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KEHO & MIELI

TEKSTI: kukka laakso KUVAT: nana simelius

ahvakuulalla tehtävät tyypilliset pe-
rusliikkeet ovat mainioita keskivarta-

lon vahvistajia. Niillä saa samalla iskulla mon-
ta muutakin hyvää hyötyä. 

Heilautus, tempaus ja työntö ovat oikein 
tehtyinä keskivartalolle kultaa. Kuulatreenil-
lä voi korvata sen sata istumaannousua ja 
200 vinovatsaa, mutta yhtä lailla voi tehdä 
vaikka ne kaikki – molempi parempi. Linkku-
veitsi ottaa vatsaan, mutta niin tekee työntö-
kin. Kuula on hyvä lisäpaino kaikkiin vatsa-
lihasliikkeisiin, istumaannousuihin ja kiertoi-
hin siinä missä kiekko tai mikä tahansa muu-
kin paino. 

Kuulaharjoittelu (edellyttäen, että teh-
dään isoja liikkeitä!) suurine liikeratoineen 
rasittaa ja kehittää koko kehoa tasapuolises-
ti. Koska useimmat liikkeet tehdään seisten, 
niiden suorittamiseksi tulee käytettyä keski-
vartaloa joka tapauksessa. Ohessa on esitel-
ty kolme yksinkertaista perusliikettä, joiden 
opettelu maksaa itsensä takaisin. Voimana, 
kuinkas muuten. 

 

RautapaLLO IsKEE RanKaan. 
keskivartalo kuntoon kahvakuulalla

vahva, käyttökelpoinen ja työtä tekevä keskivartalo on paljon enemmän kuin ihon alta 
paistava sixpack. palikat saa halutessaan esiin ruokavaliolla, mutta vahvan keskivartalon 
saavuttamiseksi on nähtävä muutakin kuin nälkää. 

Yhden käden etuheilautus

Yhden käden työnnön yläasento. 

K Heilautus (swing)
Heilautuksessa kahvakuulaa heilautetaan ke-
hon etupuolella alhaalta ylös. Voima tulee 
lantiosta ja liike tuntuu koko kehossa, etenkin 
keskivartalossa ja jaloissa. Riittää, kun kuulaa 
heilautetaan rinnan tai silmien korkeudelle. 
Tehokas perusliike. Heilautusta voi tehdä yh-
dellä tai kahdella kädellä, kevyellä tai paina-
valla kuulalla, sitä voi heilauttaa matalalla tai 
korkealla, nopeasti tai hitaasti. 

Kehityskohde: takalihasketju eli takareidet, 
pakarat ja alaselkä; keskivartalo, ote ja kunto

 Pidä alaselkä neutraalissa asennossa ko-•	
ko ajan
Olkapäät eivät saa nostaa kuulaa, kädet •	
ovat rentona
Opettaa käyttämää lantiota voiman-•	
tuottoon

Työntö (jerk)
Työntö muistuttaa pysty- ja vauhtipunner-
rusta, koska myös työnnön tavoitteena on 
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“tGu:n vOI tEHdä MILLä taHansa paInOLLa;  
LEvytanGOLLa, IHMIsELLä, KaHvaKuuLaLLa…”

Turkkilainen ylösnousu, liikkeen puoliväli. 

saada kuula tai kuulat suoralle kädelle ylös. Työnnössä voima lähtee 
jaloista ja puhdas suoritus vaatii aina allemenon. Työntö on myös gi-
revoy sport -kisaliike. Liike on teknisesti haastavahko, ei silti vaikea. Ja 
ehdottomasti opettelemisen arvoinen hyvä perusliike. Tee yhdellä tai 
kahdella kuulalla. 

Edellytyksenä vauhtipunnerrus•	
Kuula tai kuulat työnnetään jalkojen voimaa käyttämällä ylös •	
suorille käsille
Liikkeessä on allemeno (pieni kyykky nostovaiheessa) •	
Yläasennossa käsien ja jalkojen tulee olla suorassa ja lukittuina. •	

Turkkilainen ylösnousu (Turkish Get Up, TGU) 
TGU on mainio kehonhallinta-, tasapaino- ja keskivartaloliike. Kuula 
nostetaan suoralle kädelle ylös, jonka jälkeen laskeudutaan alas selin-
makuulle, painoa pitelevän käden pysyessä koko ajan suorana. Sitten 
noustaan päinvastaisessa liikejärjestyksessä maasta. Liikkeen voi aloit-
taa joko seisten tai makuuasennosta. Mitä painavampi paino on käy-
tössä, sitä tärkeämpää on hallita koko liike alusta loppuun: kun pai-
noa pidetään pään päällä, sen ei haluta putoavan. TGU:in voi tehdä 
millä tahansa painolla; levytangolla, ihmisellä, kahvakuulalla… Kuu-
lan etu vaikkapa ihmiseen verrattuna on se, että kuulasta saa hyvän 
ja turvallisen otteen. Painopiste on keskimäärin vakaampi kuin liikku-
mattomalla ihmisellä. 

Katso lisää liikkeitä ja ohjeita: www.kahvakuula.fi ja lataa ilmainen 
Aloittelijan opas -PDF. 


