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Palloista ja niiden valinnasta
Jouni Helminen
KEILAPALLOA VALITTAESSA pitää ottaa huomioon useita eri tekijöitä.
Tärkeimpiä ovat keilaajan suoritus ja yleisin ympäristö missä keilaaja pelaa.
Tärkein asia on itse keilaaja. Keilaajahan laittaa kolme asiaa palloon
eli pallon nopeuden, pyörinnän määrän ja pyörinnän suunnan. Näitä
kolmea elementtiä ei hirveästi pallolla pystytä muuttamaan ja siksi ne
ovat lähtökohta kaikille pallovalinnoille.
Keilapalloissa erot tulevat painolaatoista ja pintamateriaaleista. Painolaattoja on erimuotoisia ja niissä on lisäksi suuri merkitys painonjakaumalla. Pintamateriaalien erot ovat suuret ja pinnan viimeistely vaikuttaa
usein jopa enemmän kuin itse pintamateriaali. Erilaisia yhdistelmiä on
siis lukemattomia.
Palloviidakkoon on nykypäivänä helppo eksyä, koska vaihtoehtoja on
kovin paljon. Helpointa on kääntyä osaavan Pro Shopin puoleen ja keskustella porarin kanssa mikä pallo parhaiten sopisi juuri sinun heitollesi
ja ympäristöön missä pääasiassa keilaat.
Tärkein asia kuitenkin on, että jos kassissa on enemmän kuin yksi pallo,
pitää niiden olla riittävän erilaisia keskenään. Liian usein törmää tilanteeseen, että keilaajalla on 4-6 palloa, mutta ne kaikki menevät melkein
samalla tavalla radalla. Usein syynä tähän on keilaaja itse. Hän saattaa
kyllä tulla pro shoppiin pyytämään palloa johonkin erikoisempaan olosuhteeseen, mutta ei jaksa välttämättä odottaa, että se kyseinen olosuhde
tulee vastaan. Niinpä valitettavan usein keilaajat tulevat muuttamaan
esim. pallon pintaa siihen oman kotihallin olosuhteeseen sopivaksi kun
haluavat uuden pallon kuitenkin toimivan tässä ja nyt, vaikka siihen sitä
palloa ei ollut alun perin suunniteltu. Tästä seuraa se, että kaikki kassissa
olevat pallot loppukädessä menevät samalla lailla.
Keilailussa on hirveän paljon muuttuvia tekijöitä ja keilaajan tehtävänä on eliminoida niistä mahdollisimman monta. Tähän auttaa se
mistä mainitsin, eli hankkii kassiin varmasti riittävän erilaisia palloja. Silloin tietää varmuudella, että pystyy palloillaan pelaamaan useimmissa
olosuhteissa ja pienet muutokset voi tehdä sitten pallon nopeutta tai
irrotusta muuttamalla.
Myös pallot muuttuvat ajan kanssa. Usein kuulee valitettavan, että
mattapallot ”kuolevat” nopeasti. Tämä ei sinällään pidä paikkaansa, vaan
mattapallot muuttuvat kaikkein nopeimmin. Mikään välinevalmistaja ei
ole pystynyt ratkaisemaan mattapallojen kiillottumisongelmaa. Erona eri
valmistajien välillä on vain siinä kuinka nopeasti se tapahtuu. Mattapallo
tarvitsee hieman enemmän huoltoa kuin kiiltäväpintainen pallo, koska
se imee itseensä kaiken vastaan tulevan. Välillä mattapallo joutuu käsit-

telemään jopa 6 sarjan välein esim. Abralon -hiomatyynyillä, mutta se
ei tarkoita pallon olevan ”kuollut”. Se on vain hieman kiillottunut, eikä
enää käänny niin paljoa kuin uutena. Kun sitä hioo, alkaa pallo taas saman tien kääntyä enemmän (tai siis aikaisemmin). Myös kiiltävät pallot
muuttuvat ajan kanssa, mutta muutos ei ole niin nopea kuin himmeissä
palloissa. Jos riittävän kauan keilaa palloilla ilman mitään huoltoa, myös
silloin ne alkavat liikkua radalla samalla tavalla. Kiiltäviä palloja pitää siis
kiillottaa ja himmeitä himmentää.
Mikä sitten olisi helppo kolmen pallon arsenaali? Tähän kysymykseen
on varmasti yhtä monta vastausta kuin on vastaajiakin. On kovin monta
tapaa ratkaista tämä yhtälö, mutta esitän tässä yhden mielipiteen, miten
ongelmaa voisi lähestyä. Ajatellaan että keilaajalla on ihan normaali 25
km/h pallon vauhti ja ”normaali” pyörintä. Pallot olisivat
1. Himmeäpintainen ydinpainoinen pallo, joka mielellään tekee paljon viuhkaa
- Tätä käytettään kun radalla on paljon öljyä tai kun radat on juuri
tehty. Lähtee aikaisin ”lukemaan” rataa ja tekee pitkän tasaisen liikkeen.
Parhaimmillaan myös, kun päästään pelaamaan lähempänä reunaa.
2. Kiiltäväpintainen medium Rg pallo, joka myös saa tehdä melko
paljon viuhkaa.
- Tällä pallolla voi pelata suurimman osan olosuhteista. Liukuu pidemmälle kuin ensimmäinen pallo, mutta tekee selvemmän liikkeen lopussa. Irrotusta ja nopeutta muuttamalla pystytään pelaamaan laajalta
alueelta rataa.
3. Kiiltäväpintainen pintapainoinen pallo, jonka ei välttämättä tarvitse tehdä kovin paljoa viuhkaa.
- Tämä pallo tulee siinä vaiheessa peliin, kun on jo pelattu paljon
sarjoja ja radan alkupää alkaa kuivua ja pallot kääntymään aikaisin. Pintapainoisuus ja pienempi viuhka saavat pallon helpommin liukumaan
hieman kuivemmastakin radan kohdasta läpi, ja se jaksaa vielä tehdä
jotain lopussa.
Näillä kolmella pallolla pystytään hallitsemaan lähes kaikki olosuhteet mitä normaalikisoissa tulee vastaan. Jos pallon vauhti taas on esim.
alle 20 km/h tai lähes 30 km/h tai, niin tuo lista näyttäisi ihan erilaiselta.
Tässä ei ole vielä otettu pallon pyörinnän eri variaatioita huomioon eli
varmimmin hyvän setin saa aikaiseksi menemällä osaavan porarin luokse.
Summa summarum. Tärkeintä siis on, että pallot ovat varmasti erilaisia keskenään ja myös se, että pelaaja pitää niistä hyvässä kunnossa ja
huollattaa niitä tarpeen mukaan.
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