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KEHO & MIELI

TEKSTI ja KuvaT: kukka laakso

ahvakuulaurheilu, alkuperäiseltä ni-
meltään girevoy sport eli GS, on ur-
heilulaji, jossa nostetaan yhtä tai kahta 

kahvakuulaa mahdollisimman monta kertaa 
kymmenessä minuutissa. GS on tsaarin Ve-
näjältä alkunsa saanut tekniikka- ja taitolaji, 
jossa tarvitaan voimaa ja kestävyyttä – mutta 
myös liikkuvuutta ja toistomäärien kasvaessa 
vielä nopeuttakin. Ja ehkä lisäksi vähän nöy-
ryyttä, sillä homma kuulostaa helpommal-
ta kuin onkaan. Painonnoston tapaan GS on 
painoluokkalaji ja klassisen GS:n nostot ovat 
tempaus ja työntö. Kolmannessa kahvakuula-
lajissa, joka on long cycle (LC) eli rinnalleveto 
ja työntö, kisataan yleensä erikseen. Työnnös-
sä ja LC:ssä miehet kilpailevat kahdella kuulal-

IHMInEn ja rauta.  
  aIKaa 10 MInuuttIa. 

Miten kahvakuulilla kilpaillaan?

Yksinkertainen lava, muutama mies tai nainen, kaikilla samat painot käsillä ja saman verran aikaa 
suorittaa. Minuutti, toinen, viides - aika kuluu, toistoja lasketaan, kello käy ja hiki valuu silmiin. 
Maitohappo sihisee jaloissa, kyynärvarret puutuvat, mutta aikaa on vielä jäljellä. Jaksaako, vai eikö jaksa? 
kahvakuulaurheilu on kovaa – mutta hauskaa! 

la, kun naiset työntävät yhdellä kädellä. 
Lajin erikoisuuksiin kuuluu nostojen no-

peuden lisäksi rentoutuminen suorituksen ai-
kana; esimerkiksi työnnössä on mahdollista 
levätä vain ns. räkkiasennossa, eli kuulat rin-
nalla nostojen välissä. Tempauksessa saa le-
vätä vain yläasennossa. Koska aikaa suorituk-
selle on verrattain kauan, kevytkin paino tun-
tuu pian raskaalta. Niinpä kuulien kanssa pi-
tää “osata olla” eli rentoutua mahdollisuuk-
sien mukaan. 

Kisoissa Käytettävät painot

Virallisissa kisoissa miehet nostavat työnnös-
sä kahta 24 kilon tai kahta 32 kilon kahvakuu-
laa. Tempauksessa nostetaan yhtä 24 tai 32 
kilon kuulaa. Tempauksessa saa vaihtaa kättä 
kerran suorituksen aikana. Naisten virallinen 
kisakuula painaa 16 kiloa. Naiset nostavat se-
kä työnnön että tempauksen yhdellä kädel-
lä ja saavat vaihtaa kättä kummankin suori-
tuksen aikana kerran. Kilpailuaika on aina 10 
minuuttia, jonka aikana suoritukset lasketaan 
ja suurimman määrän hyväksyttyjä toisto-
ja nostanut voittaa. Toistojen tulee luonnol-
lisesti olla virheettömiä; säännöissä on mää-
ritelty millainen on hyväksyttävä työntö- tai 

tempaustoisto ja mitkä virheet tai puutteet ai-
heuttavat toiston hylkäämisen. 

KahvaKuulaurheilu  
suomessa ja maailmalla

Erilaisia GS-tapahtumia on järjestetty Suo-
messa usean vuoden ajan ja näin ollen lajin 
parissa on jo mukava määrä melko kokeneita 
urheilijoita, joista osalla on myös kansainvä-
listä kisakokemusta. Aktiivisinta lajitoimintaa 
ja myös parhaita nostajia on Venäjällä, Lat-
viassa, Liettuassa, Virossa ja Ukrainassa. Tuo-
reempaa toimintaa on USA:ssa, Isossa Britan-
niassa, Saksassa, Kreikassa, Suomessa ja Nor-
jassa. Uusia maita tulee lisää jatkuvasti ja lajin 
suosio kasvaa länsimaissa koko ajan. 

Vuosi 2009 jää suomalaisen kahvakuu-
laurheilun historiaan: laji tuli painonnoston 
piiriin ja Painonnostoliiton alaisuuteen viime 
vuonna, mutta tänä vuonna on aika kilpailla 
ensi kertaa virallisesti! Ensimmäiset SM-kisat 
järjestetään 29. elokuuta Hämeenlinnassa. 

lajin harjoitteleminen

GS:n harjoittelu ei ole monimutkaista, ei-
kä se vaadi suuria panostuksia välineisiin tai 
olosuhteisiin. Kaksi kuulaa ja muutama ne-

K

Kilpailuissa käytettävät kahvakuulat on värikoodat-

tu painon mukaan. 16 kg on keltainen, 24 kg vih-

reä ja 32 kg punainen. 



liömetri tilaa riittää. Nostettavat painot ovat suhteessa kevyitä, niinpä 
harjoittelun suurimmat haasteet ja hienoudet syntyvät oikeanlaisen 
tekniikan oppimisesta sekä lajinomaisesta voimakestävyydestä. 

Kahvakuulaurheilua on vaikea verrata suoraan mihinkään toiseen 
urheilulajiin. Painojen nostaminen yhteen menoon jopa kymmenen 
minuutin ajan on melko erilaista muihin voimalajeihin verrattuna. 
GS:ia on verrattu sotilaspenkkiin ja jotkut vertaavat sitä myös kamp-
pailulajeihin. Työtä yhdessä “erässä” tehdään pitkään – ja pienetkin yk-
sityiskohdat suoritustekniikoissa vaikuttavat isoon kokonaisuuteen. Eh-
dottomasti kokeilemisen arvoista, haastavaa ja todella koukuttavaa. 

Kaikki tarvittava tie-
to lajista löytyy Suo-
men Kahvakuula 
ry:n nettiosoitteesta 
kahvakuula.fi.  
Mestaruuskilpailu-
säännöt Suomen 
Painonnostoliiton si-
vuilta painonnosto.fi

Parhaat suomalaisten nostamat tulokset: 

Miehet

Työntö 2x24 kg 75 toistoa
Työntö 2x32 kg 30 toistoa

Tempaus 24 kg 182 toistoa
Tempaus 32 kg 70 toistoa

Naiset 

Tempaus 12 kg 206 toistoa
1 käden työntö 12 kg 131 toistoa

Tempaus 16 kg 154 toistoa 
1 käden työntö 16 kg 157 toistoa

epäviralliNeN hall of faMe

Tilaamalla FightSportin kestona 28.9 mennessä 
osallistut arvontaan. 

Palkinnot
3 kpl The Legion dvd

3 kpl The Wrestler - Painija dvd

...ja hitto vie!
Tässä lehdessä testattu:

Billys´s Bootcamp kolmen DVD:n boxet, jossa  
mukana vetokumit ja ruokaohje. 

Tee tilauksesi osoitteessa
www.fightsport.fi 
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