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Uusi tulokas markkinoille

HEINOLA
Janne Pussila

Uusia mailapelejä yritetään 
tuoda markkinoille tasaisin 
väliajoin, joten vahva déjà vu 
-kokemus syntyy helposti, kun 
kuulee pelien myyntipuheita.

Esimerkiksi racketball on 
squashkentällä pelattava mai-
lapeli, jonka sanotaan olevan 
nopeimmin kasvava mailapeli 
Englannissa. Padel puolestaan 
on mailapeli, jossa yhdistetään 
tenniksen ja squashin ominai-
suuksia. Padelia markkinoidaan 
yhtenä maailman nopeimmin 
kasvavista lajeista. 

Vierumäellä esiteltiin torstai-
na uusi tulokas pickleball, joka 
on muuten USA:n nopeimmin 
kasvava urheilulaji.

Pickleball on kuin tennik-
sen, sulkapallon ja pöytäten-
niksen pikkujouluissa vähän 
vahingossa aluille laittama se-
kasikiö, jota kukaan osapuolista 
ei tunnusta omakseen. Viralli-
sen tarinan mukaan peli sai al-
kunsa 50 vuotta sitten ihan vain 
takapihapelinä, kun eräät her-
rasmiehet sahasivat vanerista 
mailat, laskivat sulkapallover-
kon maahan ja ottivat peliväli-
neeksi reikäpallon.

Yleensä uusia pelitulokkai-
ta kuvaillaan samalla tavalla: 
”hauska, sosiaalinen ja lähes 
kaikille sopiva”. Silti näistä uu-
sista tulokkaista puuttuu yleen-
sä se jokin, mikä tekee esimer-
kiksi asemansa sementoineis-
ta tenniksestä tai sulkapallosta 
vuosikymmeniä ja -satoja aina 
vain uusia pelaajia pauloihinsa 
kietovia pelejä. Toisaalta jotkin 
isotkin pelit saattavat menettää 
suosionsa vailla näkyvää syy-
tä, kuten squashille on käynyt.

Mittavatkaan markkinointi-
ponnistukset eivät riitä, jos pe-

listä puuttuu se lähes selittämä-
tön jokin. Esimerkiksi Suomessa 
kehitetty joukkuepallopeli leet 
oli tyhjästä kehitetty peli, jon-
ka piti valloittaa maailma. Lee-
tin markkinointiin käytettiin yli 
miljoona euroa. Pelivälineitä 
myytiin suomalaisilla huolto-
asemilla ja peli pääsi hetkeksi 
jopa maikkarin primetime-oh-
jelmaksi lauantai-iltaan. Muu-
tama vuosi myöhemmin jäljellä 
on vain kenellekään kelpaamat-
tomia pelivälineitä kirppiksillä 
ja käyttämätön peliareena kot-
kalaisella varastoalueella. 

Picklelballin Suomen valloi-
tusta rakennetaan huomattavas-

ti pienemmässä mittakaavassa, 
eikä vertailu surullisen kuului-
saan leetiin ole oikeutettua, sil-
lä pickleballilla on USA:ssa jo-
pa 400 000 aktiivista pelaajaa.

Suomeen pickleball rantautui 
tammikuussa 2014, kun yhdys-
valtalainen Ray Schiltz sai pe-
likaverikseen espoolaisen Tuo-
mo Antikaisen. Nyt Espoossa on 
noin 70 aktiivipelaajan joukko. 

– Taustalla on hyvä tarkoitus 
saada ihmiset liikkumaan, mut-
ta onhan tätä mielenkiintoista 
seurata ilmiönäkin, miten täy-
sin uuden jutun levittäminen 
ihan nollasta onnistuu. 

Peliä markkinoidaan mata-

lan kynnyksen lajina, joka so-
pii myös lapsille, senioreille ja 
erityisryhmille. Antikaisen mu-
kaan varsinkin kaksinpelissä 
riittää kuitenkin haastetta ko-
vakuntoisillekin mailapelien tai-
tureille. Suomen ensimmäinen 
pickleball-turnaus järjestetään 
marraskuun lopulla Espoossa.

