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Maaliskuun jäsenkirje (26.3.2021)
Turun Keilailuliiton hallitus kokoontui eilen torstaina ja päätti, että Kupittaan keilahalli on suljettuna vielä
seuraavat kolme viikkoa, koska Sport-Kahvilakin on kiinni siihen asti. Tässä on asiasta tullut tiedote
seuroille:
Kupittaan keilahalli pysyy suljettuna 18.4.2021 asti. Tuona aikana ei luonnollisesti ole vakiovuoroja eikä
kilpailutoimintaa. Turun Keilailuliiton kilpailutoimikunta muokkaa sulun aikana runkokalenteria, jonka
jälkeen se päivitetään mm. Turun Keilailuliiton nettisivuille.
Olen talvilomalla viikon 13, 6.4. olen taas töissä.
Ystävällisin terveisin
Kai Hildén
Toiminnanjohtaja
Turun Keilailuliitto ry - Kupittaan Keilahalli
Tässä tilanteessa tosin kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu pääsiäisen jälkeen Turun alueella. Jos
liikkumisrajoitukset tulevat käyttöön, niin keilahalli pysynee kiinni lähes huhtikuun loppuun asti.
Tilannetta seurataan ja kotisivuille päivitetään rajoitusten vaikutus Kupittaan aukioloaikoihin.
Suomen Keilailuliiton tiedote valtakunnansarjoista:
Valtakunnansarjoista todettiin sarjojen jatkumisen huhtikuussa olevan tämän hetken näkymien
perusteella mahdotonta. Päätettiin siirtää sarjojen jatkumista kuukaudella eteenpäin siten, että sarjat
pelataan touko-kesäkuun aikana tiivistetyllä aikataululla. Tavoitteena on saada sarjat pelattua valmiiksi
ennen juhannusta. Otteluiden siirtoa syksylle harkitaan vasta, jos toukokuussa ei päästä pelaamaan.
Toukokuun tilannetta tarkastellaan huhtikuun alkupuolella.
Kaikki SM-kisat on siirretty syksyyn.

TuWe Ranking
Seuraavan eli kuudennen osakilpailun piti olla la 10.4., mutta tässä tilanteessa sitä voida pelata, koska halli
on silloin kiinni. TuWe Keilailun hallitus tekee päätöksen Rankingin kohtalosta myöhemmin.

Vakiovuorot ja junnujen harjoitukset
Näiden jatkuminen on kiinni keilahallin aukiolosta, mutta ovat tauolla ainakin 19.4. asti. Alkuperäisen
aikataulun mukaan vuorot olisivat loppuneet viikolla 18 (4.–6.5.). Vielä ei ole TKL:n hallituksessa
keskusteltu vuorojen jatkumisesta tuon ajankohdan jälkeen, jos halli ylipäätään avautuu huhtitoukokuussa.
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100 % Open
Alkuperäisen suunnitelman mukaan erikoiskisamme piti alkaa eilen, 25.3. Tällä hetkellä
tilanne on se, että kun keilahalli aukeaa, ÅIFK:n kisa jatkuu vielä kaksi viikkoa. Sitten olisi
meidän kisamme vuoro. TuWe Keilailun hallitus tekee päätöksen kisan pitämisestä, kun
tilanne selviää.

Junnuosio
Varsinais-Suomen Junnu Tour on päätetty keskeyttää. Yhtenä ajatuksena on järjestää yhden päivän
turnaus alkukesästä, jos tilanne sallii sen. Junnujen harjoituksista tietoa on tuolla ylempänä!
Jos junnuilla on kiinnostusta etävalmennukseen, laittakaa viestiä minulle, vaikka vastaamalla tähän
viestiin tai tekstarilla (0500 320 842).

Yleinen osio
Tervetuloa seuraan uusi jäsenemme Jorma!
Pyrin päivittämään ajankohtaiset kilpailutoimintaan ja harjoituksiin liittyvät asiat TuWe Keilailun
kotisivujen ensimmäiselle lehdelle, joten ne ovat helposti tarkistettavissa esimerkiksi kännykästä,
http://www.turunweikot.fi/keilailu.
Facebookissa TuWe Keilailu -sivuilla on myös keilailu-uutisia.
Älkää päästäkö koronaväsymystä vallalle ja muistakaa toimia edelleen vastuullisesti ja noudattaa
annettuja suosituksia ja määräyksiä.

Hyvää pääsiäistä ja aurinkoista kevättä kaikille!
Marja

Ps. Jäsenkirje on myös luettavissa kotisivulla olevasta linkistä.

