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Pickleball Finlandin puuhamiehet Tuomo Antikainen (sinisessä paidassa) ja Amerikasta vaimonsa kotimaahan Suomeen muuttanut Ray Schiltz (oranssissa paidassa) esittelivät Kuortaneen
urheiluopiston Täyden Kympin Päivässä Amerikasta Suomeen rantautunutta mailapeliä pickleballia. Monet innostuivat kokeilemaan sosiaalista peliä ja tuntuivat nauttivan siitä. Pickleballin
aloittaminen on helppoa. Siihen tarvitaan vain lajiin soveltuva maila ja pallo, joita voi vuokrata vaikkapa Kuortaneen urheiluopistolta. KUVAT: SONJA RIIHIKANGAS

Pickleball tuo hymyn
huulille ja hien pintaan
Sosiaalista ja koukuttavan hauskaa mailapeliä voi pelata nyt myös Kuortaneen urheiluopistolla.
Sonja Riihikangas
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uortaneen urheiluopistolla tutustuttiin viime viikolla
sosiaaliseen, urheilulliseen ja koukuttavan hauskaan mailapeliin
pickleballiin, joka on Suomessa aivan uusi harrastus.
– Pickleballissa yhdistyvät
tenniksen, sulkapallon ja pöytätenniksen erityispiirteet.
Pickleball on hyvän tuulen
peli, joka tarjoaa positiivisia
onnistumisen elämyksiä, kuvailee lajin suomalainen puuhamies Tuomo Antikainen.

Helppo
oppia

Pickleballia pelataan lyhytvartisilla ja kovapintaisilla
mailoilla sekä reikäpallolla

sulkapallokentällä, jossa on
tenniksen tapaan alas laskettu verkko. Pelin säännöt ovat
yksinkertaiset ja sen perustaidot on aloittelijankin helppo
oppia. Pickleball on peli, jota
myös iäkkäät tai vähemmän
liikunnalliset henkilöt voivat
pelata tasaväkisesti nuorempien pelikavereidensa kanssa.
Kokeneille pelaajille laji on
puolestaan nopea, kovatempoinen, fyysinen ja kilpailuhenkinen, joten se käy myös
kunnon urheilusta.

Sopii
kaikille

Pickleballia voidaan pelata
kaksin- tai nelinpelinä. Nelinpelissä pallorallit ovat pidempiä, jolloin peli ei ole yhtä fyysistä kuin kaksinpelissä.
– Pickleball sopii erinomaisesti myös pelaajille, joilla on

olka- tai kyynärpäävaivoja.
Laji on hellä myös nivelille, sillä maila ja pallo ovat kevyitä.
Pickleball sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille pelaajille, tähdentää lajin Suomeen tuonut
amerikkalainen Ray Schiltz.
Amerikassa lajilla onkin hänen mukaansa jo yli 400 000
harrastajaa sen ollen maan nopeimmin kasvava urheilulaji.

Kunto
kohenee

Tuomo Antikainen innostui
lajista, kun Suomeen muuttanut Ray Schiltz etsi itselleen
pelikaveria. Kun he olivat pelanneet pickleballia Espoossa
aikansa, ihmiset alkoivat kiinnostua lajista ja halusivat kokeilla sitä. Monella jäivät muut
pallopelit siihen, kun uusi laji
oli niin mukaansatempaava.
Pian syntyi Pickleball Fin-

land, jonka tavoitteena on levittää pickleballin ilosanomaa
ja tietoa lajista koko maassa.
– Järjestämme myös demoja koulutustilaisuuksia, joissa
on mahdollisuus päästä kokeilemaan pelaamista. Nettisivuiltamme www.pickleballfinland.fi löytyy lisää tietoa.
Kuortaneen urheiluopisto
on yksi Suomen ensimmäisistä paikoista, jossa pickleballia
voi harrastaa. Esittelypäivänä
laji keräsi paljon huomiota.
– Laji vaikuttaa oikein mielenkiintoiselta ja sopii hyvin
vasta-alkajillekin. Voisin kuvitella pelaavani sitä myös
omien lasteni kanssa. Kunto
kohenee pelatessa kuin huomaamatta, samoin liikuntataidot kehittyvät. Tätä voisi vaikka harrastaa sopivassa porukassa, totesi lajia Kuortaneella
kokeillut Sari Mantere.

Kommentti

Pickleballin pelaaminen oli minulle
positiivinen yllätys. En ole pelannut
pitkään aikaan mailapelejä, mutta
tämä laji tuntui helpolta ja hauskalta.
Jo lyhyen opettelun jälkeen saimme
joukkueeni kanssa aikaiseksi hienon
pelin, jossa riitti positiivista virettä,
nauramista ja muiden kannustamista.
Kyseessä on loistava liikuntamuoto.
– SONJA RIIHIKANGAS

