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Syyskuun jäsenkirje (2.10.2022) 

Keilailukausi on lähtenyt mukavasti käyntiin. Korona ei enää vaikuta keilailun joukkuepeleihin ja Turun 
sarjatkin miesten osalta keilataan jälleen neljällä keilaajalla. TuWella on nyt joukkueet kaikissa sarjoissa: 
miesten mestaruussarja, ykkönen ja kakkonen ja naisten mestaruussarja.               

Seuran vuosikokouksen ajankohtaa ei ole vielä päätetty, mutta sääntöjen mukaan se on pidettävä 
lokakuun loppuun mennessä. Kokouskutsu tulee sähköpostitse myöhemmin.   

Lokakuun tapahtumia: 
• la 1.10. klo 11 valtakunnansarjat: M3 Tali, N1 Tali 
• la 8.10. klo 11 valtakunnansarjat: S1 Tapiola, S2 Eura 
• su 9.10. klo 12 TuWe Ranking I osakilpailu Kupittaalla 
• ke 12.10. keilapallojen Testipäivä Kupittaalla 
• su 16.10. naisten Turku-Rauma ystävyysottelu Kupittaalla 
• su 16.10. junnujen kaupunkiottelu Turku-Raisio-Salo Raisiossa 
• to 20.10. L-R Veteraani Baker Raisiossa 
• la 22.10. valtakunnansarjat: M3 Salo, N1 Eura 
• su 30.10. Turun sarjat 

 
SaTuRassa alkaa yhteiskierros 3.10.2022. Kilpailuilmoitusta ei ole vielä julkaistu! 
 
Jäsenosio 

Rahastonhoitaja laskuttaa loka-marraskuun vaihteessa jäsen-, rekisteröinti- ja toimintamaksut. 
Samassa yhteydessä laskutetaan aikuisten syksyn vakiovuorot. Junnujen harjoitusmaksut laskutetaan 
kaksi kertaa kaudessa. Laskun voi maksaa myös osissa. 

Pääseuramme eli Turun Weikot ry täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Juhlatilaisuus seuran aktiiveille 
järjestettiin viime perjantaina Mikonkadun kerhohuoneistossa. Tilaisuudessa jaettiin stipendejä ja 
keilailun junnustipendin sai Topi Myllymäki ja toimitsijastipendin Pertti Ojala. Pääseuran hopeisen 
ansiomerkin sai Marja Hongisto. Pääseuralla voi olla yhtä aikaa viisi kunniajäsentä. Yksi kunniajäsenistä 
on Jorma Rantanen, joka kukitettiin tilaisuudessa. Lämpimät onnittelut kaikille palkituille! 
 

TuWe Ranking  
 

TuWe Ranking uudistettiin viime kaudelle. Aikaisemmin kaikki heittivät samassa sarjassa keskiarvotasoituksin. 
Nyt kisassa on kaksi sarjaa. MAB-luokassa ei ole tasoituksia. CD-luokassa on käytössä tasoitustaulukko 100–
165/60 %. Tällä muutoksella pyrittiin saamaan kisasta oikeudenmukaisempi ja myös junioreita ja aloittelijoita 
paremmin palveleva tapahtuma. 
 

Paremmuusjärjestys määräytyy nyt keilaajan kisassa heittämän keskiarvon mukaan. Koska eri erikoiskisoissa 
sarjamäärät voivat vaihdella kolmesta kahdeksaan, niin tällä systeemillä saadaan kilpailut keskenään 
vertailukelpoisiksi. Lopullisissa tuloksissa seitsemästä osakilpailusta otetaan huomioon vain neljän parhaan 
tulos! 
 

Ensimmäinen osakilpailu on su 9.10. klo 12 Kupittaalla. Ilmoittaudu ilmoitustaululla olevaan listaan tai 
tekstarilla Marjalle (0500 320 842) viimeistään tiistaina klo 19 mennessä. Toisen osakilpailun päivämäärä (la 
29.10.) täytyy muuttaa, koska silloin ei ole ratoja vapaana. Uusi päivämäärä tiedotetaan, kun se on selvillä.  
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Kilpailuosio 

TKL Cupissa meillä oli kolme joukkuetta. Paras joukkueemme, TuWe 3, pääsi neljännelle kierrokselle asti. 
TuWe 3:ssa keilasivat Harri Kaiskola, Alexander Lindstedt, Päivi Huoponen, Ida Böckerman ja Marja 
Hongisto. Henkilökohtaisissa tuloksissa paras tuwelainen oli kolmosjoukkueen Päivi Huoponen keskiarvolla 
184.00.  

