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– Tykkäsin tosi paljon, pallo vie 
mukanaan, kommentoi kajaanilai-
nen Elina Kemppainen.

Ensikohtaaminen oli positiivi-
nen kokemus myös nurmeslaiselle 
Juuso Nevalaiselle. 

– Pallo on hitaampi kuin tennik-
sessä, joten peliä tuli enemmän. 
Kaikki pääsivät hyvin peliin mu-
kaan, kuvaili Nevalainen.

Pickleball on mailapeli, josta löy-
tyy yhteyksiä niin tennikseen, sul-
kapalloon kuin pöytätennikseen. 
Reikäpallo muistuttaa salibandyn 
pelivälinettä, mutta on pehmeäm-
pi ja kimmoisampi.

– Sulkapallosta muistuttaa kent-
tä, tenniksestä tuttua on matala 
verkko ja pöytätennistä lähellä on 
maila, kuvailee Antikainen, jota 
voidaan hyvällä syyllä kutsua la-
jin suomalaiseksi puuhamieheksi.

LAjin kotimAA on USA, jossa pick-
leballilla on noin 400 000 harras-
tajaa.

Suomeen laji rantautui vajaat 
kaksi vuotta sitten. Pioneerityön 
teki Suomeen muuttanut amerik-

Pekka Pajala

•Uusi matalan kynnyksen mai-

lapeli, pickleball, sai Kainuussa-
kin hyvän vastaanoton. Vuokatin 
urheiluopiston liikunnanohjaaja-

opiskelijat perehtyivät uutuuslajiin 
keskiviikkona espoolaisen Tuomo 
Antikaisen opastuksella.

Mailapelitulokas
pickleball veti
suut hymyyn

●● Vuokatin urheiluopiston liikunnanohjaajaopiskelijat 
viihtyivät uuden mailapelin parissa.

●● Matalan kynnyksen peli sopii kaikenikäisille ja 
-kuntoisille.

Vuokatin urheiluopiston liikunnanohjaajaopiskelijat tutustuivat keskiviikkona pickleballiin. Nelinpelissä etualalla Elina Kemppainen (vas.) ja Milja Ristolainen, verkon toisella puolella Veera Liljeroos ja  Ella Halme.

• Pesäpallon hallitsevan mes-
tarijoukkueen Sotkamon Jymyn 
kapteeni Jani Komulainen on 
saanut kutsun itsenäisyyspäi-
vän vastaanotolle Presidentin-
linnaan.

Komulainen on saanut kut-
sun Linnan juhliin kerran aiem-
minkin, vuonna 2013. Tuolloin 
juhlat järjestettiin poikkeuksel-
lisesti Tampereella.

Komulainen on voittanut 
urallaan jo 12 miesten Suomen 
mestaruutta. Viime kaudella 
hänet valittiin pudotuspelien 
parhaaksi pelaajaksi.

Janne Hyvönen jatkaa peli-
uraansa Jymyssä. Kopparin ton-
tilta tuttu Hyvönen teki Jymyn 
kanssa yksivuotisen jatkosopi-
muksen.

Jymyn sopimuspelaajiin kuu-
luva Onni Määttä sen sijaan 
pelaa ensi kauden vuokralla Su-
perpesiksen nousijajoukkuees-
sa Kempeleen Kirissä.

Riikka Karppinen 
Viinijärveltä 
Kirittäriin 
•Kajaanin Pallokerhon kasvat-
ti Riikka Karppinen edustaa 
ensi kaudella naisten Superpe-
siksessä Kirittäriä. Karppinen 
teki jyväskyläläisseuran kanssa 
yksivuotisen sopimuksen.

Viime kaudella Karppinen pe-
lasi Viinijärven Urheilijoissa ja 
sitä ennen Vuokatin Vedossa.

Kirittärien pelinjohtajana jat-
kaa Nalle Viljanen. 

Tanja Martikainen 
kilpaili kahdessa 
EM-finaalissa 
• Kajaanilaiskasvatti Tanja 
Martikainen edusti Suomea 
sekä ryhmäkisassa että aero-
dancessa kilpa-aerobicin EM-
kisoissa Elvasissa Portugalissa.

Suomi oli molemmissa lajeis-
sa mukana aikuisten sarjan EM-
finaalissa. Ryhmä sijoittui lo-
pulta seitsemänneksi pistein 
19,050. Pisteitä verotti loppu-
nostossa tullut virhe.

