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Kausi 2019 Kauden 2019 yhteenveto,

lyhyt keskustelu viime kauden kokemuksista



Pesäpallon 
pelisäännöt

25 § Syötön teknisessä suorituksessa on neljä 
vaihetta: lukkarin sijoittuminen, alkuasento, 
syöttöliike ja väistyminen.



Syötön tuomitseminen 

Väärän syy ilmoitetaan loogisessa järjestyksessä

1 Syöttöoikeus (Huom! Toinen syöttö ilman 
syöttöoikeutta on mitätön)
2 Pallo ei osu lautaseen (tätä ei voi suoraan lukea

säännöstä, vakiintunut toimintatapa)

3 Sijoittuminen (”tangenttivirhe”)

4 Alkuasento   - virheellinen alkuasento



5 Syöttöliike

6 Väistyminen

7 Matala

Huomaa! Syöttö voidaan tuomita myös 
mitättömäksi.  



§ 25                       
1. Sijoittuminen

Tuomarikoulutus 2020

Lukkarin tangenttiviiva on 
kentän pituussuuntainen.

Lukkari sijoittuu vastakkaiselle 
puolelle lyöjää ja kokonaan 

lautasen tangenttiviivan taakse.



§ 25                 
2. Alkuasento 
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Lukkarin on pysäytettävä pallo alkuasennossa. 

Alkuasennon paikka määritellään korkeussuunnassa lukkarin 
olkapäiden tasalle tai niiden alapuolelle. Vaakatasossa 

paikka määritellään syöttölautasen mukaan.

Pallo on alemmassa räpylättömässä kädessä, kämmenten 
välissä ja välittömästi ylemmän käden alapuolella



Alkuasento voidaan 
tehdä lautasen päällä
• Pallo on lautasen päällä alemmassa kädessä, 

kämmenten välissä ja välittömästi ylemmän käden 
alapuolella.

• Alkuasennossa pallo ja räpylä on pysäytettävä 
vähintään pieneksi hetkeksi. Pysäytys voi kestää 
pidemmänkin ajan.



Alkuasento 
lautasen 

välittömässä 
läheisyydessä

• Välittömässä läheisyydessä tarkoittaa paikkaa, joka ei ole 
lautasen päällä, vaan aivan lautasen reunan ulkopuolella 
(”ihan vieressä, melkein koskettaen”).

Välitön läheisyys                                                             

= pallon/räpylän ja lautasen väliin ei jää havaittavaa tilaa. 
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Tässä kuvassa alkuasento on lautasen ulkopuolella.

Huomaa jalkojen sijainti
lautaseen nähden ja 
käsien sijainti vartaloon
nähden.



Alkuasennon 
purkaminen

• Alkuasennon tehtyään lukkari ei saa tehdä uutta 
alkuasentoa eikä ottaa askelta ennen pallon irtoamista 
syöttöön. 

• Lukkari voi purkaa tekemänsä alkuasennon vain 
toimittamalla pallon toiselle ulkopelaajalle.

• Kaikki tehdyt alkuasennot –sekä oikein että virheellisesti 
tehdyt – ovat alkuasentoja ja ne voidaan purkaa vain 
toimittamalla pallo toiselle ulkopelaajalle. 
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§ 25           
Syöttöliike
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Lukkari syöttää yhdellä 
yhtäjaksoisella edestakaisella 

liikkeellä, joka tapahtuu 
alemmalla räpylättömällä 

kädellä. 



Syöttöliikkeen 
paikka 
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Syöttöliike tapahtuu lautasen 
päällä tai sen välittömässä 

läheisyydessä. 



Syöttöliikkeen 
pituus
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Käsien väliin on tultava samalla 
vähintään 15 cm:n ero. 

Syöttöliike tehdään alaspäin 
vähintään 15 cm.



Syöttöliike oikein tehdystä 
alkuasennosta

• Esimerkki oikeasta syöttöliikkeestä:

- syöttöliike suuntautuu alaspäin ja on edestakainen

- liike tehdään ylemmän käden alitse

- liikkeen pituus alaspäin on vähintään 15 cm ja samalla

pallon ja räpylän väliin syntyy vähintään 15 cm ero

- syöttöliikkeen tulee olla nykäyksetön ja syöttöliikkeen nopeuden

pitää olla alas ja ylös samanlainen.

- pallon irrotessa kädestä jalat ovat suorassa tai lähes

suorassa



Huomioitavaa 
syöttöliikkeessä

• Syöttöliike tehdään ylemmän käden alitse.

• Syöttöliikkeen tulee olla nykäyksetön. Syöttöliikkeen   
nopeuden pitää olla alas ja ylös samanlainen.

• Käsien väliin tuleva ero mitataan kääntöpisteessä eli 
kohdassa, missä syöttöliike pysähtyy alaspäin vietäessä.

• Tällöin räpylän alimman osan ja pallon yläpinnan välin on 
oltava vähintään 15 cm.

• Pallon irrotessa lukkarin kädestä syöttöön lukkarin 
jalkojen on oltava ojennettuina tai lähes ojennettuina.
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§ 25                 
4. Väistyminen 
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Lukkari ei saa syöttäessään eikä 
väistyessään liikehtelyllään häiritä 

lyöjää.

Lukkarin on väistyttävä välittömästi 
lyöjästä poispäin ja siten, että lyöjä 
voi lyödä haluamaansa sallittuun 

suuntaan. 



Väistyminen 
välittömästi 
syötön jälkeen
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Lukkari väistyy välittömästi pois päin lyöjästä 
syötön irrottua kädestä. 

Väistyminen on tehtävä siten, että lyöjä voi lyödä 
haluamaansa sallittuun suuntaan. 

Syöttäessään lukkarin on sijoituttava kokonaan 
lautasen tangenttiviivan taakse ja syötön jälkeen 

väistyttävä välittömästi poispäin lyöjästä.



Tolppasyöttö

• Tolppasyöttöön ei tule muutoksia.

• Tolppasyötössä sallitaan pieniä teknisiä puutteita 
sijoittumisessa ja syöttöliikkeessä.

• Alkuasento vaaditaan aina säännön mukaisesti.

• Mikäli ”tolppa-asennosta” tehdään normaalikorkuinen 
syöttö, on syötön teknisten vaatimusten täytyttävä kaikilta 
osin.
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Video syöttämisen sääntöjen 
perusteista

• Linkki havainnollistavaan 
videoon: https://youtu.be/XUoMaI3S66Q
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