
Usicin keilailumestaruuksista keilattiin Bulgariassa 

VRUn keilailumaajoukkue osallistui viidensiin USICin Euroopan 
mestaruuskilpailuihin Bulgarian Albena/Varnassa 29.5-2.6.2017  

 

Joukkue: Marketta Honkanen, Heikki Laitinen, Lasse Karppi, Arto Wathén (matkanjohtaja), 

Tapio Ränssi, Daniela Lönnroth (huoltaja), Reija Aholammi ja Jyri Hämäläinen 

 

Joukkue kokoontui Helsinki-Vantaalle  lauantaina 27.5 illansuussa josta Norwegianilla 

lennettiin Burgasiin kun se oli ainoa lentoyhtiö jolla suomesta pääsi Bulgariaan suoralla 

lennolla kaksi kertaa viikossa , perillä olimme illalla 21.30. 

Ensimmäisen yön olimme varanneet Burgasin Nessebarista hotelli Eliristä, koska matkaa 

kilpailukeskukseen Albenaan on Burgasista 140 km vaihtelevaa vuoristotietä. 



Sunnuntai-aamuna klo 8.00 tuli tilaamamme kuljetus hakemaan meitä Albenaan hotelli 
Vita Parkkiin (kilpailuhotelli oli alun perin KOM hotelli mutta kuukausi ennen kisoja Malibu 
hotelli ja pari viikkoa ennen sitten tämä Vita Park !!! ) , kuljettaja oli varmaan katsellut jotain 
ralli videoita kun kyyti oli osan mielestä tosi hurjaa mutta ehkä se on maan tapa. Perille 
kuitenkin päästiin ja kirjauduttiin hotelliin vuorokaudeksi omaan piikkiin ennen kuin muut 
joukkueet tulivat maanantaina. 
 

Ma 29.5 
 
Kun kaikki joukkueet olivat tulleet niin pienimuotoiset avajaiset pidettiin ulkona hotellin 

pienessä Amphi teatterissa, josta meidän joukkue sai ruokailuun tiedon että 10 minuuttia 

aikaa tulla tekniseen palaveriin,  jotka sitten olivatkin nämä avajaiset ja niihin ehdimme 

juuri ja juuri Reijan kanssa kuuntelemaan muutamaa puhetta. Koska järjestäjillä ei ollut 

mitään infotaulua missään ja käytännössä heistä ei juuri kukaan puhunut englantia niin 

tiedonsaanti oli tosi hankalaa ja puskaradion kautta saimme tietää että se tekninen 

palaveri olisi illalla klo 21.00.  

Ennen kuin mennään teknisen palaverin sisältöön niin sen verran, että keilailu piti alun 

perin olla Albenassa yhdessä hallissa, mutta muutama viikko ennen kisoja tuli järjestäjiltä 

ilmoitus, että keilahallin remontti ei valmistu ennen kisoja joten kisat pidetään Varnassa 

kahdessa eri hallissa. Miehet 8-rataisessa Galaxy Hall’issa ja naiset 6-rataisessa 

Caribi.bar’issa (Usicin sääntöjen mukaan hallissa pitää olla vähintään 18 rataa!!!). 

Sitten siihen tekniseen palaveriin ja heti aluksi järjestäjät ilmoittivat että Galaxy hallissakin 
on käytettävissä vain 6 rataa. Jotta järjestäjien mielestä pysyttäisiin aikataulussa, niin he 
ehdottivat että kummassakin hallissa pelattaisiin vain neljä sarjaa. Siihen ei kuitenkaan 
joukkueet suostuneet. Englanti ehdotti että pelataan 6+6 sarjaa ja tehdään kaksi kolmen 
hengen joukkuetta (2 miestä 1 nainen)  ja puolet  maista keilaa toisessa hallissa ja puolet 
toisessa ja toisena pelipäivänä vaihdetaan hallia .Pelitapa on vain eurooppalainen koska 
Galaxy hallissa on ehjät radat 2,5,6,7,8,9 eli siellä ei voisi pelata amerikkalaista. 
 

Ti 30.5 Ensimmäinen kilpailupäivä 

Suomen joukkue arvottiin Caribi.bar halliin Bulgarian Tanskan, Venäjän ja Norjan kanssa. 

Suomelta aloitti joukkue: Jyri Hämäläinen, Heikki Laitinen ja Marketta Honkanen. Jo 

ensimmäisistä heitoista näytti siltä, että jotain erikoista niissä radoissa oli. Rataprofiili, 

jonka olimme saaneet ennakkoon Suomeen näytti 37 jalan öljyn pituutta ja öljyn määrä 

23,44 unittia, jonka perusteella valittiin mukaan otettavat keilapallot (2-4 kpl). Kaikkien 

kilpakeilaajien pallot kääntyivät jo muutaman metrin päästä vasemmalle ränniin joten myös 

tulokset olivat sitten sen mukaisia. Seuraava rata oli myös omalla tavallaan erikoinen sillä 

radat oikea reuna vietti reilusti alaspäin eli jos pallo kulki lähempänä kuin 20 cm oikeaa 

reunaa niin se ohjautui automaattisesti ränniin. Koko loppu päivä sujui sitten suunnilleen 

samaa tulostasoa noudattaen vaikka kaikki käytännössä jo heittivät paikko palloilla 

.Lopputulokset vaihtelivat ensimmäisessä erässä 700 - 900 pisteen välillä. 

