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V ähän kuin sulka-
pallokenttä, ten-
niksen verkko, 
pingiksen maila 

ja sählystä tuttu reikäpallo. 
Näin voisi kuvailla Suomes-
sa vauhdilla leviämässä ole-
vaa pickleballia.

– Laji kehitettiin jo vuon-
na 1965 Yhdysvalloissa, jos-
sa sillä on jo noin 2,5 miljoo-
naa harrastajaa, pickleballin 
suomalainen puuhamies 
Tuomo Antikainen kertoi 
esitellessään lajia Porvoon 
kaupungin henkilöstölle pi-
detyssä  tilaisuudessa viime 
viikolla.

USA:ssa pickleball on  
yhä maan nopeimmin kas-
vava urheilulaji.

– Toiseksi eniten har-
rastajia on Kanadassa. Eu-
roopassa laji on levinnyt 
ainakin Espanjaan, Iso-Bri-
tanniaan, Saksaan, Belgi-

aan, Hollantiin, Ranskaan ja 
Unkariin. Laji on levinnyt 
Intiaa ja Australiaa myöten, 
Antikainen jatkoi.

Lajin kotimaassa USA:ssa 
järjestettiin toissa viikolla 
avoin US Open -turnaus, 
joka pelattiin 48 kentällä ja 
turnaukseen osallistui yli 
800 pelaajaa.

USA:ssa lajia pelataan 
paljon ulkona, jolloin käyte-
tään hieman pienempää ja 
painavampaa palloa. Sisällä 
käytettävä pallo sählypallon 
kokoinen, mutta huomatta-
vasti pehmeämpi.

Suomeen lajin toi amerik-
kalainen Ray Schiltz kaksi 
vuotta sitten. Suomessa la-
jia pelataan jo muun muassa 
urheiluopistoissa ja liikun-
takeskuksissa eri puolilla 
maatamme.

– Esimerkiksi Espoossa 
lajin harrastajat kokoon-
tuvat viidesti viikossa, ja 
nuorimmat ovat alle 20- ja 
vanhimmat yli 70-vuotiaita, 
Antikainen sanoi.

Hän muistutti, että lajia 
voivat pelata samanaikai-
sesti kaikenikäiset, miehet 
ja naiset.

Nimensä mukaisesti laji on 
eräänlainen pikkelssi eli 
yhdistelmä useita eri lajeja, 
mutta tenniksen, sulkapal-
lon ja pöytätenniksen piir-
teet korostuvat parhaiten.

– Tätä voi pelata niin kak-
sin- kuin nelinpelinä, Anti-
kainen totesi.

Hänen mukaan pickleball 

on 
so-

siaa-
linen, 

urheilul-
linen ja 

koukutta-
van hauska 

mailapeli.
– Laji on 

helppo ja no-
pea omaksua 

eli tässä toteutuu matalan 
kynnyksen oppimistaso. 
Tämä soveltuu hyvin myös 
kesän ”mökkihöntsäksi”, 
Antikainen kuvaili.

Sisäkentillä pelatessa laji 

kuitenkin vaatii venymistä, 
mutta toisaalta kehittää re-
aktiokykyä ja nopeutta.

– Aivan kylmiltään en 
suosittele, että kukaan läh-
tisi pelaamaan. Pieni alku-
lämmittely on paikoillaan, 
jotta lihakset eivät revähdä, 
Antikainen kehotti.

Muutama perusasia pickle-
ballissa on hyvä tietää.

– Syöttö tapahtuu aina 
alakautta pelikentän taka-
viivan takaa. Syötöt tehdään 
kulmasta kulmaan, Antikai-
nen selosti.

Syötön palautuksen 
pitää antaa 

pompata 
kerran 

omalla 
puolella 
ennen 
kuin pal-
loon kos-
kee.

– Seu-
raavan 
lyönnin voi 

jo napata il-
masta, mutta 

on varottava 
menemästä ver-

kon ja keskiviivan 
väliselle alueelle eli niin 

sanottuun keittiöön, Anti-
kainen jatkoi.

Muutamien hapuilevien al-
kusyöttöjen ja vastalyöntien 
jälkeen porvoolaisen testi-
ryhmän pelit alkavat sujua.

– Tärkeintä on pelata ja 
pitää samalla hauskaa. Laji 
ei ole vakavailmeistä voitto 
mielessä -kamppailua, lajin 
maahamme tuonut Schiltz 
korosti.

Pelikentällä ollut Erja 
Kaihevaara myönsi, että 
pickleball on hauska laji.

– Lämmin tässä ainakin 
tulee. Ja vaikka tämä on 

ALajia voivat 
pelata sa-

manaikaisesti kai-
kenikäiset, miehet 
ja naiset.
TUOMO ANTIKAINEN

USA:N NOPEIM-
MIN kasvanut 
laji on leviä-
mässä vauhdilla 
Suomessakin. 
Porvoon kaupun-
gin henkilöstö 
tutustui lajiin 
viime viikolla.

