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SUORAKULMAINEN TRAMPOLIINI 

Kokoamisohjeet 

Trampoliinien tiedot: 

o 5 x 7 jalkaa (152 x 213.cm)

·\fl 10 x 7 jalkaa (305 x 213 cm)

Jouset: 
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TIETOA TRAMPOLIININ KAYTOSTA 

Kaikkein ensimmaiseksi sinun pitaa tutustua trampoliinin tuntoon ja pomppimisominaisuuksiin. 

Keskity kehon asennon perusasioihin. Harjoittele jokaista hyppya (perushyppyja), kunnes osaat 

tehda ne kaikki helposti ja hallitusti. 

Hypyn jarruttamiseksi sinun pitaa vain taivuttaa polvesi jyrkasti, ennen kuin ne koskettavat 

trampoliinin mattoa. Harjoittele tata tekniikkaa, kun opettelet erilaisia perushyppyja. Jarrutusta 

pitaa kayttaa aina kun menetat tasapainosi tai haluat rajoittaa hyppya. 

Opettele helpoin hyppy ensin. Ole varma, etta hallitset edellisen hypyn, ennen kuin siirryt 

vaikeampiin hyppyihin. Hyppy on hallittu silloin, kun palaat matolle samaan paikkaan josta 

aloitit hypyn. Jos siirryt seuraavaan hyppyyn ennen kuin osaat edellisen, loukkaantumisen vaara 

kasvaa. 

Ala hypi trampoliinilla liian kauaa, koska vasymys lisaa loukkaantumisvaaraa. Hypi vain vahan 

aikaa, ja paasui sitten muut pitamMn hauskaa! Trampoliinilla saa olla vain yksi henkilo kerrallaan. 

Hyppijoilla pitaa yllaan t-paita, shortsit tai verryttelypuku. Jaloissa pitaa olla oikeat voimisteh.itossut, 

paksut sukat tai ei mitaan. Jos olet aloittelija, kannattaa ehka pukeutua pitkahihaiseen paitaan, 

jotka suojaavat naarmuilta ja hiertymilta, kunnes opit oikeat laskeutumisasennot ja -tavat. Ala 

kayta trampoliinilla kovapohjaisia kenkia kuten tennistossuja, koske ne kuluttavat maton 

materiaalia liikaa. 

Trampoliinille pitaa nousta ja silta pitaa poistua oikein loukkaantumisten valttamiseksi. Laita katesi 

kehykselle ja joko astu tai vierahda trampoliinille jousien yli ja matolle. Muista aina laittaa ka°tesi 

kehykselle, kun nouset trampoliinille tai poistut silta. Ala astu suoraan reunatyynylle tai tartu siihen. 

Trampoliinilta poistutaan oikein niin, etta siirrytaan maton reuna'an, otetaan kadella tukea 

kehyksesta ja astutaan matolta lattialle. Pikkulapset tarvitsevat apua trampoliinille noustessaan ja 

silta poistuessaan. 

Ala pompi trampoliinilla holtittomasti, koska silloin voit loukata itsesi. Turvallisuuden ja huvin 

kannalta tarkeinta on, etta erilaiset hypyt tehdaan oikein ja hallitusti. Ala yrita kilpailla hyppyjen 

korkeudella! Ala kayta trampoliinia koskaan ilman valvontaa. 
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OHJEITA TAPATURMIEN VALTTAMISEKSI 

Hyppijan rooli tapaturmien estamisessa 

Avainasia on, etta hypyt ovat hallittuja. ALA siirry mutkikkaampiin ja vaikeampiin hyppyihin, ennen 

kuin osaat tehda perushypyn varmasti oikein. 

Opettelu on myos turvallisuuden kannalta keskeinen asia. Lue kaikki varoitukset ja 

turvallisuusohjeet, ennen kuin kaytat trampoliinia. Varmista, etta olet ymmartanyt kaiken. Hyppy on 

hallittu, kun putoat samaan kohtaan josta aloitit hypyn. Lisaa turvallisuusohjeita saat 

trampoliinivoimistelun valmentajalta. 

Valvojan rooli tapaturmien estamisessa 

Valvojan pitM ymmartM kaikki turvallisuusohjeet ja valvoa, etta niita noudatetaan. Valvojan 

velvollisuus on antaa kaikille trampoliinin kayttajille asiantuntevia neuvoja ja ohjeita. Jos valvonta 

ei ole tai se on riittamatonta, trampoliini pitaa laittaa talteen turvalliseen paikkaan, purkaa se niin 

ettei sita voi kayttaa luvattomasti tai peittM paksulla pressulla, jonka voi lukita paikoilleen lukolla 

· tai ketjuilla. Valvoja vastaa myos siita, etta trampoliinin kaikki varoituskilvet ovat paikoillaan ja etta

hyppijat ti�tavat varoitukset ja ohjeet ja noudattavat niita.
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TRAMPOLIININ SIJOITUSPAIKKA 

Trampoliinin paalla pitaa olla vapaata tilaa vahintaan 7,3 metria ja ymparilla joka suunnassa vahintaan 

2 metria. Sivusuunnassa on varmistettava, ettei trampoliinin lahella ole vaarallisia kohteita kuten 

puiden oksia, muita harrastusvalineita (kuten keinuja, uima-altaita), sahktijohtoja, seinia, aitoja jne. 

Ota trampoliinin sijoituspaikkaa valittaessa huomioon seuraavat asiat: 

* Varmista, etta se sijoitetaan vaakasuoralle alustalle.

* Alueella pitaa olla hyva valaistus.

* Trampoliinin alla ei saa olla mitaan esteilii.