Pickleball otettiin myös Vieru-
mäen lajivalikoimaan. Liikun-
nanohjaajat Ville Kämppi, Vir-
pi Gustafsson, Emmiina Suorsa 
ja Hannele Impola pitävät peliä 
varsinkin lapsille ja senioreille 
sopivana.

–�Suhtauduin tähän vähän 
skeptisesti, mutta kiva peli tä-
mä on, Suorsa sanoo.

Mailapelit: Pickleballista yritetään tehdä koko kansan suosikkilajia.

YHDISTELMÄPELI

Pickleball
 ■ Amerikkalainen mailapeli, jos-

sa yhdistyvät tennis, sulkapallo 
ja pöytätennis.

 ■ Pelataan kaksin-, tai nelinpe-
linä.

 ■ Pelikentän koko vastaa sul-
kapallon nelinpelikenttää sekä 
kaksin-, että nelinpelissä. Verk-
ko lasketaan alas kuten tennik-
sessä. 

 ■ Pallo on suomalaista sähly-

palloa muistuttava, muovinen 
reikäpallo. 

 ■ Pingismailoja muistuttavat 
mailat ovat lyhytvartiset ja ko-
vapintaiset.

 ■ Syöttö alakautta vyötärön 
alapuolelta. Syötön vastaanot-
tajan pitää antaa pallon pom-
pata kerran, ennen kuin palloon 
saa lyödä. Myös pallon syöttä-
neen pitää antaa pallon pompa-
ta kerran.

Emmiina Suorsa ja Hannele Impola esittelevät pickleballia Vierumäen kuplahallissa. ”Suhtauduin tähän vähän skeptisesti, mutta kiva peli tämä on”, Suorsa sanoo.

JANNE PUSSILA

Urheilukeskuksen suururakka kalkkiviivoilla
Rakentaminen: Hiihtosilta, 
suurmäki ja tuomaritorni 
valmistuvat jouluksi.

LAHTI
Juha Hölttä

Lahden urheilukeskuksen uusi 
hiihtosilta on viimeistelyä vaille 
valmis. Pääkatsomon ja hiihto-
museon väliin runsas kuukausi 
sitten valetun betonisillan ym-
päriltä on purettu laudoitus ja 
uuden maamerkin hulppea ul-
konäkö on nähtävillä.

–�On se aika vaikuttavan nä-
köinen silta, myöntää Lahden 
kaupungin liikuntapalvelupääl-
likkö Markku Ahokas.

Silta on 55 metriä pitkä ja 18 
metriä leveä.

–�Pintaviimeistelyyn ja muun 
muassa sähköistämiseen menee 
vielä noin kuukausi. Vastaanot-
totarkastus on sovittu jouluvii-
kolle, kertoo Ahokas.

Samalle jouluviikolle on sovit-
tu myös saneeratun suurmäen 
sekä uuden tuomaritornin luo-
vutus tilaajalle eli Lahden kau-
pungille. Kaikki kolme kohdetta 

on urakoinut Lemminkäinen.
–�Täällä on tehty hyvää työtä. 

Tällaisissa kohteissa tulee aina 
yllätyksiä, mutta aikatauluissa 
on pysytty jopa yllättävän hy-
vin, kehuu Ahokas.

Suurmäen alastulorinne on 
jo valmis ja se on muovitettu. 
Maauimalan ja alastulorinteen 
liitoskohta on vielä työn alla. 
Parhaillaan viimeistellään myös 
sähkötöitä ja asennetaan alastu-

lorinteen kaiteita. 
–�Vauhtimäki alkaa ollaa kun-

nossa ja uusi jäälatu on asennet-
tu. Se on samanlainen kuin Fa-
lunissa ja on viimeisintä mallia.

Pitkään odotettu uusi video-
tulostaulu on ollut jo tovin pai-
koillaan ja sen toimivuutta on 
päästy jo kokeilemaan.

