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Rekisteröintilistat pitää palauttaa huomenna maanantaina, joten jos tietoihisi tulee 
muutoksia, laita niistä viestiä tulemaan välittömästi. Kiitos! 

Ensi sunnuntaina, 6.9. klo 10, on TKL Cup Kupittaalla. Se keilataan kolmehenkisin 
joukkuein ja TuWella on kisassa viisi joukkuetta, eli pelipaikka on 15 keilaajalle. Kisassa 
on tilaa vielä kahdelle, joten jos haluat osallistua, laita tekstari (Marja 0500 320 842) ja 
vastaan paluuviestillä oletko saanut paikan! Vastaa lopussa olevaan Kupittaan 
liikennejärjestelyjä koskevaan kyselyyn viimeistään huomenna maanantaina 31.8. 

Alla on Turun keilailuliiton toiminnanjohtajan Kai Hildénin kirje syksyn asioista: 

"Kausi 2020-2021 on pyörähtänyt käyntiin ja seurojen vakiovuorot alkaneet. Tässä 
kirjeessä käyn läpi vähän tulevaa. 

Kupittaan keilakesä jatkuu aina 10.10. asti ja finaali pelataan sunnuntaina 11.10. 

SaTuRa-rankingin aloittava yhteisjakso käynnistyi maanantaina 24.8., yhteisjaksoa 
pelataan 20.9. asti. Tasoituksia jaetaan C-luokkalaiselle 8 pistettä/sarja ja D-luokkalaiselle 
15 pistettä/sarja. Lisäksi naiset saavat vielä tasoitusta 5 pistettä/sarja. 

Sunnuntaina 6.9. klo 10:00 pelataan kauden avaava Turun Cup. Turun Keilailuliitto 
noudattaa Suomen Keilailuliiton ohjeistusta myös joukkuepelien osalta. Näin ollen Cup 
pelataan poikkeuksellisesti kolmehenkisin joukkuein. Vaihtopelaaja saa olla mutta hänen 
on oltava katsomon puolella. Cupiin on tällä hetkellä ilmoittautunut 15 joukkuetta eli vielä 
olisi tilaa yhdelle joukkueelle. Osallistumismaksu on 60 euroa/ joukkue ja käytössä on 
keskiarvotasoitukset taulukon 210-155/ 70% mukaan. Lisää tietoa Cupista liittomme 
sivuilta:  https://www.turunkeilailuliitto.fi/turun_keilailuliitto/kilpailut/tkl_n_cup 

Sunnuntaina 20.9. on Kupittaalla ensimmäinen paikallissarjakierros. Miesten ja naisten 
V-S Mestaruussarja aloittavat vasta 8.11. Myös paikallissarjoissa noudatetaan SKL:n 
ohjeistusta, eli ainakin vuoden vaihteeseen saakka paikallissarjat keilataan kolmehenkisin 
joukkuein. 

Varsinais-Suomen Junnu Tour käynnistyy 4.10.2020 Raisiossa. 

Turku Senior Open tullaan järjestämään 14.-22.11.2020 

Keilakaappien ja -hyllyjen vuokranmaksu on ajankohtainen aina keilailukauden alussa. 
Tällä kertaa vuokranmaksun yhteydessä tehdään kirjallinen sopimus, jotta meillä on 
tietoa, kenelle kaapit/ hyllyt on vuokrattu. Liitolla on tällä hetkellä huomattava summa 
rahaa kiinni maksamattomissa vuokrissa. Keilakasseja ja -palloja näkyy runsaasti 
säilytettävän pallohuoneen lattialla. Tämä on selkeä turvallisuusriski muutenkin ahtaassa 
tilassa. Nämä tullaan poistamaan viikolla 40. 

Interaktiivisen keilailun asennusajankohdasta Kupittaalle ei ole tarkkaa tietoa, johtuen 
siitä, ettei ruotsalaiset pääse maahan suorittamaan asennusta. Toivottavasti asennus 
saadaan tehtyä ennen pikkujouluaikaa. 

https://www.turunkeilailuliitto.fi/turun_keilailuliitto/kilpailut/tkl_n_cup


Alla on Turun kaupungin kysely, jossa selvitetään ajatuksia ja mielipiteitä urheiluhallin 
ohitse kulkevan tien sulkemisesta, kannattaa osallistua! 

Hei seura- ja yhdistystoimija! 

Tahkonaukion ja Blombergin aukion välinen, Kupittaan urheiluhallin ohitse kulkeva tie 
suljettiin fyysisin estein läpiajolta vuodeksi elokuussa 2019. Läpiajo moottoriajoneuvolla on 
alueella ollut kielletty jo parikymmentä vuotta. Kokeilu on kerännyt paljon kiitosta, mutta 
myös soraääniä on kuulunut. Kokeilua koordinoiva Civitas Eccentric -hanke selvittää nyt 
alueella toimivien seurojen ja niiden jäsenten ajatuksia sekä mielipiteitä kokeilusta. 

Vastaa kyselyyn: https://forms.gle/BFuHyX65yry8pitg9 

Kysely on avoinna elokuun loppuun asti. Kyselyn vastauksia käytetään aineistona, kun 
päätetään kokeilun jatkosta." 

Hyvää alkavaa syksyä kaikille! Pysykää terveinä! 

Marja 

 

https://forms.gle/BFuHyX65yry8pitg9

