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KuKa: Vesa Vuori, s. 1978 
Mitä: lukkopaini (vapaaottelu)
Missä: FFG, Finnfighters Gym (Turku)  
aMMatti: palomies, urheiluhieroja
OttelupainO: 100-105kg

tausta
2H2H Germany veteran (Alister Overeem)
Finnfight 7 voittaja 2003
TKD (ITF) Junioreiden SM 1, miehet SM 2, joukkue SM 3
BJJ SM 1 + Joukkue SM 1 (valkovöiset) 2005
Lukkopaini SM 1 2008

KEHO & MIELI
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- treeniKaverit sen ensin huomasivat. 
Puristusvoima oli kuulemma kasvanut merkit-
tävästi, Vuori nauraa. 

Otteen vahvuuteen voinee toki vaikuttaa 
myös se, että Vuori kiipeilee köysissä ja tree-
naa grippereillä muun muassa autoillessaan, 
mutta kahvakuulaharjoittelun roolia hän ei 
kiistä itsekään.

- Kuulatreeni parantaa juuri niitä asioita, 
joita kamppailu-urheilija tarvitsee, keskivarta-
loa ja puristusvoimaa. 

Kahvakuulaharjoittelu yhdistetään yleen-
sä toiminnalliseen harjoittelutapaan, mitä se 
usein ja parhaimmillaan onkin. Toiminnalli-
suus on kuitenkin huono termi, sillä toimin-
nallisuus on aina subjektiivista. Toimistotyö-
läiselle toiminnallista harjoittelua on hiirisor-
men jäntevöittäminen, mutta painija kaipaa 
jotain muuta. Siksi käytän mieluummin ter-
miä lajin- ja työnomainen. Vesa Vuoren koh-

KahvaKuulaa ja Kamppailu-urheilua: 

OnKO rautapaLLO Enää MItään?
Kun kahvakuula koki uuden tulemisensa suomalaiseen treenikulttuuriin kymmenisen vuotta sitten, se 
rantautui ensimmäisenä kamppailusaleille. salien nurkissa giryapalloja ruostuu nyt mielin määrin, mutta 
treenaako niillä kukaan? ja pitäisikö? fightsport selvitti, josko 16 vuotta kamppailleella vesa vuorella olisi 
asiaan sanottavaa. TEKSTI: KuKKa laaKso KUVAT: NaNa simelius

dalla molemmat termit ovat käyttökelpoisia; 
sekä painissa että palomiehen ammatissa nii-
tä tarvitaan. 

Vuori on kamppaillut 14-vuotiaasta saakka. 
Vuosien saatossa laji on vaihtunut pystyotte-
lusta lukkopainiksi. 

- Laita siihen, että mä harrastan lukkopaini-
kisoja. Nykyisin tykkään lähinnä käydä kiusaa-
massa nuoria poikia, Vuori virnuilee. 

- Vaparimatsin olen ottanut viimeksi joskus 
2003, enkä varmaan enää otakaan. Mutta ei-
hän sitä koskaan tiedä, jos innostuu treenaa-
maan kunnolla. 

Vuori tutustui kahvakuuliin entisessä koti-
kaupungissaan Valkeakoskella vuonna 2001, 
mutta ei oikein lämmennyt. Muutamaa vuot-
ta myöhemmin hän päätti antaa rautapallol-
le uuden mahdollisuuden. Netistä löytyi kuu-
lia ja kun pienempää ei ollut saatavilla, hän ti-
lasi 36-kiloisen. Mies katsoi netistä videoita ja 

opetteli käyttämään välinettä. Samalla koko 
treenitapa muuttui - sanotaan nyt vaikka et-
tä toiminnalliseksi. 

- Monilla on ajatus vieläkin täysin jumiutu-
nut siihen, että asioita voi tehdä vain 3x8-tyylil-
lä. Ettei voi tehdä kuin korkeintaan kymmenen 
toistoa kerralla, kun joku on joskus niin opetta-
nut. Itse kannatan mahdollisimman suuria lii-
keratoja ja pitkäkestoista tekemistä lyhyillä pa-
lautuksilla, jotta intensiteetti pysyy kovana. 

Vuori suosii myös muun muassa ross 
enamaitin ja CrossFitin treenejä ja yhdis-
telee kuulaharjoitteluun esimerkiksi soutua, 
leuanvetoa, hiekkasäkkitreenejä ja rengasvoi-
mistelua.