–�Tulostaulu valmistuu etu-
ajassa ja sen vastaanotto on jo 
joulukuun ensimmäisellä vii-
kolla. Juuri tänään on käynnissä 
pääkäyttäjien koulutus, selvitti 
Ahokas torstaina.

Isoimmat kohteet valmistuvat 
jouluksi ja se saa liikuntapalve-
lupäällikön huokaisemaan.

–�Urheilukeskuksesta tu-
li työmaa vuoden 2013 kesäl-
lä 13. kesäkuuta ja nyt ollaan 
vihdoin kalkkiviivoilla. Kyllä-
hän se hyvältä tuntuu, Ahokas 
vakuuttaa.

Vaikka J-mutkan uudistus on 
jo valmistunut, jatkuvat työt la-
tu-urilla edelleen.

Parhaillaan levennettään 
noin kahdella metrillä stadio-
nilta kamppailuareenalle nou-
sevaa uraa. 

Perjantaina kokoustetaan Inti-
aanikukkulalta alas tulevan las-
ku-uran levennyksestä.

–�Sitä pitäisi leventää 140 
metrin matkalta noin metril-
lä puolellatoista, jotta se täyt-
täisi kaikki FIS:n (Kansainväli-
nen hiihtoliitto) määräykset. Si-
tä suunnitellaan, haarukoidaan 
hintatasoa ja toteuttamistapaa. 
Jos kaikki sujuu hyvin, se voi-
daan toteuttaa nopealla aikatau-
lulla jo tämän talven kisoihin, 
uskoo Ahokas.

Myös lumetusjärjestelmän ra-
kentaminen etenee aikataulus-
sa ja valmista pitäisi olla helmi-
maaliskuussa.

”
Aika vaikuttavan 
näköinen silta.

Markku Ahokas

Uusi 55 metriä pitkä betonisilta on näyttävä ilmestys pääkatsomon 
ja hiihtomuseon välissä.

JUHA HÖLTTÄ

”
Taustalla on 
hyvä tarkoitus 

saada ihmiset liik-
kumaan.

JÄÄKIEKKO

SaiPan ja HIFK:n hyökkääjät Mi-
kael Kuronen ja Micke-Max Ås-
ten saivat tiistain tapahtumista 
kolmen ottelun pelikiellot.

SaiPan Kuronen taklasi toi-
sessa erässä olkapäällä HIFK:n 
Corey Elkinsiä päähän. Elkins 
loukkaantui, mutta Kuronen ei 
saanut rangaistusta. Kuroselta 
jäävät väliin SaiPan liigapelit 

Ilvestä, Pelicansia ja Tapparaa 
vastaan.

HIFK:n Åsten kävi ottelun 
lopussa Kurosen kimppuun ja 
aloitti nyrkkitappelun. Åsten 
sai 5+20 minuuttia. Liigan ku-
rinpitäjän mukaan kyseessä oli 
pelaajan yksipuolinen ”nouto”, 
joka ei täyttänyt spontaanin tap-
pelun tunnusmerkkejä.

Kuroselle ja Åstenille 
kolmen ottelun pelikielto

MÖLKKY

Ilmarisentien Energiahallissa 
vietetään varsin vilkasta vii-
konloppua mölkyn pelaami-
sen parissa. Lauantaina hei-
tetään Tupamölkyn SM-mi-
taleista 46 joukkueen voimin 
ja sunnuntaina on ohjelmassa 

perinteinen maaottelu Viroa 
vastaan.

Maaottelu pelataan 12-hen-
kisin joukkuein. Pelimuo-
doista käydään läpi nelurit, 
trippelit sekä duppelit ja pis-
teet lasketaan yhteen 61 ot-
telun jälkeen. Suomi on voit-
tanut kaksi viimeksi käytyä 
maaottelua, vahvassa heitto-
vireessä oleva Viro voitti ot-
telun viimeksi vuonna 2012.

