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Floridalla oli käyttöä Jussi Jokisen rankkaritaidoille
Floridan Jussi Jokisen rangaistuslaukaustaidoille oli käyttöä jääkiekon NHL-ottelussa Pittsburghia vastaan. Hän ratkaisi voittomaalikisan
harhautuksellaan Floridalle kaksi sarjapistettä.
Kotijoukkue Florida kukisti Pittsburghin maalein 2–1. Voitto oli loukkaantumisista kärsineelle Floridalle toinen kuudessa viime ottelussa.

Floridalta oli muiden muassa pois viime viikolla päähän taklattu Aleksander Barkov.
Kaukalossa 44-vuotispäiväänsä viettänyt Jaromir Jagr jäi ilman tehopisteitä, kun Floridan
varsinaisen peliajan ainoan maalin teki Nick
Bjugstad.
Minnesota katkaisi vihdoin kahdeksan otte-

lun mittaiseksi venyneen tappiosarjansa, kun
se nujersi Vancouverin vieraissa 5–2. Minnesotan suomalaiset keskushyökkääjät kaappasivat
avosylin vastuuta, sillä kolmosketjun keskusmies Erik Haula syötti kaksi maalia ja ykkösvitjan Mikko Koivu yhden, kuten myös kakkosketjun Mikael Granlund. (STT)

”Jenkkilä” valloitettu, entä Suomi?
Tenniksen, pingiksen ja sulkapallon risteytys pickleball ottaa Salossakin ensiaskeliaan.
Kuvat: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo
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PICKLEBALL. Jokainen liikuntalaji tarvitsee pioneerinsa.
Lajin leviäminen uusiin maihin vaatii puolestaan sanansaattajia. Useimmiten sekä
pioneerit että sanansaattajat löytyvät täysin sattumalta.
Näin on tilanne myös pickleball-nimisen lajin suhteen.
Pickleballin kesällä 1965
keksineet kolme yhdysvaltalaista (Joel Pritchard, William Bell ja Barney McCallum) eivät vielä keväällä
1965 edes miettineet asiaa.
Miesten perheiden lapsille oli keksittävä tekemistä.
Kolmikko keksi virittää hylätylle sulkapallokentälle
verkon, sahata vanerista
mailat ja ottaa pelivälineeksi muovisen reikäpallon.
Noin 25 ensimmäistä vuottaan pickleball eli melko
hiljaista eloa niin, että vain
harva tiesi lajin olemassaolosta. Seuraavat 25 vuotta
ovatkin sitten olleet jo jotain
aivan muuta.
– Pickleballista puhutaan
Yhdysvaltain nopeimmin
kasvavana lajina. Pelaajia
arvioidaan olevan noin 2,5
miljoonaa. Kasvu räjähti
vuoden 1990 paikkeilla: nyt
maassa on yli 3 800 pickelball-kenttää, valottaa lajiaktiivi Ray Schiltz.

”Sattuma”,
eli vaimo
Schiltz on tekstin alussa kuvailtu sanansaattaja. Mainittu sattuma toteutui, kun
hän muutti Suomeen tammikuussa 2014.
Tai no, eipä kyseessä tässä
tapauksessakaan ollut sattuma. Kaiken tai ainakin
Schiltzin Suomeen muuttamisen takana oli nainen, eli
hänen vaimonsa.
– Ray toi pickleballin Suomeen käytännössä matkalaukussaan, naurahtaa Tuomo Antikainen.
Sanansaattajan lisäksi tarvitaan luonnollisesti vielä
kohteita, joille sanaa saatetaan.
– Tapasimme toisemme yhteisen tutun kautta. Muutaman kuukauden pelasimme
ainoina Suomessa lajina
kahdestaan. Pikkuhiljaa
muutkin alkoivat löytää lajia ja rohkaistuivat kokeilemaan sitä, Antikainen kertoo.