Jos et noudata naita ohjeita, tapaturmien vaara kasvaa. 
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ETUHYPPY 

180 ASTEEN HYPPY 
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1. Aloita etuhyppyasennosta.

2. Laskeudu makuuasentoon (kasvot

alaspain) pitaen kadet ja kasivarret

eteen ojennettuina matolla.

3. Palaa seisoma-asentoon tyontamalla

matosta kasilla.

1. Aloita etuhyppyasennosta.

2. Tyonna vasemmalla tai oikealla kadella

(riippuen siita, kumpaan suuntaan haluat

kaantya).

3. Pida pM ja hartiat samassa suunnassa,

selka maton suuntaisena ja paa

pystyssa.

4. Laskeudu vatsallesi ja nouse pystyyn

kasilla tyontamalla.



OSIEN KUVAT: 

4A 
4B 
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MUISTA LAITIAA ASENNUKSEN AJAKSI KASIISI KASINEET. TRAMPOLIININ 

KOKOAMISEEN TARVITAAN AINAKIN KAKSI HENKILOA 
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B. i<:uinka jousityoka!ua kaytetaan.
VA!HE !: !<iinnita jousi maton renkaaseen ja kiinn!ta tyol<alu jousen koukkuun.

VAIHE !!: Veda jousityokalusta ja kiinnita jousen koukku kehyksen reif<aan.

� .. . - -, ' :-

C. Valitse jousien maara.

Kiinnita jokaiseen nurkkaan 2 
jousta. 

Kiinnita jokaiselle sivulle 2 jousta tasavalein -
silloin maton kireydesta tulee tasainen. 

Kiinnita jaljell21 olevat jouset. V lf\JKf<I: 
Kiinnita sama rnaara jousia jokaiselle 
sivulle. Silloin maton l<ireys on 

I tasainen. 
L----·-----·--'"··--·--··---------------------------' 
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HOITO JA KUNNOSSAPITO 

Tama trampoliini suunniteltiin ammattitaitoisesti ja valmistettiin huolellisesti laadukkaista materiaaleista. 

Jos trampoliinista pidetaan hyvaa huolta, se antaa harjoitusta ja iloa kaikille hyppijoille. Esta vahingot ja 

tapaturmat noudattamalla alla annettuja ohjeita: 

Hrna trampoliini on suunniteltu kestamaan tietyn maaran painoa ja kayttoa. Varmista, etta vain yksi 

henkilo kerrallaan kayttaa trampoliinia. Henkilo saa painaa korkeintaan 100 kg. Hyppijoiden pitaa 

kayttaa trampoliinilla joko sukkia tai voimistelutossuja tai olla paljain jaloin. Muista etta trampoliinilla El 

SAA kayttaa kavelykenkia tai tennistossuja. Ala paasta trampoliinille lemmikkielaimia. Ne voivat rikkoa 

trampoliinin maton. Hyppijl:>iden pitaa myl:>s poistaa yltaan kaikki teriM!t esineet ennen trampoliinille 

menemista. Kaikki teravat tai pistavat esineet on aina pidettava poissa trampoliinilta. 

Tarkasta aina ennen kayttl:>a, on matto kulunut ja on onko trampoliinissa loystyneita osia tai puuttuuko 

niita. Huonossa kunnossa oleva trampoliini lisaa loukkaantumisen vaaraa. Tarkkaile seuraavia asioita: 

}.> Onko trampoliinin matossa reikii tai repeytymia? 

}.> Onko matto painunut? 

}.> Onko matossa purkautuneita saumoja tai muita vikoja? 

}.> Ovatko rungon osat kuten jalat taipuneet tai rikki? 

},> Onko rungossa rikkiniiisiii jousia tai puuttuuko niitii? 

}.> Ovatko trampoliinin tyynyt ehjia, tallella ja lujasti kiinni? 

}.> Onko rungossa, jousissa tai matossa uikonemia (varsinkin teravia)? 

},> 

JOS HAVAITSET EDELLA MAINITTUJA VIKOJA TAI JOTAIN MU UTA, JOKA VOi 
MIELESTASI SAATTAA KAYT TAJAN VAARAAN, PURA TR,AMPOLIINI TAI ESTA 
SEN KAYTTO, KUNNES VIAT ON KORJATTU. 

TUULI 
Kova tuuli voi nostaa trampoliinin ilmaan ja heittM sen sijoiltaan. Jos on odotettavissa kovaa tuulta, 

trampoliini pitM siirtaa suojaisaan paikkaan tai purkaa. Toinen vaihtoehto on sitoa trampoliinin runko 

maahan kl:>ysilla ja tolpilla. Silloin trampoliini pitaii ankkuroida ainakin kolmesta (3) kohdasta; Ei riitii, 

etta trampoliinin jalat ankkuroidaan maahan, koska ne voivat irrota rungosta. 

AURINKO 
Aurinko haurastuttaa trampoliinin kumi ja muoviosia, Suojaa trampoliini AINA kayton jalkeen pressulla, 

peitteella tai sille kuuluvalla suojalla. Nain varmistat trampoliinin pidemman kayttoian. 

TRAMPOLIININ SIIRTAMINEN 
Trampoliinin siirtamiseen tarvitaan kaksi henkill:>a. Kaikki liitokset pitM varmistaa sMnkestaviilla teipilla 

kuten ilmastointiteipilla. Teipit pitavat rungon koossa siirron ajan estavat liitoksia irtoamasta. Kun 

siirratte trampoliinin, nostakaa se vahan irti maasta ja pitakaa se vaakasuorassa asennossa. Jos 

trampoliini pitaa siirtaa kauemmaksi, se pitaa purkaa .. 

Ongelma tilanteissa ota yhteytta jalleenmyyjaan. 

Valmistuttaja I Tillverkad for: Rokomera Tukku Oy, Finland 
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