- Tällä hetkellä kuula on treeneissä muka-
na kolmisen kertaa viikossa, kisojen lähesty-
essä toki vähemmän. Mitä lähempänä kisat 
ovat, sitä lajinomaisemmiksi myös kuulatree-
nit muuttuvat. 

“SaLIEn nurKISSa gIryapaLLOja 

ruOStuu MIELIn MäärIn,  

Mutta trEEnaaKO nIILLä KuKaan?”



60 www.fightsport.fi

Kahvakuulan kanssa on helppo muokata 
harjoittelu tukemaan mahdollisimman pal-
jon omaa lajia. Vuori tekee treeninsä mones-
ti erän mittaisina sarjoina. 

AikA on kAllistA 

16 kamppailuvuoden aikana on Vuorelta ku-
lunut melko paljon tunteja urheiluun. 

- Olen elämäni aikana viettänyt niin helve-
tin paljon aikaa salilla, että en tahdo haaskata 
siellä yhtään ylimääräistä, Vuori toteaa. 

Palomiehen ammatti mahdollistaa sen, et-
tä Vuori voi harjoitella työpaikallaan. 

Treenit ovat nopeita, tekemiseen kuluu 
harvoin yli tuntia. 

- En jaksa pelkkää nivelten pyörittelyä, jo-
ten otan alkulämmötkin usein kuulan kans-
sa. Ensin 10-20 minuuttia lämmittelyä ja sen 
jälkeen itse treeni. Aikaa kuluu noin 45 mi-
nuuttia. 

Harjoitukset eivät kuulosta kovin kevyiltä, 
eikä Vuori tunnu paljon palauttelevan. 

- Olen vuoden aikana tehnyt kokonaiset 
viisi palauttavaa treeniä. Ehkä ensi vuonna 
teen jo kymmenen, hän naureskelee. 

Ammatillisessakin mielessä kuulatreeni 
pitkine sarjoineen on palomiehelle järkeväm-
pi valinta maksimiykkösten tekemisen sijaan. 
Myös urheiluhierojan näkökulmasta Vuori 
suosittelee kahvakuulaharjoittelua lähes va-
rauksetta. Eikä pelkästään kamppailu-urhei-
lijoille, vaan kaikille. Kova intensiteetti ja isot 
liikkeet tekevät hyvää koko koneistolle. 

- Se kuormittaa hengitys- ja verenkiertoeli-
mistöä tehokkaammin kuin moni muu treeni. 
Ainoa miinus on se, että huonolla tekniikalla 
rikkoo paikat aika helposti. Tämän Vuori tie-
tää omasta kokemuksestaan. 

keskity keskivArtAloon

Keskivartaloharjoittelu voi olla sitä, että teh-
dään 200 istumaannousua, 200 kylki- ja 200 
selkäliikettä. Ja hyvä niin. Mutta on olemassa 
muitakin tapoja. Jos kuulan kanssa pitäytyy 
perusliikkeissä eikä käytä sitä esimerkiksi ha-
uiskääntöjen tekemiseen, tulee keskivartaloa 
harjoitettua koko ajan. 

Keskivartalolle parhaita liikkeitä ovat kaik-
kein yksinkertaisimmat ja suurimmat liikkeet: 
heilautus, rinnalleveto, tempaus ja työntö. 
Heilautukseen voi yhdistää kyykyn ja työn-
nön voi halutessaan korvata teknisesti hel-
pommalla vauhtipunnerruksella. Myös turk-

kilainen ylösnousu ja tuulimylly parantavat 
kehonhallintaa ja vaativat keskivartalolta voi-
maa. Kaikki mainitut liikkeet voi luonnollises-
ti tehdä millä tahansa lisäpainolla, mutta kuu-
lan ehdoton etu on sen muoto ja siitä saata-
va hyvä ote. Kuulan muoto mahdollistaa pitki-
en sarjojen tekemisen käsipainoa paremmin. 
Vuori suosittelee erilaisia kiertoja (esimerkiksi 
Russian twist) ja moukaria, jossa kuulaan si-
dotaan köysi ja sitä pyöritetään pään ympäri. 

Kahvakuulilla voidaan harjoitella myös 
heittoja, ehkä mieluiten ulkona. Kuulaa voi 

heittää vaikkapa rinnan edestä, pään yli, ta-
kaapäin eteen ja edestä taakse. Luonnollises-
ti kuula sopii myös kuulantyöntöön. 

