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Tervetuloa kahvakuulaohjaajien maailmaan

Olet tehnyt hyvän valinnan kouluttautuessa kanssamme kahvakuulailun ammattilaiseksi. 
Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle turvallisen, tehokkaan ja toimivan toiminnallisen 
harjoittelun perusteet, pääosin kahvakuulia käyttäen. Oppimisen edellytyksenä on perehty-
minen koulutuksen eri harjoitteisiin itse osallistuen hien ja harjoittelun kautta, mutta myös 
riittävän teoreettisen ymmärryksen saavuttaminen oikeista liikeradoista, turvallisista suori-
tustekniikoista ja liikkeiden vaikutusperusteista kuuntelemalla, kirjoittamalla ja lukemalla. 
Oma aktiivisuutesi määrittää ammattitaitosi ja osaamisesi jatkossa. 

Ota huikka vettä, kääri hihat ja tartu kuulaan – nyt se alkaa!
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HarjOITTELUn pErUSTEET

asento

harjoittelun perustana on hyvä ryhti, ja jokaisen henkilön rakenteelliset erilaisuudet huomioiva joustavuus 
liikkeiden suorittamisessa. pyri pitämään perusasento rentona, mutta avoimena. selkärangan tulisi olla 
pitkä ja ojennettu, aina päähän saakka. hartiaseutu lepää rentona olkapäät luonnollisesti alhaalla. Rinta 
nousee kevyesti eteen ja ylös, mutta niska ei jäykisty. jalat ovat tukevasti maassa painon jakautuessa mo-
lemmille jaloille, koko jalkapohjille. polvet eivät ole täysin lukossa. selässä on niin sanotut normaalit kaaret. 
harjoittele myös myöhemmin esiteltävän räkki-asennon seisontaa. Räkissä lantio työntyy eteen, ja har-
tiaseutu painuu pyöreämmäksi. Rinta vetäytyy sisään ja selkä pyöristyy. Kuvittele peräaukon ja navan välille 
nauha, jonka kiristät mahdollisimman lyhyeksi lantiota nostamalla. pakarat jännittyvät kevyesti. polvet eivät 
ole täysin lukossa. sivusta katsoen pää, lonkat ja nilkat ovat samalla pystylinjalla.

Liikkeiden taloudellisuus

pyri säästämään energiaa aina kun se on mahdollista. Fysiikan lakien mukaan energia ei katoa, se vain 
muuttaa muotoaan. pyri käyttämään liike-energiaa hyväksesi, äläkä työskentele painoa vastaan. painon tu-
lisi liikkua vartalon liikkeen jatkeena, mutta huomaa, että tietyissä liikkeissä painon jarruttaminen on tärkeä 
osa liikesuoritusta. pyri käyttämään hyväksesi koko kehosi lihaksistoa ja liikevoimaa niissä liikkeissä, joissa se 
on tarkoituksenmukaista. erityisesti alaraajojen voimantuoton hyväksikäyttö mahdollistaa (energia)tehok-
kaamman harjoittelun.

Liikkeiden ergonomia

jotta kahvakuulaharjoittelu voisi olla turvallista, on kehon liikeratojen oltava riittävät. Kahvakuulaharjoitte-
lu perustuu koko kehon tehokkaaseen liikuttamiseen. lihasryhmistä  erityisesti alaraajojen voiman tuotto 
yleensä korostuu. Kyykistyminen on syytä harjoitella ilman kahvakuulia. lisäkuormalla, ja väärällä suoritus-
tekniikalla tehtävä kyykkyliike vahingoittaa jopa lyhyellä aikavälillä polviniveliä. toinen huomionarvoinen 
kehon osa on alaselkä. selkä tulisi pitää pääsääntöisesti suorassa, ellei suoritettava liike edellytä rotaatio-
ta, tai taivuttamista eteenpäin. Voimakkaat taakse taivutukset eivät ole selän rakenteen vuoksi suotavia. 
yläraajojen vajaa liike altistaa niskan rasitukselle, joten säännöllinen venyttely, ja liikeratojen portaittainen 
kehittäminen vähentävät niskan ja hartiaseudun ylimääräistä työskentelyä. Kehon sarananiveliä (polvet, 
kyynärpäät) ei pitäisi lukita suoriksi, vaan niihin tulisi jättää liikkeissä aina hieman pelivaraa. huomaathan, 
että esimerkiksi tempaus ja punnerrusliikkeissä yläraajat ojentuvat liikkeen vaatimusten mukaan yläasen-
nossaan mahdollisimman suoriksi. jokaisella säännöllä on poikkeus suoritettavan liikkeen, ja suorittajan 
liikelaajuuksien mukaan.
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Hengitys

hengityksellä vaikutetaan kehon kykyyn käyttää happea. hengityksellä voidaan myös rytmittää suorituksia, 
sekä keskittää voimavaroja liikkeen tiettyihin vaiheisiin. hengitysrytmi voi muuttua sen mukaan, millaista 
suoritusta ollaan tekemässä. pitkäkestoisessa harjoitteessa pidempi ja rauhallisempi sisään ja uloshengi-
tyksen rytmi edesauttaa tasaisen suorituksen tekemistä, ja takaa maksimaalisen hapensaannin. toisinaan 
hengityksen pidättäminen mahdollistaa voimaa vaativan liikkeen suorittamisen raskailla painoilla. nopea 
hengitysrytmi sopii lyhytkestoiseen, mutta korkealla intensiteetillä suoritettuun liikkeeseen. Riippuen suori-
tustekniikasta, samassa liikkeessä voidaan käyttää päinvastaista hengitysrytmiä. yleensä liikkeen tekeminen 
hengitystä ”sen enempää ajattelematta” tuottaa itselle sopivan hengitysrytmin.

otteet

Kahvakuulaharjoittelussa otteen merkitys korostuu. Väärällä otteella liikesuoritusten tekniikka kärsii, tai 
pahimmillaan vaarantaa kehon hyvinvoinnin. Kämmennahkojen kuluminen voidaan estää sillä, että kuulan 
kahvaa puristetaan vain silloin, kun siihen on erityinen tarve. Ote kuulasta on pääsääntöisesti kevyt, ja kuula 
lepää ala-asennoissa sormien viimeisillä nivelillä. Räkki-asennossa, yläasennoissa, ja muissa syvempää otet-
ta vaativissa liikkeissä kuula lepää  peukalonhangassa. Kuulan kahva kulkee tällöin poikittain kämmenen yli, 
ja kahvan toinen reuna on kiinni ranteessa, tai jopa kyynärvarrella. Käsi voi puristua kevyeen nyrkkiin, mutta 
niin, että kahva jää kämmenellä nyrkissä olevien sormien etupuolelle. Raskaita kuulia käsiteltäessä ote 
kuulasta voi olla reilumpi, jolloin kuulan kahva otetaan syvälle kämmeneen, ja puristetaan hyvin nyrkkiin. 
Ranteen tulisi olla kahvakuulaharjoittelussa aina suorassa, ja sanotaankin, ettei kahvakuulaharjoittelussa ole 
lainkaan rannetta.

perusotteet KuuLasta ovat seuraavat

myötäote• 
vastaote• 
Apinaote• 
alaote (sarviote kahva alhaalla)• 
yläote (sarviote kahva ylhäällä)• 
Kuulaote (kuulaotteessa kuulaa pidellään muualta kuin kahvasta, kuten pohjasta tai sivuilta)• 
vasaraote• 
Syvä ote• 

Otteista voi olla myös erilaisia variaatioita.
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myötäote

apinaote (edestä katsottuna) apinaote (takaa katsottuna)

vastaote

Sarviote kahva alhaalla Sarviote kahva ylhäällä

Syvä ote vasaraote
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turvallisuus

Kahvakuulaharjoittelussa kaikki kehoa mahdollisesti vahingoittavat korut, kuten sormukset ja rannekorut on 
hyvä poistaa. Kellot ja sykemittarit on syytä pitää näyttö/taulupuoli ranteen sisäpuolelle päin. Kahvakuula-
harjoittelussa kädet hikoavat, joten oikeasta otteesta on pidettävä huolta. harjoittelu on pysäytettävä aina, 
kun tuntuu siltä, ettei ote mahdollisesti enää pidä. Kahvakuulan kahva ei saa olla karhennettu, sillä karhen-
nus rikkoo kämmennahan. Otteen pitämisen tehostamiseen voidaan käyttää magnesiumia, tai harjoittelu-
hansikkaita. 

Kahvakuulaharjoittelu vaatii keskittymistä ja kehon hallintaa. treenisalilla on yleensä myös muita, jolloin on 
tärkeää huomata, että pitkäkaarisissa liikkeissä omien raajojen jatkona on vielä kahvakuula. tilaa jokaiseen 
suuntaan, myös ylöspäin tarvitaan riittävästi.

yksilöllisyys

se mikä toimii sinulle, ei välttämättä toimi hänelle. Olemme yksilöitä, ja kehon liikelaajuuksissa, mittasuh-
teissa ja rakenteissa on yksilöllisiä eroja. eroamme myös siinä, miten kehomme toimii biokemiallisella tai 
biomekaanisella tasolla. Kuinka tehokkaasti maitohappo poistuu lihaksista, tai kuinka saamme aktivoitua 
käyttöön tietyn määrän tietynlaisia lihassoluja. eroamme myös siinä, millaisella unimäärällä tulemme toi-
meen, tai millainen ruokavalio on sopivin. Koska kaikki ei toimi kaikille, on yleisin hyväksyttävä vaihtoehto 
pysytellä harjoittelussa äärilaitojen kultaisella keskitiellä. Kehitys tapahtuu sillä, että pyrkii tekemään suo-
ritteistaan vaativampia, ja saa kehonsa mukautumaan muutoksiin, joita se luontaisesti pyrkii vastustamaan. 
Oikein rakennetulla perustalla voidaan rakentaa voimakas keho, ja vahva mieli. 
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OHjaajan TYö

ammattitaito, asenne ja asiakaslähtöisyys ovat ohjaajan ammatin peruspilarit. ammattitaidon kehittäminen 
edellyttää panostamista oman osaamistason nostoon, niin teknisesti kuin muidenkin ohjaajan ammatin 
kannalta oleellisten osa-alueiden kohdalla. positiivisella asenteella ohjaaja luo tunnilleen vastustamatto-
man ja mukaansatempaavan hengen, mikä saa asiakkaan viihtymään, ja käymään tunnilla myös uudelleen. 
Ohjaajan ammatin avainhenkilö on asiakas. Kohtele häntä hyvin, ja huomioi hänen tarpeensa. 

seuraavassa tarkastellaan ohjaamiseen liittyviä seikkoja lyhyesti.

positiivisuus 

Ryhmän edessä tulisi esiintyä aina positiivisesti, ja henkilökohtaiset huolet tulee jättää pukuhuoneeseen. 
Ohjaajan välityksellä liikkuja saa elämyksiä, energiaa ja liikunnan iloa. asiakas ei maksa kiukkuisesta, väliin 
pitämättömästä tai itsekeskeisestä ohjauksesta. hyvä ohjaaja on viihdyttävä energiapakkaus, iloinen tsemp-
paaja, kannustava kuuntelija, inspiroiva tekninen osaaja, asiakaspalvelija sekä osaava opettaja.

persoonallisuus

jokainen ohjaaja on omanlaisensa persoona. jokaisella ohjaajalla on oikeus käyttää persoonansa tuomia 
vivahteita ja vahvuuksia edukseen. Rauhallinen ohjaaja on aivan yhtä arvokas, kuin ylienerginen puheko-
ne. persoonallisuuksia ei tarvitse muuttaa, ja asettaa yhteen muottiin. Omia vahvuuksiaan korostamalla, ja 
heikkouksia kehittämällä itsestään saa monipuolisemman ohjaajapersoonan.

