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Huhtikuun jäsenkirje (30.4.2022)
Huhtikuun tärkein asia oli oma erikoiskisamme 100 % Open. Kisa on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja
voittaja tiedetään viikon päästä perjantaina.
Huhtikuussa saatiin myös päätökseen Tuwe Ranking ja FYR sekä Turun sarjaa keilattiin kaksi kierrosta, joten
aika tapahtumarikas kuukausi on takana.
Toukokuussa on seuran mestaruuskisat hallimestaruuskisojen yhteydessä, kaksi kierrosta
valtakunnansarjapelejä ja Turun sarja sekä sen finaalit.

Toukokuun tapahtumia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pe 6.5. klo 16.30 100 % Openin finaali
la 7.5. valtakunnansarjat: M3 Vaasa, M4 Kupittaa, N1 Kupittaa
vk 19 (10.–12.5.) viimeiset harjoitukset
ti 10.5. Unelmien liikuntapäivä Kupittaan urheiluhallin ympäristössä
to 12.5. klo 16.30 seuramestaruuden yhteiserä Kupittaalla
su 22.5. Turun sarjat ja finaalit
to 26.5. Idols & Future Stars Kauppi Tampere
la 28.5. valtakunnansarjat: M3 Kupittaa, M4 Salo, N1 Lahti
su 29.5. valtakunnansarjat: M3 Kupittaa

SaTuRassa on yhteiskierros vielä 15.5. asti.

Jäsenasiat
Seuran mestaruuksista kisataan Kupittaan hallimestaruuskisojen yhteydessä ajalla 5.–29.5.
Yhteiserä on to 12.5. klo 16.30. Jos ei osallistu tähän yhteiserään, niin seuramestaruussuoritukseksi lasketaan
hallimestaruuskisa-aikana heitetty ensimmäinen kisa. Eli hallimestaruutta voi heittää ennen tuota yhteiserää
montakin kertaa.
Ilmoittaudu yhteiserään viimeistään su 8.5., joko kirjoittamalla nimesi Kupittaan ilmoitustaulun listaan tai
tekstarilla Marjalle (0500 320 842).
Mestaruuksista kisataan seuraavissa luokissa:
- miehet MAB
- miehet CD
- naiset
- juniorit ja nuoret (tytöt saavat 8 pistettä/sarja)
Tiistaina 10.5. järjestetään Kupittaan urheiluhallissa ja ympäristössä Unelmien liikuntapäivä, jossa TuWe
Keilailullakin on oma osastonsa. Päivällä tapahtumassa vierailevat koululuokat ja illalla on perheiden yhteinen
aika.
Jos sinua kiinnostaa hankkia uusi keilakassi, jossa on nimesi ja haluamasi kuva, ole yhteydessä Jonna Saariseen
(puh 040 564 6474).
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TuWe Ranking
Tämän kauden TuWe Ranking on saatu päätökseen. Osakilpailuja oli seitsemän, joista lopullisissa
yhteistuloksissa otettiin huomioon neljän parhaan kilpailun tulokset.
Tälle kaudelle muodostettiin kaksi sarjaa. MAB-luokkalaiset keilasivat ilman tasoituksia ja osakilpailussa
palkittiin kaksi parasta. CD-luokkalaiset keilasivat keskiarvotasoituksin 100–165/60 % ja kolme parasta
palkittiin joka osakilpailussa. Aikaisemmin kaikki keilasivat samassa sarjassa ja käytössä oli
keskiarvotasoitukset 100–190/60 %.
Myös pistelaskusysteemiin tehtiin muutos. Aikaisemmin kaadetut keilat ratkaisivat sijoituksen, mutta nyt
otettiin käyttöön osakilpailussa heitetty keskiarvo. Tämä muutos johtui siitä, että erikoiskilpailussa heitettävät
sarjamäärät eivät välttämättä ole enää perinteistä kuutta sarjaa.
Huhtikuussa oli kaksi Rankingin viimeistä osakilpailua. Kuudes osakilpailu keilattiin oman erikoiskisamme, 100
% Openin yhteydessä. Kisan keli osoittautui osalle keilaajia helpoksi, mutta osalle aika haastavaksi. Oman
keskiarvonsa yli pystyi 21 keilaajasta heittämään vain seitsemän.
MAB-sarjassa oli kaksi ylitse muiden. Voittaja oli Jori Kaijanen keskiarvolla 194,67 ja toiseksi keilasi Erkki Wiik,
keskiarvo 188,00. CD-sarjan voitti Topi Myllymäki keskiarvolla 182,67 ja toiseksi tuli Elina Wiik keskiarvolla
177,00. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella kolmen parhaan joukkoon keilasi Jesse Fredrikson keskiarvolla
170,50.
Seitsemännen osakilpailun MAB-sarjassa voitti Jori Kaijanen tuloksella 204,00 ja toinen oli Pertti Ojala,
194,67. CD-luokassa voiton otti Topi Myllymäki tuloksella 190,67 ja toisena oli Henri Myllymäki, 176,83.
Kolmanneksi keilasi Anja Rainisalo tuloksella 174,67.
Yhteistuloksissa MAB-sarjan kolmen kärki on Jori Kaijanen, Pertti Ojala ja Erkki Wiik. Jonna Saarinen hävisi
vain kaksi pistettä Erkille! CD-sarjassa viiden kärki on Topi Myllymäki, Marja Hongisto, Päivi Huoponen, Elina
Wiik ja Kauko Ilmanen.
Rankingin kaikkien osakilpailuiden tulokset ja yhteistulokset löytyvät kotisivuilta kohdasta TuWe Ranking.
Siellä on myös edellisten kausien tulokset vuodesta 2016 lähtien.
Onnittelut kaikille kauden aikana hienoja tuloksia tehneille ja kiitokset kaikille Rankingiin osallistuneille 29
keilaajalle!

