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PICKLEBALL

•Mitä saadaan, kun yhdistetään 
tennis, sulkapallo sekä pöytäten-
nis ja pelivälineeksi otetaan sali-
bandypalloa muistuttava reikä-
pallo?

Vastaus on mailapeli pickleball.
Mitä ihmettä se sitten on? An-

netaan lajin suomalaisen puuha-
miehen Tuomo Antikaisen se-
littää.

– Kyseessä on mailapeli, jolla to-
siaan on piirteitä kaikista noista 
lajeista.

– Pelikenttänä on sulkapallon 
nelinpelikenttä, verkko on alhaal-
la tenniksen tapaan ja maila on 
kovapintainen kuten pöytäten-
niksessä. 

–Peliväline muistuttaa saliban-
dyn reikäpalloa ulkonäöltään, 
mutta pickleballissa pallo on pal-
jon pehmeämpi, Antikainen avaa.

USEAN LAJIN yhdistelmä kuu-
lostaa ensituntumalta sekavalta, 
mutta pickleball on löytänyt har-
rastajansa ainakin Yhdysvalloissa. 

Antikaisen mukaan pickleballin 
sanotaan kasvavan maassa nope-
ammin kuin mikään muu laji. Pe-
laajia on arvioitu olevan noin 2,5 
miljoonaa.

Se on enemmän kuin esimer-
kiksi jääkiekolla.

– Pickleballin aloituskynnys 
on matala, ja lajin oppii nopeas-
ti, Antikainen näkee yhdeksi syyk-
si suosiolle.

– Kuka tahansa lapsesta van-
huksiin voi harrastaa, sillä lajin 
ominaissäännöt ja luonne mah-

dollistavat sen. Tämä voi olla sekä 
liikuntaa että kovaa urheilua.

 
NIIN SUURI laji ei vielä ole, että se 
leviäisi Suomeen ilman sattumaa.

Sellainen kuitenkin kävi, kun 
amerikkalainen Ray Schiltz 
muutti muutama vuosi sitten vai-
monsa perässä kauas pohjoiseen. 

Mailat ja pallot mukaansa pa-
kannut Schiltz löysi Espoosta pe-
likavereita, joista Antikainen oli 
ensimmäinen.

– Ray toi lajin kirjaimellisesti 
matkalaukussaan tänne. Suomi 
on ainakin vielä lajin ainoa Poh-
joismaa, hän tietää.

Yhdysvalloissa pickleball on 
tunnettu jo kauan. 

Peli sai alkunsa 50 vuotta sit-
ten, kun pickleballin perustajat 
halusivat keksiä tekemistä per-
heidensä lapsille. 

He sahasivat mailat vanerista ja 
valitsivat pelivälineeksi basebal-
lin harjoituspallon. Pelit aloitet-
tiin vanhalla sulkapallokentällä.

Entä se nimi sitten, mistä se 
tulee? Englanniksi sana ”pickle” 
tarkoittaa suolakurkkua.

– Tarina kertoo, että yhdellä pe-

rustajista oli koira nimeltä Pick-
les, joka aina haki pelipalloa, kun 
se lensi johonkin. Pallo oli sen 
koiran pallo, eli ”Pickles’ ball”, 
josta muovautui pickleball.

Samalla englanninkielisellä ni-
mellä laji koettaa nyt valloittaa 
Suomea.

 
PICKLEBALLIA pelataan tällä het-
kellä jo noin 30 paikkakunnalla, 
ja Antikainen sekä Schiltz ovat 
viime aikoina kiertäneet ympäri 
Suomea esittelemässä peliä siitä 
kiinnostuneille.

– Vastaanotto on ollut joka puo-
lella samanlaista: kun peliä on ko-
keiltu, lajista on innostuttu.

Pickleballia kuvaillaan sosiaa-
liseksi peliksi, joka soveltuu eri-
tyisesti myös varttuneemmalle 
väelle. 

Lisäksi se on edullinen laji, ja 
kaiken lisäksi helppo oppia. 

Vastaavia myyntipuheita on 
kuultu aiemminkin, sillä Suo-
men markkinoille on viime vuo-
sina tuotu samoilla saatesanoilla 
useita uusia mailapelejä padelista 
racketballiin.

Todellista läpimurtoa ne eivät 
ole tehneet. Miksi pickleballin ta-
rina olisi yhtään erilainen?

– Aloituskynnys on yksinker-
taisesti niin matala, ja vasta-alka-
jakin saa nopeasti onnistumisen 
kokemuksia. Lisäksi pelikenttiä 
eli sulkapallokenttiä on Suomes-
sa paljon, Antikainen vakuuttaa.

Tämän takia hän uskoo, ettei 
pickleball jää hetken hurmioksi.

– Suosion rakentaminen kestää 
luonnollisesti aikansa, mutta ei 
salibandykään 1970–1980-luvuilla 
noussut välittömästi koko kansan 
peliksi. Kauan sekin oli pienen pii-
rin touhua.

Amerikassa 50 vuotta 
sitten perustettu  
pickleball-mailapeli 
tekee tuloaan  
Eurooppaan. 
Yhdysvalloissa laji 
kasvaa hurjaa vauhtia, 
ja samaan pickleballin 
puuhamiehet uskovat 
myös Suomessa.

LAJIN PUUHAMIEHET Tuomo Antikainen ja Ray Schiltz (etualalla) olivat tekemässä pickleballia tutuksi Eurassa. Vaikka laji toimii myös leppoisana liikuntana, voi lajin ottaa myös  
vakavasti: – Totta kai tässä on valtavasti opittavaa, jos haluaa harrastaa totisemmin. Yhtä kovaa kuntoilua tämä on kuin vaikka sulkapallo, Antikainen selventää.

Tennistä, sulkapalloa 
ja ”pingistä”  
samaan aikaan

TAUSTA

Pickleball

  •Mailapeli, joka on saanut 
alkunsa Yhdysvalloissa jo  
50 vuotta sitten.

  • Pickleball on Amerikan no-
peimmin kasvava urheilulaji, 
jolla on kotimaassaan jo  
2,5 miljoonaa harrastajaa. 

  • Lajissa yhdistyvät tennis, 
sulkapallo ja pöytätennis. Pallo 
muistuttaa salibandyn muo-
vista reikäpalloa, mutta on 
pehmeämpi.

  • Pelikentän koko vastaa 
sulkapallon nelinpelikenttää. 
Verkko lasketaan alas kuten 
tenniksessä.

  • Pelaaja tai joukkue saa 
pisteitä vain omalla syöttö-
vuorollaan, ja pelit mitellään 
tavallisesti 11 tai 15 pisteeseen. 
Syötöt annetaan alakautta.

  • Suomessa lajia voi harrastaa 
muutamilla paikkakunnilla. 

  • Satakunnassa pickleballia voi 
pelata toistaiseksi Euran Spor-
tcenterissä. Lajiin voi tutustua 
Sportcenterissä tiistaisin ylei-
sövuorolla kello 19–20.
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