Aerodancessa suomalaiset 
nousivat sijan verran alkukil-
pailusta ja olivat viidensiä pis-
tein 18,100.

– Olemme todella tyytyväi-
siä danceen. Ohjelmaa oli ihana 
tehdä ja esiintyminen oli ihan 
huippua kannustavan yleisön 
edessä. Paransimme suoritus-
ta karsinnoista, Tanja Marti-
kainen sanoi.

– Olen iloinen ryhmänkin 
suorituksesta. Tsemppasim-
me kaikki erinomaisesti.

Jani Komulainen 
sai kutsun 
Linnan juhliin 
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Pickleball

Poimintoja 
säännöistä

  • Pistelasku: pelaaja/jouk-
kue saa pisteitä vain omalla 
syöttövuorollaan. Pelit pelataan 
normaalisti 11 tai 15 pistee-
seen (vähintään 2 pisteen ero). 
Kilpailuissa pelataan 15 tai 21 
pisteeseen (vähintään 2 pisteen 
ero).

  • Syöttö: pitää tapahtua 
alakautta ja kädestä. Mailan 
liikkeen muodostaman ”kaa-
ren” pitää olla alhaalta ylös, ei 
sivuttain. Palloa ei saa heittää 
ilmaan tai pompauttaa maasta. 
Pelaajalla on vain yksi syöttö-
yritys, paitsi silloin kun pallo 
koskettaa verkkoa, ja osuu sen 
jälkeen sääntöjen mukaisesti 
syöttöruutuun. Tässä tapauk-
sessa syötön saa uusia.

  • Syöttövuorot: niin kauan kuin 
pelaaja/joukkue saa pisteitä, 
syöttö tapahtuu vuorotellen 
oikean ja vasemman syöttöruu-
dun takaa. Kun syöttävä pelaaja/
joukkue tekee virheen kaksinpe-
lissä syöttövuoro vaihtuu vas-
tustajalle, nelinpelissä joukkueen 
”ykkössyöttäjä” menettää syöt-
tövuoronsa ”kakkossyöttäjälle”. 
Tämä aloittaa syöttämisen siltä 
puolelta kenttää, jolla hän oli yk-
kössyöttäjän virhettä edeltäneen 
syötön alkaessa”Kakkossyöttäjä” 
syöttää niin kauan, kunnes hä-
nen joukkueensa tekee virheen 
ja menettää syötön toiselle 
joukkueelle

  •Kahden pompun sääntö: 
syötön vastaanottavan pelaajan/
joukkueen pitää antaa pallon 
pompata kerran, ennen kuin pal-
loon saa lyödä. Myös pallon syöt-
täneen pelaajan/joukkueen pitää 
antaa pallon pompata kerran, en-
nen kuin palloon saa lyödä. Sen 
jälkeen kun pallo on pompannut 
kerran molempien pelaajien/
joukkueiden kenttäpuoliskolla, 
palloon saa lyödä ilmasta tai 
yhden pompun jälkeen.

  • ”Keittiö”, eli lentopeliltä kiel-
letty alue: pelaaja saa ”keitti-
össä” lyödä palloa vain kun se 
on ensin pompannut ”keittiön” 
sisällä. Kun pelaaja ei koske 
palloon, hän saa olla vapaasti 
”keittiössä” missä vaiheessa 
peliä tahansa.

Vuokatin urheiluopiston liikunnanohjaajaopiskelijat tutustuivat keskiviikkona pickleballiin. Nelinpelissä etualalla Elina Kemppainen (vas.) ja Milja Ristolainen, verkon toisella puolella Veera Liljeroos ja  Ella Halme.

Juha NeuvoNeN

kalaismies, johon Antikainen tu-
tustui yhteisen tuttavan kautta.

– Puoli vuotta pelasimme kak-
sistaan ennen kuin mukaan uskal-
tautui muitakin.

Nykyisin Espoossa on Antikai-
sen mukaan 70 pickleballin har-
rastajaa. Kasvua lajille Antikainen 
hakee muun muassa urheiluopis-
tojen kautta ja ainakin Vuokatissa 
vastaanotto on positiivinen.

– Pickleball on hyvä lisä tuoteva-
likoimaamme. Esimerkiksi ryhmil-
le hyvin sopiva liikuntamuoto, lii-
kunnanopettaja Jussi Räihä sanoo.

Mailapelien moniosaajana Räi-
häkin vakuuttui pickleballista.