Toiseen erään joukkue: Tapio Ränssi, Lasse Karppi ja Reija Aholammi koska toisen erän 

heittäjät olivat nähneet jo ensimmäisen erän ongelmat ja osasivat hiukan etukäteen  

varautua ongelmiin mutta kun suomessa on hohtokeilailussakin enemmän öljyä radalla 

niin erän 6 sarjan tulokset eivät olleet paljon edellisiä parempia tulokset vaihtelivat 800- 

vähän yli 1000 pistettä. 



Joukkue oli kyllä tosi turhautunut, kun on raahannut kymmeniä kiloja keilapalloja toiselta 

puolelta Eurooppaa ja sitten niitä ei voi kunnolla käyttää sekä lisäksi hallin laitteet oli 

sellaisessa kunnossa että suurin osa keilapalloista on isoja naarmuja ja kuoppia täynnä, 

joten todennäköisesti niillä ei voi suomessa enää keilata. 

Minkään näköisiä tuloksia emme saaneet missään vaiheessa ensimmäisen kisapäivän 
jälkeen. 
 

Ke 31.5 Toinen kilpailupäivä 

Kuljetukset lähtivät Varnaan aamulla klo. 8.15 niin kuin edellisenäkin päivänä ja nyt 

suomen joukkue oli menossa Galaxy halliin ja toivoimme tietysti että radanhoito olisi siellä 

parempaa kuin edellisenä päivänä, vähän tietysti huolestutti englantilaisilta saatu  tieto että 

pelit kesti 10 tuntia normaalin 6-7 tunnin asemasta teknisistä ongelmista johtuen. 

Ensimmäisenä radalle suomesta sama joukkue kuin eilenkin ja pian huomasimme että 

öljyä on jossain kohtaa ainakin tarpeeksi ja jossain kohtaa ei juuri ollenkaan joka tarkoittaa 

sitä että radanhoitokone on tehnyt ns. raitoja radalle jolloin keilaaminen ei tule olemaan 

helppoa . Samalle selvisi myös että keilanpystytyskoneet oli niin huonossa kunnossa  että 

jokaisen sarjan aikana yhdelle kolme hengen joukkueelle tarvittiin henkilökunnan apua 10-

15 kertaa joko pystyttämään paikattavia keiloja tai uutta täyttä keilapakkaa(10 keilaa) sillä 

kaikki vaihtonapit ja muut ”hienoudet” olivat tästä hohtohallista kytketty pois käytöstä.  

Tieto ongelmasta piti joukkueiden huoltajien käydä ilmoittamassa noin 50 metrin päässä 

olevalle kassatiskille, jonka jälkeen meni vielä useita minuutteja ennen kuin pääsi 

jatkamaan, riippuen siitä miten yksi ainoa huoltomies ehti asian hoitaa. Ensimmäinen sarja 

kesti noin 1 tunnin,  kun normiaika on yleensä noin ½  tuntia. 

Sitten edellisenä päivä oli tässä hallissa jostain ihmeen syystä pelattu niin että jokaisen 

sarjan jälkeen vaihdettiin toinen kolmen pelaajan joukkue keilaamaan  ja eipä ne radat sen 

paremmin toimineet joten pitkä päivä oli tulossa. 

Siis yksi joukkue (3 pelaajaa) aina tunnin keilasi ja tunnin huilasi. Kello oli 21.30, kun 

lopulta pelit saatiin loppumaan. Itsekin olen vuosikymmeniä ollut keilailussa mukana, mutta 

koskaan en ole missään saanut 12 sarjaan kolmella pelaajalla kulumaan aikaa 12:sta 

tuntia!!! 

Tuloksista ei järjestäjiltä vieläkään mitään tietoa mutta omien laskemiemme mukaan 
parannusta oli edelliseen yhteensä noin 600 pistettä, henkilökohtaiset tulokset olivat nyt 
920 - 1040 välillä. 
 

To 1.6  

Torstaina oli sitten tekninen kokous, jolloin jaettiin ensimmäisen kerran alustavia tuloksia ja 

ne olivatkin sitten viimeiset ja ainoat, jotka saatiin. Hiukan oli excel’iä käytetty hyväksi, 

mutta siinä oli vaan maittain henkilökohtaiset tulokset sekä niistä manuaalisesti laskettu 

joukkue tulokset (Suomi 5.) sekä myös manuaalisesti tulostettu kolme parasta miestä ja 

naista. Suomalaisten sijoittuminen henkilökohtaisessa kisassa on vielä tällä hetkellä(8.6) 

epäselvää, parhaat ehkä sijoilla 6 - 7?. 