vuorovaikutus

asiakkaistaan kiinnostunutta ohjaajaa on helppo lähestyä. Keskustelu ja oman ajan jakaminen asiakkaiden 
kanssa luo treeniympäristöön välittömän ilmapiirin. Ohjaaja saa asiakkailtaan palautetta huomioidessaan 
heidät. henkilökohtainen huomioiminen aina sen ollessa mahdollista, vaikka vain katsekontaktilla, on tärke-
ää. aloittelijat ja ensikertalaiset olisi hyvä huomioida erikseen. tällöin he kokevat olevansa tervetulleita, ja 
kynnys esimerkiksi kysymyksiin oikeista suoritustekniikoista madaltuu. harjoituksesta jäävä hyvä kokemus 
tuo asiakkaan tunnille varmasti myös uudelleen.

tunnin aloitus ja lopetus

aloita tunti selkeällä kaavalla. itsensä esittely erityisesti uusille asiakkaille on tärkeää. itsensä,  tunnin 
aiheen, ja etenemisen lyhyt esittely jokaisen harjoituskerran alussa luo harjoitukselle selkeän johdannon. 
tunnin loputtua on ensiarvoisen tärkeää saada asiakas tuntemaan ylpeyttä omasta suorituksesta. Kiitä ja 
tsemppaa asiakasta hyvästä suorituksesta, ja kannusta häntä tulemaan liikkumaan myös seuraavalla kerral-
la. huomioi tunnin ilmapiiri, ja pyydä harjoituksesta aika ajoin palautetta.  selkeä aloitus ja lopetus on syytä 
kehittää rutiiniksi, jolloin asiakas huomioidaan sekä tunnin alussa, että lopussa.
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Kahvakuulaohjaajan rooli

jotta voisit harjoitella kovin, mutta järkevästi, on ymmärrettävä miten tulisi harjoitella, ja mitä harjoittaa. 
yleensä ohjaajan tai valmentajan rooli on tehdä harjoittelusta monipuolista, sekä laatia suunnitelma siitä, 
että kaikki harjoittelun osa-alueet tulevat huomioiduiksi. harjoittelun, ravinnon ja levon tasapainon löytämi-
nen on haaste kenelle tahansa. Kahvakuulaohjaajan erityishaasteen asettavat erilaiset yksilöt, jotka kahva-
kuulien kanssa harjoitussalilla liikkuvat. Valmentajalla saattaa olla vain yksi valmennettava, mutta kahvakuu-
laohjaajalla erityisesti ryhmäliikuntatunneilla harjoittelijoita on aloittelijoista kilpaurheilijoihin, ikäjakauman 
ollessa mitä värikkäin. jokaisen harjoittelijan henkilökohtaisia ominaisuuksia vastaavan harjoittelumallin 
rakentaminen on lähes mahdotonta, ja siksi harjoitteluohjelmista ja tekniikkavalinnoista on tehtävä jousta-
via. 

 
Kahvakuulaharjoittelussa tulisi huomioida seuraavat seikat:

tekniikoiden, liikkeiden ja harjoitteiden valinta• 
lihaskuntoa kehittävät harjoitteet• 
hapenottokykyä kehittävät harjoitteet• 
Vartalonhallintaa, ja koordinaatiokykyä kehittävät harjoitteet• 
Venyvyyttä kehittävät harjoitteet• 
liikkuvuutta kehittävät harjoitteet• 
Liikeyhteyksien ymmärtäminen• 
liikkeiden suoritustapojen variaatiot• 
kehon lihaksiston ja motoriikan epätasapainon eliminoiminen• 
Lihashuolto ja lepo• 
Ravintoon vaikuttavat perusteet• 
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KaHvaKUULaHarjOITTELU – pErUSLIIKKEET

etuheilautus kahdella kädellä

etuheilautus on kahvakuulaharjoittelun perusta. siihen poh-
jautuvat monet muut liikkeet, joten heilautus sen eri variaati-
oineen on syytä harjoitella hyvin. Kahden käden etuheilautus 
on heilautusliikkeiden perusversio.

näIn se Käy:

jalat:  
Ota hartioiden levyinen asento. liike muistuttaa hyppyliikettä suoraan 
ylöspäin. Kyykisty liikkeessä suoritustavasta riippuen muutamasta sentistä 
aina niin syvälle, kuin tila kuulan kanssa antaa myöden.

Lantio:
liike lähtee jaloista ja lantiosta. jalat työntävät kehon ylöspäin, ja lantio 
työntää liike-energiaa eteen, yläviistoon. älä ylikorosta lantiota, jotta selkä 
ei ojennu liiaksi taakse. tee kuitenkin lantiolla voimakas työntöliike.

Kädet:
Kädet toimivat jalkojen ja lantion liikkeen jatkeena. Kädet eivät nosta ei-
vätkä vedä, ne vain jatkavat kehon liikettä, ja pitelevät kuulaa. Ote kuulas-
ta on riittävän kevyt, mutta liikekorkeudesta riippuen sovellettavissa. 

selkä:
selän linjan tulisi olla suora. yleisin virhe on alaselän pyöristyminen, mikä 
aiheuttaa kipua ja pahimmassa tapauksessa selkärangan välilevyihin vauri-
oita. 

Katse:
Katse seuraa eteenpäin, mutta liikkeen yläasennossa vältä liiallista pään 
taivuttamista taakse. yksinkertaisin tapa on ottaa katseelle kiintopiste latti-
an ja seinän rajasta, jolloin katse pysyy alaviistoon koko suorituksen ajan.

suoritus:
tartu kuulan kahvaan kaksin käsin. muista apinaote, eli kuulaa ei puristeta 
liikaa. Käsivarret ovat aavistuksen koukussa. liikkeen ala-asennossa kuula 
on jalkojen välissä, ja ranteet lepäävät nivusilla, josta heiluriliike lähtee 
jalkojen ja lantion liikkeellä. liikkeen yläasennossa käsivarret ovat aavistuk-
sen koukussa. liikesuunta vaihtuu laskevaksi kuulan ollessa leuan tasolla. 
Kuula ”putoaa” alas omalla painollaan, eli sitä ei vedetä alaspäin. jarruta 
kuulan liikettä vasta viimeinen ¼ matkaa. Kuula käy jalkojen välissä, josta 
alkaa uusi heilautus jalkojen ja lantion liikkeellä. Kuulan tulisi tehdä heiluri-
maista liikettä nykimättä.

variaatiot: 
Liikkeen ala-asennossa polvet koukussa
Liikkeen ala-asennossa polvet suorana
Liikkeen yläasennossa kuula eri korkeuksilla
Liikkeen yläasennossa kuula suoraan pään yläpuolella
yläasennossa yhdellä jalalla seisten
Yläasennossa kyykistyen
yläasennossa hyppy / askellus / käännös
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etuheilautus yhdellä kädellä

yhden käden etuheilautus on perusliike, jonka jatkona teh-
dään moni muu kahvakuula liike. yhden käden etuheilautus 
voidaan tehdään yhdellä, tai kahdella kuulalla. Variaatioina 
voidaan tehdä kaikki samat liikkeet, kuin kahden käden heilau-
tuksessa.

näIn se Käy:

jalat:  
Ota hartioiden levyinen asento. liike muistuttaa hyppyliikettä suoraan 
ylöspäin. Kyykisty liikkeessä suoritustavasta riippuen muutamasta sentistä 
aina niin syvälle, kuin tila kuulan kanssa antaa myöden.

Lantio:
liike lähtee jaloista ja lantiosta. jalat työntävät kehon ylöspäin, ja lantio 
työntää liike-energiaa eteen, yläviistoon. älä ylikorosta lantiota, jotta selkä 
ei ojennu liiaksi taakse. tee kuitenkin lantiolla voimakas työntöliike.

Kädet:
Käsi joka pitelee kuulaa on jalkojen ja lantion liikkeen jatkeena. Käsi ei 
nosta, eikä vedä. Ote kuulasta on riittävän kevyt, mutta liikekorkeudesta  
ja kuulan painosta riippuen sovellettavissa. heiluriliikkeen ala-asennossa 
peukalo näyttää jalkojen välissä taaksepäin. liikkeen yläasennossa peukalo 
osoittaa sivulle, ja kämmenselkä osoittaa eteenpäin / ylöspäin. Käsi tekee 
rotaatioliikettä heilurin aikana, ja toimii kuin kiristyvä jousi. toinen käsi on 
niin sanottu vauhtikäsi; sen rytmittäessä heiluriliikettä kehon ulkopuolella. 

selkä:
selän linjan tulisi olla suora. yleisin virhe on alaselän pyöristyminen, mikä 
aiheuttaa kipua ja pahimmassa tapauksessa selkärangan välilevyihin 
vaurioita. selkäranka kuitenkin kiertyy pystyakselin ympäri. selän kierto 
muodostaa liikkeen ala-asennossa kiristyneen jousen, joka heilautuksessa 
vapautuu suoraksi. liikkeen yläasennossa hartiat ovat samassa linjassa 
eteenpäin. 

Katse:
Katse seuraa liikettä luonnollisella tavalla. Katse voi kääntyä sivulle heilau-
tuksen ala-asennon mukana, tai se voi pysyä koko suorituksen ajan eteen 
alaviistoon kohdistettuna.

suoritus: 
tartu kuulan yhdellä kädellä. muista apinaote, eli kuulaa ei puristeta liikaa. 
Käsivarsi on aavistuksen koukussa. liikkeen ala-asennossa ranne lepää 
nivusilla, josta heiluriliike lähtee jalkojen ja lantion liikkeellä. liikkeen 
yläasennossa kyynärpää jää aavistuksen koukkuun. liikesuunta vaihtuu las-
kevaksi kuulan ollessa leuan tasolla. Kuula ”putoaa” alas omalla painollaan, 
eli sitä ei vedetä alaspäin. jarruta kuulan liikettä vasta viimeinen ¼ matkaa. 
Kuula käy jalkojen välissä, josta alkaa uusi heilautus jalkojen ja lantion 
liikkeellä. Kuulan tulisi tehdä heilurimaista liikettä nykimättä. muista edellä 
kerrottu käden ja selän tekemä rotaatioliike, jolla heiluriin saadaan oikea 
liikerata ja ”syvyys”.
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rinnalleveto

Rinnalleveto on heilautusten lisäksi kahvakuulaharjoitte-
lun perusliike. Rinnallevedolla kahvakuula, tai kahvakuulat 
vedetään heilautuksen alkuliikkeellä räkki-asentoon. huo-
maathan, että rinnalleveto on niin sanottu yhden käden liike, 
mutta kuula voi olla molemmissa käsissä, jolloin liike on joko 
tasa- tai vuorotahtinen. 

 
näIn se Käy:

jalat:
Ota jaloilla samanlainen asento kuin etuheilautuksessa, eli hartioiden 
levyinen tukeva, mutta liikettä myötäävä asento. Rinnalleveto alkaa 
heilautusliikkeellä.

Kädet: 
Ote kahvakuulasta on samanlainen kuin etuheilautuksessa. yhdellä kä-
dellä liikettä suoritettaessa käden kierto jalkojen välissä on samanlainen 
kuin etuheilautuksessa. Kun kuula on noussut heilurilla vyötärön korkeu-
delle, tehdään lyhyt nopea veto selkälihaksilla, kyynärtaivetta koukis-
taen, jotta kuula liikkuu lähemmäs kehoa. heilautus pyritään pitämään 
matalana. Kyynärpää pyritään pitämään mahdollisimman lähellä kylkeä. 
Olkapää pyritään pitämään luonnollisen alhaalla. Kun kuula nousee 
rinnalle räkki-asentoon, käden ote liukuu kahvasta läpi, kuulan siirtyessä 
sormilta kämmenelle ja peukalonhankaan. toinen käsi toimii heiluriliik-
keen tapaan vauhtikätenä.

selkä:
selkä työskentelee samalla tavalla kuin heilautusliikkeessä. Rinnalleveto 
edellyttää selkälihasten käyttöä vetoliikkeessä. Veto tehdään yläselän 
lihaksilla, erityisesti leveällä selkälihaksella, sekä sahalihaksilla. selkä ei 
saa yliojentua, vaan liikkeen tulee olla hallittu, ja liikeradan kulkea lähellä 
kehoa.

