Vinkkejä vasta-alkajille
Uuden harrastuksen aloittaminen saattaa olla jännittävää. Kannattaa muistaa,
että jokainen keilailun aloittanut on joskus astunut ensimmäisen kerran hallin
ovesta sisään, usein tietämättä lainkaan, miten toimia.
TEKSTI JUSSI TURTIAINEN

Pallojen painot on merkitty paunoina (tunnus lb). Pallon maksimipaino on 16 lb, eli n. 7,2 kg. Vaikka olisitkin
raavas mies, ei ole välttämätöntä valita painavinta palloa. Tärkeämpää on se, että pallo sopii hyvin käteen.

MONEN ENSIMMÄISTÄ kertaa keilailua
kokeilevan pahin pelko on naurunalaiseksi
joutuminen.
Oikeasti kukaan ei naura (ääneen), vaikka
pallosi vierisikin ränniin toistuvasti. Pallon perässä ei myöskään voi liukua keiloihin saakka
muualla kuin piirretyissä.
Varattuasi radan (internetissä, puhelimitse, sähköpostitse, paikan päällä), pyri olemaan
paikalla hyvissä ajoin ennen vuorosi alkua,
koska kassalla saattaa viime hetkillä olla muitakin asiakkaita. Myös kenkien ja pallon valitsemiseen saattaa pieni tovi vierähtää. Kenkiä
löytyy erillisestä kenkätelineestä. Rata-alueelle
mennään vain keilakengissä. Rata-alueen ulkopuolella niitä ei ole suotavaa käyttää.
Hallin palloja löytyy yleensä rata-alueen
välittömästä läheisyydestä. Pallon paino on
merkitty paunoina (tunnus lb). Pallon maksimipaino on 16 lb eli noin 7,2 kg. Vaikka olisitkin raavas mies, niin ei ole välttämätöntä valita
painavinta palloa. Tärkeämpää on se, että pallo
sopii hyvin käteen. Hallin palloissa on usein
suuret reiät ja se aiheuttaa helposti liiallista
pallon puristamista. Peukalon lisäksi palloon
tartutaan keskisormella ja nimettömällä.
Sopivat varusteet löydettyäsi, voit aloittaa
keilojen kumoamisen. Rata avataan vuorosi
alkaessa ja pistelasku hoituu automaattisesti.
Pelien jälkeen kassalta saa tulosteen mukaan
jälkipelejä varten.
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Keilaradalle levitetään öljyä, joten heittämisen
pitäisi tapahtua rajarikkoviivan takaa.

Keilatessa on syytä huomioida muutamia asioita:
Pyri ottamaan muut keilaajat huomioon
niin, että jokainen saa heittää rauhassa eli anna
viereisen radan heittäjän tehdä suorituksensa
ennen kuin astut vauhtiradalle.
Kun vuorosi koittaa, käytössäsi on kaksi
heittoa (avaus- ja paikkoheitto), joilla olisi
tarkoitus kumota kaikki kymmenen keilaa.
Jos keilat kaatuvat avausheitolla, vuoro siirtyy
seuraavalle. Jos keiloja jää kaatamatta, kone
pyyhkii keilapöydältä kaatuneet keilat sivuun
ja pystyttää jäljelle jääneet keilat paikkoheittoa
varten. Varmista ennen paikkoheittoasi, että
keilaradan päässä oleva puomi ei ole enää
keilojen edessä. Jokaisen sarjan viimeisessä
ruudussa on yhteensä kolme heittoa, jos olet
saanut ensimmäisellä kaadon tai toisella pai-

kon. Kannattaa siis tarkkailla tulostaulua sarjan
lopussa, ettei mene vuorot sekaisin.
Keilaradalle levitetään öljyä, joten heittämisen pitäisi tapahtua rajarikkoviivan takaa.
Joskus löytyy yrittäjiä, jotka haluavat mennä
lähempää kokeilemaan. Kerta kerralta nämä
sankari(miehe)t löytävät itsensä vaakatasosta,
koska keilarata on todella liukas.
Koska kyse on taitolajista, niin voiman lisääminen ei ole ratkaisu, vaikka osa (miehistä)
tuntuu näin ajattelevan. Keilat eivät kaadu yhtään paremmin, vaikka kuinka yrittäisi kiskoa
maksimivoimalla vauhtia palloon.
Kierteen tekeminen tuntuu myös kiehtovan monia. Hallin palloilla kierteen aikaansaaminen on vaikeaa, koska ko. pallojen pinta on
huomattavan vähäkitkainen. Kierteen saavuttaminen vaatii käytännössä vähän opastusta
lajitekniikkaan sekä oman keilapallon.
Pallonpalautustelineestä löytyy ”Vaihto”nappi, jota on hyvä osata käyttää, jos keilapatterissa on jotain poikkeuksellista, esimerkiksi
keiloja on nurin ennen avausheittoa tai kone
ei jostain syystä reagoi avausheiton jälkeen.
Kevyillä palloilla tai poikkeuksellisen hiljaa
heitettäessä saattaa häiriöitä esiintyä useinkin.
Mahdollisissa muissa häiriöissä voi käyttää ”Hälytys”-nappia tai käydä pyytämässä
henkilökuntaa apuun.
Jos innostut lajista hohtokeilailua enemmän, kannattaa hankkia oma pallo ja kengät.
Monilta halleilta löytyy keilailuvälineisiin erikoistunut Pro Shop, josta löytyy ko. tuotteita
ja jossa palloon porataan sinulle sopivat reiät.
Jos heittäminen ei ota sujuakseen, halleilta
löytyy yleensä apua lyhyestä perusopastuksesta
alkeiskursseihin ja mahdollisesti myös henkilökohtaista valmennusta kehittymistä kaipaaville. Hallien henkilökunta auttaa mielellään
näihin liittyvissä kysymyksissä.
Jokaisella keilahallilla on myös lukuisa
joukko vakioasiakkaita (enemmistönä vanhemmat herrasmiehet). He antavat mielellään
neuvoja, melko usein pyytämättäkin. Heitä ei
kuitenkaan tarvitse pelätä, ovat enimmäkseen
hyväntahtoisia ja avuliaita.
Keilailusta voi saada jopa elämän mittaisen harrastuksen saman henkisten ihmisten
kannustavassa seurassa.