Pikkelipallo on hauska, mutta rento laji
Marko WahlströM

Pickleballin Suomeen tuonut 
amerikkalainen Ray Schiltz 

neuvoi porvoolaisia lajin syöt-
tö- ja pelitaktiikassa. Taustalla 

Erja Kaihevaara Porvoon kau-
pungilta.

Pickleballin suomalainen puuhamies Tuomo Antikainen (edessä) ja lajin Suomeen tuonut 
amerikkalainen Ray Schiltz esittelivät vauhdilla leviävää lajia Porvoossa viime viikolla.

USA:ssa yli 50 vuotta 
sitten kehitettyä pickleballia pelataan 
hieman pingismailaa muistuttavalla 

mailalla. Pallona on sählystä ja sali-
bandysta tuttu reikäpallo, joka on 

sählypalloa pehmeämpi.

Erja Kaihevaaran mukaan pickleball on hauska laji. – Tämä on myös rento, hän kertoo. 
Taustalla lajin maahamme tuonut amerikkalainen Ray Schiltz.

yhdistelmä useita eri lajeja, 
niin tämä on myös rennom-
pi, hän jatkoi.

Lajista puhutaan Suomes-
sakin virallisesti sen alkupe-
räisellä nimellä.

– Lempinimiä on jo ehti-
nyt kertyä useitakin. Pik-
kelssipallo tai pikkelipallo 
taitavat olla yleisimmät, 
Antikainen tuumasi.

MARKO WAHLSTRÖM
Lisää lajista voi lukea verkkosivul-
ta osoitteesta www.pickleballfin-

land.fi.

Lähetä helposti 
tekstiviestillä:

Lähetä ilmoituksesi
numeroon 16323 

Viestin alkuun 10E ILMO 
Viestin hinta 10 €.

EDULLINEN TEKSTI-
VIESTI-ILMOITUS

vain 10€

Naisten Pankki Open -kiertueen 
avauksessa golfattiin lähes 100 ammattia
HYVÄ OLO Naisten Pankin 
”Golfaa Naiselle Ammat-
ti” -kiertueen kaksi ensim-
mäistä osakilpailua pelattiin 
viikon lopulla Sarfvikissa ja 
Meri-Teijossa.  

Molemmat kilpailut vietiin 
läpi upeassa säässä ja kahden 
kilpailun saldona kerättiin 
Naisten Pankille yhteensä 
98 ammattia eli 2 940 euroa.

– Naisten Pankki Open 
2016 kierroksen avaus ta-
pahtui Sarfvik Golfissa, mis-
tä myös koko idea hankkia 
golfaamalla ammatteja ke-
hitysmaiden naisille lähti 
liikkeelle viisi vuotta sitten. 
Yhteensä 98 pelaajaparin 
avauslyönnit Sarfvikissa ja 
Meri-Teijossa antoivat hy-
vän alun kesän tavoitteena 
oleville 800 ammatille eli 
24 000 eurolle. Kilpailuja 
seuratessa oli helppo va-
kuuttua siitä että auttaminen 
on parhaimmillaan hauskaa 
ja yhteisöllistä. Peli-iloa oli 

runsaasti ilmassa, mikä näkyi 
myös korkeana tulostasona, 
iloitsee Rauni Suhonen 
Naisten Pankin Golftiimistä.

Kiertueen seuraava kilpai-
lu pelataan Porvoossa Kullo 
Golfissa 22.5.

Naisten Pankki haastaa gol-
faajat jo viidettä kertaa pe-
laamaan ammatteja kehitys-
maiden naisille. Kaikkien 
22 osakilpailun voittajaparit 
saavat osallistumisoikeuden 
10.9. Kytäjällä pelattavaan 
finaaliin, jonka voittajapari 
palkitaan viikon golfmatkal-
la.  

Kerätyt varat käytetään 
naisten yrittäjyyden tuke-
miseen ja omaehtoisen toi-
meentulon kehittämiseen 
kestävän kehityksen peri-
aattein seitsemässä kohde-
maassa Väli-Amerikassa, 
Afrikassa ja Aasiassa. Useat 
aiheesta tehdyt tutkimukset 
todistavat, että auttamalla 
naista autetaan samalla ko-
ko perhettä ja kyläyhteisöä. 
Naiset sijoittavat 90 prosent-
tia tuloistaan perheisiinsä ja 
yhteisöihinsä. ITÄVÄYLÄ

Lisätietoa osoitteesta www.nais-
tenpankki.fi/golf.

Sarfvikin voittajaparin Sari Heimsch avauslyönnissä ja peliparin-
sa Timo Sankari taustalla.

Vinkkaa paras 
liikuntapaikkasi
HYVÄ OLO Mistä löytyy 
mukavin uimaranta? Minne 
mennään pelaamaan kave-
reiden kanssa? Missä ovat 
maan parhaat luontopolut 
ja pulkkamäet?