Urheiluopistoissa
vierailtu
Nyt ollaan tilanteessa, jossa
Espoon Matinkylässä pelataan pickleballia kuutena
aamuna viikossa. Pelkästään kyseiseen lajiin tarkoitettuja kenttiä ei Suomessa
toki vielä ole, mutta pickleballin pelaaminen onnistuu
myös esimerkiksi sulkapallokentällä.
Tämän myötä salolainen
Hanhivaaran liikuntakeskus
on ottamassa lajia ohjelmistoonsa. Eilen Schiltz ja Antikainen olivat esittelemässä
pickleballia Hanhivaarassa.
Tutustumiskerta asiakkaille
järjestetään Hanhivaarassa
ensi viikon lauantaina.

Ray Schiltz toi pickleballin
Suomeen ”matkalaukussaan”.

Kun Schiltz tuli juuri Suomeen, ei muissa Pohjoismaissa lajia tiettävästi ole
pelattu tähän päivään mennessä vielä lainkaan.
Sanansaattajien urakka on
kova, eivätkä Antikainen ja
Schiltz säästele matkakilometrejä. Kaksikko on käynyt
esittelemässä lajia ympäri
Suomea, ja piakkoin on tulossa muun muassa Rovaniemen reissu.
– Olemme lisäksi käyneet
Suomen urheiluopistoilla,
ja seitsemän yhdestätoista
opistosta on ottanut pickleballin harjoitusohjelmiinsa,
Antikainen sanoo.

Tuomo Antikainen näyttää oikeaoppisen kohdan lyödä lentolyönti: se tulee tapahtua aivan kuvan etualalla näkyvän valkoisen
viivan takaa.

dassa. Lisäksi Intia ja Australia sekä suuret Euroopan
maat Espanja ja Iso-Britannia ovat löytäneet lajin vähitellen.
Uusille harrastajille kyseessä on verraten edullinen
laji.
– Mailat maksavat 85–100
euroa. Niiden etu on se, että
mailat kestävät peliä vuosia,
ellei vuosikymmeniä, Antikainen ja Schiltz toteavat.

PICKLEBALLIN SÄÄNTÖJÄ
Syöttö tapahtuu alakautta vastakkaiseen
ruutuun.
l

l

Pallo saa pompata kerran tenniksen tapaan.

Palloa ei saa lyödä suoraan ilmasta syötönpalautuksessa eikä syötönpalautusta seuraavassa lyönnissä. Sen jälkeen pallo on vapaasti
lyötävissä joko ilmasta tai pompun jälkeen
muualla kuin ”keittiössä”.
l

l

Kentän koko on sama kuin sulkapallon nelin-

pelikentän koko.
Pisteen saa vain omalla syöttövuorollaan.
Pelit pelataan joko 11, 15 tai 21 pisteeseen.
Syöttö vaihtuu kaksinpelissä heti, kun syötön
vastaanottaja voittaa pisteen.
l

Kentän etuosassa eli ”keittiössä” ei saa lyödä niin sanottua lentolyöntiä. Etuosassa saa
kuitenkin käydä, mikäli antaa pallon pompata
siellä ensin.
l

Suomi ei ole yksilömailapelien kansa

Hanhivaaran liikuntakeskuksen yrittäjä Jussi Saarinen on ottamassa pickleballin tyytyväisenä lajivalikoimaan.

Ruotsin Kalla jää
pois Lahden
MM-esikisoista
MAASTOHIIHTO. Ruotsin maastohiihtotähti Charlotte
Kalla jää pois Lahden MMesikisoista. Hän ilmoitti
poisjäännistään tiedotteella.
Kalla sivakoi viime viikonloppuna Falunin maailmancupkisoissa sijat 7 ja 9.
– Olen kilpaillut tällä kaudella paljon. Viikonloppu ja
harjoittelu kotioloissa on
tärkeää valmistautumista
maailmancupin päätökseen
Kanadassa, Kalla perusteli.
Maastohiihtolajien maailmancup jatkuu Lahden
Salpausselällä ensi lauantaina ja sunnuntaina 20.–
21. helmikuuta. Hiihdon
MM-kisat ovat Lahdessa
ensi talvena.
Salpausselällä riittää viikonloppuna lunta pohjoismaisten hiihtolajien MMesikisoja varten, Lahti Ski
Games tiedottaa.
Viime viikkojen lauhasta
säästä huolimatta kisojen
suorituspaikat ovat hyvässä kunnossa. Kisaladuilla
on riittävästi lunta, ja sääennuste lupaa pikkupakkasia koko viikolle.
Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on tarkastanut kaik-
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Charlotte Kalla

