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    29.3.2019     

Maaliskuun jäsenkirje 

Aurinko paistaa ja linnut laulavat, taitaa olla kevät! Keilailurintamalla on käynnissä kevään tärkeimmät kisat: 

valtakunnansarjojen huipennukset, SM-kisat ja oma erikoiskisamme 100 % Open. Junnuille on luvassa 

Linnamäki-matka ja kesäleiri. 

Huhtikuun tapahtumia: 
- maanantaisin ja torstaisin 100 % Openin kilpailuerät 
- la 27.4. valtakunnansarjat: M2 Tammisaari, M4 Parainen 
- su 28.4. Varsinais-Suomen Junnu Tourin finaali Hanhivaarassa klo 11.00 

 
SaTuRassa on menossa yhteisjakso kaikissa halleissa 7.4. asti (paitsi ei Kupittaalla). 
 
 

Jäsenasioita 

Kauden päättäjäisten ajankohta on muuttunut päivällä eteenpäin edellisestä kirjeestä. Eli päättäjäiset ovat 

sunnuntaina 26.5. iltapäivällä. Paikka pysyi samana Piikkiön Tulikalliona. Lisäinfoa tulee tapahtumasta 

myöhemmin! 

Jotta päättäjäisissä voidaan jakaa seuran mestaruusmitalit, niin mestaruuskisat on päätetty pitää viikolla 21 

(20.–25.5.) hallimestaruuskisojen yhteydessä. Kisassa heitetään kahdeksan sarjaa: 

- sarjat: A- ja B-miehet (CD-luokat), A- ja B-naiset (D-luokka) 
- hallimestaruuskisojen ensimmäinen suoritus 

- kolmelle parhaalle mitalit joka sarjassa 
 

Junnujen mestaruuskisat ovat 100 % Openin yhteydessä. Mestaruuskisasuoritus on kisan ensimmäinen 
suoritus ja erikoiskisamaksu pitää olla maksettu. 
 

Seurallemme on tarjottu varainhankintana mahdollisuutta osallistua Ruisrockin talkoisiin. Talkootyötä on 
tehtävä kahtena päivänä ja ”palkaksi” saa Ruisrockin kolmen päivän rannekkeen. Jos sinulla tai kaverillasi 
on intoa osallistua, niin laita viestiä tulemaan (Marja, 0500 320 842). Kiitokset niille, jotka ovat jo 
ilmoittautuneet mukaan! 
 

Uuden pelipaidan hankinta on käynnistetty ja toivottavasti syksyllä meillä on hieno, uusi pelipaita. 
Sponsoreita mahtuu vielä mukaan, joten jos tiedät yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan 
toimintaamme, ole yhteydessä Jonnaan (040 564 6474). 
 

TuWe Ranking    
 

Maaliskuussa heitettiin kaksi Rankingin osakilpailua. Kuudennen kisan voitti Jori Kaijanen tuloksella 1161, 
seuraavat sijat menivät junnuille, Oskari Reponen, 1153 ja Mikael Bianciardi, 1141. Osallistujia oli 
ennätykselliset 24. 
 

Viimeisen osakilpailun voitti Harri Kaiskola ylivoimaisesti tuloksella 1301. Tällä tuloksella hän varmisti 
kokonaiskisan voiton. Toiseksi osakilpailussa tuli Mikael Bianciardi, 1235 ja hän varmisti paikan kahdeksan 
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parhaan joukkoon kokonaiskisassa tällä tuloksella. Kolmas oli Jori Kaijanen tuloksella 1214. Osallistujia oli 
18. 
 

Kokonaisrankingin kahdeksan parasta olivat: 
1.  Harri Kaiskola 4882 
2.  Jori Kaijanen 4830 
3.  Jonna Saarinen 4799 
4.  Joonas Reponen 4766 
5.  Jari Rantanen 4746 
6.  Oskari Reponen 4704 
7.  Mikael Bianciardi 4638 
8.  Erkki Wiik  4635 
 

Kauden aikana TuWe Rankingiin otti osaa 28 tuwelaista keilaajaa. Tämä on ennätys kisan historiassa. 
Onnittelut kaikille sijoittuneille! Kaikki tulokset tulevat kotisivuille. 
 

100 % Open 
 

Oma erikoiskisamme 100 % Open alkoi torstaina 21.3. Alun perin kilpailueriä piti olla vain torstaisin 
(miesten SM-kisojen takia). Mutta Sarjojen sarjan loputtua tämän viikon maanantaina, niin maanantai-
iltaan avattiin yksi kilpailulähtö klo 19.45. Paikkoja tässä erässä on 12. Pääsiäismaanantaina halli on suljettu, 
joten silloin ei ole kisalähtöä. 
 

