaroita voi rullailla kuvan osoittamalla tavalla, eli rullattavan jalan jalkaterä on ta-
itettuna polven päälle. Tämä venyttää pakaralihaksia ja mahdollistaa näin enemmän
intensiivisen hoidon. Jos tämä asento tuntuu liian voimakkaalta, niin anna jalan olla 
rentona edessä, mutta ole kuitenkin kallellaan rullattavan pakaran puolella. Muista 
käydä myös mahdollisimman ylhäällä pakarassa aina glute mediuksessa asti, joka 
sijaitsee heti vyötärön alapuolella. 

Takareidet
Takareisiä voi rullailla lattialla pohkeiden tapaan, mutta tässä asennossa on alun 
jälkeen vaikea saada kohdistettua riittävästi painetta halutulle alueelle. Tästä
johtuen takareisiä onkin paras tehdä tuolilla tai penkillä kuvan osoittamalla tavalla. 
Levitä jalat 90 asteen kulmaan toisiinsa nähden ja rullaa takareittä koko pituudel-
taan.
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Pohkeet
Pohkeita on helpoin rullata lattialla kuvan mukaisella tavalla. Muista jälleen kallistaa
jalkaa hieman puolelta toiselle, kuten reisiäkin rullattaessa. Liikkeen voi tehdä aina
akillesjänteeseen alkuun. Aivan kantapäähän asti meneminen ei ole tarpeen.

Jos haluat saada kohdistettua lisää painetta käsiteltävälle alueelle, niin nosta 
takapuolesi käsien ilmaan käsien varaan ja/tai laita toinen jalka rullattavan jalan
päälle

Rintaranka ja yläselkä
Rintarangan ja olkapäiden jäykkyys ja puutteellinen liikkuvuus on nykyään yleistä.
Rumble Rollerilla toimii tässä hyvänä apuna, koska sillä voi avata hyvin pehmyt-
kudoksia ja mobilisoida rintarangan aluetta. 

Asetu kuvan mukaisesti selinmakuulle ja laita kädet “haliasentoon”. Lähde tekemään
tekemään rullausliikettä noin lapaluiden kohdalta tai vähän niiden alta jatkaen ylös-
päin kohti hartioita.
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Kallistele jälleen itseäsi vähän puolelta toiselle etsien samalla triggerpisteitä tai 
muuten arkoja kohtia. 

Huom! Älä rullaa alaselkää! Tarkoituksena on mobilisoida rintarankaa. Alaselän tulisi 
olla mahdollisimman stabiilia ja sen käsittely on parasta jättää ammattilaisten hoidet-
tavaksi.

Rintarangan ojennus
Säilytä edellisen liikkeen asento, mutta vie kädet yhteen pään taakse ikään kuin 
ottaisit aurinkoa. Vie Rolleri hieman lapaluiden alapuolelle. Ojenna rintarankaa tästä 
nojaamalla taakse. Puhalla ulos aina ojennusliikkeen aikana.Vatsalihasten jännit-
täminen ja niskan suorassa linjan säilyttäminen on erityisen tärkeää liikkeen aikana. 
Liike halutaan saada nimenomaan rintarangasta, ei lannerangasta tai niskasta! 
Ajattele, että rintakehän ja navan etäisyys säilyy koko liikkeen ajan samana, kuten 
myös leuan ja rintakehän. Toista liike nikama kerrallaan, eli lähde tuomaan
rolleria selkää ylöspäin tekemällä taivutus uudestaan aina muutaman sentin välein. 
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Rintarangan ojennus viemällä kädet pään päälle
Säilytä edelleen sama asento ja aloita jälleen kohdasta, jossa Rolleri on hieman 
lapaluiden alla. Pidä niska suorassa linjassa, jännitä jälleen vatsa ja vie kädet 
suorana mahdollsimman pitkälle pään päälle. Mitä lähempänä (kapeammalla) kädet 
ovat toisiaan, sen vaativampi liike on. Tuo kädet takaisin alas ja toista liike jälleen 
muutaman sentin välein, eli etene Rollerin kanssa selkää ylöspäin nikama 
kerrallaan.

Leveät selkälihakset (aka latsit)
Leveät selkälihakset, tai lempinimeltään latsit, ovat usein yksi “makeimpia” paikkoja
rullata. Jos harjoittelu sisältää paljon leuanvetoja, roikkumista tai pystysuunnassa
vetäviä liikkeitä, niin näistä lihaksista löytyy yleensä huollettavaa. 
 
