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LÄHTÖASENTO

- jalkojen asento

Lähtöasennossa jalat ovat rennosti vierekkäin, kuitenkin irti toisistaan niin, ettei 

askeleisiin lähdettäessä jalkaterällä tarvitse kiertää toista. Lantio ja kehon painopiste 

ovat jalkojen päällä ja selkä suorassa.  Painopiste kannattaa suunnata pallon 

puoleiselle jalalle, koska näin päästään lähtemään rennommin liikkeelle. Aiemmasta 

poiketen nykyään suositaan sitä, että polvia ei koukistettaisi alkuasennossa vaan 

pidettäisiin ne suorassa.
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LÄHTÖASENTO

- Lähtöpaikka

Aseta vasemman jalan sisäsyrjäsi (vasenkätiset oikean jalan sisäsyrjä) valitsemallesi 

lähtöpaikan rimalle.  Tämä on erittäin tärkeä asia tarkkuuden kannalta, sillä vähänkin 

enemmän keilanneena toistat kävelysi rajarikkoviivalle jopa riman tarkkuudella. Jos 

lähtöpaikkasi lähtee aina suurin piirtein valitsemaltasi rimalta, on osumatarkkuutesi jo 

vähän arpapeliä. Lähtöpaikan tarkka valinta ja asettelu on ensimmäinen tärkeä 

tähtäys keilasuorituksessasi. Varpaat osoittavat aina kohti pelattavaa linjaa, jonka 

seurauksena koko vartalo suuntautuu aina pelattavan linjan suuntaisesti.
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LÄHTÖASENTO

- pallon paikka

Pallon korkeus lähtöasennossa voi vaihdella. Heilurin muodon kannalta suositellaan, 

että pidetään palloa navan korkeudella. Pallon paikan tulisi olla suhteessa 

olkapäähän siten, että pallon keskipiste on olkapään kanssa samassa linjassa. Tämä 

mahdollistaa sen, että heilurin aloitus voidaan suorittaa haluttuun suuntaan suoraan 

ilman turhia ”kiemuroita”. Väärä pallon paikka aiheuttaa virheitä heilurin aloituksen 

suuntaukseen ja sitä kautta koko heiluriin. Yleisesti helpoimmin pallo saadaan 

rentoon heiluriin niin, että pallon lähtöpaikka on hieman vartalon etupuolella, ei kiinni 

vartalossa tai lonkassa.
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LÄHTÖASENTO

- käsien asento

Molempien käsien tulisi olla pallon alapuolella mahdollisimman lähekkäin siten, että 

pallon paino on  miltei kokonaan ei-heittävän käden varassa eli ns. ”kämmenkupissa”. 

Parhaassa tapauksessa pallo lepää vapaan käden kämmenillä siten, ettei 

olkavarsissa ja hartioissa tunnu jännitystä.



24.11.2014

7

ENSIMMÄINEN ASKEL

Ensimmäinen askel, otetaan vasemmalla jalalla. Askel on lyhyt kanta-askel,  riittää 

että pääsemme vain liikkeelle ja heilurin aloitus tehdään vartalon ollessa jo liikkeessä. 

Askel tulisi ottaa hitaasti ja astua se suoraan eteen. Hitaasti siksi, että heilurin 

aloituksen tulee alkaa, kun tämän jalan varpaat osuvat lattiaan. Mikäli askel otetaan 

oikealle painopisteen linjasta, joudutaan seuraavalla askeleella kiertämään oikealla 

jalalla vasen jalka. Tämä aiheuttaa usein painopisteen siirtymisen vasemmalle 

aiotusta linjasta.
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HEILURIN ALOITUS

