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Tammikuun jäsenkirje (31.1.2023) 

Uusi vuosi on alkanut, mutta keilailukausi on nyt puolivälissä.  
 

Helmikuun tapahtumia: 

• la 4.2. klo 11–15 Keilaajattaret kouluttautuu 3 Kaupissa Tampereella 
• su 5.2. klo 12.00 naisten erikoiserä Kupittaalla, ystävyysottelu Turku-Raisio 
• to 9.2. klo 18.30 Firmaliiga Kupittaa 
• la 11.2. klo 11 valtakunnansarjat: S1 Tammisaari, S2 Rauma 
• to 16.2. klo 10.00 L-R Veteraanibaker Raisio 
• to 16.2. klo 18.30 Firmaliiga Kupittaa 
• la 25.2. klo 11 valtakunnansarjat: S1 Tixi Bowling, S2 Kupittaa 

SaTuRa-hallina on Raisio ajalla 30.1.–5.3. Keilaajattaret ja Rookies on Tour-osakilpailu on Eurajoella 16.1.–
26.2. ja Kupittaalla 26.1.–19.2. 
 
Jäsenosio 

Vielä on muutamalla maksuja rästissä, joten hoidathan laskusi maksamisen. Helmikuun aikana laskutetaan 
ratamaksut ja kenkävuokrat syyskauden osalta niiden junnujen vanhemmilta, jotka keilaavat jälkikasvunsa 
kanssa samaan aikaan. 
 

TuWe Ranking IV 

Erikoiskisana oli Keilakerhon turnaus, jossa olosuhteena oli 42 jalkaa ja 21,43 ml öljyä. Osallistujia oli MAB-
sarjassa seitsemän, joista kuusi heitti selvästi yli oman keskiarvonsa. CD-sarjassa osallistujia oli 11, joista 
puhtaana kuusi heitti yli oman  keskiarvonsa. