
Kahvakuulaliikkeitä 
 

 

Sivutaivutukset 

Seiso jalat noin lantion leveydellä toisistaan, polvet pehmeinä, 

keskivartalo napakkana. Ota kuula toiseen käteen, ja lähde 

taivuttamaan keskivartaloa suoraan sivulle kuulan puolelle. Kun 

tunnet vastakkaisen puoleisessa kyljessä venytyksen, palaa 

takaisin ylös, ja toista liike samalle puolelle. 

Muista tehdä liike kummallekin puolelle! 

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa/kylki 

 

 

Maastaveto 

 

Seiso jalat noin lantion leveydellä toisistaan, ja ota kuulasta 

molemmin käsin kiinni. Pidä keskivartalo tiukkana, selkä suorana, 

ja lähde joustamaan polvista työntäen lantiota samalla taakse ja 

nojaten ylävartalosta eteenpäin. Pysäytä liike, kun tunnet 

takareisissä venytyksen, ja palaa samaa kautta takaisin ylös. 

2-3 sarjaa, 15-20 toistoa. 

 

 

Vartalonkierrot seisten 

Ota kuulasta kiinni kummallakin kädellä, ja asetu seisomaan noin 

lantion levyiseen haaraan, polvet hieman koukussa, selkä suorana. 

Nosta kuula noin rinnan korkeudelle kuvan osoittamalla tavalla, 

kyynärpäät hieman koukussa ja hieman kyljistä irti. Lähde sitten 

kiertämään keskivartaloa toiselle puolelle vinoja vatsalihaksia 

käyttäen. Käännä myös päätä liikkeen suuntaisesti. Pysäytä liike, 

kun tuntuu että lantio lähtee kääntymään myös sivulle, ja palaa 

takaisin keskelle. Toista liike sitten toisellekin puolelle  

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa. 



Kyykky 

Seiso jalat hieman lantiota leveämmällä toisistaan, keskivartalo 

napakkana, kuula ”pystyssä” kummassakin kädessä rintakehän 

edessä. Pidä paino pääosin kantapäillä ja lähde joustamaan 

polvista ja työntämään lantiota hieman taaksepäin niin, että 

selkä pysyy koko ajan suorana, eikä ylävartalo lähde 

kallistumaan merkittävästi eteenpäin. Laskeudu polvista noin 90 

asteen kulmaan, ja nouse sitten takaisin ylös. 

2-3 sarjaa, 15-20 toistoa. 

 

 

Askelkyykky 

Pidä kuulaa ”pystyssä” kummassakin kädessä. Seiso keskivartalo tiukkana, 

ja ota toisella jalalla askel suoraan eteenpäin niin, että menet kummankin 

jalan polvesta koukkuun noin 90 asteen kulmaan. Pidä ylävartalo koko ajan 

pystyssä. Ponnista sitten samalla jalalla takaisin taakse lähtöasentoon, ja 

toista liike toisella jalalla. 

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa/jalka 

 

 

 

 

Päkiöille nousut 

 

Seiso jalat noin lantion leveydellä toisistaan. Roikota kuulaa edessäsi kummallakin 

kädellä kiinni pitäen. Pidä vartalo mahdollisimman suorana, tuo paino päkiöille, ja 

nosta kantapäät irti lattiasta pohkeita jännittäen. Pidä asentoa hetki, ja laske sitten 

kantapäät takaisin lattiaan. Toista. 

2-3 sarjaa, 15-20 toistoa 

 

 

 

 



Pystysoutu 

 

Seiso jalat noin lantion leveydellä toisistaan, selkä suorana ja 

keskivartalo napakkana. Pidä kuulaa molemmin käsin kiinni pitäen 

alhaalla vartalon edessä, ja lähde nostamaan kuulaa suoraan ylöspäin 

kyynärpäät edellä. Pysäytä liike noin olkapäiden korkeudelle, ja laske 

kuula sitten samaa kautta takaisin alas. Vältä olkapäiden nousemista 

korviin.  

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa.  

 

Kulmasoutu 

Ota kuula toiseen käteen, ja tuo vastakkaisen puoleinen jalka 

eteen. Pidä selkä mahdollisimman suorana, ja nojaa ylävartaloa 

etummaisen jalan puoleen. Voit ottaa toisella kädellä tukea 

etummaisesta jalasta. Anna kuulan roikkua alkuasennossa 

ensin rennosti kohti lattiaa, ja lähde sitten vetämään kättä 

suoraan taaksepäin kyynärpää edellä. Vedä lapaa taaksepäin, ja 

palauta kuula sitten takaisin alas.  

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa/käsi 

 

Hyvää huomenta 

Tuo jalat noin lantion leveydelle toisistaan. Roikota kuulaa 

molemmin käsin selän takana kohti lattiaa, pidä keskivartalo 

napakkana ja selkä koko ajan mahdollisimman suorana. Tuo paino 

kantapäille, työnnä lantiota voimakkaasti taaksepäin ja nojaa 

ylävartalolla eteenpäin. Pidä polvet koko ajan pehmeinä, mutta älä 

lähde joustamaan niistä merkittävästi. Kun vartalo on noin 90 

asteen kulmassa, nouse takaisin ylös. 

2-3 sarjaa, 15-20 toistoa.  

 

Hauiskäännöt 

Ota kuula molempiin (tai vain toiseen) käsiin. Seiso jalat noin 

lantion leveydellä toisistaan, selkä mahdollisimman suorana. 

Lähde sitten nostamaan kuulaa hallitusti hauiksia käyttäen kohti 

solisluita niin, että vain kyynärvarret liikkuvat, ja olkavarret pysyvät 

mahdollisimman liikkumattomina. Kun kuula on ylhäällä, pysäytä 

liike ja laske kuula hallitusti takaisin alas lähtöasentoon. Toista.  

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa.  



Ojentajapunnerrus 

Ota kummallakin kädellä kuulasta kiinni, seiso ryhdikkäästi molemmat jalat 

tukevasti maassa, selkä mahdollisimman suorana. Vie kuula suorin käsin 

pään yläpuolelle pitäen samalla olkapäät alhaalla, ja lähde sitten 

koukistamaan käsiä niin, että kyynärpäät jäävät osoittamaan suoraan 

eteenpäin, ja kuula laskeutuu pääsi taakse. Pysäytä liike, kun kyynärpäät 

ovat noin 90 asteen kulmassa, ja suorista kädet sitten takaisin pään 

yläpuolelle. Toista. Liikkeen voi tehdä myös yksi käsi kerrallaan jolloin 

toisella kädellä voi tukea ojennusta tekevää kättä kyynärpäästä. 

 

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa.  

 

 

Yhden käden ”penkkipunnerrus” maaten 

Asetu makaamaan mukavasti lattialle esim. maton päälle niin, että alaselkä ja pää ovat kiinni 

lattiassa. Jalat voit laittaa halutessasi polvista koukkuun niin, että jalkapohjat pysyvät lattiassa. Ota 

kahvakuula toiseen käteen, ja vie se suoraan ylös 

rintakehän yläpuolelle. Lähde sitten koukistamaan 

kyynärpäätä sivulle, ja pidä ranne suorana, ettei 

kuula pääse venyttämään sitä. Kun kyynärpää on 

lattiassa, suorista käsi samaa kautta rintalihasta 

käyttäen takaisin ylös. Toista. Muista tehdä sama 

myös toisella kädellä. 

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa.  

 


