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HBL:n seuroille 

 

Osallistukaa seurana juniorityön tukemiseen ja kehittykää samalla itse! 

Talin Let’s Bowl-juniorivalmennus ja Bowling Oy ovat hankkimassa Talin keilahalliin SPECTO Bowling -
mittauslaitteistoa, joka mittaa keilapallon liikettä eli sijaintia ja nopeutta radalla. SPECTO Bowling on 
suomalaiskeksintö, joka on käytössä mm. PBA:n televisiolähetyksissä tuomassa yksityiskohtaista tietoa 
keilapallon liikkeestä. SPECTOa käytetään ilmaisella mobiilisovelluksella, jolla voi tutkia heiton parametreja 
(Performance), tehdä haastetehtäviä (Challenges) ja pelata erilaisia tehtäviä sisältävää peliä (Worlds). Kuin 
huomaamatta nämä kaikki kehittävät keilailutaitoja ja tuovat mielekkyyttä harjoittelemiseen iästä ja 
taitotasosta riippumatta. 

HBL:n seuroilla on mahdollisuus osallistua Talin SPECTO-laitteiston hankintaan 1.000 € kertaosuuksilla. 
Hankintaosuudella seura saa useita etuja: 

 Seuran jäsenillä on ilmainen SPECTOn käyttöoikeus  * 
 Seuralle ilmainen SPECTOn käyttökoulutustapahtuma, kouluttajana Reija Lundén 
 Seuralle -10% alennus Talin vakiovuoroista ** 
 Seuran vakiovuoro sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan SPECTO-radoille 
 Seuran jäsenille -10% alennus Talin kausikorteista ** 
 Seuran jäsenille -10% alennus Reija Lundénin ja Jarkko Sipilän valmennushinnoista (yksilö- ja 

ryhmävalmennukset) ** 
 Seuralle lisäarvona houkuttelevuus uusien jäsenten hankinnassa, koska seuran jäsenenä pääsee 

nauttimaan mm. em. eduista 

* Ratamaksu maksetaan aina erikseen joko kertamaksuna, kausikortilla tai vakiovuorona. Specto-ratoja on 
6kpl ja maksimi käyttöaika on 1h kerrallaan mikäli muita käyttäjiä jonottaa vuoroaan. Erilliset, erikseen 
maksettavat valmennustapahtumat voivat varata radan/ratoja pidemmäksi aikaa.  

** Alennusehdot ovat voimassa kaksi keilakautta, jonka jälkeen Oy Bowling Ab ja valmentajat pidättävät 
oikeuden alennusehtojen muuttamiseen tai alennuksen päättämiseen. 

Muille käyttäjille SPECTOn käyttö tulee maksamaan 5€/rata/h, jonka lisäksi maksetaan ratamaksu voimassa 
olevilla maksutavoilla. SPECTOn käyttömaksujen tuotto menee Let’s Bowl -junioritoiminnan tukemiseen. 
Hankintaosuuden hankkivat seurat ja yritykset saavat maininnan Let’s Bowl -junioritoiminnan tukemisesta. 

SPECTOsta järjestetään seuroille esittely Tapanilan keilahallilla tiistaina 16.2.2021 klo 19-20,  esittelijöinä 
Reija Lundén ja SPECTOn keksijä Kristian Törnqvist. Esittelyyn on mahdollista osallistua myös etänä Zoomin 
välityksellä, ilmoittautumiset etukäteen Reija Lundénille reijalun@gmail.com niin saa Zoom-linkin. Seuran 
kiinnostus hankintaosuuteen pitää lähettää 15.3.2021 mennessä Kai Virtaselle kai.virtanen@bowling.fi. 

Lisätietoa SPECTOsta ja hankinnasta antavat 
Reija Lundén, reijalun@gmail.com, p. 050 597 5119 
Kai Virtanen, kai.virtanen@bowling.fi, p. 0400 617 555 

Liitteenä esite SPECTO Bowlingista 

 



Tervetuloa mukaan kehittämään keilaajia ja keilailua! 

 

Reija Lundén  Kai Virtanen 
Let’s Bowl  Bowling Oy 

 

 

 

 

 


