
Käsipainoliikkeitä: 
 

Hauiskäännöt  

Seiso tukevasti vartalo mahdollisimman suorana, keskivartalo napakkana, 
käsipaino kummassakin kädessä. Anna käsien roikkua alkuasennossa 
rennosti vartalon sivuilla, ja lähde sitten nostamaan painoja etukautta ylös 
kohti solisluita. Pidä käsivarret olkapäästä kyynärpäähän asti 
mahdollisimman liikkumattomina. Vain kyynärvarret liikkuvat. Tuo painot 
samaa kautta takaisin alas. 

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa. 

 

 

Vipunostot sivuille (TAI olkapääpunnerrukset, ks. seur. liike) 

Seiso jalat noin lantion leveydellä toisistaan, selkä mahdollisimman 
suorana, käsipaino kummassakin kädessä. Anna käsien roikkua 
alkuasennossa rentoina vartalon edessä, ja lähde sitten nostamaan käsiä 
sivukautta ylös kyynärpäät edellä. Pidä kyynärpäät koko ajan hieman 
koukussa. Pysäytä liike noin olkapäiden korkeudelle, ja laske kädet sitten 
samaa kautta takaisin alas. Vältä olkapäiden nousemista korviin. 

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa. 

 

 

Olkapääpunnerrukset 

Ota käsipaino kumpaankin käteen, ja tuo kädet ylös sivuille 
noin olkapäiden korkeudelle niin, että kyynärpäät ovat 90 
asteen kulmassa. Lähde sitten punnertamaan käsillä suoraa 
ylös, ja jätä kyynärpäihin pieni koukku liikkeen 
loppuvaiheessa. Laske sitten painot takaisin lähtö asentoon 
ja toista. Vältä olkien nousemista korviin. 

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa. 
 
 

Käsien avaukset ja vedot yhteen 

Ota käsipaino kumpaankin käteen, pidä selkä suorana, ja nosta 
käsipainot ylös pään korkeudelle niin, että kyynärpäät ovat 90 
asteen kulmassa. Pidä olkapäät alhaalla, ja lähde tuomaan käsiä 
yhteen rintalihaksia jännittäen kuvan osoittamalla tavalla. Palauta 
kädet takaisin sivuille, ja toista. 

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa. 



Sivutaivutukset 

Seiso jalat noin lantion leveydellä toisistaan, polvet pikkuisen 

koukussa, keskivartalo napakkana. Ota käsipaino kumpaankin 

käteen, ja lähde taivuttamaan keskivartaloa suoraan sivulle. Kun 

tunnet vastakkaisen puoleisessa kyljessä venytyksen, palaa 

takaisin keskelle, ja toista liike toisellekin puolelle. Vaihtele puolta 

siis jokaisella toistolla. 

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa/puoli 

 

Vartalonkierrot 

Ota käsiin joko yksi tai kaksi käsipainoa, tuo jalat hieman lantiota 
leveämpään haaraan, pidä keskivartalo tiukkana ja selkä suorana. Ojenna 
kädet yhdessä vartalon eteen pitäen olkapäät samalla alhaalla, ja lähde 
sitten kiertämään vartaloa sivulle. Kierrä keskivartaloa lantiosta asti. Pysäytä 
liike kohdassa, jossa saat selän pysymään vielä suorassa, palaa 
alkuasentoon, ja toista sama liike myös toiselle puolelle.  

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa/puoli 

 

 

Askelkyykyt 

Ota käsipaino kumpaankin käteen. Seiso hyvässä ryhdissä, ja astu sitten 
pitkä askel eteenpäin ja mene alas polvista niin, että sekä etummaisen 
että takimmaisen jalan polvi ovat 90 asteen kulmassa kuvan osoittamalla 
tavalla. Katso, että polvet ja varpaat ovat koko liikkeen ajan samassa 
suunnassa, äläkä anna takimmaisen jalan polven koskettaa lattiaa. Pidä 
ylävartalo koko ajan suorassa, ja vältä alaselän menemistä notkolle. 
Ponnista sitten askelkyykkyasennosta taaksepäin takaisin lähtöasentoon, 
ja tee seuraava toisto astumalla toinen samanlainen askel toisella jalalla.  

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa/jalka. 

 

Yhden käden kulmasoutu 

Ota käsipaino toiseen käteen ja tuo vastakkaisenpuoleinen jalka eteen. Aseta toinen käsi edessä olevan 
jalan reiden päälle tueksi, ja nojaa ylävartalolla hieman eteenpäin. Pidä niska ja selkä koko ajan 

mahdollisimman suorassa linjassa. Anna käsipainon roikkua 
alkuasennossa rennosti kohti lattiaa. Lähde sitten vetämään tätä 
kättä kyynärpää edellä suoraan taaksepäin niin, että kyynärpää 
menee aivan kyljen vierestä. Vedä liikkeen loppuvaiheessa tämän 
puolen lapaluuta taaksepäin, ja palauta paino sitten hallitusti 
takaisin alas, ja toista liike. Muista tehdä sama myös toiselle 
kädelle, jolloin käännät myös jalat toisin päin.  

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa/käsi 



Maastaveto 

Ota käsipaino kumpaankin käteen, ja seiso jalat noin lantion leveydellä 
toisistaan. Pidä selkä mahdollisimman suorana, ja lähde taivuttamaan 
ylävartaloa eteenpäin työntäen lantiota samalla taaksepäin ja siirtäen 
painoa kantapäille. Anna painojen roikkua koko ajan rennosti kohti lattiaa. 
Kun tunnet takareisissäsi venytyksen, pysäytä liike ja nouse samaa kautta 
takaisin ylös ojentaen lantion täysin suoraksi liikkeen loppuvaiheessa. 
Toista.  

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa. 

 

Kyykky 

Ota käsipaino kumpaankin käteen, ja anna käsien joko roikkua rennosti 
vartalon sivuilla, tai nosta käsipainot olkapäiden korkeudelle kuvan 
mukaisesti. Aseta jalat hieman lantiota leveämpään haaraan, pidä 
keskivartalo napakkana, ja lähde sitten joustamaan polvista työntäen 
lantiota samalla taaksepäin. Nojaa ylävartalolla hivenen eteenpäin pitäen 
selän kuitenkin mahdollisimman suorana. Kun polvet ovat noin 90 asteen 
kulmassa, pysäytä liike, ja nouse etureisiä ja pakaralihaksia käyttäen 
takaisin ylös. Toista.   

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa. 

 

Päkiöille nousut 

 

Seiso jalat noin lantion leveydellä toisistaan, ja ota käsipaino kumpaankin käteen. Anna 

painojen roikkua rennosti kohti lattiaa vartalon sivuilla. Pidä koko vartalo 

mahdollisimman suorassa linjassa, tuo paino päkiöille, ja nosta kantapäät irti lattiasta 

pohkeita jännittäen. Pidä asentoa hetki, ja laske sitten kantapäät takaisin lattiaan. 

Toista. 

2-3 sarjaa, 10-15 toistoa. 

 

 

 