Valtakunnansarjojen tulokset: 
 

S1 (ensimmäinen kierros) 
Pelipaikka: Kupittaa 
Voitot/pelit: 1/5 
Kierrossijoitus: 5. 
Lohkosijoitus: 5. (1/5) 
Paras tuwelainen ja paras kierroksen pelaaja: Ari Vihersaari, 213.75 
Muut osallistujat: Pertti Ojala, Erkki Wiik, Jari Rantanen, Harri Kaiskola 
 
S2 (ensimmäinen kierros) 
Pelipaikka: Raisio 
Voitot/pelit (kaksoiskierros): 1/6 
Kierrossijoitus: 4. 
Lohkosijoitus: 4. (1/6) 
Paras tuwelainen: Marja Hongisto, 180.33 
Muut osallistujat: Jouni Teppo, Keijo Wilen, Pekka Kaukonen, Kimmo Turtiainen 
 
M3 (ensimmäinen kierros) 
Pelipaikka: Tali 
Voitot/pelit: 2/5 
Kierrossijoitus: 5. 
Lohkosijoitus: 5. (2/5) 
Paras tuwelainen: Jari Rantanen, 183.60 
Muut osallistujat: Erkki Wiik, Alexander Lindstedt, Topi Myllymäki, Pertti Ojala 
 
N1 (ensimmäinen kierros) 
Pelipaikka: Tali 
Voitot/pelit: 3/5 
Kierrossijoitus: 2. 
Lohkosijoitus: 2. (3/5) 
Paras tuwelainen: Jonna Saarinen, 186.40 
Muut osallistujat: Marja Hongisto, Elina Wiik 
 
Kupittaan kesäkisan finaaliin selviytyi kolme tuwelaista. Finaalin ensimmäisestä osiosta kaikki kolme selvisivät 
seuraavalle kierrokselle kahdeksan parhaan joukkoon. Lopullisissa tuloksissa paras heistä oli Topi Myllymäki 
viides, Päivi Huoponen seitsemäs ja Marja Hongisto kahdeksas. 
 
Keilaajattaret on Tour on viime kaudella perustettu naisten oma kilpailukiertue, jossa on sekä A- että B-
ryhmät keskiarvon mukaan. Kaudelle 2022–2023 Tour-työryhmä perusti uuden Rookies on Tour -
kilpailukiertueen, joka on tarkoitettu pelaajille, jotka ovat rekisteröityneet SKL:n jäseniksi 1.7.2020 tai sen 
jälkeen ja joiden keskiarvo on alle 175,00. Osakilpailuja on Länsirannikolla yhteensä viisi ja ne ovat 
molemmissa sarjoissa samat. Porin osakilpailu on jo käynnissä ja loppuu 5.11. Sitten on vuorossa Raisio 
marraskuussa. Muut osakilpailut ovat Eurajoella, Kupittaalla ja Hanhivaarassa. 

Valmennusosio 
 

Aikuisten pitkä kurssi on torstaisin klo 18.30–19.30. Sitä vetää tuttuun tapaan Keijo Wilen. Kurssilla on vielä 
tilaa, jos olet halukas osallistumaan, niin ilmoittaudu Marjalle.  
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Valtakunnallinen Keilaajattarien leiri järjestettiin elokuun lopussa Kuortaneella Piritta Kantolan vetämänä. 
Leirin seitsemästä osallistujasta Turusta oli viisi ja näistä kolme tuwettaria, Jonna, Päivi ja Marja. TKL järjesti 
yhteismatkan turkulaisille pientä korvaista vastaan. 
 

Junnuosio 

Junnujen vanhemmilla on mahdollisuus keilata samaan aikaan jälkikasvunsa kanssa. Lisäksi on mahdollista 
saada myös ohjausta, jos haluaa. Kertamaksu on 7,50 € ja keilakengät 2 €. Tässä on mahdollisuus aloittaa 
yhteinen harrastus koko perheen kanssa. Ota yhteyttä Marjaan, jos kiinnostuit asiasta.  
 

FYR:n (Finnish Youth Ranking) ensimmäinen osakilpailu oli Talissa Helsingissä syyskuun puolivälissä. Viime 
kaudella hyvin Rookie-sarjassa menestynyt Topi Myllymäki siirtyi Pro-sarjaan, vaikka keskiarvonsa mukaan 
hän olisi voinut jatkaa Rookie-sarjassa. FYR:ssä on kaksi sarjaa: Rookie-sarja CD-luokan junnuille ja nuorille 
keskiarvotasoituksin (175–100/70 %) ja Pro-sarja yli 175 keskiarvon  omaaville junnuille ja nuorille ilman 
tasoituksia. Toivottavasti mahdollisimman moni junnu innostuisi kauden mittaan osallistumaan johonkin 
viidestä osakilpailusta. Seuraava osakilpailu onkin Porissa jo ensi viikonloppuna! 

Yleinen osio 

Tervetuloa seuraan uudet jäsenemme Halla ja Noel. 

Kupittaalla on mahdollisuus testata uusia keilapalloja keskiviikkona 12.10. Testipäivän merkeissä. Varaa 
aikasi Sami Konsterilta (puh 0500 698 026). 

Päivitän ajankohtaiset asiat TuWe Keilailun kotisivujen etusivulle, mistä ne ovat helppo tarkistaa. 
(http://www.turunweikot.fi/keilailu.) Suosittelen laittamaan kännykkään tämän osoitteen 
pikakuvakkeena, niin silloin voit nopsasti yhdellä painalluksella tarkistaa asioita ja hakea 
yhteystietoja. 

Myös Facebook-sivuilla on keilailu-uutisia. 

 

Hyvää syksyä jatkoa! 

Marja 

Ps. Jäsenkirje on myös luettavissa kotisivulla olevasta linkistä 

 

http://www.turunweikot.fi/keilailu
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