100 % Open
Oma erikoiskisamme alkoi 31.3. ja viimeinen alkukilpailun kisaerä oli tänään Vapun aattona. Alkukilpailussa
keilattiin 3+3 sarjaa amerikkalaisittain, keskiarvotasoituksin 200–100/100 %. Rataolosuhde oli 38 jalkaa ja
23,77 ml öljyä. Kahtena edellisenä vuonna kisaamme ei koronan takia pystytty järjestämään.
Kisaamme otti osaa 116 keilaajaa ja suorituksia tuli 235 (vuonna 2019 osallistujia oli 106 ja 226 suoritusta).
Finaalirajaksi muodostui 1303. Neljän sarjan tulokset olivat 2543 ja 2535.
Perjantaina 6.5.2022 keilattavaan finaaliin selviytyi 16 parasta ja lisäksi kaksi parasta 3+3+3+3 sarjan
tasoituksellista tulosta. Finalistien joukossa on seitsemän tuwelaista: Topi, Henri, Maarit, Ida, Anja, Marja ja
Päivi. Onnea kaikille finaaliin!
Erityinen kiitos kaikille valvojille. Meillä oli yhteensä 28 kisaerää ja jokaiseen saatiin valvoja!

Kilpailuosio
Tämän kauden SM-kisoista on tullut tähän mennessä yksi mitali. Topi Myllymäki keilasi junioreiden SM-
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kisoissa nuorempien poikien ikäkausipronssia. Onnittelut Topille!
Huhtikuussa saatiin vihdoin SKL:n naisvaliokunnan järjestämän Keilaajattaret on Tourin lopulliset tulokset.
Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta tuwelaisista naisista pisteille pääsivät A-sarjassa Jonna Saarinen
(sijoitus 10.), osallistujia oli 21. B-sarjassa pisteille pääsivät Marja Hongisto (sijoitus 1.), Päivi Huoponen (10.),
Merja Teppo (23.) ja Anja Rainisalo (29.). Osallistujia oli tässä sarjassa yhteensä 39.
Tourin finaali ja naisten yhteinen päivä pidetään Kuopiossa la 11.6. Jos haluat osallistua naisten päivään, niin
ole yhteydessä Marjaan. Elokuun lopulla 27.–28.8. on naisten yhteinen valmennusleiri Kuortaneella. Laita
päivämäärä jo kalenteriisi ylös!
TKL:n Maraton-kilpailun ja Naisten Rankingin finaali on Kupittaalla pe 3.6. klo 16.30.

Junnuosio
Junnuharjoitukset loppuvat toukokuun toisella viikolla (edellisessä jäsenkirjeessä oli väärä ajankohta).
Kesäharjoitukset ovat toukokuussa tiistaisin klo 18.30–19.30 ja ne alkavat heti normaalien harjoitusten
päätyttyä. Kesäkuusta alkaen harjoitusaika on klo 18–19. (keilahalli menee kiinni klo 19.00). Juhannuksen
molemmin puolin keilahalli on kiinni viikon (eli viikot 25–26). Kesäharjoitukset päättyvät 9.8., kun normaalit
vakiovuorot alkavat kesätauon jälkeen. Jos haluat käydä kesäharjoituksissa, kerro siitä Marjalle tai Kaukolle
harjoituksissa.
Junnujen kesäleiri on Kupittaalla 7.–9.6. päiväleirinä. Leirin tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
tiedotetaan myöhemmin.
Helatorstaina 26.5. on Tampereella Kaupin keilahallissa SKL:n järjestämä Idols & Future Stars keilailutapahtuma. Junnu voi haastaa idolinsa kanssaan keilaamaan. Idoli voi olla joku maajoukkuekeilaaja,
valmentaja, isä, äiti jne. Lisätietoja harjoituksissa!
FYR:ssä keilattiin huhtikuussa viimeinen eli viides osakilpailu Kaupissa. Topi Myllymäki jatkoi hienoa
keilaamista ja sijoittui kisassa neljänneksi. Hän oli kauden jokaisessa osakilpailussa neljän parhaan joukossa.
Rookien yhteispisteissä hän sijoittui toiseksi ja pääsee Lahdessa su 5.6. pelattavaan Grande Finaleen.
Kuortaneella on kaksikätisten leiri la-su 18.–19.6. Jos jollakin kaksikätisellä junnukeilaajalla on kiinnostusta
lähteä leirille, niin kerro siitä harjoituksissa. Leiri on TuWen junnulle ilmainen.

Yleinen osio
Päivitän ajankohtaiset asiat TuWe Keilailun kotisivujen etusivulle, mistä ne ovat helppo tarkistaa.
(http://www.turunweikot.fi/keilailu.) Laittakaa tuo kännykkään pikakuvakkeena, niin silloin saatte
nopsasti yhdellä painalluksella tarkistettua asioita ja haettua yhteystietoja.
Myös Facebookissa on keilailu-uutisia.

Hyvää Wappua!
Marja
Ps. Jäsenkirje on myös luettavissa kotisivulla olevasta linkistä.