Suomi kohtaa Viron 
maaottelussa

Bite The Bullet 
kesti paineet
RAVIT
Tuomo Pekonen

Jokimaan torstairavien ko-
vin lämminverilähtö oli erit-
täin hyvätasoinen 2�140 met-
rin ryhmä alle 55�500 euroa 
tienanneille. Sen vei nimiinsä 
koko matkan johdon jälkeen 
suosikki Bite Th e Bullet.

Pertti Hakkaraisen val-
mentamaa ruunaa ohjasti 
totutusti nuori maaninka-
lainen Iikka Nurmonen. Bi-
te Th e Bullet on huippunopea 
avaaja, jolla ei nytkään ollut 
vaikeuksia saada haluamaan-
sa kärkipaikkaa. Se sai vetää 
suht hiljaa, teki loppusuoran 
alussa eroa muihin ja piti pin-
tansa vaikka Amaretto Scoop 
lähestyi lopussa uhkaavasti. 
Voitto 23-vuotiaalle Nurmo-
selle oli vuoden 93:s, mikä 
oikeuttaa valtakunnallises-
sa ajajatilastossa kymmenen-
teen sijaan.

–�Otin ekat askeleet var-
maan päälle, koska hevonen 
oli paineissaan. Sitten annoin 
mennä ja saatiin keulat hel-
posti. Se tuntui loppukaar-
teessa oikein hyvältä, mutta 
toki huolestutti lähteekö se 
vastaamaan ulkoa kiriville. 
Voitto tuli kaiken kaikkiaan 
puolihelposti vaikka kaik-
ki olikin pelissä, totesi Joki-
maalla yhtä hevosta ajamaan 
saapunut Nurmonen.

Toto4-peli kulki muilta 
osin Team Jokimaan mer-
keissä. Avauskohteessa joh-
topaikka vaihtui niin, et-
tä sinne lopulta pääsi Tapio 
Perttunen Joker Photolla. Sen 
jälkeen mentiin rauhassa ja 
kun ruuna lopetti viimeiset 
500 metriä 13,5-kyytiä, jäi-
vät muut kauas taakse. Juu-
so Holttisen valmentama ja 
Kari Venäläisen ajama Ranch 
Norma Jeane oli kolmannes-
ta sisältä kakkonen.

Esa Holopainen aiheutti yl-
lätyksen voittamalla kaukaa 
Perhosta saapuneella Sweet 
Chocolla. Pauli Jylhän val-
mennettava ei ollut uransa 
69 startista voittanut kuin 
kaksi, joten ei siihen osattu 
luottaa nytkään. Holopaisen 
ajokki sai paikan neljännestä 
ulkoa, mistä viimeisellä taka-
suoralla alkanut kiri kantoi 
ykköseksi saakka. Suosikki 
Milou Farming ei kyennyt 
lopussa vastaamaan.

Arto Laaksosen ajama ja 
Antero Tikkalan valmenta-
ma Go Go Eldoradon esitys oli 
sellainen, että menestystä on 
luvassa jatkossakin. Nelivuo-
tislupaus otti helposti piik-
kipaikan ja jätti muut lop-
pusuoralla kuin seisomaan. 
Kymmenien metrien voitto 
ennen Miss Persosta oli to-
della vakuuttava.

LIIGA

Liigaa johtava Tappara kukisti 
kärkiottelussa HIFK:n 5–3. HIFK 
menetti pelin päätöserän alus-
sa, kun Stephen Dixonin 3–2- ja 
Jan-Mikael Järvisen 4–2-maa-
leilla oli väliä 39 sekuntia. Di-
xon (kuvassa) teki kaksi maalia.

Liigassa toisena oleva Kär-
pät kukisti vieraissa Lukon 4–3. 
Konkarihyökkääjä Esa Pirnes te-
ki Kärpille kaksi maalia.

Loppusekunneilla Lukon Ville 

Vahalahti ampui lyöntilaukauk-
sen, joka osui Kärppien Sebas-
tian Ahoa päähän. Ahoa hoivat-
tiin jään pinnassa pitkän aikaa 
ja hänet kannettiin lopulta paa-
reilla kaukalosta.