Asetu Rollerin päälle kyljelleen niin, että lähdet tekemään rullausliikettä niin alhaalta,
missä tunnet vielä löytyvän selvästi lihasta. Voit edetä aina aivan kainalon alle asti. 
Tässä liikkessä on erityisen hyödyllistä kallistaa vartaloa hieman eteen- ja taakse- 
päin jumien löytämiseksi.
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Rintalihakset ja olkapään etuosa
Asetu päinmakuulle niin, että Rolleri on olkapään etuosan kohdalla noin 45 asteen 
kulmassa vartalon keskilinjaan nähden. Suorista Rollerin puoleinen käsi ja aloita 
tekemällä pientä rullausliikettä edestakaisin niin, että Rolleri liikkuu rintalihaksen ja 
olkapään etuosan välissä. Naisten on syytä olla varovaisia tämän liikkeen kanssa ja 
pitää Rolleri enemmän olkapään puolella.

Ojentajat
Käsivarren kolmipäinen ojentajalihas on mukana kaikissa ylävartalon työntävissä
liikkeissä, eli se on verrattain suurella käytöllä. Sen vuoksi sinne kehittyy helposti
triggerpisteitä ja muita huoltoa vaativia kohtia.

Asetu kuvan mukaiseen asentoon ja vie Rolleria pitkin käsivartta aina kyynärpäästä
kainaloon asti. Koko ojentajan alue on etenkin aluksi yleensä suhteellisen herkkä, 
joten etene maltilla. Tämä on yksi harvoja kohtia, joissa käytin pitkään normaalia
sinistä Rolleria, kun olin siirtynyt pääosin jo hyvän aikaa sitten kovemman mustan
Rollerin käyttöön. Vaikutuksessa saa vaihtelua koukistamalla ja suoristamalla 
kyynärpäätä.
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Hauikset
Ojentajien vastavaikuttajia, eli hauiksia, ei myöskään kannata jättää huomiotaa. 
Asento on hyvin samanlainen kuin rinnan ja olkapään etuosaa rullatessa. Nyt rulla 
viedään vain olkapään etuosasta pidemmälle käsivarteen aina kyynärtaipeeseen 
asti. Kallistele kättä puolelta toiselle, jotta saat hoidosta mahdollisimman tehokasta.

Kiertäjäkalvosimet
Olkapää on kehon liikkuvin nivel ja sen vuoksi rakenteeltaan myös hyvin moni-
mutkainen. Olkapään stabiliteetista ja tuesta vastaavat pienet lihakset, joita
nimitetään kiertäjäkalvosimiksi. Niiden vahvistaminen, lihashuolto ja venyttely
onkin ensiarvoisen tärkeää lähes kaikille. Tämä on yksi parhaita tapoja varsinaisen 
manuaaliterapian ohella saada triggerpisteitä auki tältä alueelta.

Asetu kyljelleen rollerin päälle niin, että olkapää on aivan rollerin reunalla (tämä 
korostuu erityisesti kompaktin kokoista rolleria käytettäessä). Nojaa taakse niin, että
rolleri koskettaa olkapään takaosaa. Tee pientä rullaavaa liikettä ja kokeile nojata
hieman enemmän taakse ja takaisin eteen. Rullattavan olkapään käden 
suoristaminen ja erilaiset kiertoliikkeet rullauksen aikana ovat tehokas lisä. Tämä 
liike vaatii toimiakseen nimenomaan Rumble Rollerin. Ilman sen pinnalla olevia 
nappuloita vaikutus jää heikoksi. 
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Käsivarret
Käsivarret, tai lempinimeltään “forkut”, ovat kovalla rasituksella voimaharjoittelussa 
ja kaikissa urheilulajeissa, jotka vaativat hyvää otevoimaa. Ääriesimerkkinä ovat 
kiipeily ja useat kamppailulajit. Vaikkei näitä lajeja harrastaisikaan, niin käsivarsien 
alueilta löytyy silti hyvinkin usein triggerpisteitä ja helliä kohtia. Lähes kaikki ranteen 
ja sormien lihakset löytyvätkin käsivaresta. Käsivarren rakenne on sen johdosta siis 
hyvin tiivis. Tämän johdosta tarkemman käsittelyn mahdollistavat apuvälineet ovat 
usein hyödyllisiä.