 



Sen verran tulosprintistä voi tulkita että suomen joukkue oli toisen kisapäivän paras mutta 

kun edellisenä päivä oli annettu liian paljon eteen niin mitalisijoista  jäätiin 240 pistettä. 

Illalla oli sitten päättäjäiset ja palkintojen jako hotellilla.  Erilaisia tanssi- ja laulu esityksiä 

kuultiin ennen varsinaista palkintojen jakoa. Kolmella parhaalle joukkueelle, miehelle ja 

naiselle mitalit kaulaan sekä kaikki loputkin joukkueet palkittiin erikokoisella pystillä niin 

myös Suomi 5:stä sijasta. 

Usicin tekninen edustaja piti myös puheen ja mm. mainitsi että jatkossa kisoja ei voi enää 
pitää kahdessa eri hallissa, mutta Suomen osalta jatkohan on muutenkin niin kuin 
’”hakusessa”.  
 

Pe 2.6  
 
Perjantaina oli sitten vuorossa huoneiden luovutus klo 12.00, sekä siirtyminen takaisin 

Burgasiin (140 km). Meille oli tilattu sama kuljetus, kuin millä Albenaan tulimme, mutta 

vauhti vaikutti jo huomattavasti rauhallisemmalta tai sitten olimme jo tottuneet paikalliseen 

ajokulttuuriin. Noin 2 ½ tunnin kuluttua olimme Burgasin lentokentän lähellä olevassa 

pienessä Mirana hotellissa Sarafovon kaupunginosassa. 

Meillä oli vuorokausi aikaa tutustua paikalliseen kylään, jossa ei paljon muita turisteja 
näkynyt . 
 

La 3.6 
 
Lauantaina illan suussa siirryimme 5 minuutin ajomatkan päässä olevalle lentokentälle 

Mirana hotellin pikku bussilla. 

Koska Norweginialla saa yksi laukku painaa max 20 kg niin jonkin verran jouduimme 

siirtelemään tavaroita tavallisten matkalaukkujen ja käsimatkatavaroiden välillä,  josta 

johtuen muutamilla olikin epähuomiossa joutunut keilatarvikkeita käsimatkatavaroihin, 

josta turvatarkastus sitten napsi pois sakset, veitset yms…. 

Vielä tunti ennen koneen lähtöä kentällä tuli kuulutus Marketta Honkaselle, että ota yhteys 

infoon, jossa odotti pari turvahenkilöä. Heidän perässään Marketta ja Daniela menivät 

monien ovien läpi matkatavara osastolle, jossa selvisi, että Marketan keilalaukku piti avata 

ja kun selvisi mitä sieltä löytyi, niin toinen turvahenkilö huudahti  ”ou shit” eli ehkä niiden 

olisi se pitänyt tajuta vaikka Hammerin keilapallon painolaatta voi hiukan pommilta 

näyttääkin. 

Kone lähti klo. 21.55 ja oli Suomessa 00.45 josta kaikki sitten kotiutuivat omia reittejään. 

Matka oli kyllä ihan mielenkiintoinen ja antoisa, myös tosi erikoinen keilailu olosuhteiden 

osalta. 

Matkakustannuksethan menivät VRU:n nykykäytännön mukaisesti osallistujien omaan 

piikkiin, mutta joukkueen mielestä kuitenkin kannatti lähteä mukaan.  

Arto Wathen 
Joukkueen johtaja 
 



Tuloksia: 

Joukkuetulokset  6 x 12 sarjaa  

 1. Saksa       12 108  pistettä  

 2. Bulgaria    11 778 

 3 .Ranska     11 323 

 4. Tsekki       11 203 

 5. Suomi       11 093                

 6. Slovakia    10 935 

 

Henkilökohtainen 12 sarjaa:  

Naiset  

  1. Katerina   Fadjekova      Tsekki        2112  pistettä  

  2. Marina     Stefanova       Bulgaria     1994  

  3. Nicole      Blankenburg   Saksa        1941   

  6 . Reija       Aholammi       Suomi        1838  

15. Marketta  Honkanen       Suomi        1657   

 

Miehet  

  1  Thomas       Metz                   Saksa         2156     

  2. Boryan        Bidev                  Bulgaria      2119  

  3. Andreas      Knodel                Saksa         2116  

  6. Tapio           Ränssi                Suomi        2044   

23. Lasse          Karppi                 Suomi        1877  

24. Heikki          Laitinen               Suomi        1872 

29. Jyri              Hämäläinen         Suomi       1807 

 

Täydelliset tulokset ja valokuvia Usicin sivuilla:  

https://www.usic-sports.org/bowling 

  

 


