Keilailuaapinen
aloitteleville
KEILAILU SOPII KAIKILLE, sillä sen harrastamiseksi ei ole fyysisiä vaatimuksia. Keilailu on Suomessa laajalle levinnyt harrastus ja
keilahalleja on maassamme yli 140 Hangosta
Kittilään. Keilaratojakin on yli 1400, joten keilailu on kaikkien saavutettavissa. Seuraavilla
vinkeillä pääset jo hyvään alkuun.

Pelin idea
Pelin ideana on yrittää kaataa pallolla noin 18
metrin päässä olevan patterin kaikki 10 keilaa.
Jos keiloja jää ensimmäisen heiton jälkeen pystyyn saa pelaaja yrittää toisella heitolla kaataa
loput eli paikata. Nerokas pistelaskujärjestelmä
palkitsee onnistumiset kannustavalla tavalla ja
varsinkin perättäiskaadot tuntuvat lopputuloksissa. Kaikkien keilaajien unelmana on tehdä
samaan sarjaan 12 kaadon jono, joka merkitsee täydellistä 300 pisteen sarjaa. Aloittelijan
ensimmäisenä tavoitteena on 100 pisteen rajan
rikkominen, joka onnistuu monelta jo ensimmäisellä harjoituskerralla. Keilaajat puhuvat
usein pallon heittämisestä. Käytännössä pallo
kuitenkin vieritetään liukasta (öljyttyä) rataa
pitkin kohti patteria.

Kuinka sen oppii?
Kaikilla maan keilailupaikkakunnilla toimii
useita koulutettuja ohjaajia. Heihin saa yhteyden tulemalla paikalliseen keilahalliin, jossa
lajista kiinnostuneelle selvitetään nopeasti
kaikki tarpeellinen. Keilailun ensiaskeleet kannattaa ottaa ohjaajan valvonnassa. Omin päin
helposti omaksuttua väärää tekniikkaa saattaa olla vaikeaa myöhemmin korjata. Kaikki
ohjaajat toimivat tehtävissään yleensä oman
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toimen ohella mikä merkitsee sitä, että arvokas oppi on lähes ilmaista. Monet keilahallit
järjestävät peruskursseja, jonka kautta keilailu
on hyvä aloittaa.

Mitä se on?
Maailmalla tunnetaan useita eri keilapelejä. Se
mistä me puhumme, on kotoisin USA:sta ja
sitä on harrastettu siellä jo 100 vuotta. Nimi
Ten Pin Bowling erottaa sen kaikista muista
keilapeleistä. Tämä keilailumuoto tuli Suomeen jo vuonna 1924 eli yli 80 vuotta sitten ja
tuhannet suomalaiset ovat vuosikymmenten
saatossa joutuneet pelin lumoihin. Leikillisesti on sanottu, että keilailu aiheuttaa harrastajissaan tiettyä riippuvuutta, mutta aika
harmitonta sellaista.

Mitä se antaa?
Keilailusta saat helposti elinikäisen harrastuksen, joka tuottaa sinulle jatkuvaa mielihyvää,
kohentuvaa kuntoa ja jännittäviä kilpailutapahtumia. Keilailussa voit kilpailla erinomaisen tasoitusjärjestelmän avulla jo vasta-aloittaneenakin. Kilpailun avulla tutustut luonnollisesti uusiin ihmisiin niin kotihallissasikin kuin
kaikkialla muuallakin missä käyt pelaamassa.

Kenkien ja pallon valinta
Ensimmäinen asia kun olet varannut keilahallista vuoron ja astelet keilarata-alueelle,
on keilakenkien valinta. Keilailussa käytetään
erikoisvalmisteisia kenkiä. Useimmat kengät
on valmistettu siten, että liukuvan jalan kengän pohja (vastakkainen jalka kuin on heittävä käsi) on päällystetty nahalla tasaisen liu'un
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Keilailusuoritus

aikaansaamiseksi. Nykyisten kenkien molemmat pohjat ovat pääasiassa nahasta. Tärkeintä
on, että kengät tukevat ja istuvat jalassa hyvin.
Liian löysät ja epäsopivat kengät vaikeuttavat
teknistä suoritusta.
Kun olet löytänyt sopivat kengät, on sitten vuorossa sopivanpainoisen pallon valinta. Miehet käyttävät yleensä 14-16 paunaista,
naiset 10-14 paunaista ja nuoret tätä kevyempiä palloja. Yksi pauna on noin 0,5 kg. On
äärettömän tärkeätä, että aloittelija saa itselleen sopivanpainoisen keilapallon. Halleissa
on riittävästi myös kevyitä palloja perheen
pienimmille. Reikien koko ja niiden välinen
etäisyys ovat pallon valinnassa tärkeät seikat.
Reikien tulee olla sopivat. Keilapallon reikiin
työnnetään peukalo, nimetön ja keskisormi.
Kuitenkin aloittelevalla keilaajalla keskimmäisten sormien rei'ät voivat olla mieluummin hieman väljät kuin liian tiukat, jos aivan
sopivia reikiä ei löydy. Peukalon reiän koko
kannattaa kyllä mitoittaa mahdollisimman
sopivaksi, sillä mitä sopivampi se on sitä kevyemmältä pallo tuntuu. Sen jälkeen mittaat
otteen. Pidä peukalo rei´ässä. Jos sormiesi
keskimmäinen nivel ulottuu pallon reikien
sisäreunan yli vajaan sentin, on ote oikea. Jos
keskisormi ja nimetön tuntuvat olevan hyvin
rei´issä, voit kokeilla lähtöasennosta pallon
heilauttamista kevyesti eteen, alas, taakse ja
eteen perehtyäksesi keilapallon käsittelyyn.
Ennen kuin vierität pallon radalle, harjoittele kuitenkin muutama kerta vauhtia ilman
palloa. Voit myös vierittää palloa rajaviivalta
keilaradalle muutamia kertoja, ennen kuin
ensimmäisen kerran yrität osua keiloihin.
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Aseta kantapääsi rajarikkoviivalle selkä keiloihin päin. Kävele viisi ja puoli normaalia kävelyaskelta ja käänny ympäri. Siinä on lähtöpaikkasi. Kokeile kävellä viisi kävelyaskelta kohti
keiloja. Jos rajarikkoviivan ja kengän kärkesi
väliin jää viimeisen askeleen astuttuasi vielä
tarpeeksi ”liukumavaraa” on lähtöpaikkasi
sopiva.

