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Lajiesittelyssä

Speedminton – hauska 
mailapeli liikuntatunneille!
Mailapelien harras-
taminen liikunta-
tunneilla on tähän 
mennessä ollut harvo-
jen herkkua. Puitteet 
esim. tenniksen tai 
sulkapallon pelaami-
selle suuremmalla ryh-
mälle samanaikaisesti 
eivät kerta kaikkiaan 
useimmiten löydy 
kouluista tai lähiym-
päristöstä.

Speedminton® on Bill 
Brandesin kehittämä 
sulkapalloa muistutta-

va peli jossa ei tarvita verkkoa 
laisinkaan. Pelinä laji muistut-
taa hyvinkin paljon sulkapal-
loa, mutta peliväline on pai-
navampi kuin sulkapallossa 
ja liikkuu nopeammin, jolloin 
pelaaminen ulkosalla ei edelly-
tä tuuletonta säätä. Peli on saa-
nut alkunsa Saksassa ja harras-
tajamäärät ovat kasvussa sekä 
Euroopassa että muualla maa-
ilmassa, ja virallisia EM- ja 
MM-kisoja järjestetään sään-
nöllisesti.

Koululiikunnan kannalta, 
speedminton on oiva mahdol-
lisuus, koska peli ei vaadi suu-
rempia valmisteluja. Loppu-
syksystä Winellska skolanin 
(Kirkkonummi) liikunnan-
opettaja Tomas Ekman tarjo-
si oppilailleen mahdollisuu-

den tutustua lajiin ja oppi-
laat innostuivat heti lajista. 
Tomas kommentoi lajia ja sen 
soveltuvuutta liikuntatunneil-
le näin. ”Kaikki oppilaat joil-
la on valinnaisaineena liikun-
ta saivat kokeilla speedminto-
nia viime syksynä. Tunnit saa-
tiin nopeasti liikkeelle, ei kuin 
mailat käteen ja peli käyntiin. 
Kentän pituutta oli helppo sää-
tää pelin aikana jokaiselle peli-
parille sopivaksi, ja näin tasos-
ta riippumatta laji sopii kaikil-
le. Oppilaat innostuivat lajis-
ta, ja keväällä tulemme anta-
maan kaikille oppilaille mah-
dollisuuden kokeilla lajia.”

Hyvä laji sekä kilpa- että 
harrastepelaamiseen

Virallinen kenttä on ten-
niskentän pituinen ja puolen 
tenniskentän levyinen, mut-
ta kentän pituutta voi säätää 
pelaajien lyöntipituudelle sopi-
vaksi. Pelineliöt ovat 5,5 x 5,5 
m ja etäisyys neliöiden välis-
sä on 12,8 m. Mailat muistut-
tavat enemmän squash- kuin 
sulkapallomailoja. Pallot liik-
kuvat erittäin nopeasti, läh-
tönopeudet ovat 260 – 310 
km/h pallotyypistä riippuen. 
Peliä voi pelata millä alustalla 
tahansa, sisällä tai ulkona. Pie-
nikin koulupiha sopii pelaami-
seen mainiosti.

Solvallan urheiluopiston 
koulutuspäällikkö Stefan 
Backman on lajin pioneere-
ja ja yksi Suomen kansainvä-
lisesti  menestyneimpiä speed 
badminton-pelaajia. Hän on 
parhaimmillaan ollut world-
ranking listan 86:s.   Hän 

kuvailee lajia näin. ”Kilpa-
tasolla speedminton on erit-
täin nopeatempoinen ja vaati-
va laji. Itse innostuin lajiin juu-
ri sen nopeuden ja vaativuuden 
takia. Kilpapelaamiseen oli 
kuitenkin helppo päästä kiin-
ni, vaikka ei itselläni mainit-
tavaa mailapelitaustaa ollut-
kaan. Samalla harrastuspelaa-

minen on helppo aloittaa mil-
loin vain pelin yksinkertaisen 
luonteen takia. Täällä Solval-
lassa järjestettävillä asiakasta-
pahtumilla, leireillä sekä lei-
rikouluilla asiakkaat ja lapset 
saavat kokeilla eri urheilulaje-
ja, mm speed badmintonia ja 
siitä on tykätty kovasti.”

Speedminton® - missä vain, 
milloin vain 