Kärppien kahden maalin mies 
Esa Pirnes kertoi kuitenkin huo-
jentavaa viestiä.

–�Näyttää siltä, että Aho ei 
loukkaantunut pahasti. Oli va-
rotoimenpide viedä hänet pois 

paareilla, Pirnes sanoi Nelonen 
Pron haastattelussa.

KalPan kova vire kestää Kuo-
piolaismiehistö otti kymmenen-
nen voittonsa 11 viime ottelussa, 
kun kotijoukkue kukisti sarja-
jumbo HPK:n 4–0.

KalPa karkasi 3–0-johtoon 
puolivälissä, kun Joni Nikko ja 
Janne Keränen tekivät maalit 
parin minuutin sisällä. Jaak-
ko Rissanen teki kaksi osumaa.

Dixon loisti, Kärppien Aho loukkaantui

SALIBANDY

Päijät-Hämeen Salibandy-
seura jatkoi vahvoja otteitaan 
salibandyn 2. divisioonassa 
torstaina.

Sarjakärjessä porskuttava 
lahtelaisjoukkue haki sarja-
pisteet kolmantena majaile-
van lappeenrantalaisen Po-
NoVon kotiluolasta maalein 
16–9.

Peliesitys tyydytti myös 

joukkueen luotsia Kimmo 
Hyttistä.

– Numerot vastaavat aika 
hyvin ottelun kulkua. Veim-
me peliä selvästi ja vastustaja 
iski vastahyökkäyksistä muu-
taman komean kaapin, Hyt-
tinen korosti.

PHSB:n ahneimpia olivat 
Jesse Arola (3+0), Samu Raa-
tikainen (2+1), Jukka-Pekka 
Utriainen (2+4), Niko Reini-
kainen (2+1), Henri Seppäläi-
nen (2+1) sekä Miikka Nipuli 
(1+2). Patrik Heimala venyi 
pallon eteen 28 kertaa.

PHSB suvereeni 
kärkikamppailussa

Jenna Laukkanen 
SE-vauhdissa
Lahden Uimaseura otti ho-
peaa naisten 4x200 metrin 
vapaauintiviestissä ajalla 
8.19,28. Mestaruuden kau-
hoi Cetus SE-ajalla 8.08,49.

Nuorten SM-altaassa LaU-
Sin Melek Ayarci ui prons-
sille 200m sekauinnissa 
ja Kasper Jämsä hopealle 
200m rintauinnissa.

Jämsä oli lisäksi hopealla 
sekauinnissa. Sanni Ikonen 
ui pronssia 200 metrin rin-
tauinnissa ja viestijoukkue 
hopeaa 4x200 metrin vapaa-
uinnissa.

Jenna Laukkasen hyvä 

tuloskunto jatkui torstaina 
Espoossa lyhyen radan SM-
kisoissa. Hän ui naisten 200 
metrin rintauinnin Suomen 
ennätyksen 2.20,75.

Laukkanen paransi nimis-
sään ollutta edellistä Suo-
men ennätystä 0,55 sekun-
nilla. 

–�Ajattelin, että ehkä kor-
keintaan 2.21,5 pystyn ui-
maan, niin olihan tuo tosi 
yllätys, Laukkanen kertoi.

Ennen 200 metrin rinta-
uintia Laukkanen teki huip-
puajan myös 100 metrin se-
kauinnissa, 59,71.

OIKEAT RIVIT
Keno 19.11.

Päiväarvonta: 2, 3, 9, 12, 15, 
18, 19, 20, 23, 29, 33, 34, 41, 
48, 51, 53, 54, 57, 64, 66. 
Kunkkunumero: 9.

Ilta-arvonta: 1, 2, 9, 10, 16, 
23, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 
44, 50, 51, 52, 57, 60, 67, 68. 
Kunkkunumero: 2.