askeleen jälkeen tulossa heilurissa edestä alaspäin kohti vartalolinjaa (kuva 4).

eteen ja alas antamalla ranteella periksi peukalon irtoamisen jälkeen. (kuva 9)

Kolmas askel

Saatto

Kolmas askel otetaan vasemmalla jalalla. Askel
on jo pidempi ja nopeampi. Pallo on kolmannen askeleen jälkeen heilurissa nousemassa
kohti heilurin lakipistettä (kuva 5).

Irrotuksen jälkeen heittokäsi jatkaa matkaa
pallon perään heittolinjan suuntaisesti pitkällä
ojennetulla saatolla ja mahdollisimman vähäisellä kyynärpään koukistuksella. (kuva 10)

Lähtöasento

Neljäs askel

Tähtäys

Seiso mukavasti jalat vierekkäin radan keskellä.
Kanna palloa vapaalla kädellä pallon alapuolelta (kuva 1). Pidä pallo heittokätesi kämmenen päällä pitäen pallosta rennosti kiinni ranne
suorana. Aseta pallo olkapään kohdalle, jolloin
vartalosi ei ole heilurin tiellä.

Neljäs askel otetaan oikealla jalalla. Askel on
melko lyhyt ja nopea. Pallo on neljännen askeleen jälkeen takana heilurin lakipisteessä
(kuva 6).

Paras mahdollisuus kaatoon saadaan, kun yritetään osua patterin kärkikeilan ja sen oikealla
puolella olevan keilan väliin. Keilaajat kutsuvat
sitä taskuosumaksi. Vasenkätisten tasku on
kärkikeilan ja sen vasemmalla puolella olevan
keilan väli.
Keilarata on noin metrin leveä ja 18 metriä pitkä. Keilarata muodostuu leveyssuunnassa 39:stä rimasta.
Keilaradan alussa noin viiden metrin
päässä on tähtäyksen helpottamiseksi tähtäysmerkit. Merkit ovat viiden riman välein
siten, että ensimmäinen merkki oikealla
rännin reunassa on rimalla 5, toinen merkki
rimalla 10, kolmas merkki rimalla 15 ja keskimmäinen merkki rimalla 20. Vauhtiradalla
olevat pisteet ovat vastaavalla tavalla viiden
riman välein.
Keilapatterin tasku on oikeakätisillä rimojen 14-20 välissä. Hyvä tähtäyspiste aloittelevalla keilaajalla on siten tähdätä pallo vierimään kolmannen ja keskimmäisen tähtäysmerkin välistä. Tämän linjan kautta kulkevalla
suoraviivaisella heitolla on hyvä mahdollisuus
saada taskuosuma ja kaato aikaiseksi.

Ensimmäinen askel
Ensimmäinen askel otetaan vasemmalla jalalla.
Askel on lyhyt ja astutaan hitaasti (kuva 2).
Kanna palloa vapaalla kädellä (ei heittävällä
kädellä) ensimmäisen askeleen aikana siten,
että pallo pysyy lähtöasennossa asettamassasi
paikassa.

Heilurin aloitus
Heilurin aloitus tapahtuu myös vapaalla kädellä. Pallo laitetaan liikkeelle heti, kun ensimmäinen askel osuu lattiaan (kuva 3). Pallon liikkeelle laiton jälkeen vapaa käsi viedään sivulle
tasapainottamaan suoritusta. Suuntaa pallo
suoraan heilurilinjalle.

Toinen askel
Toinen askel otetaan oikealla jalalla. Askel on
myös lyhyt ja astutaan hitaasti. Pallo on toisen
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Viides askel
Viides askel otetaan vasemmalla jalalla. Askel on pitkä liukuaskel. Pallo tulee viidennen
askeleen aikana heilurin lakipisteestä irrotuskohtaan vasemman jalan nilkan viereen
(kuva 7).

Irrotusasento ja irrotus
Irrotusasennossa vasemman jalan polvi koukistuu, vasen käsi tasapainottaa sivulla ja oikea
jalka heilahtaa myös vasemmalle sivulle tasapainottamaan suoritusta. Lantio suunnataan
eteenpäin. (kuva 8)
Irrotuksen tulee tapahtua silloin, kun pallo
on saavuttanut heilahduskaaren alapisteen.
Irrotus tapahtuu vasemman jalan nilkan kohdalla. Kun pallo heilahtaa takaa eteen, on seurattava, että käsi pysyy oikeassa asennossa.
Pallo on koko ajan kämmenen päällä. Kämmenen asento on hieman vasemmalle kallistunut (n. klo 10–11 asennossa). Pallo irrotetaan

Kuva 8

Kuva 9

Kuva 10

KEILAAJA | 35

