
Elokuun jäsenkirje 1 

Uusi keilailukausi 2020–2021 on alkanut. Edellinen kausi päättyi ennenaikaisesti koronan aiheuttamiin 
toimintarajoituksiin. Kesän aluksi Kupittaan keilahalli kuitenkin avautui ja innokkaimmat ovat keilanneet 
pitkin kesää, osa kesäpassilla, osa Kupittaan Kesäkisaan osaa ottaen!  

Tässä on muutamia ajankohtaisia asioita. 

Rekisteröinti: 

Seuran pitää palauttaa rekisteröintilistat TKL:lle elokuun loppuun mennessä. Jos olet rekisteröitynyt 
keilaaja ja jatkat rekisteröityneenä, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos olit rekisteröityneenä viime kaudella 
ja et enää halua jatkaa sitä, vastaa tähän sähköpostiin viimeistään pe 28.8. mennessä. 

Jos hankit lisenssin kevätkaudella, niin olet automaattisesti rekisteröitynyt samalla maksulla myös tälle 
kaudelle! 

Jos et ollut rekisteröitynyt viime kaudella, mutta haluat nyt rekisteröityä, vastaa tähän sähköpostiin 
viimeistään pe 28.8. mennessä. Jos olet ollut rekisteröitymättä kaksi kautta, niin voit lunastaa uuden 
keilaajan etukortin (ensilisenssin) 20€ hintaan. Lue lisää tuosta edusta SKL:n kotisivuilta! 

Rekisteröityä voi missä vaiheessa kautta tahansa, joten nyt ei välttämättä tuota päätöstä tarvitse tehdä! 

Harjoitukset ja valmennus: 

Aikuisten vakiovuorot ovat jo alkaneet viime viikolla. TuWen vuoro on keskiviikkoisin klo 18.30–19.30. 

Junnujen harjoitukset alkavat ensi viikon tiistaina 25.8. Ryhmät ja ajat ovat samat kuin keväällä. Jos haluat 
muutoksia (toinen aika, toinen vuoro, lopetus tms.) vastaa tähän sähköpostiin mahdollisimman nopeasti! 

Lasten keilakerho jatkaa tiistaisin klo 17.30–18.30! 

Huom.! Aikuisilla on mahdollisuus tulla keilaamaan ja saada opastusta/valmennusta samoihin aikoihin 
kuin on junnujen harjoitukset (ti ja to 17.30–18.30 ja 18.30–19.30). Jos tällainen mahdollisuus kiinnostaa, 
vastaa tähän sähköpostiviestiin! 

Keijo Wilenin vetämä aikuisten pitkä kurssi alkaa ma 7.9. klo 18.30. Kurssille voi jo ilmoittautua 
vastaamalla tähän viestiin! 

TKL Cup 

Seuran kauden avaavana tapahtumana on TKL Cup sunnuntaina 6.9. klo 10 alkaen. Joukkueessa on 4 
keilaajaa ja meillä on Cupissa neljä joukkuetta. Eli pelipaikka löytyy 16 keilaajalle. Kisa on tarkoitettu 
kaikille seuran rekisteröidyille keilaajille tasosta riippumatta. Kisassa on tasoitukset 210–155/70 %. 
Ilmoittaudu kisaan laittamalla nimesi keilahallin ilmoitustaululla olevaan listaan tai Marjalle tekstarilla 0500 
320 842. 

Tällaisilla asioilla uusi kausi lähtee liikkeelle, mutta herkällä korvalla seurataan minkälaisia 
”käyttäytymisohjeita” koronatilanne aiheuttaa rakkaalle lajillemme. Pidetään huoli itsestämme ja 
toisistamme!  

Hyvää loppukesää! 

Marja 

 



 