– Erittäin positiivinen kokemus. 
Paljon samaa kuin softballilla pela-
tussa minitenniksessä. Pallolla on 
yllättävän mukava pelata.

– Aloituskynnys on hyvin mata-
la, helppous lähellä sulkapallon ta-
soa. Sopii kenelle tahansa, ei muu-
ta kuin paistinpannuote ja pom-
puttamaan, Räihä kuvaili.

PIckLEbALL soPII hyvin myös ikäih-
misille.

– Se kohtelee niveliä tennistä 
lempeämmin. Pääosa lyönneistä 
tehdään alakautta, selvittää An-
tikainen.

Helppoudestaan huolimatta la-
ji on tarvittaessa myös haastava.

– Perusvire on hyvin positiivinen 
eikä kukaan pääse ylpistymään. Ko-
kenutkin pelaaja voi sortua virhei-
siin ja vastaavasti aloittelija kin voi 
tehdä hienoja lyöntejä.

Pickleballin maila muistuttaa 
pöytätennismailaa, mutta on kool-
taan suurempi. Aluksi mailat val-
mistettiin vanerista, mutta nykyi-
sin materiaaleina ovat muun mu-
assa alumiini tai hiilikuitu.

– Mailaa ei saa pelaamalla rikki, 
Antikainen vahvistaa.

Pickleballia pelataan sulkapal-
lon nelinkentällä ja verkon korkeus 
maasta on kentän keskellä 86 senttiä. 
Kentän erikoisuus on verkon tuntu-
massa oleva ”keittiö”, alue, jonka si-
sällä lentolyönnit evät ole sallittuja.

kILPAILEmAAnkIn pickleballissa 
pääsee. Suomen ensimmäiset kil-
pailut uudessa mailapelissä järjes-

tetään Espoossa 29. marraskuuta.
– Kisat ovat osin leikkimieliset, 

mutta pelaajia on tulossa kauem-
paakin. Kaksi Ukrainassa asuvaa 
amerikkalaista on ilmoittautunut 
mukaan, Antikainen kertoo.

Vuoden naispesäpalloilijak-
si 2013 ja 2015 valittu Carita 
Toiviainen siirtyy vuoden so-
pimuksella naisten Superpe-
siksen mestarijoukkueeseen 
Lapuan Virkiään.

– Takana on 12 hienoa vuot-
ta Porissa. Uusi joukkue ja 

ympäristö kiehtoivat minua 
niin paljon, että nyt oli oi-
kea aika haastaa itseään, ko-
ko uransa Pesäkarhuja edus-
tanut Toiviainen kommentoi.

Kopparintontilla ja vaih-
tolyöjänä viihtyvä Toiviai-
nen myöntää, että siirtymi-

nen uuteen ympäristöön jän-
nittää.

– Viisi perättäistä mesta-
ruutta voittanut joukkue tar-
josi kuitenkin tilaisuuden, jo-
hon oli tartuttava, 27-vuotias 
Toiviainen sanoi.

Virkiä julkisti keskiviikko-

na myös kapteeninsa Saija-
Maria Saaren jatkosopimuk-
sen. Saari oli vuoden nais-
pesäpalloilija vuonna 2014.

Uutena pelaajana Virkiään 
siirtyy myös Mirka Rintamä-
ki, joka pelasi viime kaudella 
Rauman Lukossa.

Vuoden naispelaaja Toiviainen siirtyy Lapuan Virkiään

STT

•Maailman antidopingneu-
vosto Wadan suosittaa Venä-
jän sulkemista kilpailutoimin-
nasta. Kansainvälisen yleisur-
heiluliiton IAAF:n hallitus päät-
tää mahdollisista rangaistuksis-
ta kokouksessaan perjantaina.

Rangaistusuhan alla olevaa, 
eli tässä tapauksessa Venäjän 
yleisurheiluliittoa, pitää kuulla. 
Venäjällä on perjantaihin asti 
aikaa antaa selvitystä asiassa.

IAAF:n hallituksessa on 27 jä-
sentä mukaan lukien liiton pu-

heenjohtajisto. Suomalaisjäsene-
nä on Antti Pihlakoski. Venäjällä 
on yksi hallituksen jäsen (Mihail 
Butov), jonka mahdollista jäävi-
yttä rangaistuspäätöksen teke-
misessä vielä selvitellään.

Hallituksella on valtuudet an-
taa varoitus tai sulkea Venäjä 
kilpailutoiminnasta ajanjak-
soksi, joka pisimmillään kes-
tää IAAF:n seuraavaan kongres-
siin saakka. Seuraava kongressi 
on Lontoon MM-kisojen yhte-
ydessä elokuussa 2017.