ki suorituspaikat.
– Kaikki ladut on lumetettu ja kisakunnossa. Lahteen on luvassa pakkaslukemia niin päivisin kuin
öisin, joten sään suhteen
ei ole huolta. Voimakkaita
tuulia ei ole odotettavissa,
ja tuulen suunta näyttäisi
olevan pääosin tuuliverkon
takaa, kertoo kilpailupäällikkö Tami Kiuru. (STT–
TT)

Lyhyet

”Anna muiden
tehdä virheet”
Pickleballia voi pitää tenniksen, sulkapallon ja pöytätenniksen risteytyksenä.
Verkko on yhtä korkea kuin
tennisverkko, lajia voi siis
pelata sulkapallokentällä ja
maila muistuttaa pöytätenniksen pelivälinettä. Tosin
mailan koko on pickleballissa isompi.
Erona esimerkiksi tennikseen on se, että aivan verkon
lähietäisyydeltä ei saa lyödä
niin sanottua lentolyöntiä.
– Kaksinpeli muistuttaa
enemmän tennistä kuin
nelinpeli. Pickleballia voi
kuitenkin pelata monella tavalla. Voi lyödä kovaa, mutta tärkeämpää ovat nopeat
kädet ja tarkat sijoitukset,
Antikainen sanoo.
– Sanon tämän aina: toimita vain pallo verkon yli ja
vastustajan kenttäpuolelle.
Anna muiden pelaajien tehdä virheet, Schiltz teroittaa.
Pallo muistuttaa puolestaan salibandypalloa,
mutta on kimmoisampi ja
pehmeämpi. Miten PohjoisAmerikasta lähtöisin olevaa
lajia pelataan salibandyn
tyyppisellä pallolla, kun salibandyä ei siellä harrasteta
juuri lainkaan?
– Baseballin harjoituspallo
on ominaisuuksiltaan samantyyppinen kuin pickleballin
pallo, Schiltz selventää.
Pickleballin maailmanvalloitus on alkuvaiheissa, eikä
sen onnistumisesta toki ole
takeita. Toisaalta alku on
hyvä, kun ”jenkkilän” lisäksi
peliä pelataan paljon Kana-

13

Suomalaiset ovat kiinnostuneita kokeilemaan uusia liikuntalajeja – muistattehan
taannoisen curling-villityksen. Myös pickleball saa varmasti uusia ystäviä esimerkiksi tennistä ja sulkapalloa
harrastavien joukosta.
Eilisen jälkeen lajia tunnin
pelanneena voi todeta, etteivät lajiväen sanomat sosiaalisesta ja liikunnallisesta pelistä ole liioittelua. Toisaalta
nämä asiat eivät vielä takaa
pickleballin nousemista suursuosioon Suomessa.

Suomalaiset eivät ole yksilölajien mailapelikansaa. Tenniksellä, sulkapallolla, squashilla ja pöytätenniksellä on
muihin lajeihin ja maihin
verrattuna vähän kilpapelaajia. Etenkin Suomen pöytätennisväki kantaa syystäkin
huolta jatkuvuudesta, eivätkä varsin harvat squash-hallitkaan pullistele asiakkaista.
Tilannetta voi hyvin verrata
racketballiin. Squashin kaltainen laji tuli Suomeen vuonna 2011, muttei ole vielä saavuttanut suurta tietoisuutta

squash-väen ulkopuolella.
Pickleballin lähtökohta on
sikäli helpompi, että lajia voi
pelata sekä sisällä että ulkona huomattavasti useammassa jo olemassa olevassa
paikassa kuin racketballia.
Silti pickleball tarvitsee vielä
paljon uusia viestinviejiä.
Nyt lähetystyötä tekevät
Tuomo Antikainen ja Ray
Schiltz toimivat aktiivisesti. Niin aktiivisesti, että toiminnasta toivoisi seuraavan
paljon uusia harrastajia lajin
pariin.
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Rion vedelle
taas
haukkuja