Heilurin aloituksen tarkoituksena on saada pallo heilurilinjalle mahdollisimman 

rennosti, pyöreästi ja oikein ajoitettuna. Heilurin aloitus lähtee liikkeelle silloin, kun 

viiden askeleen vauhdissa ensimmäisen askeleen varpaat osuvat lattiaan ja toinen 

askel on irtoamassa lattiasta . Eli kannat palloa ensimmäisen askeleen ajan. Mikäli 

sinulla on enemmän askeleita kuin viisi, aloituskohta on sama, kannat vain palloa 

askelten verran enemmän.  Heilurin aloituksen tulisi tapahtua vapaalla (ei-heittävällä 

kädellä) , jotta heittokäsi voi olla rentona koko suorituksen ajan. Vain käsien tulisi 

tehdä liikettä, muun vartalon pysyessä stabiilissa asennossa.
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VAPAAN KÄDEN KÄYTTÖ

Heilurin aloituksen tulisi tapahtua vapaalla (ei-heittävällä kädellä) , jotta heittokäsi 

voi olla rentona koko suorituksen ajan. Kun olet saanut pallon nostettua vapaalla 

kädellä 10 -15 cm yläviistoon heilurin aloituksessa, vie vapaa kätesi sivulle etu-

alaviistoon peukalo alaspäin suunnattuna tasapainottamaan suoritusta. Näin saat 

myös vartalosi pois suoran heilurisi tieltä ja pallolla on tilaa heilahtaa omalla 

painollaan.
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TOINEN ASKEL

Toinen askel otetaan oikealla jalalla. Askel on myös lyhyt kanta-askel ja astutaan 

edelleen hitaasti. Hitaasti siksi, että helpotamme oikean ajoituksen  syntymistä. Askel 

astutaan vasemman jalan eteen, jotta saadaan oikean jalan reisi ja lantio pois heilurin 

linjalta. Kun vielä astutaan askel siten, että varpaat osoittavat kymppikeilan suuntaan 

saadaan tehostettua lantion kääntymistä pois heilurin linjalta. Nyt meillä on riittävästi 

tilaa suoralle heilurille. On kuitenkin syytä varoa, että ei astuta askelta vasemman 

jalan linjan yli vaan korkeintaan samalle linjalle.  Jos askel astutaan linjan yli seuraa 

siitä se, että seuraava kolmas askel joudutaan kiertämään ja askellusta ei saada enää 

viivalle kuten on tarkoitus. Pallo on toisen askeleen jälkeen tulossa heilurissa edestä 

alaspäin kohti vartalolinjaa.
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KOLMAS ASKEL

Kolmas askel  on ensimmäinen nopea ja pitkä askel ja se otetaan vasemmalla 

jalalla. Askel otetaan hieman vasemmalle etuviistoon ja riittävän pitkänä. Näin 

varmistamme, että lantio pysyy pois heilurin linjalta.  Askeleen aikana vartalon 

nopeus rupeaa kiihtymään kohti rajarikkoviivaa. Kiihdyttämällä vauhtia tällä 

askeleella tuotamme vartalomme liikenopeudella pallolle lisää vauhtia. Helpotamme 

myös pallon ajoitusta irrotuskohdassa. Näin irrotus tapahtuu pysähtyneeltä jalalta. 

Pallo on kolmannen askeleen jälkeen heilurissa nousemassa kohti heilurin 

lakipistettä. Jos pallo takaheilahduksessa nousee hartiatason yläpuolelle, olkalukko 

on avattava.
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AJOITUSPISTE 1

Kolmannen askeleen aikana voidaan suorituksesta pysäytyskuvan avulla analysoida 

onko voimankäyttö heilurissa minimoitu. Kutsumme tätä mittauspistettä ajoituspiste 

I:ksi. Ajoitus on oikein ajoituspiste I:ssä kun pallo ohittaa taaksepäin mennessään 

oikean jalan siten, että oikea ja vasen jalka ovat vierekkäin, pallon ollessa 

alakuolokohdassaan ja keilaaja on ottamassa kolmatta askelta vasemmalla 

jalallaan.
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NELJÄS ASKEL

Neljäs askel otetaan oikealla jalalla. Askel on myös lyhyt ja erittäin nopea. Neljättä 

askelta kutsutaan ”Power Stepiksi”, tehoaskeleeksi. Askel otetaan lähelle 

painopisteen linjaa. Askeleen nopeudella on edelleen tarkoitus kiihdyttää vartalon 

vauhtia ja edesauttaa oikean ajoituksen saamista irrotushetkeen. Sillä, että 

astumme sen lyhyenä varmistamme sen, että lantio ei tule takaisin heilurilinjalle. 