Katse:
Katseen kohdistaminen on samanlainen, kuin heilautusliikkeessä.

suoritus:
etuheilautus liikkeestä kahvakuula vedetään rinnalle noin vyötärön kor-
keudelta. mitä matalammalta kuula saadaan kierrettyä räkki-asentoon, 
sen raskaampia kuulia voidaan käyttää. Kuulan tulee kiertää käden si-
vulta räkki-asentoon. mikäli heilautusliike on liian pitkä, kuula lennähtää 
rystysten yli kyynärvarren päälle, ja tämä saattaa aiheuttaa kipua käteen. 
pidä kyynärpää lähellä kylkeä, ja kierrä rannetta taittamatta kuula kyy-
närvarren sivulta räkki-asentoon.

Kuula (tai kuulat) palautetaan takaisin ala-asentoon oikaisemalla keho 
räkki-asennosta suoremmaksi. Kuulat tipautetaan heiluriliikkeeseen, tai 
jopa suorempaan alas jalkojen väliin, josta liike toistuu yhtäjaksoisena. 
pyri tekemään liike niin, ettei kuula ”pudotessaan” repäise kättä. 
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Korkea veto

Korkea veto on hyvä perusliike selkälihasten harjoittamiseen. 
Korkea veto on myös apuliike rinnalle vedon, ja tempauksen 
harjoitteluun.
 
näIn se Käy:

yhden käden suorituksessa tee yhden käden heilautusliike. Kun kuula on 
noussut lantion korkeudelle, vedä selkälihasten avulla kuula suoraan itsee-
si päin, mutta niin, että olkavarsi muodostaa 90 asteen kulman yläkehon 
kanssa. Veto suoritetaan niin sanotusti korkealla kyynärpäällä. pyri alussa 
pitämään kyynärpää korkeammalla, kuin kahvakuula. liikesuunta on täl-
löin yläviistoon, mutta vahvasti selkälihasten liikkeellä suoritettu. palautus-
vaiheessa pyri työntämään kuulaa saamaa reittiä takaisin, jolloin mukaan 
tulee työntövaihe. Kuulan ei tule ”pudota” suoraan alas vedosta. liikkeen 
tulee olla hallittu koko matkan, ja siksi myös palautuksen työntövaihe on 
tärkeää suorittaa lihastyöllä. Varo kuitenkin työntämästä kyynärpäätä 
yliojennukseen edessä. Kun kuula on työnnetty takaisin lantion korkeudel-
le, jatka liike yhdellä jatkuvalla suorituksella jalkojen väliin heilautukseen. 
toista liike ja vaihda myös välillä suorittavaa kättä. liike muistuttaa suori-
tuksen muilta osin etuheilautusta.

räkki-asento

Räkki-asento mahdollistaa kuulien lepuuttamisen rinnalla pit-
kissä suorituksissa. Räkki on myös välivaihe monille työntö, ja 
punnerrusliikkeille. Kuula lepää olkavarren ja rinnan muodos-
tamassa kolmiossa niin, että nyrkki (kuulan kahva) on lähellä 
rintalastaa. Kuula on kyynärvarren päällä, kämmenselän puo-
lella. Kuulan kahva lepää peukalonhangassa, ja kahvan toinen 
pää koskettaa rannetta. Kahva kulkee diagonaalisesti käm-
menen  poikki.  mikäli kuulia on kaksi, voidaan kädet asetella 
rinnalle hieman päällekkäin, tai sormet voidaan ristiä rinnalla. 
Kahvaa ei puristeta, jolloin sormet voivat olla avattuna.

näIn se Käy

Räkissä lantio työntyy eteen, ja hartiaseutu painuu pyöreämmäksi. Rinta 
vetäytyy sisään ja selkä pyöristyy. Kuvittele peräaukon ja navan välille 
nauha, jonka kiristät mahdollisimman lyhyeksi lantiota nostamalla. pakarat 
jännittyvät kevyesti. polvet ovat suorat, mutta eivät täysin lukossa. sivusta 
katsoen pää, lonkat ja nilkat ovat samalla pystylinjalla. edestä katsoen kuu-
la lepää rinnan keskellä, kyynärvarren ollessa hieman sisäänpäin viistossa. 
asennon tulee olla rento, mutta tukeva. tarkoituksena on saada painopis-
te mahdollisimman keskelle pystysuuntaista keskilinjaa. huomaat eron, 
jos suoristat kehosi. suoristetulla keholla kuulaa pitää roikottaa käden 
voimalla. Räkki-asento tuo kuulan koko kehon kannateltavaksi. 
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Seuraavat liikkeet perustuvat siihen, että hallitset heilau-
tusliikkeen, rinnallevedon, ja räkki-asennon.

punnerrus

punnerruksessa kuula nimensä mukaisesti punnerretaan rin-
nalta pään päälle. liike alkaa räkki-asennosta. ensimmäisessä 
vaiheessa tehdään uloshengitys, jolla kuula saadaan liikku-
maan hieman alaspäin. Voimakkaalla sisään hengityksellä 
rintakehä saadaan nousemaan, ja kuula saadaan liikkeelle 
suoraan ylöspäin. harjoittele ”rintapumppua” muutaman 
kerran. punnerruksessa kyynärpää osoittaa eteenpäin, ja 
kuula punnerretaan yläkehon lihaksilla, erityisesti olkapään 
lihaksilla suoraan ylöspäin. yläasennossa kyynärpää lukitaan 
suoraksi. Käännä pikkusormi osoittamaan taaksepäin, ja 
rentouta hartialinja. lapaluu laskeutuu alas, jolloin käyttöön 
saadaan niin sanottu lapalukko. sivusta katsoen kuula on 
pystylinjan takapuolella, pään takana. Olkavarsi koskettaa 
pään sivua (hauislihas kiinni korvassa). tässä asennossa voi-
daan levätä haluttu aika. 

palautusvaiheessa pikkusormi käännetään eteenpäin, kyy-
närpään osoittaessa myös eteenpäin. Kuula lasketaan omalla 
painollaan rinnalle, josta suoritetaan seuraava punnerrus 
yhtäjaksoisella liikkeellä. alas laskussa muista liikkeen talo-
udellisuus. annan kuulan tehdä työ, ja rinnan toimia ”ilma-
tyynynä” liikkeen pysäyttämisessä. älä käytä lihasvoimaa 
liikkeen jarruna. 
 
Kyseessä on punnerrusliike, jossa nostovaiheessa tehdään 
lihastyötä käsivarren ja olkapään lihaksilla!

vauhtipunnerrus

Vauhtipunnerruksen alku muistuttaa perus punnerrusliikettä. 
erona edelliseen on jalkojen käyttö liikkeen toisena pump-
puna. samalla kun käytät sisään hengitystä rintapumppuna, 
käytä jalkojen nostovoimaa jalkapumppuna. Kevyellä kyy-
kistyksellä saat käyttöösi reidet, ja loppuvaiheessa nilkkojen 
ojennuksella myös kantalihakset, eli pohkeet. muutoin liike 
noudattaa punnerruksen suoritustapaa. Kuulan alas laskussa 
käytä jalkoja liikkeen jarruna. näin saat liikkeestä myös jatku-
van, kun jalat pumppaavat kuulan jälleen liikkeelle. huomaa, 
että kyseessä on kuitenkin punnerrusliike, jossa käsivarren 
punnerrusliikkeellä on suurin rooli. 
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työntö

työntö muistuttaa liikkeen perustalta vauhtipunnerrusta, mutta käytössä on kaksi kyykkyliikettä. aloita 
liike vauhtipunnerruksen periaatteella, eli käytä rintakehää ja jalkojen lihaksia pumppuna. Käytä voimak-
kaasti myös nilkkojen ojennusta liikkeen vauhdittamiseen, jotta kuula nousee helposti ylöspäin. Kun kuula 
on noussut n. ¾ matkaa, ojenna kyynärpää suoraksi ja iske kantapäät lattiaan, samalla hieman kyykistyen. 
pikkusormi kääntyy osoittamaan taaksepäin, kyynärpään lukittuessa suoraksi. Olkavarsi koskettaa päätä, 
ja sivusta katsoen kuula on kehon pystylinjan takapuolella, pään takana. Kun kantapäät isketään lattiaan ja 
suoritetaan lyhyt kyykkyliike, näin toimien pudottaudutaan nousevan kuulan alle. Kun kyynärpää on lukittu,  
suorista jalat, eli työnnät kuulan jalkojen voimalla käsivarsi suorana ylös. 

liikkeen alas lasku tapahtuu samalla periaatteella, kuin vauhtipunnerruksessa. Käytä jalkojen lihaksia liik-
keen jousena, ja aloita toinen toisto jatkuvalla liikkeellä. 

huomioi edellisissä liikkeissä keskivartalon tuki siinä vaiheessa, kun käsivarsi on ojennettuna ylös. selkä ei 
saa notkistua, sillä alaselän voimakas notko kuormittaa kehoa epäedullisesti. liikkeen yläasennossa työnnä 
lantiota kevyesti eteenpäin, jolloin alaselkä suoristuu. nosta myös rintakehää hieman ylös, sillä ryhdikäs 
keho tukee liikkeen turvallista suorittamista. 
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tempaus

tempaus on vaativa liike, jonka oikea suoritustekniikkaa on syytä harjoitella. Oikein tehtynä liike kuormittaa 
tehokkaasti koko vartaloa. tempaus suoritetaan yhdellä, tai kahdella kuulalla. Vaihtoehtoisia suoritustapoja 
on useita. 

näIn teHdään perus tempaus:

yhdellä kuulalla tehtävän tempauksen alku / vaihe jossa kuula liikkuu jalkojen välissä on yhtenevä yhden 
käden heilautuksen kanssa. Kun kuula on heilautettu vyötärön korkeudelle, muistuttaa liike rinnalle vedon 
liikerataa. liike kuitenkin jatketaan yhtenäisellä katkeamattomalla liikkeellä pään yläpuolelle, samanlaiseen 
loppuasentoon kuin työnnössä ja punnerruksessa. Kuula on pään yläpuolella suoraksi lukitun kyynärvarren 
varassa, hauislihaksen koskettaessa korvaa, ja käsivarren linjan ollessa vartalon linjan takapuolella pään 
takana. Kun kuula heilautetaan pitkälle eteen ja ylös, se pyörähtää nyrkin yli kyynärvarrelle. tämä suori-
tustekniikkaa rasittaa kyynärvartta, jossa kuulan liikettä voidaan jarruttaa kahvan otelujuutta muuttamalla. 
pehmeämpi tapa on tehdä kädellä korkkiruuviliike, joka alkaa rinnalle vedon tapaan riittävän aikaisessa 
vaiheessa tempausta. Korkkiruuvi liikkeellä kuula kiertää kyynärvarren ulkopuolelle pehmeämmin. 

Kuulan ollessa suoristetun käsivarren varassa pään yläpuolella, pikkusormi osoittaa taaksepäin. Kuulan pa-
lautus takaisin lähtöasentoon tehdään seuraavilla vaiheilla:

pikkusormi kääntyy osoittamaan eteenpäin.1. 
yläkehon painopiste siirtyy nojaamalla taaksepäin.2. 
Kuula liikkuu pään etupuolelle ja kämmen kääntyy osoittamaan ylöspäin.3. 
Kuula pyritään palauttamaan mahdollisimman pystysuoraa linjaa pitkin alaspäin.  4. 
siksi kehon painopiste siirretään taakse, jotta kuulan painopiste ei muutu.
Kyynärtaivetta koukistamalla kyynärpää saadaan laskettua alas lähelle kylkeä, josta liike jatkuu heilau-5. 
tuksen mukaisena jalkojen väliin, peukalon johtamalla liikettä. Käsi tekee myös alas laskussa korkkiruuvi-
maista liikettä.

tärKeä Huomautus: 

Tempauksessa ei ole työntö- eikä punnerrusvaihetta! Kuula saatetaan pään yläpuolelle yhtenäisellä jatkuval-
la liikkeellä. Mitä lähempänä kehon keskilinjaa kuula kulkee sekä nosto- että laskuvaiheessa, sitä turvallisem-
pi ja taloudellisempi liike on. Vauhdin pitäisi syntyä kuulan liikkeestä, joten älä vastusta sitä.
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ULKOHarjOITTELU

jonglööraus kahvakuulilla

Kahvakuulilla tehtävä jonglööraus kehittää silmä-käsi koordinaatiota. se vahvistaa myös otelujuutta, kehon-
hallintaa, sekä syvemmällä tasolla lihaksia, jänteitä ja niveliä tukevia siteitä. Kevyellä kuulalla harjoittelu 
mahdollistaa teknisesti haastavampien liikkeiden suorittamisen. Raskaampi kuula mahdollistaa yksinkertai-
sempien liikkeiden tekemisen, mutta isommalla kuormituksella. Keho saa erilaista ärsykettä eripainoisilla 
kuulilla. jonglöörauksessa on syytä huomioida ympäristö, ja kuulan otteesta lipeämisen mahdollisuus. siksi 
harjoittelu on parasta suorittaa ulkotiloissa.

jonglööraustekniikoita:

Flippi kahdella kädellä (myötä- ja vastapäivään)• 
Flippi yhdellä kädellä (myötä- ja vastapäivään)• 
Flippi vaihtamalla kuula kädestä toiseen (myötä- ja vastapäivään)• 
Flippi horisontaalisesti pyöräyttäen• 
Flippi vasaraotteella pyöräyttäen (myötä- ja vastapäivään)• 
Flippi horisontaalisesti vasaraotteella pyöräyttäen (myötä- ja vastapäivään)• 
heitto seläntakaa• 

slam-tekniikat

slam-tekniikat (eli ”slämmit”) ovat paiskausharjoitteita, joilla koko keho saadaan tehokkaaseen työhön. 
slam-tekniikoihin voidaan yhdistää jonglööraustekiinkoita, tai perus heiluri-, rinnalleveto-, tempaus-, ja 
muita kahvakuulatekniikoita. slämmien ajatus on saada kuula liikkeelle, irrottaa ote kuulasta, ja paiskata 
kuula sopivalla otteella maahan. sanomattakin on selvää, että slam-harjoittelu edellyttää sopivaa alustaa, 
kuten lumihankea, hiekka- tai nurmikenttää. 
 

slam-tekniikoita:

Kahdenkäden slam maahan• 
Ristikkäisheitto maahan kahdella kädellä• 
Ristikkäisheitto maahan yhdellä kädellä• 
lonkkaheitto• 
yhden käden slam kyljeltä• 
yhden käden slam ylhäältä• 
luolamieslyönti kahdella kädellä• 
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Heittoharjoittelu

heittoharjoittelulla voidaan kehittää nopeusvoimaa ja lihaskestävyyttä. heittoharjoitteet poikkeavat slam-
tekniikoista siinä, että heitoissa kuula pyritään heittämään joko korkeuden tai pituuden mukaan etäälle. 
heittoharjoitteisiin voidaan yhdistää heitetyn kuulan perään juokseminen, jolloin harjoitteesta saadaan 
erittäin aerobinen.  ennen heittoharjoittelua lihaksisto on syytä lämmitellä hyvin, sillä esimerkiksi heilau-
tuksesta tehtävä heitto on aina keholle repivämpää kuin perus heilautus. Vältä kehon liikeratojen viemistä 
äärirajoille, ja vältä myös nivelten yliojennusta. heittoharjoittelu on erinomainen tuki perus kahvakuulahar-
joitteluun, tuoden vaihtelua niin harjoittelijan mielelle, kuin lihaksistollekin.
tärkeä huomautus: heittoharjoitteissa ympäristön seuraaminen on turvallisuuden kannalta ensiarvoisen 
tärkeää!

Heittotekniikoita

työntö eteen kahdella kädellä• 
työntö eteen yhdellä kädellä• 
yliolan heitto kahdella kädellä• 
yliolan heitto yhdellä kädellä• 
heilautus heitto eteen• 
sivuheitto yhdellä kädellä• 
heitto ilmaan paikalta• 

heittoharjoitteisiin voidaan yhdistää erilaisia elementtejä, jolloin harjoittelusta saadaan erittäin monipuo-
lista. esimerkkiharjoite voisi olla sellainen, jossa kuulaa heitetään ennalta sovittu lyhyt, tai jopa useamman 
minuutin kestävä aika. yhdistämällä eri heittotekniikoita, harjoitteesta saadaan monipuolinen. Kuulan pai-
no, heitoissa käytetty voima ja nopeus, harjoituksen kesto, sekä heittojen välillä tehtävä liikkuminen vaikut-
tavat kaikki siihen, kuinka haastava harjoitteesta saadaan.

veto- ja työntöharjoitteet kahvakuulilla ja vetokelkalla

Veto- ja työntöharjoitteilla voidaan kuormittaa koko kehon lihaksistoa erittäin tehokkaasti. Koska koko keho 
työskentelee voimakkaasti, rasvan palaminen on tehokasta, ja keho vapauttaa käyttöön lihaskasvun kan-
nalta oleellisia hormoneja. harjoitteen hyvä puoli on myös se, että sen tehokkuus mahdollistaa kaloreiden 
palamisen, vaikka itse harjoite on jo ohi. elimistöä kuormittava vetoharjoittelu totuttaa kehon niin aerobi-
seen, kuin anaerobiseenkin työskentelyyn. suurimman rasituksen kohteena ovat alaraajat, ja keskivartalo. 
Veto- ja työntöharjoittelu kuormittaa myös yläraajoja, rintaa ja olkapäitä. intervallityyppisiin harjoituksiin 
veto- ja työntöharjoittelu on erittäin käyttökelpoinen.
 
Kun käytössä on vetokelkka, voidaan vedettävää kuormaa säätää nopeasti. Kelkkaa vedetään vetoliinoilla, 
tai yhdellä köydellä. Vetoliinat voidaan kiinnittää myös yhteen tai useampaan kahvakuulaan. Vetoliike voi-
daan suorittaa joko paikallaan seisten, tai jatkuvana liikkeenä. Vetoliinoja käyttämällä vetoharjoite voidaan 
yhdistää kävelyyn tai juoksuun. samalla voidaan suorittaa erilaisia, veto, työntö, rotaatio ja punnerrusliikkei-
tä. Vetokelkkaa käytettäessä tietynmallisia kelkkoja voidaan työntää myös suoraan kelkan rungosta, jolloin 
vetoharjoittelu monipuolistuu matalilla työntöharjoitteilla.
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perusharjoitteet vetokelkalla (tai kahvakuulien vedolla)

Veto liikkuen takaperin kädet suorina• 
Veto liikkuen etuperin kädet suorina• 
veto liikkuen takaperin + soutuliike• 
veto liikkuen etuperin + punnerrusliike• 
Veto kädet pään päällä (huomioi kehon ryhti ja keskivartalon tuki)• 
Vetoliike kylki edellä + jalkojen saksausliike• 
Vetoliike kylki edellä + lonkkaheitto• 
Vetoliike takaperin yhdistettynä perus kuntosaliliikkeisiin (hauiskäännöt, soudut, vedot)• 
Vetoliike etuperin yhdistettynä perus kuntosaliliikkeisiin (punnerrukset, ojennukset, soudut)• 

KaHvaKUULaHarjOITTELUn LIIKEpanKKI

ylävartalon liikkeet

heilautukset askeleella eteenpäin ja taaksepäin 
heilautus kyykyllä (syväkyykky) 
heilautus vartalon käännöllä tai ympäripyörähdyksellä 
heilautus vastapainolla (parin avustuksella) 
heilautus sivulta horisontaalisesti ja palautus lyönnillä (rauhallinen ja nopea versio) 
Korkea veto eri vetokulmilla (high pull –liike) 
Pystysoutu  
Pystysoutu vartalon kierrolla 
Pystysoutu kyykyllä 
hollow 
Bodypress 
Bentpress 
tuulimylly 
tullimylly – bodypress yhdistelmä 
hauiskääntö 
hauiskääntö heilautuksella ja vastapainolla  
Ojentajapunnerrus 
tempaus jalkojen ulkopuolelta (joko ristikkäin, tai samalla puolella) 
vaakatempaus 
kulmasoutu suoraan 
Kulmasoutu kahdella kädellä vartalon kierrolla
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punnerrukset

pystypunnerrus vartalon kierrolla (”kiertopunnerrus”) 
Pystypunnerrus vartalon kallistuksilla 
pystypunnerrus kuulan pohja ylöspäin 
pull Ower (seisten tai selin makuulla) 
Rintapunnerrus selin makuulla (”lattiapunnerrus”, eli penkkipunnerrus) 
rintapunnerrus kyynärvarren varassa 
Kylkipunnerrus lattialla 
kylkipunnerrus kyynärvarren tai käsivarren varassa 
puolikas ylösnousu 
turkkilainen ylösnousu

Keskivartalon liikkeet seisten

puolikuu (korkeudet: matala, keskitaso ja korkea) 
Bentpress 
tuulimylly 
Kahdeksikko 
Kahvakuulan kierto kehon ympäri (kädestä toiseen) 
Ristikkäisheitto 
Kulmasoutu kahdella kädellä vartalon kierrolla 
Pystypunnerrus vartalon kierrolla 
Pystypunnerrus vartalon kallistuksilla 
Keskivartalon kierto (”hula hula”) 
maastanosto jalkojen avulla 
maastanosto suorin jaloin 
maastanosto yhdellä jalalla 
maastanosto vaaka-asennossa 
maastanosto selän pyöristyksellä ristikkäin

jalat

etukyykky (perus kyykky kuula rinnalla) 
hindukyykky (kuula selän takana) 
Sumokyykky 
kasakkakyykky 
Kääntökyykky (kasakkakyykystä kääntö askelkyykkyyn) 
askelkyykky eteenpäin, taaksepäin ja viistoon 
Askelhyppy kyykyllä 
matala askelhyppy nopealla vaihdolla 
jännehyppy 
jänishyppy eteenpäin ja taaksepäin 
vaakaseisonta eteenpäin ja taaksepäin 
yhdenjalan kyykky (”pyssykyykky”) 
maastanosto 
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maastanosto suorin jaloin 
maastanosto yhdellä jalalla 
Pohjenostot seisten 
Pohjenostot kyykkyasennossa

vatsalihasliikkeet (selin makuulla)

istumaan nousu (jalat koukistettuina tai suorana) 
istumaan nousu (jalat suorana tai koukistettuna, kuula suoralla kädellä, yksi tai kaksi kättä) 
ylösnousu kuula suoralla kädellä 
venäläinen kierto 
kuulakierto vartalon ympäri 
Linkkuveitsi 
lantion nosto (kuula vastapainona) 
Double Dragon Flag (vartalon staattinen jännitys)

Kahden kuulan tekniikat

etuheilautus 
Korkea veto tasatahtiin (high pull) 
Korkea veto vuorotahtiin 
Rinnalle veto tasatahtiin 
Rinnalle veto vuorotahtiin 
tempaus tasatahtiin 
tempaus vuorotahtiin 
tempaus jalkojen ulkopuolelta 
hiihtoliike tasatahtiin 
hiihtoliike vuorotahtiin 
Vuoropunnerrukset (pystypunerrus kierrolla ja pystypunnerrus kallistuksella)

 
Liikkuvuusharjoitteet kahvakuulan kanssa

askelkyykky (suoraan ja vartalon kierrolla) 
matala hiipiminen eteenpäin (tasainen matala liike) 
Kata-kävely (eteenpäin ja taaksepäin) 
kasakkakyykky askeltaen

liikkeitä voidaan varioida siten, että liike, tai jokin sen vaihe tehdään yhdellä jalalla seisten. 
liikkeiden suunnat, toistojen nopeus ja liikelaajuus vaikuttavat liikkeiden vaihtoehtoisiin suoritustapoihin. 
liikkeissä voi myös käyttää useampaa kuin yhtä kuulaa, esimerkiksi seuraavasti: 

Yksi kuula / yksi käsi 
Kaksi kuulaa / yksi käsi 
Kaksi kättä / yksi kuula 
Kaksi kuulaa / kaksi kättä
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HarjOITUSOHjELmaT

Harjoitusohjelman laadinta

Kahvakuula harjoitusohjelman merkitys korostuu erityisesti tavoitteellisessa harjoittelussa. Vaikka kaiken 
harjoittelun tulisi olla tavoitteellista, saattaa kaavoihin kangistuminen ja yksitoikkoisen harjoitusohjelman 
seuraaminen viedä mielenkiinnon harjoittelusta. harjoittelusta saadaan tapa silloin, kun se on hauskaa. 
paraskaan ohjelma ei tuota tulosta, jos sitä ei noudateta. ja jos ohjelmaa ei halua noudattaa, saattaa se olla 
liian tylsä. yksilöllisesti laadittu harjoitusohjelma motivoi harjoittelijan liikkumaan. erilaisten harjoitusohjel-
mien käyttöön motivointi on myös mahdollista, kun niiden hyödyt osataan perustella riittävän hyvin. 
 
harjoitusohjelman tulee sopia harjoittelijan arkirutiineihin mahdollisimman saumattomasti. mikäli harjoi-
tusohjelma hankaloittaa harjoittelijan arkea, sen noudattaminen jää helposti tekemättä. harjoitusohjelmaa 
laadittaessa ajankäyttöä on hyvä miettiä, ja ottaa ohjelmaan mukaan sellaisia harjoitusmenetelmiä, jotka 
ovat tehokkaita, mutta kestoltaan sopivia. tällaisia ovat esimerkiksi intervalliharjoitteet.
nopeita ja pysyviä tuloksia ei ole olemassa, mutta tehokkaita ja lyhyitä harjoituksia on. äärimmäisillä har-
joitusmenetelmillä voidaan saada tulosta, mutta harjoituksia on syytä jaksottaa. Kaikki harjoitteet eivät voi 
olla kovia, jotta kehityksestä saadaan rakennettua kestävää. toisaalta liian kevyesti harjoittelemalla keho 
ei totu kasvavaan kuormitukseen, eikä se pääse kehittymään. Vaihtele harjoitusmenetelmiä, ja anna arvoa 
kovalle, mutta järkevälle harjoittelulle. 
 
harjoittelun tulee olla turvallista. teknisesti oikein suoritetut tekniikat säästävät kehoa rasitusvammoilta ja 
loukkaantumisilta. Kun kehoa voidaan harjoittaa ehjänä, siitä saadaan lyhyemmässä ajassa voimakkaampi. 
loukkaantuneena harjoittelu, tai tauko treenaamisesta vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiin. turvallisella 
harjoittelulla huolehdit oman kehon lisäksi myös mielenterveydestäsi.
Ole harjoittelussa avoin vaihtelulle. harjoitusohjelman vaihtaminen sopivin välein on hyvä lähtökohta. 
harjoittelusta saadaan vaihtelevaa myös sillä, että varioidaan harjoitusvälineitä. Kahvakuulien lisäksi harjoit-
teluun sopivat lyöntilekat, vetokelkat, vastuskumit, kuntopallot, hiekkasäkit, painolevyt ja oma kehon paino. 
jokainen päivä ei voi olla hyvän motivaation päivä, mutta pilvisempinäkin päivinä mielikuvitusta käyttäen 
voidaan rakentaa hyvä treeni käytettävissä olevin voimavaroin. 
harjoituksen tehoa voidaan säätää muuttamalla harjoitusvastusta, eli painoa; lyhentämällä harjoitukseen 
tai taukoihin käytettävää aikaa, tai tekemällä samassa ajassa enemmän toistoja. määräänsä enempää ei ole 
syytä harjoitella. salli harjoitteluun kevyempiä jaksoja, ja palauttavia harjoitteita. säädä harjoituksen tehoa 
edellä mainittuja muuttujia varioimalla.

lisäpainoharjoittelu, sekä intensiivinen liikkuminen aiheuttavat lihaksiin mikrovaurioita. Kehon rasituksista 
huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta harjoittelu voi jatkua nousujohteisena ja keho pysyä ehjänä, 
sekä terveenä. Oikeanlainen monipuolinen ravinto edesauttaa elimistön korjaustoimissa. yhtä tärkeä rooli 
on aktiivisella, sekä myös passiivisella lihashuollolla. Käytä lihasten rentouttamiseen, lepopituuden palaut-
tamiseen ja venyvyyden lisäämiseen venyttelyä, hierontaa ja muita lihashuollon menetelmiä. muista myös 
rauhoittaa lihaksisto turhasta rasituksesta silloin, kun se on mahdollista. nuku riittävästi, ja anna lihaksiston 
korjata itseään, erityisesti silloin, kun tunnet siihen tarvetta. jatkuva lihasten arkuus tai kuumeilu voi olla 
merkki tulehduksesta kehossa. toisinaan ”ylikunto” ei varoita harjoitteluun tottunutta, joten riittävä lepo 
tulisikin ottaa yhtä rutiinin omaiseksi lihashuolloksi kuin venyttely.
pyri rakentamaan harjoituksesta nousujohteinen. Rakenna edellä kuvatuilla elementeillä harjoittelun poh-
jasta kestävä. Kun huipulle johtavat portaat on rakennettu pitkillä askelmilla, eivät mahdolliset alas laskut 
ole niin jyrkkiä. pystysuorilla nopeilla muutoksilla myös laskukausi on jyrkempi. huolehdi kovan harjoittelun 
lisäksi myös riittävästä levosta, sekä oikeanlaisesta ravinnosta.
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ErILaISIa HarjOTIUSmEnETELmIÄ

toistot, tiheys ja tempo

Käsittele kahvakuulia aina hallitusti. tunne omat liikelaajuutesi, ja tunnista mahdolliset rajoittuneisuudet. 
Kehitä lihaksistoa käsittelemään suurempaa kuormaa nopeammin, ja pidemmillä liikeradoilla niissä liikkeis-
sä, joissa se on tarkoituksenmukaista. harjoittelemalla nousujohteisesti vältät lihaksiston toimimista äärira-
joilla, ja samalla estät loukkaantumisten syntymisen. 
Kun harjoittelussa pyritään kehittämään voimaominaisuuksia, harjoituspainot ovat raskaammat (perusvoi-
ma 70 – 85% maksimista). tällöin tempo, eli suoritusnopeus väistämättä hidastuu, tai toistomäärät vähene-
vät. Voimaominaisuuksia voidaan kehittää myös nopeuden tuottamiseksi. Riippuen suoritettavasta liikkees-
tä, harjoituspaino on joko kevyehkö, tai melko raskas (pikavoima, ja räjähtävävoima 50 – 90 % maksimista). 
toistomäärät ovat melko lyhyet ja palautusajat pitkät (palautus 2 – 4 minuuttia). Kestävyysominaisuuksien 
kehittäminen edellyttää harjoittelua joko kehonpainolla, tai kevyehköllä lisäkuormalla (lihaskestävyys ja 
voimakestävyys 0 – 50 % maksimista). liikkeen toistomäärät ovat pitkiä ja palautumisajat lyhyitä. erityisesti 
voimakestävyys harjoituksen tempo voi olla hyvinkin korkea. Voimakestävyys on yleisin kahvakuulaharjoit-
telussa käytetty harjoittelumuoto.

toistotiheyden vaihtelu

harjoituksen toistotiheyden vaihtelulla tarkoitetaan sitä, että samassa suoritusajassa pyritään tekemään 
enemmän yksittäisiä suorituksia. jos käytettävissä oleva aika on esimerkiksi yksi minuutti, etenee harjoitus 
seuraavalla tavalla:

Harjoitusmalli 1

erä 1 
aika: 1 minuutti 
toistot: 10 – 12 
 
erä 2 
aika: 1 minuutti 
toistot: 14-16 
 
erä 3 
aika: 1 minuutti 
toistot: 18-20

erä 4 
aika: 1 minuutti 
toistot: 22-24

Kuntotasosta riippuen eriä tehdään haluttu määrä. eräaikaa voidaan myös muuttaa, jolloin muutaman 
kymmenen sekunnin erästä voidaan siirtyä asteittain useamman minuutin kestoiseen eräpituuteen, harjoit-
telukokemuksen karttuessa. 
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Harjoitusmalli 2
harjoitus voidaan tehdä niin, että suoritettavan liikkeen tempoa, eli suoritusnopeutta muutetaan saman 
erän sisällä. jos erän kesto on kaksi minuuttia, ensimmäinen minuutti toistot tehdään hitaasti, ja seuraava 
minuutti nopeammin. seuraavassa erässä toistojen määrää kasvatetaan edelleen.

Harjoitusmalli 3
toistotiheyden vaihtelu voidaan tehdä myös siten, että pitkässä harjoitteessa tehdään useampia erilaisia 
eriä. perusharjoitteena etuheilautus on erinomainen liike, mutta sille saadaan vaihtelua siten, että ensim-
mäinen minuutti tehdään etuheilautusta, ja seuraava minuutti rinnalle vetoa. eriä voidaan tehdä yhdellä 
kädellä ensin esimerkiksi kolme, jolloin yhden käden tekemä työ on kuusi minuuttia. tämän jälkeen käden 
vaihto, ja toistot samalla idealla. harjoituksen yhteiskesto on 12 minuuttia.

Harjoitusmalli 4
harjoitusaika voi olla pitkä, esimerkiksi 30 minuuttia. tee minuutin eriä, joissa jokaisessa teet saman mää-
rän toistoja. esimerkiksi 10 kappaletta nopeita, ja 10 kpl hitaita etuheilautuksia. pidä lukua siitä, montako 
kierrosta minuutissa ehdit tehdä. pidä erien välillä 30 sekunnin tauko, ja pyri jatkamaan koko 30 minuutin 
suoritusaika samoilla toistomärillä per minuutti.

Harjoitusmalli 5

tässä harjoitteessa esimerkkiliikkeinä ovat rinnalle veto, pystypunnerrus ja etukyykky. liikkeet jaetaan kah-
teen ryhmään. Osa a) rinnalle veto ja pystypunnerrus, sekä osa b) etukyykky kahvakuulalla. aloita osan a) 
liikkeillä. neljä toistoa 30 sekunnissa. jatka heti perään osan b) liikkeellä. Kuusi toistoa 30 sekunnissa. pidä 
30 sekuntia taukoa. yksi kierros sisältää sekä a) että b) osan. ensimmäinen kierros on nyt tehty. seuraavalla 
kierroksella nosta toistojen määrää. Osa a) 5 toistoa ja osa b) kahdeksan toistoa. pidä 30 sekunnin tauko 
yhden erän jälkeen. jatka samalla tavalla sopimasi määrä eriä, ja nosta jokaisella eräkierroksella toistojen 
lukumäärää. Osan a) lukumäärät nousevat 6, 7, 8 ja 9 toistoa, sekä osan b) 10, 12, 14 ja 16 toistoa. Viimei-
sessä erässä työskentelet todella lujaa, sillä teet 30 sekunnin aikana 9 toistoa liikeyhdistelmää rinnalle veto 
– pystypunnerrus, sekä 16 toistoa etukyykkyä. Kyllä, koko toistomäärä tehdään 30 sekunnin aikana!
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TaSaInEn TEmpO

tasainen tempo tarkoittaa sitä, että teet samalla toistonopeudella samaa liikettä tietyn ajan. seuraavassa 
erässä pidennät toistoaikaa, mutta tempo, eli toistonopeus pysyy samanlaisena. 

