PÖYTÄKEILAILU
PELIOHJEET: PARALYMPIAKOMITEA JA MALIKE 1/2020

PELIN IDEA JA TAVOITE
Pöytäkeilailu on pöydällä pelattava keilailun sovellus.
Peli harjoittaa muun muassa keskittymistä ja
tarkkuutta.

VÄLINEET

Pelivälineet: Tasapintainen pöytä, keiloja, pallot,
laidat, ruuvipuristimet, portti-merkki
ja pöytäkouru.

Tasapintainen pöytä, keiloja, pallot, laidat,
ruuvipuristimet, pahvista taitettu portti ja
pöytäkouru.
Toimintakyvystä riippuen pelaaja voi tarvittaessa
käyttää kourua pallon vierittämiseen.
Magneettitaulu voi auttaa näkövammaista pelaajaa
hahmottamaan pelitilanteen.
Huomioi, että selkeä väriero pelialustan ja keilojen
välillä helpottaa näkemistä.

VALMISTELUT JA TURVALLISUUS
Huomioi pelipaikan riittävä valaistus.
Sijoita pöytä niin, että sen pääty on seinää vasten
tai kiinnitä päätyyn laita.
Kiinnitä laidat pöydän sivuille ruuvipuristimilla.
Jätä heittopääty avoimeksi.
Varmista, että heittopäädyssä pöydän alla on
riittävästi korkeutta ja vapaata jalkatilaa henkilölle,
joka pelaa istuen.
Merkitse keilojen paikat esimerkiksi teipillä,
jolloin keilat on helppo nostaa oikeille paikoille.
Aseta taitettu pahvi keilojen eteen portiksi.

PELIN KULKU
Laidat kiinnitetään pöytään ruuvipuristimilla.

Pelaaja asettuu pöydän heittopäätyyn.
Heittovuoro alkaa, kun portti on nostettu pois.
Pallo vieritetään pöydän pintaa pitkin.
Pelaajalla on käytössään kaksi heittoa kullakin
heittokierroksella. Tavoitteena on saada
mahdollisimman monta keilaa kaadettua.
Jos kaikki keilat kaatuvat ensimmäisellä heitolla,
vuoro siirtyy seuraavalle.
Heittojen välissä portti asetetaan paikalleen ja
ensimmäisen heiton jälkeen kaatuneet keilat
poistetaan pöydältä.
Kaadettavien keilojen määrää voidaan vaihdella.
Jokainen keila on yhden pisteen arvoinen.

AVUSTAMINEN
Pelaaja voi tarvittaessa käyttää kourua pallon
vierittämiseen.

Ohjaaja/avustaja avustaa tarvittaessa pelaajaa
pelipaikalle asettumisessa ja hyvän peliasennon

löytymisessä. Avustaja voi myös asettaa
vierityskourun paikalleen sekä nostaa tarvittaessa
vierityskouruun pallon, jonka pelaaja laittaa liikkeelle.
Magneettitaulun avulla avustaja voi auttaa pelaajaa
pelitilanteen hahmottamisessa. Keilojen paikat voi
myös piirtää selkään taktiilisesti eli tuntoaistia hyväksi
käyttäen.

SOVELTAMINEN

Pallon vierittämiseen voi käyttää myös mailaa.

Selkeä väriero pelialustan ja taustan sekä keilojen
välillä helpottaa näkemistä.

Portti asetetaan paikoilleen heittojen välissä.
Kaatuneet keilat poistetaan ja sitten peli jatkuu.
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• Voidaan harjoitella keilailun sääntöjä ennen
keilahallille menoa.
• Erikokoiset pallot, erikokoiset keilat.
• Keilojen asetelmaa ja välimatkaa toisiinsa nähden
voidaan muuttaa.
• Peliä voi pelata ilman laitoja.
• Pelipöydän korkeutta, leveyttä ja pituutta
voi vaihdella pelaajien mukaan.
• Pallon kulkua keiloja kohden voi ohjata
asentamalla laidat niin, että keilarata kaventuu
kohti keiloja.
• Peliä voi pelata myös lattiatasossa, jolloin
esimerkiksi kyljelleen käännetyt voimistelupenkit
toimivat laitoina.
• Pelaamalla pienemmällä pelipöydällä
ja käyttämällä suurempaa palloa voi helpottaa
peliä.
• Heittomatkaa pidentämällä saa lisähaastetta peliin.
• Pallon vierittämiseen voi käyttää myös mailaa.
• Sokkokeilailu: keilaa silmät silmälapuilla peitettynä.
• Kourukeilailu: kaikki pelaajat käyttävät
vierityskourua.
• Kouru pysyy paremmin paikoillaan,
jos sen alle asettaa liukuesteen.
• Keiloina voit käyttää kevyitä esineitä,
kuten wc-paperirullahylsyjä, kertakäyttömukeja,
erikokoisia muovipulloja, puupalikoita,
erilaisia muovisia leluhahmoja tai tulitikkurasioita.
• Kouruna toimivat erikokoiset halkaistut pahvirullat,
muoviputket sekä laudanpätkä tai muu,
jota pitkin voi vierittää palloa alas.