Kun vielä astutaan askel siten, että varpaat osoittavat kymppikeilan suuntaan, 

kuten toinen askel saadaan lantio tehostetusti pysymään pois heilurilinjalta ja 

viimeinen askel suuntautumaan painopisteen oikealle puolelle.
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VIIDES ASKEL

Viides askel on pitkä liukuaskel ja astutaan vasemmalla jalalla oikealle etuviistoon 

painopisteen oikealle puolelle, jotta tasapaino vastapainosta huolimatta säilyisi. 

Askel otetaan nopeana, jotta vartalon vauhti pysyy edelleen nopeana ja 

pysähtyessään antaa irrotukselle lisää vipuvoimaa. Tämän viimeisen 

”liukuaskeleen” tulisi pysähtyä ennen irrotushetkeä. Askeleen on oltava tarpeeksi 

pitkä, koska lyhyellä askeleella irrotusasento jää usein liian pystyyn.
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IRROTUSASENTO

Irrotusasennon tarkoituksena on mahdollistaa tehokas ja tasapainoinen irrotus ja 

helpottaa toistamista. Irrotusasennossa on tasapainon kannalta tärkeää, että vasen 

käsi tasapainottaa hartialinjan tasolla sivulla ja oikea jalka heilahtaa myös 

tasapainottavan käden puoleiselle sivulle. Erityisen tärkeää on myös, että 

vasemman jalan polvi koukistuu riittävästi, jotta asento olisi tasapainoisempi ja 

irrotus voitaisiin tehdä lähempänä radan pintaa.

Irrotusasento alkaa muodostua kolmannen askeleen jälkeen, jolloin ylävartalo alkaa 

hieman kääntymään etuviistoon oikealle lantion pysyessä edelleen askelten 

keskipisteenä. Kaksi viimeistä askelta otetaan ylävartalon ollessa samassa 

asennossa, vain polvet jatkavat koukistumistaan ja lantio seuraa etuviistoon 

alaspäin.
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ASKELEET 

JA 

RYTMITYS

Lyhyt ja hidas vasen.

Lyhyt ja hidas oikea.

Pitkä ja nopea vasen.

Lyhyt ja nopea oikea.

Pitkä ja nopea vasen.

1. askel

2. askel

3. askel

4. askel

5. askel

HEILURILINJA
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IRROTUS

Irrotuksen tarkoituksena on tuottaa palloon pyörintää ja varmistaa pallon kulku 

haluamallemme linjalle. Irrotuksessa kämmen on pallon takana, ranne on suorassa, 

nimettömän ja keskisormen asento on n. ”klo 16-17” asennossa ja peukalo n. ”klo 

10-11” asennossa. Pallo työnnetään kämmenellä eteenpäin. Pallo irrotetaan eteen 

ja alas. Oikea irrotuskohta on viimeisen askeleen nilkan linjassa. Tässä kohdassa 

heilurin liike on tasaisin ja nopein ja irrotuksen tapahtuessa kyseisessä kohdassa 

saadaan käyttöön voimakkain vipuvoima pallon laukaisemiseksi radalle.

*Tehokkaammassa Irrotuksessa kämmen on pallon alla, ranne on hieman 

koukussa, sormien asento on n. ”klo 10-11” asennossa ja pallo työnnetään 

kämmenellä eteenpäin. Pallo irrotetaan eteen ja alas.
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SAATTO

Irrotuksen jälkeen heittokäsi jatkaa matkaa pallon perään pelattavan linjan  suuntaisesti 

pitkällä ojennetulla saatolla ja mahdollisimman vähäisellä kyynärpään koukistuksella. 

Käsi jää rennosti heilumaan.