Kaksi viikkoa kisaa on jo takana ja osallistujia on ollut 33 ja suorituksia 37. Turboja on heitetty 12 kappaletta 
(turbo on kuudennen sarjan puhdas tulos). Finaali on perjantaina 17.5. ja sinne pääsee 16 parasta ja lisäksi 
neljä parasta turbotulosta. 
 

Mitä 100 % tarkoittaa? Oman yhden sarjan tasoituksesi saat vähentämällä 200:sta oman keskiarvosi. 
Esimerkiksi jos keskiarvosi on 150, niin 200-150 on 50. Koska sarjoja heitetään kuusi, niin 
kokonaistasoituksesi on 6*50 eli 300. Tämä 300 lisätään sinun puhtaaseen kisatulokseesi. Jos et ole vielä 
heittänyt 24 kilpailusarjaa (käytännössä neljä kisaa), niin sinulla ei ole virallista keskiarvoa ja saat 
maksimitasoituksen 600.  
 

Jos sinä et ole vielä rekisteröitynyt keilaaja, niin nyt kannattaa rekisteröityä! Se maksaa ensilisenssillä vain 
15 euroa ja rekisteröinti on voimassa 30.6.2020 asti. 
 

Kisan läpivienti edellyttää, että joka kisassa on valvoja paikalla. Ilmoitustaululla on lista, johon voi käydä 
laittamassa nimensä sopivan päivän kohdalle. Jos tarvitset uskonvahvistusta siihen, miten valvonta 
hoidetaan, niin ota rohkeasti yhteyttä! 
 

Kilpailutoiminta 

Veteraanien mestaruussarjan viimeinen kierros oli Kupittaalla. Viidestä pelistä tuli yksi voitto. Joukkue oli 

kierroksen viimeinen ja yhteistuloksissa se on myös viimeinen. Tämä tietää putoamista V1-sarjaan ensi 

kaudeksi. Kierroksen tehokkain tuwelainen oli Jari Rantanen keskiarvolla 203.80. Jari oli myös koko kauden 

tehokkain tuwelainen keskiarvolla 192.15.  

V2-sarjan viimeinen peli oli myös Kupittaalla. Viidestä pelistä tuli neljä voittoa ja joukkue oli kierroksen 

kolmas. Joukkueen paras oli Jorma Warinowski keskiarvolla 187.00. Yhteistuloksissa joukkue oli kolmas, 

joten nousuhaaveet kariutuivat. Koko kauden tuloksissa paras tuwelainen oli Anja Rainisalo keskiarvolla 

184.40. 

Seniorit keilasivat myös viimeisen kierroksen maaliskuussa. S1-sarjassa Raisiossa joukkue voitti viidestä 

pelistä kaksi, mutta kokonaistuloksissa joukkue jäi viimeiseksi ja putosi ensi kaudeksi kakkossarjaan. 
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Kierroksen tehokkain oli kuitenkin TuWen Erkki Wiik keskiarvolla 233.33. Kauden kokonaistuloksissa paras 

tuwelainen oli Jouko Hurskainen keskiarvolla 187.11. 

Turun sarjat on saatu päätökseen. Naisten mestaruussarjassa TuWe oli neljäs, miesten ykkössarjassa 

kolmas ja miesten kakkossarjassa viides. 

HUOM. SKL:n Kilpailu- ja sarjavaliokunta on keskiviikkona 27.3.2019 pitämässään kokouksessa todennut 

Dexterin oranssin H1 kantapalan sääntöjen vastaiseksi ja sitä ei saa enää käyttää SKL:n alaisissa kilpailuissa. 

Tärkeää asiaa junnuille! 

Linnanmäki 

Turun Keilailuliitto täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi liitto on päättänyt järjestää 

junnuille kevätretken Linnanmäelle. Retken ajankohta on lauantaina 11.5. Lähtö on Kupittaalta bussilla klo 

9.15. Ensin menemme Tapiolan Keilahalliin katsomaan valtakunnallisen Junnu Tourin finaalia. Sieltä 

jatkamme Linnamäelle, joka avautuu klo 13.00. Kotiin lähdetään klo 19.00 ja Turussa olemme noin klo 

21.00. 

TKL maksaa junnujen ja mukaan lähtevien huoltajien bussimatkan ja junnuille Linnanmäen rannekkeen. 