Harjoitusmalli 1
liikkeen toistonopeus voi olla esimerkiksi yksi toisto per yksi sekunti (1/1). ensimmäisen erän suoristusaika 
voi olla 10 sekuntia, toisen erän 15 sekuntia, kolmannen 20 sekuntia ja niin edelleen aina 60 sekuntiin saak-
ka. Kun kykenet pitämään saman toistonopeuden koko minuutin ajan, voit siirtyä seuraavaan haasteeseen. 
erien välissä voit pitää määrätyn mittaisen tauon. suorituksen haastavuus kasvaa, kun lepoaika lyhenee. 
minuutin suorituksessa ei ole yhtään taukoa, joten kyseessä on jo melko haastava suoritus.

Harjoitusmalli 2
mikäli 60 sekunnin suoritus vaikuttaa liian helpolta, valitse sopiva liike, ja tee kyseistä liikettä 60 sekuntia 
1/1 toistonopeudella. pidä 60 sekunnin tauko, ja toista sama kolmen erän verran. Kokonaissuoritusaika on 
180 sekuntia, eli kyseessä on kolme minuutin erää. tällainen harjoittelumalli sopii hyvin esimerkiksi kamp-
pailijoille, kuvastamaan erän pituutta. pyri siihen, että teet harjoitteen ilman taukoja. Koko 180 sekunnin 
suorite 1/1 toistonopeudella.

Harjoitusmalli 3
harjoituksesta saadaan tehokkaampi myös siten, että lepoaikaa lyhennetään. eräs sopiva harjoite lepoajan 
lyhentämiseen on sellainen, jossa teet valitsemaasi liikettä 1/1 toistonopeudella 20 sekuntia. ensimmäises-
sä erässä palautumisaika on 60 sekuntia. toisessa erässä palautumisaika on 50 sekuntia. Kolmannessa 40, 
neljännessä 30, viidennessä 20 ja kuudennessa erässä palautumisaika on 10 sekuntia. 

tasaisen tempon harjoitteissa harjoituspaino saa olla kevyehkö. harjoituspainoa voi muuttaa erien välillä. 
huomaa, että kevyemmällä painolla, ja nopeammalla tempolla harjoite kehittää kestävyys ominaisuuksia, 
sekä erityisesti maitohaponsietokykyä.  Raskaammilla harjoituspainoilla toistoaikaa voi lyhentää ja palautu-
misaikaa pidentää. tällöin harjoitus kehittää enemmän voimaominaisuuksia.
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HarjOITUSmaLLEja

voima- ja kestävyysharjoittelu

Raskailla painoilla, ja pienillä toistomäärillä tehty harjoittelu kehittää voimaominaisuuksia. Kahvakuulilla 
maksimivoiman harjoittelu ei välttämättä ole päätavoite, mutta perusvoiman kehittämiseen kahvakuu-
la sopii erinomaisesti. harjoituspainot ovat tällöin 70 – 85 % maksimista. Kahvakuulaharjoittelu kehittää 
yleisimmin voimakestävyysominaisuuksia. tämä ehkä siksi, että varsinkin aloittelijat valitsevat varsin usein 
käyttöön melko kevyen kuulan, jolla toistomäärät nousevat väistämättä korkeammiksi. tämä ei kuitenkaan 
ole ongelma, sillä suurilla toistomäärillä suoritettavan liikkeen saattaa oppia liikeratojen puolesta paremmin 
– tietysti edellyttäen, että sitä tehdään joka toistolla oikein. Voimakestävyysominaisuuksia voidaan kehittää 
harjoituspainoilla, jotka ovat 20 – 50% maksimista. 

Harjoitusmalli 1
Valitse viisi mieleistäsi liikettä, jotka voit suorittaa raskailla painoilla. tee jokaista liikettä maksimissaan viisi toistoa. 
ensimmäisen liikkeen jälkeen siirry heti seuraavaan, kunnes jokainen liike on tehty. Olet tehnyt nyt yhden erän, eli 
sarjan. pidä 30 – 60 sekuntia taukoa, ja toista erä. tee yhteensä 4 – 6 erää. erätauot voidaan tehdä myös palauttavia 
aerobisia harjoitteita, kuten rengashyppyjä, rotaatiohyppyjä, tai naruhyppelyä. 

Harjoitusmalli 2
erittäin raskailla painoilla tehtäväksi harjoitteeksi sopii voimaharjoite, jossa valitset liikkeen, jonka voit suorittaa mak-
simipainoilla. toistoja teet vain yhden. erätauko on 10 – 20 sekuntia, jonka jälkeen teet seuraavan yhden toiston. 
jatka eriä niin pitkään kuin pystyt tekemään puhtaita yhden toiston suorituksia.

Harjoitusmalli 3
Valitse raskas paino, jolla kykenet tekemään puhtaita suorituksia 3 kappaletta, muuttumattomalla nopeudella. tee 
valitsemaasi liikettä 3 toistoa, ja pidä tauko 20 -30 sekuntia. tee 2 toistoa, ja tauko 20 – 30 sekuntia. tee 1 toisto, ja 
pidä taukoa 20  - 30 sekuntia. ensimmäinen erä on tehty. pidä 2 – 3 minuutin tauko, ja jatka sarjoja esimerkiksi 10 – 
20 minuuttia, kuntotasostasi riippuen. 

Harjoitusmalli 4
Kohtalaisen raskailla painoilla tehtävässä voimaharjoitteessa voit käyttää 70 – 85 % maksimista olevia painoja. tois-
tomäärän tulee olla 10 – 20 toistoa. Valitsemasi toistomäärän jälkeen pidä 10 – 20 sekunnin pituinen tauko, ja tee 
sama toistomäärä kuin ensimmäisessä erässä. pidä jälleen tauko, ja jatka. tee eriä 4 – 10 kappaletta.

Harjoitusmalli 5
pyramidiharjoitteessa käytä esimerkiksi viittä eripainoista kuulaa, kevyestä raskaaseen. Valitse liike ja toistomäärä, 
jolla arvelet voivasi tehdä myös raskaimman kuulan toistot. aloita kevyimmästä kuulasta, tee toistot, ja siirry seuraa-
vaan kuulaan. Käy läpi jokainen kuula ilman taukoa, ja palaa alaspäin. mikäli valitsemasi liike tehdään vain yhdellä 
kädellä, vaihda nyt kättä, ja tee sama pyramidi myös toisella kädellä. ensimmäinen erä on tehty, ja erätauko voi olla 
30 – 90 sekuntia. toista pyramidi 3 – 5 kertaa.
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Harjoitusmalli 6
pudotusharjoitteessa valitse liike, jonka voit suorittaa erittäin raskaalla painolla 4 – 6 kertaa. siirry seuraavaan ke-
vyempään kuulaan, ja tee sama toistomäärä. siirry jälleen kevyempään kuulaan ja pyri jatkamaan joko niin pitkään 
kuin voimat sallivat, tai esimerkiksi kuudella eripainoisella kuulalla. Kun olet käynyt läpi kaikki valitsemasi kuulat, olet 
tehnyt yhden erän. pidä 30 – 90 sekunnin erätauko, ja toista sama 3 - 5 erää. 

Harjoitusmalli 7
Valitse liike, jonka kykenet tekemään kolmella eri painoisella kuulalla, raskaalla, keskiraskaalla ja kevyellä. aloita 
raskaimmalla kuulalla, ja tee 4 – 6 toistoa. jatka heti seuraavalla, keskiraskaalla kuulla, ja tee 8 – 16 toistoa. siirry 
kevyimpään kuulaan, ja tee  20 – 40 toistoa. Olet tehnyt yhden erän. pidä 30 – 60 sekuntia taukoa, ja tee yhteensä 
kolme erää.

Harjoitusmalli 8
Valitse kahvakuula, jolla saat tehtyä 12 – 16 toistoa. tee valitsemaasi liikettä ensin 12 toistoa ja pidä taukoa 10 – 20 
sekuntia. tee 10 toistoa ja tauko. 8 toistoa ja tauko. 6 toistoa ja tauko. 4 toistoa ja tauko. 2 toistoa ja tauko. ensim-
mäinen erä on tehty. Voit tehdä samaa tai valitsemaasi vaihtuvaa liikettä yhteensä 4 – 6 erää.

Harjoitusmalli 9
seuraava harjoite on erittäin pitkä, mutta sisältää itsessään palauttavan osion. Valitse kahvakuula, jolla pystyt te-
kemään 10 – 14 toistoa. tee 4 toistoa ja pidä 10 - 15 sekunnin tauko. tee 4 toistoa ja pidä tauko. tee neljän toiston 
eriä niin pitkään kuin pystyt. jos valitset tauon pituudeksi 10 sekuntia, se pysyy koko harjoituksen ajan. Kun et pysty 
tekemään enempää 4 toiston suorituksia, siirry 3 toiston suorituksiin. jatka harjoitetta kuten edellä, kunnes joudut 
tiputtamaan määrän kahteen toistoon.  lopuksi teet enää yhden toiston suorituksia, jotka toimivat palauttavina. heti 
kun tuntuu siltä, että olet palautunut riittävästi, siirry neljän toiston suorituksiin ja jatka harjoitusta alusta. harjoituk-
sen kokonaiskesto voi olla esimerkiksi 20 minuuttia.

Harjoitusmalli 10
Valitse kaksi liikettä, joista toinen tehdään kahvakuulan kanssa, ja toinen kehon painolla. esimerkkinä kahden kuulan 
tempaus kahdella kädellä, sekä etunojapunnerrus kahvakuulien päällä. erän kesto on 3 minuuttia. aloita etunojapun-
nerruksilla kahvakuulien päällä, ja tee neljä toistoa. nouse nopeasti ylös, ja tee neljä tempausta kahdella kahvakuu-
lalla. tee heti perään neljä etunojapunnerrusta, ja taas heti perään neljä tempausta kahdella kuulalla. tee liikkeitä 
vuoron perään taukoamatta 45 sekuntia. pidä 15 sekunnin tauko, ja jatka. yhdessä erässä tulee kolme työjaksoa, ja 
kolme taukoa. erätauko on kolme minuuttia. tee yhteensä 3 erää. jos harjoitus tehdään parityöskentelynä, voi toi-
nen pareista olla erätauolla, ja toinen suorittamassa erää.
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vOImaOmInaISUUKSIEn KEHITTÄmInEn

seuraavassa taulukossa on kuvattu yleisimmät voimaominaisuuksien kehittämisen ominaispiirteet. Kahva-
kuulaharjoittelu sisältää myös taulukosta poikkeavia toistomääriä, sillä harjoittelussa käytetään yleisesti niin 
sanottuja ylipitkiä toistomääriä, joita voidaan tehdä joko määrällisesti (esimerkiksi 100 toistoa) tai tiettyä 
aikarajaa vastaan (esimeriksi viiden minuutin aikana mahdollisimman monta toistoa). tämän kaltainen 
harjoittelu on lähinnä voimakestävyysharjoittelua, joka opettaa kehoa käsittelemään sekä happivelkaa, että 
syntynyttä maitohappoa.
 

perusvoIma 
toistot: 4 - 12 
erätauko: 2 – 3 minuuttia 
erät: 2 - 5 
Vastus: 50 – 85 % maksimista 
liikenopeus: ½ nopea 

maKsImIvoIma 
toistot: 1 - 3 
erätauko: 2 – 3 minuuttia 
erät: 4 -6 
Vastus: 90 – 100 % maksimista 
liikenopeus: hidas 

nopeusvoIma 
toistot: 1 -10 
erätauko: 2 – 4 minuuttia 
erät: 3 - 6 
Vastus: 30 - 90 % maksimista 
liikenopeus: nopea 

voImaKestävyys 
toistot: 10 - 20 
erätauko: 20 – 45 sekuntia 
erät: 3 
Vastus: 20 – 50 % maksimista 
liikenopeus: nopea 

