
Juoksematon pesäpallo 

Kokeilimme Parasta miesmuistiin -liikuntaryhmässä pesäpalloa muunnetuin säännöin. 

Lainasimme syöttöideaa baseballista. Lisäksi kehittelimme kahden ämpärin säännöt

juoksujen tekemiseen, jotta peliin osallistuminen on kaikille tasavertaista, ja jotta

pelaajilla säilyvät paikat ehjänä. Usein peli imaisee mukaansa ja pelintiimellyksessä

innostuu koettelemaan omia rajojaan. Ja hyvä niin! Toivottavasti tämä sovellus antaa

oikeaa pesäpallomaista tuntumaa, mutta turvallisemmin. 



Ennakkovalmistelut 

Välineet

Pesäpallomaila
Pallo (käytimme napakkapintaista, pehmeää rantapelipalloa, halkaisija n. 15cm) 
2 ämpäriä
15 - 20 ämpäriin mahtuvaa tavaraa esim. palloja, puupalikoita, kiviä
Joukkuenauhat tai liivit 

maila ja lyötävä pallo kotipesälle
ämpäri A tavaroineen ja tyhjä ämpäri B kotipesän läheisyyteen, ämpärien välinen
etäisyys 2-5 metriä riippuen osallistujien kävelynopeudesta 

Asettele tavarat paikoilleen (katso havainnekuva seuraavalta sivulta):

Pelin kulku 

Lyöjä tiputtaa mailan maahan,
kävelee lähimmän ämpärin luo eli ämpäri A:n luo ja
ottaa sieltä yhden pallon tms. ja vie sen heittämättä mahdollisimman nopeasti ämpäri
B:hen ja toistaa tätä niin monta kertaa kuin ehtii ennen kuin pallo palaa kotipesään
Syöttäjä eli lukkari siirtyy kävellen kotipesään ja vastaanottaa kentältä palautuvan pallon
Ulkokenttäläiset liikkuvat kävellen, ottavat pallon kiinni ja heittävät sitä kohti kotipesää 

Valitse yksi vapaaehtoinen syöttäjä/lukkari, joka ei kuulu kumpaankaan joukkueeseen. 
Jaa loput osallistujat kahteen joukkueeseen. Toiset menevät ulkokentälle ottamaan kiinni
lyötyä palloa. Toinen joukkue jää sisävuoroon, ja heistä yksi menee kotipesään mailan
varteen eli lyömään palloa. Loput sisävuorolaiset seisovat kentän nurkassa, turvaetäisyyden
päässä lyöntipaikalta. 

Syöttäjä eli lukkari asettuu pelikentälle kasvot kotipesään päin, muutaman metrin päähän. 
Syöttäjä syöttää laakasyötön kotipesään. Jos lyöjä ei osu palloon ja pallo jää kotipesään,
heittää lyöjä pallon takaisin lukkarille.

Sisäpelivuorossa jokaisella pelaajalla on yksi lyöntivuoro, ja maksimissaan kolme yritystä
osua syötettyyn palloon. Osuman jälkeen ei ole enää lyöntivuoroa. Lyöjä vaihtuu kolmen
hutilyönnin jälkeen.

Kun lyöjä osuu palloon ja pallo lentää kentälle: 

Vuoro vaihtuu, kun kaikki sisävuorolaiset ovat käyttäneet oman lyöntivuoronsa. 
Vuoron vaihtuessa lasketaan sisävuorolaisten "juoksupisteet" ja tyhjennetään ämpäri B. 
 



Pelikentälle asettuminen

sisävuorolainen ämpärissä A esim. palloja juoksujen
tekoon ämpäri B on tyhjä 

ulkovuorolainen 

syöttäjä/ lukkari 

Kotipesä 

A B

pelattava/lyötävä pallo

pesäpallomaila