Linnanmäelle pääsee sisään veloituksetta. Alle 11-vuotiailla pitää olla nimetty huoltaja mukana. Jos bussissa 

on tilaa, niin myös vanhempien junnujen huoltajia voi tulla mukaan. Tämä selviää vasta, kun kaikki 

ilmoittautumiset on tehty. TKL:n puolesta matkassa on mukana ainakin minä ja toiminnanjohtaja Kai 

Hildén. 

Jos junnu haluaa lähteä retkelle mukaan, niin ilmoita siitä minulle joko harjoituksissa tai vastaamalla tähän 

sähköpostiin viimeistään tiistaina 16.4. Olisi mukavaa, jos ilmoittaisitte myös, jos junnu ei lähde mukaan. 

Niin en sitten turhaan kysele harjoituksissa asiasta! 

Bowling Mover –leiri 6.–9.6.2019 

SKL järjestää vuoden tauon jälkeen junnuille Bowling Mower –leirin Talin keilahallissa. Olen menossa leirille 

ohjaajaksi, joten minun kyydissäni pääsee neljä junnua mennen tullen matkustamaan! 

Leirin ohjauksesta vastaavat koulutetut valmentajat Reija Lundénin johdolla. Leirille ovat tervetulleita kaikki 

juniorit aloittelijoista edistyneisiin keilaajiin. Eritasoiset keilaajat huomioidaan harjoittelussa. 

Leirin hinta on 230€ ja se sisältää majoituksen (Talin keilahallissa), ruokailut, keilailut sekä muun liikunnan 

ja Linnanmäki -rannekkeen.  

Leirille mahtuu 30 junnua ja ilmoittautuminen tapahtuu SKL:n kotisivuilla olevan linkin kautta. Jos et löydä 

linkkiä, ole yhteydessä minuun! 

Junnu Tourit 

Valtakunnallisen Junnu Tourin kuudes ja viimeinen osakilpailu oli Salossa Hanhivaarassa. Seurastamme 

kisaan osallistui ennätykselliset seitsemän junnua. Joonas Reponen oli heistä paras tuloksella 1140. Ensi 

kaudeksi Junnu Touria vähän uudistetaan ja toivottavasti se lisää kiinnostusta tähän kisaan. 

Varsinais-Suomen Junnu Tourin toiseksi viimeinen osakilpailu oli Raisiossa. Jos edellisessä kisassa Paraisilla 

oli tulostaso todella alhainen, niin nyt kaadettiin keiloja oikein kunnolla. Vanhemmissa pojissa Mikael 

Bianciardi heitti parituloksen, 1210. Paljon ei hävinnyt kakkoseksi tullut Daniel Averine, tulos 1194. 

Nuoremmissa pojissa kullan nappasi Daniel Pakula tuloksella 984 ja hopealla oli Mikael Oksanen, tulos 862. 

Viimeinen osakilpailu on sunnuntaina Aninkaisissa. 
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Muuta mukavaa 

Suomen Keilailuliiton naistoimikunta järjestää naisten kevättapahtuman Lahden keilahallissa 20.4.2019 klo 
10 alkaen. Ensiksi keilataan Lahden Keilaajien erikoiskilpailun erä klo 10.30, josta kaksi parasta naista 
pääsee suoraan kilpailun finaaliin, joka pelataan sunnuntaina 29.4. klo 16.30. (Osallistuminen kisaan ei ole 
pakollista!) 

Erän jälkeen keilahallin tiloissa voi tutustua paikalla olevien myyjien valikoimiin ja nauttia kevyttä lounasta 
ravintola Patterissa. Lisäksi klo 14 Suomen menestynein naiskeilaaja Krista Pöllänen saapuu luennoimaan. 
Tapahtuma päättyy noin klo 16. Olisiko seuramme naisilla kiinnostusta lähteä viettämään tällaista naisten 
päivää yhdessä? Jos kiinnostuit, laita viestiä tulemaan (0500 320 842). 

TuWe Keilailun kotisivuille http://www.turunweikot.fi/keilailu päivitetään ajankohtaisimmat asiat ja 

uutiset, käy katsomassa ja pysy ajan hermolla. Sieltä pystyt katsomaan hallituksen tekemiä päätöksiä, 

antamaan palautetta, näet tapahtumakalenterin jne. Myös Facebook-sivuilla on keilailu-uutisia. 

 

Mukavaa kevättä! 

Marja 

http://www.turunweikot.fi/keilailu