Hoitoon voi käyttää Rumble Rolleria, vapaan käden sormilla painelua tai mitä mie-
likuvitus vain tuokaan mieleen, mutta yksi parhaista välineistä, johon on Beastie 
Bar, joka on sauvasta ja kahdesta “piikikkäästä” pallosta koostuva omatoimishen 
lihashuollon apuväline. Sen käyttö ei rajoitu tietenkään vain käsivarsien hoitoon.

Käytä laajasti erilaisia asentoja ja kulmia. Mielikuvitusta voi ja kannattaa käyttää, 
että helliin kohtiin ja triggerpisteisiin pääsee käsiksi. Kun löydät erityisen aran 
kohdan, niin paina sitä tasaisesti aina yli minuutin ajan kunnes tunnet, että se alkaa
selvästi helpottamaan.
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Välineen valinta
Tähän on koottuna yleistä tietoa Rumble Roller- ja Beastie Balls -sarjasta. 
Tarkoituksena on tarjota tietoa, että hankinta osuisi mahdollisimman hyvin oikeaan.

Rumble Rollerin koko
Rumble Rolleria on saatavana kahdessa eri koossa. Täysi kokoinen on 78,5 x 15cm 
ja kompaktikokoinen 30,5 x 12,5 cm. Yleisin kysymys on, että kumpi kannattaa 
hankkia ja miksi?

Vastaan tähän aina samalla tapaa. Jos käytät Rolleria suurimman osan ajasta 
samassa paikka (kotona, tutulla salilla) ja et kuljeta sitä kovin usein mukanasi, niin 
täysi kokoisen hankinta on suositeltavaa. Hieman suurempi halkaisija ja ennen 
kaikkea paljon suurempi pituus tekevät lihashuollosta helpompaa ja omalla tavallaan 
myös huolettomampaa. 

Jos puolestaan kuljetat Rolleria usein mukana tai kotonasi ei ole liiaksi tilaa, niin
kompakti kokoinen hoitaa asiansa hyvin. Sekin on kuitenkin riittävä suuri, jotta 
esimerkiksi selkää pystyy hoitamaan samanaikaisesti lähes koko leveydeltä.

Rumble Rollerin kovuus
Rumble Rolleria on saatavana kahtena eri kovuutena - normaali ja x-tra kova. Kova 
versio on normaalia noin 1/3 kovempi, eli niillä on selvästi eroa. Jos omatoimisesta
lihashuollosta ei ole jo kattavaa kokemusta tai hieroja sanoo usein, että “Kylläpäs 
tässä saa käyttää voimaa!”, niin suosittelen aloittamaan normaalilla versiolla. Se on 
riittävä useimmille pitkäksi aikaa.

Jos sen sijaan olet tehnyt omatoimista lihashuoltoa jo pitkään kovalla foam rollerilla 
ja muilla vastaavilla välineillä, niin x-tra kova Rumble Roller voi olla hyvinkin sinulle
oikea ratkaisu. 

                       Kompakti kokoinen ja normaali kovuinen Rumble Roller. 
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Beastie Ball
Mikä ihmeen Beastie Ball? Se on Rumble Roller -tuotesarjaan kuuluva uutuus, joka
mahdollistaa entistä tarkemman hoidon sitä vaativille alueille. Sitä on saatavilla 
myös kahtena eri kovuutena. Keltainen on x-tra kova ja läpinäkyvä vastaavasti 
normaali. Beastie Balleja myydään yksittäin tai pareittain. Yksittäin ostettaessa
pakettiin sisältyy kuvassa oleva alusta, jonka voi kiinnittää halutessaan ruuveilla 
vaikkapa pystysuoriin pintoihin. Erityisen hyvin Beastie Ball soveltuu mm. seuraaville 
kehon alueille: pakarat, takareidet, yläselkä, olkapään etuosa ja kiertäjäkalvosimet. 

Beastie Bar
Beastie Bar yhdistää nimensä mukaisesti Beastie Ballit yhtenäiseen tankoon. Se
toimitetaan kuvassa näkyvien pidikkeiden kanssa, jotka ovat nopeasti ja helposti
irrotettavissa. Beastie Bar on erityisen hyvä käsivarsien hoidossa, kuten edellä 
olevissa kuvissa oli näytetty. Lisäksi se soveltuu hyvin mm. pohkeille ja takareisille.

Jukka Mäennenä
Rumbleroller.fi
super-sets.com


