
A B C Keilailuaapinen aloitteleville

E nsimmäinen asia sen jälkeen, kun 
olet varannut keilahallista vuoron 
ja astelet keilarata-alueelle, on 
keilakenkien valinta. Keilailus-

sa käytetään erikoisvalmisteisia kenkiä. 
Useimmat kengät on valmistettu siten, 
että liukuvan jalan kengän pohja (vas-
takkainen jalka kuin on heittävä käsi) 
on päällystetty nahalla tasaisen liu’un 
aikaansaamiseksi. Nykyisten kenkien 
molemmat pohjat ovat pääasiassa na-
hasta. Tärkeintä on, että kengät tukevat 
ja istuvat jalassa hyvin. Liian löysät ja 
epäsopivat kengät vaikeuttavat teknistä 
suoritusta.

Kun olet löytänyt sopivat kengät, on 
vuorossa sopivanpainoisen pallon valin-
ta. Miehet käyttävät yleensä 14-16 pau-
naista, naiset 10-14 paunaista ja nuoret 
tätä kevyempiä palloja. Yksi pauna on 
noin 0,5 kiloa. On äärettömän tärkeätä, 
että aloittelija saa itselleen hyvin sopi-
vanpainoisen keilapallon. Halleissa on 
riittävästi myös kevyitä palloja perheen 
pienimmille. 

Reikien koko ja niiden välinen etäi-
syys ovat pallon valinnassa tärkeät sei-
kat. Reikien tulee olla sopivat. Keilapal-
lon reikiin työnnetään peukalo, nimetön 
ja keskisormi. Kuitenkin aloittelevalla 
keilaajalla keskimmäisten sormien reiät 
voivat olla mieluummin hieman väljät 
kuin liian tiukat, jos aivan sopivia reikiä 
ei löydy. Peukalon reiän koko kannat-
taa mitoittaa mahdollisimman sopivaksi, 
sillä mitä sopivampi se on, sitä kevyem-
mältä pallo tuntuu. 

Sen jälkeen mittaat otteen. Pidä peu-
kalo reiässä. Jos sormiesi keskimmäinen 
nivel ulottuu pallon reikien sisäreunan 
yli vajaan sentin, on ote oikea. Jos keski-
sormi ja nimetön tuntuvat olevan hyvin 
reissä, voit kokeilla alkuasennosta pal-
lon 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 ensim-
mäisen kerran yrität osua keiloihin.

Lähtöpaikan            
etäisyyden valinta

Aseta kantapääsi rajarikkoviivalle selkä 
keiloihin päin. Kävele viisi ja puoli nor-
maalia kävelyaskelta ja käänny ympäri. 
Siinä on lähtöpaikkasi. Kokeile kävel-
lä viisi kävelyaskelta kohti keiloja. Jos 
rajarikkoviivan ja viimeisen askeleesi 
astuttuasi väliin jää vielä tarpeeksi ”liu-
kumavaraa” on lähtöpaikkasi sopiva.  

Kenkien ja 
pallon valinta

Keilata voivat aivan kaik-
ki, siis aivan kaikki, sillä 
keilailu todella sopii kai-
kille. Pallon vierittämiseen 
ei tarvita erikoisominai-
suuksia. Keilailu käy nuo-
rille ja vanhoille, pitkille ja 
lyhyille, lihaville ja laihoille, 
vahvoille ja heikoille ja niin 
edelleen. 

Keilailu on myös hyvin sosiaalinen laji, 
jota ei tarvitse painaa hampaat irvessä ja 
hiki pinnassa. Keilaamisen ohella jää ai-
kaa pelikumppanien kanssa seurusteluun 
ja ympärille vilkuiluun. Siksi keilailu on 
erinomainen liikuntamuoto perheille. 
Vanhemmat ja lapset voivat harrastaa 
sitä yhdessä. Useimmissa nykyaikaisis-
sa keilahalleissa on radoilla reunukset, 
jotka estävät pallon putoamisen ränniin. 
Näin pienimmätkin lapset voivat kokea 
onnistumisen riemua, kun keilat kaatu-
vat. 

Melkein kaikissa Suomen keilahal-
leissa voi harrastaan hohtokeilailua, joka 
on saavuttanut suuren suosion. Valot 
pois ja musiikki käyntiin. Olo on kuin 
entisen ravintolan mainoslauseessa: 
”Aina soi ja liukas lattia.”

Keilailu ei myöskään ole säästä kiin-
ni. Nykyaikaiset keilahallit ovat valoisia, 
paitsi tietenkin silloin kun on tarkoitus-

kin olla pimeätä, ja avaria. Useimmissa 
on hyvä ilmastointi niin, että hiki ei tule 
turhan takia pintaan.

Jos kuitenkin olet kilpailullinen 
tyyppi ja haluat ottaa keilailun tosissasi, 
sekin onnistuu. Keilailu on yksi maa-
ilman eniten harrastetuista kilpaurhei-
luista. Kansainväliseen Keilailuliittoon 
kuuluu 110 jäsenmaata ja sitä harraste-
taan ympäri maailman. Suomessa on yli 
13300 rekisteröityä kilpakeilaajaa. 

Kilpailuja löytyy lähes jokaisesta 
keilahallista joka viikko. Kilpaurheiluna 
keilailu on erittäin vaativaa. Sen täydel-
liseksi hallitsemiseksi täytyy harjoitella 
ja kilpailla useita vuosia. Eikä sittenkään 
kukaan sitä täydellisesti opi! Tunteja 
kestävät kilpailut kysyvät kuntoa, mut-
ta todellinen kilpailu käydään keilaajan 
korvien välissä. Kymmenet ja sadat hei-
tot on toistettava samanlaisina kaadon 
saamiseksi ja aivan huipulla kuvaan tu-
levat myös erilaiset pallot ja radan pin-
nan muuttuminen heittojen välillä. 

Suomi on keilailun suurvalta. Kautta 
vuosien Suomi on voittanut kolmanneksi 
eniten mitaleita aikuisten arvokilpailuis-
sa, EM- ja MM-tasolla. Tästä on jälleen 
osoituksena tämän kesän arvokilpailut. 
Kesäkuussa suomalaismiehet olivat 
EM-kilpailujen menestyksekkäin jouk-
kue kahdella mestaruudella ja kolmel-
la pronssimitalilla. Heinäkuussa Krista 
Pöllänen voitti kultaa World Gamesissa 
ja pronssia MM-kilpailuissa. 

Keilailu antaa jokaiselle jotakin, 
mene ja kokeile.  

Miksi menen 
keilaamaan

Nykyaikaisessa keilahallissa, kuten kuvamme Ruusulassa, näkyy nykyisin runsaasti eri 
ikäisiä ja tasoisia harrastajia mukavan lajin parissa.
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