LIHasKestävyys 
toistot: 20 - 30 
erätauko: 30 sekuntia 
erät: 3 -5 
Vastus: Oman kehon paino 
liikenopeus: Vakio matalatehoinen
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LIIKKUvUUSHarjOITTELU

liikkuvuusharjoittelun tarkoituksena on kehittää kehon kykyä suorittaa laajempia liikeratoja erityisesti nivel-
ten alueella. liikkuvuusharjoittelu palauttaa normaalit liikeradat aktiiviseen käyttöön. 

taustaa liikkuvuusharjoittelulle

lihas, jolla ei tehdä riittävästi lihastyötä, tai jota ei palauteta normaali pituuteensa esimerkiksi venyttelyllä 
tai käsin tehtävällä manipulaatiolla, alkaa ajan myötä lyhenemään. lyhentynyt lihas myös kiristää sen päissä 
olevia jänteitä. lihaksella suoritettu nopea liike voi aiheuttaa lihakseen revähtymän, sillä lihas ei ole tottu-
nut venymään joko riittävän nopeasti, tai lainkaan niin pitkälle, kun sitä oltiin venyttämässä. normaalisti 
keho pyrkii estämään vammautumisen refleksinomaisilla toimilla, jossa ääriasentoihin nopeasti venytetty 
lihas pyritään palauttamaan kipusignaalin avulla normaalipituuteen. ylivenytetty lihas ei välttämättä ehdi 
refleksireaktiolla palautumaan normaali venytyspituuteen, jolloin seurauksena on revähdys, tai vakavampi 
lihaksen, lihaskalvon tai tukisiteen repeämästä aiheutuva vamma. lihaksistoa voidaan kuitenkin kehittää 
sopivilla harjoitteilla tunnistamaan sen liikelaajuuden kasvu, jolloin palautusreaktio saadaan harjoitettua 
pidemmälle alkuperäisestä pisteestään. 

lihasten, ja erityisesti niveliä tukevien siderakenteiden tehtävänä on huolehtia nivelten toimintakyvystä. 
lihasten osatehtävä on myös kuljettaa happea ja ravinteita kehon eri osiin. liikkuvuusharjoittelussa on syytä 
erottaa toisistaan lihaksiin kohdistuvat harjoitteet, niveliin kohdistuvista harjoitteista. liikkuvuusharjoitteilla 
pyritään pääsemään nivelrakenteiden käsittelyyn, eikä ensisijaisena tehtävänä ole kehittää lihaksiston ve-
nyvyyttä. esimerkiksi lonkkanivel on lantion, ja vatsan alueelle kiinnittyvien lihasten suojaama. Venyttelyllä 
lihaksistoa voidaan aktivoida elastisemmaksi. lonkan alueen liikkuvuusharjoitteiden tehtävänä on kuitenkin 
saada lonkkanivel tekemään oikeaa tarkoitettua liikerataansa. liikkuvuusharjoitteiden ehdoton etu on myös 
siinä, että lonkkanivelen kaltainen pallonivel saa voitelua, kun sitä liikutetaan mahdollisimman laaja-alaises-
ti jokaiseen liikesuuntaansa.

LIIKKuvuusHarjoItteLun KeHIttävIä  
omInaIsuuKsIa ovat seuraavat

parantuneet tai palautetut liikeradat• 
Oikeat suoritustekniikat eri harjoitteissa• 
vammojen ennaltaehkäisy• 
pidempi harjoittelu-ura• 
turvallisempi harjoittelu• 
korkeampi harjoitusteho• 
parempi työkapasiteetti• 
parempi voimantuotto• 
Parempi lihaskestävyys• 
Suurempi nopeus• 
parempi ketteryys• 

LIIKKuvuutta rajoIttavat seuraavat teKIjät

Lihasrakenteet• 
hermorakenteet• 
jännerakenteet• 
sidekudokset• 
nivelrakenteet• 
Kehon muut rakenteelliset tekijät (perintötekijät)• 
vammat• 
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vEnYTTELY ja vEnYvYYSHarjOITTEET

Venyttelyn tehtävänä on palauttaa lihas sen normaalipituuteen. Kun tehdään vaativaa lihastyötä, lihas pyrkii 
supistumaan voimakkaasti tuottaakseen tarvittavan voiman tehtävään liikesuoritukseen. harjoittelun jälkei-
nen venyttely antaa lihakselle ärsykkeen poistaa lihakseen kertynyttä kuonaa. lihaksen venyvyyden kan-
nalta heti harjoituksen jälkeen tehtävä venyttely ei ole hetkenä otollisin. Venyvyyttä kehittävät harjoitteet 
tulisi tehdä lihakselle, joka ei ole enää harjoituksen aikaisessa työtilassa. Kevyt lämmittely aktivoi lihaksen 
vastaanottamaan ärsykkeitä suuremmalla alalla, jolloin venyttelyn vaikutus ja teho korostuvat. toisinaan 
pelkän lihaksen venyttäminen ei tuota riittävää tulosta, sillä lihasrakennetta peittää ohut lihaskalvo. mikäli 
lihaskalvo ei ole päässyt venymään lihaksen mukana, on seurauksena usein kiputiloja lihasta kiristävästä li-
haskalvosta johtuen. mikäli erityisillä venytysharjoitteilla ja manipulaatiolla ei saada venytettyä lihaskalvoja, 
on äärimmäisenä vaihtoehtona lihaskalvon kirurginen operointi lihaksen normaali tilaan saattamiseksi. 

erilaisia venytysmenetelmiä on useita, ja niillä pyritään vaikuttamaan lihaksiston eri rakenteisiin, lihaksiin, 
jänteiden ja lihasten kiinnityskohtiin, sekä lihaskalvoihin. tietyn lihaksen osan venyttäminen ei yleensä ole 
mahdollista, sillä lihas pyrkii toimimaan kokonaisuutena. sen sijaan haasteena onkin saada koko lihas akti-
voitumaan venytykseen, jotta venyttelystä saatava hyöty olisi maksimaalinen.

Venyttely voi olla aktiivista (omalla lihastyöllä tehtyä), tai passiivista (avustettua). Venyttely voi olla mak-
simaalisen venyvyyden harjoittamisen sijaan palauttavaa ja lihaksistoa rentouttavaa, tai liikesuoritukseen 
valmistavaa ja dynaamista. ennen harjoitusta tai liikesuoritusta tehtävän venyttelyn tulisi kohdistua harjoi-
tettaviin lihaksiin, ja jopa simuloida tehtäviä liikesuorituksia. harjoituksen jälkeisen venyttelyn tulisi poistaa 
lihaskireydet niistä lihaksista, joita ollaan harjoitettu. anatomian tuntemus on tehokkaan venyttelyn toteu-
tuksessa  tärkeää, jotta voidaan ymmärtää eri liikkeisiin osallistuvien lihasten sijainti, liikesuunnat ja toimin-
ta.

venytteLyn toteutuKsen avaInasIoIta

Anatomian tuntemus• 
liikerajoittuneisuuksien tunnistaminen• 
Liikeratojen ymmärrys• 
toiminnallisten liikkeiden mukailu• 
eri liikekulmien käyttö• 

suosItuKsIa venytteLyn toteuttamIseen

Venyttele lämmintä, mutta ei juuri rasitettua lihasta• 
ennen liikesuoritusta 10 – 20 sekunnin venytys• 
liikesuorituksesta palauttavana 20 – 30 sekunnin venytys• 
Venyvyyttä kehittävänä 45 – 180 sekunnin venytys• 
Venyvyyttä kehittävät venytykset vasta n. 2 – 3 tuntia harjoituksen jälkeen• 
Venyvyyttä kehittävät venytykset myös omana harjoitteenaan• 
pyri löytämään venyttelyrutiini, jotta venyttely olisi säännöllistä• 
vaihtele venytysliikkeitä• 
pyri kohdistamaan venyttely lihakseen eri kulmista• 
tunnista omat ongelmakohdat, ja käsittele niitä • 
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ErITYISHUOmIOITa TOImInnaLLISEEn vEnYTTELYYn

Harjoitusmalli 1
Venyttelyharjoitteet harjoitustunnin lopuksi voidaan toteuttaa osana harjoitusta siten, että ne yhdistetään 
liikkumiseen.  siirry venytysasennosta toiseen esimerkiksi askeltaen, jolloin venytyksen kesto harjoituksessa 
on n. 10 sekuntia. 

näIn se Käy:
liiku harjoitussalin päästä päähän erilaisilla venytystekniikoilla. aloita pitkällä askelkyykyllä, ja venytä lonkan koukis-
tajia. liiku istumaan taaksepäin jalan päälle, ja oikaise etummainen jalkasi. Venytä jalan takaosan lihaksia. Käänny 
sivuttain, ja venytä lonkan lähentäjälihaksia (nivusia). Ota askel eteenpäin, ja toista toiselle puolella. etene näin 
askeltaen harjoitussalin toiseen päähän. seuraavalla kierroksella käy päin makuulle, ja notkista selkä käsivarsien 
varassa. pidä venytys 10 sekuntia, ja kävele jaloilla hieman lähemmäs käsiä. nosta takapuoli korkealle kohti kattoa, 
ja venytä rintalihaksia, sekä jalkojen takaosan lihaksia (takareidet, pohkeet). Kävele käsien avulla eteenpäin, jalkojen 
pysyessä paikallaan. notkista selkä kuten alussa, ja aloita harjoite uudelleen. jatka koko harjoitussalin matka. tee 
salin pituudella edestakaisia venytyssarjoja mielesi mukaan.
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Harjoitusmalli 2
pnF-venyttelyllä pyritään venyttämään lihaskalvoja. harjoite voidaan suorittaa samalla periaatteella kehon 
eri lihaksiin. pnF-venyttely perustuu jännitys-rentoutus-venytys jaksotukseen. tässä esimerkissä käydään 
läpi takareiden lihakset. 

näIn se Käy: 
asetu korkeaan polviasentoon oikean polven varaan. Oikaise vasen jalka eteen, mutta jätä siihen loiva kulma. ensim-
mäisessä vaiheessa jännitä takareiden lihakset vetämällä kantapäätä kohti oikeaa polvea. jalka ei kuitenkaan liiku, 
vain takareisi jännittyy voimakkaasti. pidä jännitys 5 - 15 sekuntia. Rentouta jalka 10 sekunnin ajaksi. Oikaisen jalka 
suoraksi, ja venytä takareiden lihaksia 20 sekuntia. Rentouta jalka 10 sekunnin ajaksi. toista liike seuraavaksi niin, 
että jalan kulma on jyrkempi. tee sama suoritus vielä kolmannella kierroksella niin, että jalan kulma on ensimmäistä 
kertaa loivempi. toista sama myös toisen jalan kanssa. tällä menetelmällä lihas puristuu lihaskalvoa vasten, venyttä-
en sitä. toisessa vaiheessa itse lihasta venytetään.

harjoite voidaan tehdä myös niin, että polven kulma ei muutu. tällöin voit tehdä jännitys- rentoutus-venytys jaksoja 
5 – 8 kappaletta, tai niin pitkään kun tunnet, että liikelaajuus ei enää kasva, tai lisävenytys ei tuota sopivaa tuntumaa.
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Harjoitusmalli 3
3D venyttely kohdistaa venytyksen tietyn nivelen ympäristön lihaksiin, tai tietylle kehon alueelle. tässä esi-
merkissä käsitellään lonkan alueen lihaksia. 
 

