
Sepot Turnaus oli menestys! 

 

Keski-suomalaisen  keilailun klassikkokilpailu Sepot Turnaus pelattiin helmi-maaliskuussa Jyväskylän 

Keilahallissa. Finaali oli 9.3. iltana. 

Kilpailu oli kaikin puolin upea menestys.  6 viikon aikana  suorituksia merkittiin 404. Jo toisen kerran 

alkukilpailussa oli osio CD-luokkalaisille pienellä palkintosummalla. Tästä ryhmästä oli suorituksia 128. 

Finaaliin selvisi 20 pelaajaa, rajana kohtuullinen 1381. Tällä kertaa oli finalistien joukossa silmiinpistävää 

savolaisten runsas osuus (5), ja heidän lisäksi niukka joukko muualta kuin Keski-Suomesta.  Tampereen 

huippupelaajat eivät osallistuneet, emmekä saa jostain syystä Pohjanmaalta pelaajia tulemaan tänne. 

Myöskään paikalliset veteraanikeilaajat eivät erikoiskilpailua juurikaan heitä vaikka 2 lähtöön oli alennettu 

kilpailumaksu. 

Finaalin I osiossa pelattiin 5 s/am.  Jo ensimmäiset  sarjat näyttivät että vasurit Giantsin Jesse Kallio ja 

Mainareiden mj-mies Joonas Jehkinen karkaavat omille teilleen, tuloksena Jesselle 1258 (yksi sarja 299), ja 

Joonakselle 1244 (yksi sarja 300). Kolmanneksi pelasi Varkauden Ysisadan Kari Hurri (1156), ja paikallisista 

oli hyvin mukana Triplan Sanna Nurminen (1059), Kirin voimakaksikko Tomi Majoinen (1059) ja Harri Koski 

(1056). II  osioon 12 parasta, viimeisenä Kirin Mika Kyyrönen (1028). Pelattiin lisää 3 s. /am.  Siinä Kallio ja 

Jehkinen jatkoivat oma tahtiaan ja heille 8 sarjaan 1981 ja 1969. Hurri sai 1823, ja tasaisemman 

loppuryhmän muodostivat  Koski (1783), Jouni Helminen, SBF (1745) ja Kyyrönen (1722). 

Nämä 6  shoot out –finaaliin. Ensin Jouni Helminen kepitti Kyyrösen ja Kosken tasaisessa pelissä, ja sitten 

toisessa osassa Helminen alkoi näyttää kuntoaan todella ja voitti sarjallaan 289 Hurrin ja Jehkisen. 

Joonaksen peli sortui harmillisiin reikiin ko. sarjassa, tuloksena vain 180. Hurri teki hyvän 258. 

Odotettu finaali Kallio vs. Helminen oli tasainen ja dramaattinen kuten keilailussa niin usein. Jesse teki 7-

10:n ysiruutuun ja Jouni otti viimeisellä heitolla oikean siiven 3:sta keilasta tarvittavat 2 pois. ”Tarvittavat” 

siinä mielessä että Jesse olisi kymppiruudun triplalla päässyt  tasuriin, mutta sai vain paikko-kaadon.  Jouni 

Helmisen pallovalinta finaalissa oli Hammerin  Absolut Flip tai Stormin Byte. 

Kilpailun formaatti on Seppojen mielestä tullut jäädäkseen. Hienosäätöä tullaan tekemään ehkä  

korkeintaan eri  alakilpailujen muodossa. Rataolosuhde oli ideaalinen ja varmasti osaltaan houkutti suuren 

kilpailijamäärän. 

Lopulliset sijoitukset 

1. Joni Helminen, SBF 

2. Jesse kallio, Giants 

3. Joonas Jehkinen, Mainarit 

4. Kari Hurri, Ysisata 

5. Harri Koski, Kiri 

6. Mika Kyyrönen, Kiri 

 

Jouko Mölsä 