Rangaistuspäätös tehdään 
hallituksen enemmistön äänin.

IAAF:n hallitus ratkaisee,
saako Venäjä rangaistusta

STT, Iida Tikka
Moskova

•Dopingskandaalin kuohuessa 
Venäjän valtiota on käytännössä 
edustanut yksi ääni: urheilumi-
nisteri Vitali Mutko. Keskiviik-
koiltana sovittelevampia sointu-
ja oli jo havaittavissa, kun Mutko 
ilmoitti Venäjän olevan valmis 
tiiviiseen yhteistyöhön antido-
pingneuvosto Wadan kanssa.

– Antaa ulkomaalaisten tulla 
ja tarkistaa, Mutko totesi uutis-
toimisto R-sportille. Ministeri 
kertoi myös olevansa valmis ni-
meämään Venäjän antidoping-
laboratorion uudeksi johtajaksi 
kenet vain Wada katsoo tehtä-
vään sopivaksi. Entinen johta-
ja Grigori Rodtshenkov astui 
syrjään tiistaina.

Maailman antidopingneuvos-
to Wadan kohuttu raportti pitää 
Rodtshenkovia yhtenä päähah-
moista Venäjän yleisurheilun 
dopingskandaalissa. Raportin 
mukaan hän määräsi 1 417 do-
pingnäytettä tuhottavaksi jou-
lukuussa 2014.

– Hän oli testitulosten peit-
telyn keskiössä. Hän vastaan-
otti ja myös pyysi rahaa siitä, 
että positiivisia testituloksia 
peiteltäisiin, raportti ruoski 
Rodtshenkovia.

Moskovassa toimivalta anti-
dopinglaboratoriolta poistet-
tiin tiistaina Wadan akkredi-
tointi eli oikeudet analysoida 
dopingnäytteitä.

VIELä AAmUPäIVäLLä Mutko 
vihjaili samaiselle uutistoimis-
tolle, että koko tutkinta olisi 
poliittisesti motivoitu eikä Ve-
näjän siksi annettaisi osallistua 

Rio de Janeiron olympialaisiin.
– Se on täysin mahdollista, 

sillä joillekuille on hyödyllistä 
poistaa kilpailija ja toisille tär-
vellä maan maine, Mutko sanoi 
venäläiselle R-Sportille täsmen-
tämättä keitä tarkalleen ottaen 
tarkoitti.

Samaan aikaan Kreml on py-
synyt syrjässä skandaalin sil-
mästä. Presidentti Vladimir 
Putinin oli määrä tavata kes-
kiviikkona maan urheilujohtoa, 
mutta tapaaminen peruttiin, 
kun sääolosuhteet estivät osal-
listujien pääsyn paikalle.

Kremlin puhemies Dmitri 
Peskovin mukaan dopingin ei 
tosin suinkaan ollut edes määrä 
olla keskustelujen pääpuheen-
aihe vaan lähinnä mahdollinen 
sivuhaara.

mUtko AIkoo VAstAtA Wadan 
syytöksiin uutistoimisto Ria 
Novostin mukaan torstaina. 
Raportista ilmenee luultavas-
ti, kuka saa dopingskandaalin 
syyt niskoilleen. Viralliset ta-
hot, Mutko mukaan luettuna, 
ovat kiistäneet valtion osalli-
suuden sotkuun.

Venäjän aiemmissa doping-
kriiseissä ovat kärsineet lähin-
nä urheilijat. Esimerkiksi vuon-
na 2008 viisi olympiajoukkueen 
yleisurheilijaa kärähti dopingis-
ta vain viikkoa ennen Pekingin 
kesäolympialaisia. Heistä kie-
konheittäjä Darja Pitshtshalni-
kova palasi kilpakentille Lon-
toon olympialaisissa vain jää-
däkseen uudelleen kiinni kiel-
letyistä aineista.

Mutko sanoi keskiviikkona, 
että rehellisten urheilijoiden 
ei pitäisi kärsiä muiden virheis-
tä. Voikin olla, että valokeilaan 
joutuvat seuraavaksi valmenta-
jat, joista neljän syytetään yrit-
täneen pimittää urheilijoiden 
positiivisia testituloksia.

Kreml pitää etäisyyttä
dopingskandaaliin
venäjän urheiluministeri 
valmis noudattamaan 
Wadan suosituksia.


