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Naiset, naiset
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ureudun tässä palstassa hiukan naisten keilailäpilyöntiä edes kansalliselle tasolle ei ole sitten syystä tai
toisesta tullut. Nyt siis järjestämään kisoja suoraan naisille!
luun Suomessa. Meillähän on hieno historia arSitten se paljon puhuttu tekniikka ja siihen liittyvät asiat
vokilpailuista sekä hyviä sijoituksia Euroopan
tourilta, jopa voittokin. Tämä on nykyäänkin
naisten keilailussa. Ihannoimme ehkä liikaa nättiä ja siistiä tekmahdollista, mutta kilpailu maailmalla kovenee
niikkaa. Tästä olen monissa yhteyksissä puhunut ja kehottanut
ja naisistakin löytyy jo ammattilaisia, joten keilailuun suhnaisia unohtamaan miesten ajattelutavan esimerkiksi pallojen
tautumisen pitäisi Suomessakin asettua ammattilaisuuden
breikkaamisesta sekä välttämään hiukan anaysointia kelien ja
tasolle, mikäli haluamme pysyä maailman menossa mukana.
olosuhteiden muutoksista. Heitot ovat niin monella erilaiset,
Hyvänä osoituksena siitä, kuinka kovia naisia maailmalta
että ajatusmaailmat eivät kohtaa. Kuten Ballmasterissakin
löytyy, oli Ballmaster-turnauksen lopputulos. Tosin olihan
näimme yksinkertaisella, mutta vauhdikkaalla suorituksella
Suomi-väriäkin loppukahinoissa mukana.
pärjää, kunhan toteuttaa ja uskoo omaan tekemiseensä. NaiNyt kun tarkastelemme lähimenneisyyttä, niin aika kauset, kuten tiedämme, ovat miehiin verrattuna fyysisiltä omian Suomessa on ollut tilanne, että naisten kärjen taso on
naisuuksilta hiukan altavastaajia yleensä, näin esimerkiksi
hyvä, mutta hyvin kapea. Sanoisin, että aina löytyy keilaarannetuen käyttö on jostain syystä leimattu alempitasoisten
apuvälineeksi. Olenkin kejakuningatar, jota muiden
on vaikea haastaa. Jos nyt
hottanut naisia katsomaan
Tulevaisuus näyttää hyvältä ja meillä on
nimiä laitetaan, niin Pamaailmallakin menestyviä
useita hyviä nuoria naiskeilaajia monella naisia, mitä siellä tehdään.
sanen Sanna on sellainen
tällä hetkellä, häntä ennen
paikkakunnalla, joten tehdään töitä, että Varsinkin arvokilpailuissa
Krista Pöllänen ja Piritta
kauko-idän pelaajat käyttäsaamme pidettyä heidät mukana.
Maja. Sitten, kun mennään
vät rannetukea useammin
pidemmälle, niin kärki oli
kuin me, sekä Amerikassa
laajempi.
naisammattilaisista löytyy
Nykyinen tilanne on haastava, koska reilusti sanottuna
menestyviä pelaajia, jotka käyttävät tätä apuvälinettä. Eihän
rannetukea välttämättä tarvitse käyttää koko uraa, mutta ehtodellista kilpailua ei tule Suomessa naisten kesken ja sehän
ei vie ketään eteenpäin. Haasteita pitäisi hakea ulkomailta,
dottaisin ja olen melko varmakin asiasta, että kun laitetaan
mutta naisille kohdistettuja kisoja on aika vähän ja sitä kautrytmi ja muut perusasiat kuntoon, palloon saataisiin riittävästi
ta oman tason mittaaminen on melko hankalaa. Suomessavauhtia. Monesti irrotuksen tekeminen ja kikkailu hidastavat
kin tarvitsisimme enemmän eri ryhmille osoitettuja kisoja,
pallon vauhtia, mikä on pääsääntöisesti ongelma, miksi jäämjolloin määrätyt ryhmät pelaisivat keskenään ja varsinkin
me maailman kärjestä.
Kyllä sitten välineistä yms. asioista löytyy apua pelin
naisten pitäisi päästä useammin kilpailemaan keskenään,
kehittämiseen,
kunhan pallo kulkee kuten Sannalla, Kriseikä miesten seassa. Tulevaisuus tosin nyt näyttää hyvältä
ja meillä on useita hyviä nuoria naiskeilaajia monella paiktalla, Piritalla…. Asettelut ja pikkunippeli-ajatukset sivuun.
kakunnalla, joten pidetään peukkuja ja tehdään töitä, että
Lyhykäisyydessään naisille: palloon vauhtia ja eteenpäin
saamme pidettyä heidät mukana toiminnassa. Onhan meilmenevää irrotusta, niin tehdään asioista yksinkertaisempia!
lä ennenkin ollut nuorisossa menestystä, mutta lopullista
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