Hyvinvointijärjestö 
WAU ry julkaisi tänään 
http://liikkumaan.fi/ 
-karttapalvelun, jonka tar-
koituksena on tuoda hyviä 
vinkkejä liikuntapaikoista 
kaikkien suomalaisten 
saataville.

 Tripadvisor-tyyppisen 
palvelun kautta kuka tahan-
sa pääsee merkitsemään 
kartalle suosikkipaikkojaan, 
jakamaan vinkkejään ja li-
säämään hyväksi havaittuja 
tapoja liikkua itse, perheen, 
ystävien tai lemmikkien 
kanssa. Palvelun käyttö on 
täysin maksutonta. 

Liikkumaan.fi on osa 
Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön rahoittamaa, WAU 
ry:n hallinnoimaa Efek-
ti! -hanketta. Hankkeen 
tavoitteena on kasvattaa 
Suomessa asuvien fyysistä 
aktiivisuutta ja lisätä oma-
ehtoista liikuntaa kaikissa 
elämänvaiheissa.

 Ainutlaatuisen kartta-
palvelun halutaan kasvavan 
Suomen kattavimmaksi 
liikuntapaikkojen wiki-hen-
kiseksi tiedon levittäjäksi. 
IV

Hammaslääkäriasema

w w w. f i x o r a . f i

Aleksanterinkatu 26, Porvoo
040 764 4747

Kuningattarenkatu 13 B 3, Loviisa
040 767 3767

Tervetuloa  
kaikenikäiset 
asiakkaat!

Teitä 
palvelevat:
Sari Puustinen 
hammaslääkäri

Olga Svid
hammaslääkäri

Genia Bärlund 
hammashoitaja

Ann-Chatrin Knutar  
hammashoitaja

Ilsa Fallström 
hammashygienisti

Arja Lempinen, 
hammashygienisti 
Loviisa (ei kuvassa)

Piispankatu 34, Porvoo 
Arkisin 10-17.30, lauantaisin 10-15.
p. 040 357 6008 
www.luontaistuntijat.fi

LeRouge

…jos muutaman kilon
puhdas+ Garcinia Cambogia uute
• vaikuttava-aine HCA eli 
hydroksisitruunahappo • estää  
sokereiden ja hiilihydraattien  
muuttumista rasvaksi • vähentää  
makean himoa ja mielitekoja  
• vähentää ruokahalua • lisää  
serotoniinin eli ”iloisuus- 
hormonin”tuotantoa.

Extra koko 
120+30 
vegekaps.

500 ml

1470

Terveydenhoitaja mittaa 

LUUNTIHEYTTÄ
ma 16.5. klo 10-17. 

Varaa aika etukäteen!

Nopea, luotettava ja kivuton 
luuntiheysmittaus ultraäänilaitteella. 

Mittauksella voidaan selvittää mahdollinen 
osteoporoosin eli luukadon esiintyminen.

 Hinta 15€

Tahdotko vahvat
ja elinvoimaiset 
hiukset ja kynnet? 

Evonia Biotin Plus 5 mg 
Biotiini-sinkki-MSM-
kysteiini-molybdeeni-
vitamiinikapseli 
60 kaps.

(42,50)
3790

Karin havupuu-
uutejuoma

20,-
 (27,60)

Lactoseven 
maitohappo-
bakteeri

Uutuus! 

 yht. 

100 kaps. + 20 kaps.
kaupan päälle!

1990
 (28,80)

4 pulloa

Kotihoitopalvelu –
    Hemvårdsservice,

Eeva-Liisa Kangas, sh
puh. 0400 717 550
Eeva-Liisa Kangas, sh
puh. 0400 717 550

 vuodesta 1994
från 1994

Antoka Oy

Palvelusetelituottaja/
Servicesedelproducent

Ilmainen hoitajan alkukartoitus.

Bonitas  
www.kotisairaalabonitas.fi

Päivystävä puhelin:
0400 379 271

Kotisairaala

WWW.EDUPOLI.FI

Edullista opiskelijahierontaa 
Varaa aika nyt!

Amma e 1
06450 Porvoo

Opiskelijahierontaa on jälleen tarjolla Edupolissa 
istaisin ja torstaisin ajalla 10.5.–9.6. sekä keskiviik-

kona 8.6. klo 9.00–17.00.
Varaa aikasi numerosta 0400 360 568. 
Ajanvarauksia otetaan vastaan maanantaisin, 

istaisin ja torstaisin klo 9.00–14.00.
Hinnat:
30 min 10 € 45 min 15 €
60 min 20 € 90 min 30 €

TERVETULOA!

Lämminhenkistä asumispalvelua!
Esperi Hoivakoti Vuokko tarjoaa 
huolenpitoa ikäihmisille ja muistisairaille, 
elämän kaikkiin hetkiin! Varaa aika 
yksityisesittelyyn ja tule tutustumaan. 
Sovitaan sinulle tai läheisesi tarpeisiin 
parhaiten sopiva ratkaisu!
Kaisa Pere | 046 922 9544 | Sinivuokontie 2, Porvoo