näIn se Käy:
asetu askelkyykky asentoon, oikean polven ollessa maassa. pyri venyttämään oikean jalan reiden koukistajaa työn-
tämällä lantiota eteenpäin. tee lyhyttä, mutta rauhallista liikettä eteen ja taaksepäin 10 sekuntia. muuta liikesuunta 
sivuttaiseksi (vasen – oikea) ja toista 10 sekuntia. muuta liikesuunta etuviistosta takaviistoon. tee lyhyttä liikettä 10 
sekuntia. muuta liikesuunta myös toiseen ristikulmaan ja toista lyhyttä liikettä 10 sekuntia. tue käsillä vasemman 
jalan polvea, ja pyöritä sitä myötäpäivään 10 sekuntia. muuta liikesuuntaa, ja toista 10 sekuntia. lonkan alueen lihak-
sistoa on käsitelty nyt mahdollisimman monesta liikesuunnasta. tee sama harjoite myös toiselle jalalle.
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HarjOITUSOHjELmIa

viitonen

Liike:  sarjana etuheilautus, rinnalle veto, vauhtipunnerrus ja kyykky 
vastus: 16 – 24 kg kahvakuula 
toistot: 5 toistoa / liike  (yhteensä 40 toistoa / suorittava puoli) 
erät:  4 – 6 
aika:  ei aikarajaa 
tauko:  erätauko 30 – 60 sekuntia 
tavoite: Voimakestävyyden kehittäminen 

suoritusohje:
tee jokaista liikettä viisi suoritusta, ja vaihda ilman taukoa seuraavaan liikkeeseen. Kun toinen suorittava puoli on 
tehty, vaihda kuula toiseen käteen ja tee sama suorite. ensimmäinen erä on tehty. pidä tauko, ja toista alusta.

tabata heiluri ja burbee

Liike:  sarjana kahden käden heilautus ja burbee-liike 
vastus: 16 – 24 kg kahvakuula, sekä oman kehon paino 
toistot: aikaa vastaan tehtävä työ 
erät:  1 - 3 
aika:  3 minuuttia kokonaistyöaikaa 
työaika:  20 sekuntia työtä 
tauko:  10 sekuntia taukoa 
tavoite: Voimakestävyyden kehittäminen 

suoritusohje:
Kolmen minuutin erässä tehdään 20 sekunnin työjaksoja 10 sekunnin palautuksilla. pyri työjaksoissa sykkeen nos-
toon ja erän loppua kohden kiihtyvään työtahtiin.
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Girya aerobic

Liike:  Kahden käden heilautus liikkeellä 
vastus: 8 – 24 kg kahvakuula 
toistot: aikaa vastaan tehtävä työ 
erät:  3 - 5 
aika:  2 minuuttia 
tauko:  60 – 180 sekuntia 
tavoite: Voimakestävyyden kehittäminen 

suoritusohje:
liiku kahden käden heilautusliikkeellä eteen, taakse, sivuille, käänny 90 astetta, 180 astetta tai 360 astetta. Käytä 
hyväksesi koko harjoitussalin pinta-alaa. tee jatkuvaa suoritusta koko työaika.

spartan 30
 
Liike:  sarjana etuheilautus, korkea veto, tempaus, rinnalleveto - pystypunnerrus, hauiskierto ja  
  askelkyykky 
vastus: pyramidi kasvavalla kuulakoolla (12, 16, 20, 24) 
toistot: 5 toistoa / liike (yhteensä 30 toistoa / suorittava puoli) 
erät:  4 
aika:  ei aikarajaa 
tauko:  60 – 180 sekuntia 
tavoite: Voimakestävyyden kehittäminen 

suoritusohje:
aloita ensimmäinen erä kevyimmällä kuulalla. tee jokaista liikettä viisi toistoa, ja vaihda suorittavaa kättä. tee sama 
toistomäärä toisella kädellä. pidä tauko, ja toista neljä erää seuraavaksi raskaammalla kuulalla. 
 
Huomautus: 
Hauiskierto tehdään räkki-asennosta suoraan sivulle päin heilauttaen, sen käden suuntaan, joka pitelee kuu-
laa. Kuula heilahtaa vartalon sivulta editsesi toiselle puolelle, josta se palautuu räkkiin hauiskäännön tyyppi-
sellä liikkeellä. 
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jalkaharjoite

Liike:  sarjana askelkyykky, hindukyykky, etukyykky hypyllä tai ilman hyppyä, sekä vaakaseisonta 
vastus: 12 – 24 kg kahvakuula 
toistot: 8 toistoa / liike  
erät:  4 
aika:  ei aikarajaa 
tauko:  60 – 180 sekuntia 
tavoite: Voimakestävyyden kehittäminen 

suoritusohje:
tee jokainen liike heti edellisen perään. pidä suoritusnopeus tasaisena, ja kiinnitä huomiota liikkeiden puhtaaseen 
suoritustapaan. Kiinnitä erityishuomiota alaselän asentoon, jotta se pysyy suorana.

Kahden kuulan Basic

Liike:  sarjana etuheilautus, rinnalle veto ja tempaus kahdella kuulalla  
vastus: 12 – 28 kg kahvakuulat 
toistot: 5 toistoa / liike  
erät:  3 - 6 
aika:  1 minuutti 
tauko:  60 – 180 sekuntia 
tavoite: Voimakestävyyden kehittäminen 

suoritusohje:
tee jokainen liike heti edellisen perään. pidä suoritusnopeus tasaisena, ja kiinnitä huomiota liikkeiden puhtaaseen 
suoritustapaan. Kiinnitä erityishuomiota alaselän asentoon, jotta se pysyy suorana. Kahden kuulan hallinta vaatii 
hyvää keskivartalon hallintaa, sekä voimaa.
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Cruster kyykky ja työntö kahdella kuulalla

Liike:  sarjana etukyykky ja työntö  
vastus: 12 – 28 kg kahvakuulat 
toistot: Aikaraja 
erät:  1 - 3 
aika:  3 minuuttia kokonaistyöaikaa 
työaika: 20 sekuntia 
tauko:  10 sekuntia 
tavoite: Voimakestävyyden kehittäminen, intervalliharjoite 

suoritusohje:
tee kahdella kuulalla liikeyhdistelmää etukyykky ja työntö. pyri tekemään liikkeestä jatkumo, jossa työntöliikkeen 
palautus jatkuu jouhevana kyykkyliikkeeksi, ja edelleen kyykystä työnnöksi. tee kolmen minuutin aikana 20 sekuntia 
työtä, ja pidä 10 sekuntia taukoa jatkuvalla kierrolla.

1/3 kyykyharjoite

Liike:  kyykkyliike osa- ja kokotoistoilla  
vastus: 12 – 28 kg kahvakuula tai kaksi kuulaa 
toistot: 10 toistoa / liike 
erät:  3 - 5 
aika:  ei aikarajaa 
tauko:  60 sekuntia 
tavoite: Voimakestävyyden kehittäminen

suoritusohje:
harjoitus tehdään kolmella eri tyyppisellä kyykkyliikkeellä. aloita kyykkyliike ylhäältä puoliväliin. tee 10 toistoa. jatka 
liikettä syvästä ala-asennosta puoliväliin 10 toistoa. jatka liikettä pudotuskyykyllä; pudottautumalla pystyasennosta 
räjähtävästi syväkyykkyyn 10 toistoa. pudotuskyykystä ylösnousu tehdään räjähtävänä, jolloin yläasennossa voidaan 
tehdän pieni hyppy. pidä erän jälkeen tauko, ja toista koko sarja.
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Kahden kuulan kombinaatio

Liike:  sarjana etunojapunnerrus, korkea veto, rinnalleveto, pystypunnerrus ja etukyykky  
vastus: 12 – 28 kg kahvakuulat 
toistot: Aikaraja 
erät:  1 - 3 
aika:  2 minuuttia kokonaistyöaikaa 
tauko:  60 - 180 sekuntia 
tavoite: 12 – 16 kokonaissuoritusta 

suoritusohje:
pyri tekemään kahden minuutin aikana yhteensä 12 – 16 suoritusta jokaista liikettä peräjälkeen.

twist-pito

Liike:  etunojapito yhden kuulan päällä, etunojapunnerrus, polvennosto ja twist-hyppy  
vastus: 12 – 20 kg kahvakuula 
toistot: äänimerkki ja aikaraja 
erät:  3 
aika:  2 minuuttia kokonaistyöaikaa 
työaika: 30 sekuntia / liikeosa 
tauko:  ei erätaukoja 
tavoite: Kahden minuutin kokonaistyöaika 

suoritusohje:
Ota etunojapunnerrus asento kahvakuulan kahvasta, kahdella kädellä. pidä staattinen pito. suorita äänimerkistä 
etunojapunnerrus tai polvien räjähtävä nosto rintaan. 30 sekunnin aikarajan jälkeen nouse nopeasti ylös, ota kuulas-
ta sarviote. tee twist-hyppyjä 30 sekuntia. twist-hypyssä lantio ja kuula kiertävät ristikkäisiin suuntiin. 30 sekunnin 
aikarajan jälkeen siirry nopeasti takaisin staattiseen etunojapunnerrus asentoon, ja odota äänimerkkiä etunojapun-
nerrukseen, tai polvien nostoon.
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Kahden kuulan hiihtosarja

Liike:  sarjana hiihtoliike, etukyykky ja etunojapunnerrus  
vastus: 12 – 28 kg kahvakuulat 
toistot: 10 toistoa / liike 
erät:  4 
aika:  ei aikarajaa 
tauko:  ei erätaukoa 
tavoite: Keskivartalon hallinta ja voimakestävyyden kehittäminen 

suoritusohje:
Ota kapea, mutta tukeva asento. tee kahdella kuulalla joko tasatahtista tai vuorotahtista hiihtoliikettä 10 suoritusta. 
tee heti perään 10 etukyykkyä. jatka liikesarjaa etunojapunnerruksilla 10 toistoa. etunojapunnerruksissa tee toistot 
kahvakuulan kahvoista kiinni pitäen. toista neljä kierrosta ilman taukoja.

Lisää harjoitusohjelmia ja treenitietoutta löydät osoitteesta www.spartan.fi
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TIETOa KOULUTTajaSTa

antti nurmi on kansainvälisillä treenisaleilla kannuksensa hankkinut monitaitoinen ja reipas 
kouluttaja, jonka ohjauksessa riittää voimaa ja tekniikkaa. antilla on lähes 20 vuoden kokemus kamppailu-
lajeista ja 10 vuoden intensiivinen suhde toiminalliseen liikuntaan. antin kamppailu – ja itsepuolustuslajien 
kokemus alkaa 1990 luvulta. hänellä on kokemusta Krav maga- ohjaamisesta siviili ja sotilasohjaajana, 
mma-ottelijana, potkunyrkkeilijänä, lukkopainijana. 

antti onkin kerännyt mahtavan määrän tietoa ja taitoa mitä monipuolisemmasta liikkumisesta, kotimaassa 
ja ulkomailla. antti on mm. Defendo Blue viranomaisvoimankäytön ja itsepuolustuskoulutuksen ohjaaja 
sekä kouluttajat, vastuualueenaan ulkomaiden ohjaajakoulutukset. tämän lisäksi antti on ammattimainen 
kamppailulaji- ja itsepuolustuskouluttaja. hän on uranuurtaja myös kahvakuulaharjoittelun kouluttajana 
suomessa. antti on ollut kehittämässä Fighter training harjoitusohjelmaa, jossa pääpaino on kamppailu-
urheilu tyyppisen voimankäytön ja liikkuvuuden kouluttamisessa. nurmi on lisäksi ollut perustamassa iKsa 
Fighter line koulutusjärjestelmää.

- Defendo Blue viranomaisvoimankäytön ja itsepuolustuskoulu  
  tuksen johtava ohjaaja, sekä perustajajäsen
- Defendo alliance iDDi-ryhmän johtava ohjaaja 
- kamppailu- ja itsepuolustuslajien kokemus 1990 luvulta alkaen  
- Krav maga ohjaaja vuodesta 2000 (siviili- ja sotilasohjaaja)   
- mma-ottelija 
- Potkunyrkkeilijä 
- Lukkopainija  
- eKjt (european Kyusho jitsu tuite)  
- ammattimainen kamppailulaji- ja itsepuolustuskouluttaja  
- mad man sport Center kamppailukeskuksen perustajajäsen  
- iKsa Fighter line ohjaajakoulutuksen perustaja 
- Fighter training kamppailijan fyysisen ohjaajakoulutuksen  
  perustaja
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TILaa mUISTIInpanOILLE
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