Shevtshenko
valmentamaan
Suomen vastusta

PURJEHDUS. Rio de Janeiron
veden laatu olympiakisakaupungin edustalla huolettaa monia. Viimeksi
olympiavesien saastuneisuutta kauhisteli purjehduksen hongkongilainen
olympiavoittaja Lee Laishan.
Lee vertasi purjehduksen kilpailupaikkaa Guanabaranlahtea kisojen
uhkaajaksi nousseeseen
zikavirukseen.
– Suurin esteemme on
veden kurja laatu. Kun
sairastut vedestä, sitten
sairastut. Virus on toinen
este, mutta hyttysten puremia vastaan varautumisella voi tehdä paljon,
Lee sanoi South China
Morning Postin haastattelussa.
Lee voitti naisten purjelautaluokan olympiakultaa Atlantassa vuonna
1996. Brasilian viranomaiset ovat luvanneet
puhdistaa Rion olympiarannat kisoihin mennessä. (STT–AFP)

JALKAPALLO. Ukrainan jalkapallomaajoukkue sai
tiistaina nimekästä apuvoimaa, kun entinen huippupelaaja Andri Shevtshenko liittyi joukkueen
valmennusryhmään.
Shevtshenko, 39, on Ukrainan apuvalmentajana
päävalmentaja Mihail
Fomenkon johtoryhmässä. Kiovan Dynamossa,
AC Milanissa ja Chelseassa huippuvuotensa pelannut Shevtshenko palkittiin aikoinaan vuoden
2004 parhaana pelaajana
Kultaisella pallolla.
– Tämä on minulle suuri
kunnia ja suunnaton vastuutehtävä, Aleksandr
Zavarovin apuvalmentajana korvaava Shevtshenko sanoi.
Ukraina aloittaa ensi
syksynä MM-karsinnat
lohko I:ssä, jossa pelaa
myös Suomi. Ukraina ja
Suomi kohtaavat MMkarsinnoissa tänä vuonna
12. marraskuuta. (STT–
AFP)

Venäjä kitkee
dopingia
säännöksillä

Aussitähdelle
kenkää Kiinasta

YLEISURHEILU. Venäjä yrittää puhdistaa yleisurheilun ryvettynyttä mainettaan julkisin säännöksin.
Venäjän yleisurheiluliitto ARAF on määrännyt,
että jokaisen Venäjän
hallimestaruuskisoihin
mielivän urheilijan on
täytettävä erillinen antidopingjulistus. Siinä urheilija lupaa pidättäytyä
kiellettyjen aineiden käytöstä, kauppaamisesta ja
jakelusta.
Jos urheilija ei allekirjoita antidopingsopimusta, hänellä ei ole asiaa
kilpailemaan Venäjän
hallimestaruuksista.
Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF on toistaiseksi sulkenut Venäjän kansainvälisestä kilpailutoiminnasta maan
systemaattisen dopingkulttuurin takia.
Venäjän hallimestaruuskisat järjestetään
Moskovassa 23.–25. helmikuuta. (STT–AFP)

JALKAPALLO. Kiinan jalkapalloliigan shanghailaisseura Shenhua päättää
sopimuksensa australialaishyökkääjä Tim Cahillin kanssa. Asiasta
kertoi Cahill sosiaalisessa mediassa.
Cahill, 36, siirtyi Kiinan
superliigaan CSL:ään
vuosi sitten.
Kansainvälisen läpimurtonsa Englannin
Valioliigan Evertonissa
tehnyt Cahill johti Australian maajoukkueen
kolmesti MM-lopputurnaukseen. Hän teki maalin 2014 MM-Saksassa ja
on yksi harvoista, joka
on osunut tolppien väliin
kolmessa eri lopputurnauksessa.
Kiinalaisseurojen siirtoennätystä pitää nimissään Jiangsu Suning.
Seura maksoi hiljattain
brasilialaisesta keskikenttäpelaajasta Alex
Teixeirasta ukrainalaiselle Shahtar Donetskille 50 miljoonaa euroa.
(STT–AFP)

