
7.12.2016 Käytiin Rauhalahdessa perinteeksi muodostunut seuraottelu Varkauden WBT 
kanssa. Tällä kertaa Veljmiehet oli tyly isäntä ja korjasi reilun n 600 pisteen voiton lukemin 
9594-8914.Samalla WPT:n hallussa ollut kiertopalkinto jäi Kuopioon Veljmiesten haltuun 
odottamaan seurojen seuraavaa kohtaamista.  Veljmiesten paras oli Markku Nikulainen ja 
WPT:n Antti Hakkarainen.  
Markku Nikuilainen nousi tuloksellaan sijalle 11 Tinojen alkukilpailulistalla ja Helge 
Kolehmainen juuri tämänhetkiseen karsintarajaan sijalle 18. Tinat jatkuvat vielä ensi 
vuoden ensimmäiselle viikolle. Alla seuraottelun tulokset ja alkutunnelmia. Tinojen tuloksiin 
RB sivuilla. Kiitokset vieraille käynnistä. 
 

 

 

 
 
 
 
 
26.11.2016. RB:ssa käytiin tänään Ysisata Mainarit Veljmiehet seuraottelu kuusimiehisin 
joukkuein Tinojen merkeissä. Tällä kertaa Ysisata vei voiton liki kahdensadan pisteen 
marginaalilla ennen kakkoseksi keilannutta Mainareita. Veljmiehet jätettiin tänään 
kolmossijalle. 
Mainareiden Ari Jehkinen keilasipäivän parhaan puhtaan tuloksen keskiarvolla 
210/6sarjaa. Tasaisen voittajajoukkue Ysisadan paras oli Raimo Laitinen. 
Veljmiehistä Juha Heiskanen oli paras, Lauri Leppänen toinen 4 pistettä Juhasta 
jääneenä. Miikka Törhönen vei kolmossijan puolestaan neljä pistettä Laurin jälkeen. 
Vieressä tuloksia ja muutama kuva joissa seurojen parhaat oikealla tuloksista. Kiitos 
vierailijoille yhteistyöstä.Seuraava vastavierailu Leppävirralle Mainareiden vieraaksi 
tehdään 4.1.2017 kuusimiehisellä jouukueella. Ilmoittaudu nimenhuutoon. 



 

 

 

 
 
28.10.2016. Sangen maltillisesti aloitti Veljmiesten viisimiehinen joukkue kauden 
2016/17 seuraottelusarjan Varkauden Keilahallissa paikallisen Ysisadan vieraana. 
Aivan täyttä "ykkösnyrkkiä"  ei muiden kiireiden vuoksi saatu tällä kertaa jalkeille.  
Niinpä Ysisata korjasi selkeän voiton lukemin 6325-6037. 
Veljmiesten paras oli Harri Korkka puhtaalla 206 pisteen keskiarvolla. Isäntien 
ykkönen Samu Kiiski takoi tauluun kuuteen sarjaan lukemat 1315 , (ka 219) ollen 
tuloksellaan illan paras keilaaja. 
Pelin jälkeen juotiin yhdessä pullakahvit hyvässä hengessä . Revanssi nähdään 
varmaankin Kuopiossa Tinojen aikoihin. 



 

 

 

 

 

 

 

8.2.2016. Tänään käytiin January open erikoisiskilpailun merkeissä peräti kymmenmiehinen  

hyvätasoinen seuraottelu Nousua vastaan. Kamppailu päättyi Veljmiesten selvään voittoon lukemin 

12783-11904. Päivän ylivoimaisesti parhaan tasoituksellisen tuloksen keilasi Veljmiesten Vesa 

Rytkönen ja ampaisi samalla viimeistä viikkoa keilattavan erikoiskilpailun kärkipaikalle lukemin 

1409/6sr. Myös Markku Koistinen hätyytteli pariin otteeseen kolmensadan pisteen rajaa 10 ja 11 

kaadon sarjoillaan sijoittuen seuraottelussa toiseksi. Nousun paras oli Juha Keinänen. Kiitos 

isännille ja kaikille osallistuneille. Seurojenvälistä yhteistoimintaa parhaimmillaan... 

 



 

 

29.12.2015 Veljmiesten ja Nousun välinen joukkuepeli keilattiin RB:ssa tulevan 
vuodenvaihteen fiiliksissä.. Hyvässä seuraotteluhengessä edennyt ottelu päättyi lopulta 
isäntien eduksi luvuin 8978-8807. Numerot eivät kuitenkaan vastustajan kilpailumieltä 
vieneet, vaan hyvää seurojen välistä perinnettä aiotaan jatkaa vuoroin vieraissa 
periaatteella. Alla tuloksia ja satunnaisia otoksia tunnelmista. Kiitos osallistujille ja Hyvää 
Uutta Vuotta 2016.

 



22.12.2015. Seuraottelukooste Vesileppis Bowling 

19.12.2015. Tänään käytiin WBT:n vieraana Varkaudessa seuraottelun merkeissä. Isännät voittivat 

7- miehisen joukkuepelin (kuten reilua viikkoa aiemmin RB:ssäkin)) lukemin 7958-7842. 

Joukkueiden parhaat tänään olivat Erkki Tuomainen WPT ja Antti Antikainen Veljmiehet.  

 

 



15.12.2015 Käytiin Rauhaladessa Veljmiehet vs Mainarit ja Veljmiehet vs Ysisata 
seuraottelu Tinojen merkeissä. Mainarit voittivat ensin mainitun seitsenmiehisen pelin 
pistein 8440-8174. Toisessa kuusimiehisessä pelissä Veljmiehet oli tällä kertaa parempi 
luvuin 7078-6924. Joukkueiden parhaat olivat Onni Riikonen (Mainarit) Timo Koivula 
(Ysisata) ja Risto Kyttä (Veljmiehet).Kiitokset osallistujille...vuoroin vieraillaan. 
Kuvaakooste peli-illalta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.12.2015. Tänään keilattiin RB:ssä Kuopiossa seuraottelu Veljmiehet vastaan WBT. 
Varkautelaiset veivät tällä kertaa voiton luvuin 9329-9289. Ottelussa piti olla mukana myös 
PeBo iisalmesta, mutta he joutuivat siirtämään tuloaan myöhemmäksi otteluruuhkan 
vuoksi. Seurojen parhaat Jorma Peiponen ja Ossi Salminen palkittiin kahvipaketeilla. 
Kiitokset osallistujille ja onnittelut voittajille. Kuvassa tulokset pienin korjauksin. 

 

  
7.11.2015 Lauantaina käytiin Varkaudessa neljän joukkueen nelimiehinen seuraottelu 
eurooppalaisella pelitavalla kaksi miestä radallaan. Ysisata toimi hyvänä isäntänä ja jäi 
tiukassa väänössä neljänneksi 10 pistettä pronssille keilanneen Veljmiesten jälkeen. 
Voiton vei Joensuun joukkue ja hyvänä kakkosena oli ST Michel. Veljmiesten paras oli 
Sami Päiväniemi keskiarvolla 203,5. Hannu Johanson, Markku Nikulainen ja Raimo 
Strömberg olivat myös joukkueessamme. 

 

 


