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Team Kärpät eli Vierumäen liikunnanohjaajat Emmiina Suorsa ja Hannele Impola tuulettivat ensimmäistä pickleball-voittoaan.

Tulokas mailapelimarkkinoilla
Pickleballista yritetään tehdä koko
kansan suosikkilajia.
Janne Pussila
Heinola
Uusia mailapelejä yritetään tuoda markkinoille tasaisin väliajoin, joten vahva déjà vu -kokemus syntyy helposti, kun kuulee pelien myyntipuheita.
Esimerkiksi racketball
on squashkentällä pelattava mailapeli, jonka sanotaan olevan nopeimmin
kasvava mailapeli Englannissa. Padel puolestaan on
mailapeli, jossa yhdistetään tenniksen ja squashin ominaisuuksia. Padelia markkinoidaan yhtenä
maailman nopeimmin kasvavista lajeista.

Vierumäellä esiteltiin torstaina uusi tulokas pickleball, joka on muuten
USA:n nopeimmin kasvava urheilulaji.
Pickleball on kuin tenniksen, sulkapallon ja pöytätenniksen pikkujouluissa vähän vahingossa aluille laittama sekasikiö, jota
kukaan osapuolista ei tunnusta omakseen. Virallisen
tarinan mukaan peli sai alkunsa 50 vuotta sitten ihan
vain takapihapelinä, kun

Pickleball

eräät herrasmiehet sahasivat vanerista mailat, laskivat sulkapalloverkon maahan ja ottivat pelivälineeksi reikäpallon.

Yleensä uusia pelitulokkaita kuvaillaan samalla tavalla: ”hauska, sosiaalinen
ja lähes kaikille sopiva”.
Silti näistä uusista tulokkaista puuttuu yleensä se
jokin, mikä tekee esimerkiksi asemansa sementoineista tenniksestä tai sulkapallosta vuosikymmeniä
ja -satoja aina vain uusia
pelaajia pauloihinsa kietovia pelejä. Toisaalta jotkin
isotkin pelit saattavat menettää suosionsa vailla näkyvää syytä, kuten squashille on käynyt.

Mittavatkaan markkinointiponnistukset eivät riitä, jos
pelistä puuttuu se lähes selittämätön jokin. Esimerkiksi Suomessa kehitetty
joukkuepallopeli leet oli
tyhjästä kehitetty peli, jonka piti valloittaa maailma.
Leetin markkinointiin käytettiin yli miljoona euroa.
Pelivälineitä myytiin suomalaisilla huoltoasemilla
ja peli pääsi hetkeksi jopa

Pickleballissa syötetään alakautta. Peliä pelataan sulkapallokentällä, missä verkko on laskettu maahan. Liikunnanohjaajat Ville Kämppi ja Virpi Gustafsson tutustuivat
lajiin.
Maikkarin primetime-ohjelmaksi lauantai-iltaan.
Muutama vuosi myöhemmin jäljellä on vain kenellekään kelpaamattomia
pelivälineitä kirppiksillä
ja käyttämätön peliareena kotkalaisella varastoalueella. Nyt kaikki haluavat vain unohtaa koko pelin, missä onkin onnistuttu
mainiosti.

Picklelballin Suomen valloitusta rakennetaan huomattavasti pienemmässä mittakaavassa, eikä vertailu surullisen kuuluisaan leetiin
ole oikeutettua, sillä pickleballilla on USA:ssa jopa
400 000 aktiivista pelaajaa.
Suomeen pickleball ran-

tautui tammikuussa 2014,
kun yhdysvaltalainen Ray
Schiltz sai pelikaverikseen espoolaisen Tuomo
Antikaisen. Schilz ja Antikainen pelasivat puoli vuotta kahdestaan, mutta lopulta he saivat houkuteltua mukaan uusiakin
pelikavereita. Nyt Espoossa on noin 70 aktiivipelaajan joukko. Antikainen innostui lajista niin paljon,
että hän kiertää parhaillaan markkinoimassa peliä urheiluopistoilla.
– Taustalla on hyvä tarkoitus saada ihmiset liikkumaan, mutta onhan tätä mielenkiintoista seurata ilmiönäkin, miten täysin
uuden jutun levittäminen

 Amerikkalainen mailapeli, jossa yhdistyvät tennis,
sulkapallo ja pöytätennis. Pelataan kaksin-, tai nelinpelinä.
 Pelikentän koko vastaa sulkapallon nelinpelikenttää sekä
kaksin-, että nelinpelissä.
 Verkko lasketaan alas kuten tenniksessä.
 Pallo on suomalaista sählypalloa muistuttava, muovinen
reikäpallo. Se on kuitenkin sählypalloa hieman pehmeämpi
ja sileäpintainen. Pingismailoja muistuttavat mailat ovat
lyhytvartiset ja kovapintaiset.
 Syötön pitää tapahtua alakautta vyötärön alapuolelta.
 Syötön vastaanottavan pelaajan/joukkueen pitää antaa
pallon pompata kerran, ennen kuin palloon saa lyödä. Myös
pallon syöttäneen pelaajan/joukkueen pitää antaa pallon
pompata kerran, ennen kuin palloon saa lyödä.
Lähde: pickleballfinland.fi

ihan nollasta onnistuu.
Antikainen myy pelivälineitä, mutta hänen mukaansa kyseessä ei ole ainakaan vielä liiketoiminta,
josta voisi odottaa merkittäviä tuloja.
– Talkoohommana tätä
tehdään, mutta katsotaan,
mitä tapahtuu. En näe yhtään syytä, miksi tästä ei
voisi tulla uutta suomalaisten koko kansan suosikkilajia. Tässä on sitä jotain.

Peliä markkinoidaan matalan kynnyksen lajina, joka
sopii myös lapsille, senioreille ja erityisryhmille. Antikaisen mukaan varsinkin
kaksinpelissä riittää kuitenkin haastetta kovakun-

toisillekin mailapelien taitureille. Suomen ensimmäinen pickleball-turnaus
järjestetään marraskuun
lopulla Espoossa.
Pickleball otettiin myös
Vierumäen lajivalikoimaan. Liikunnanohjaajat
Ville Kämppi, Virpi Gustafsson, Emmiina Suorsa
ja Hannele Impola pitävät
peliä varsinkin lapsille ja
senioreille sopivana, vaikka saivat itsekin aikaan hyvän väännön.
– Suhtauduin tähän vähän skeptisesti, mutta kiva peli tämä on. Ajattelimme tätä ainakin aluksi 8–15-vuotiaiden tunneille ja perheleireille, Suorsa
sanoo.