- Heittoharjoittelu on erittäin hyvää räjäh-
tävyystreeniä. Lisäksi se avaa selän paremmin 
kuin mikään muu, Vuori heittää. 

Bullshit syö kuulAn mAinettA 

Vaikka Vuoren pää onkin aika korkealla, on 
hänellä jalat tukevasti maassa. Siksi kysynkin, 
voisiko kuulainnostus nousta uuteen kukois-
tukseen myös kamppailusaleilla, kun suurin 
huuma on ollut ja mennyt? Villit mainospu-
heet ovat laantuneet, eikä kukaan enää keh-
taa väittää, että kuulatreeni parantaa maail-
man nälänhätää myöten. 

- Jossain vaiheessa annettiin ymmärtää, 
että kuula on ihmeväline, jonka ansiosta voi 
jättää lajitreenitkin väliin. Koko touhulta meni 
vähän uskottavuus, Vuori muistelee. 

- Toivottavasti kuula tulisi taas suosioon, 
koska se sopii kamppailulajien oheisharjoit-
teluun niin hyvin. 

Kuulatreenistä puhutaan ilmeisesti enem-
män kuin tehdään. Ohjausta ei ole ja pallot 
keräävät kamppailusalien nurkissa hometta. 
Miksi? 

- Ohjattua toimintaa pitäisi olla enem-
män, Vuori tietää. Hän itse ei tosin ainakaan 
tällä hetkellä aio asiaa muuttaa, sillä ei ehdi 
opettaa tekniikoita muille. Ehkä myöhemmin, 
kun omat treenit vievät vähemmän aikaa. 

- Joskus vedin kuulatuntia ja muutama 
oksensi tunnin jälkeen. Osa lopetti treenin jo 
lämmittelyyn, hän nauraa. 

Ehkä on parempikin, että Vuori jättää oh-
jaamisen muille ja keskittyy toistaiseksi vain 
omiin treeneihinsä. Toisaalta, jos hänellä olisi 
esimerkiksi valmennettavia junioreita, hän ot-
taisi kuulatreenit ohjelmaan mukaan. 

- Ihan ehdottomasti! 

entä Girevoy sport? 

Vesa Vuoressa saattaisi olla potentiaalia kah-
vakuulaurheiluun. Kisalavalla tempaistaan 
24-kiloista ja työnnetään kahta. Kymmenen 

minuuttia kuula ilmassa ei suju kaikilta, mut-
ta Vesa Vuori yllättää taas: 

- Treenasin viime vuonna intensiivisesti 
elokuun kisoihin. Tein pääsääntöisesti tempa-
usta ja työntöä, pitkiä sarjoja raskailla kuulil-
la, ja siinä se selkä menikin. Heinäkuussa pää-
tin, etten osallistukaan. No, viikkoa ennen ko-
ko kisa peruttiinkin. Onneksi olin jo aiemmin 
päättänyt, etten osallistu, Vuori toteaa.

- GS on niin helvetin kova laji, että on mie-
lenkiintoista nähdä miten paljon porukkaa 
siihen lähtee mukaan. 

Hän ei siis suoraan torju ajatusta kilpaile-
misesta, mutta elää ja harjoittelee toki pääla-
jinsa ehdoilla. Vai oliko se nuorempiensa kiu-
saamisen ehdoilla? 

testaa tätä! 

Vuori ehdottaa pyramidia: 
liiKe: rinnalleveto, kyykky ja työntö 
Kuula: 24 kg (naiset esim.16 kg) 
tOistOt: Nousevasti 1, 2…8, 9, 10, sit-
ten laskevasti 10, 9 … 3, 2, 1. Näin saa-
daan paljon toistoja.

palautuKset: 
toistot 1-3: 15 sekuntia
toistot 3-6: 30 sekuntia
toistot 6-10: 45 sekuntia

Jos teet parin kanssa, tehkää vuorotellen 
ilman erillisiä taukoja. 

“tOIvOttavaStI KuuLan SuOSIO tuLISI taKaISIn, KOSKa nE SOpIvat 

KaMppaILuLajIEn OHEISHarjOIttELuun nIIn HyvIn.” 

“HEIttOHarjOIttELu On ErIttäIn Hyvää 

räjäHtävyyStrEEnIä.”
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KirjOittaja On mainostoi-
mistotyöläinen ja kahvakuulien 
fanaattinen puolestapuhuja, jo-
ka treenaa omaksi ilokseen ja kil-
pailee toisten riesaksi. 
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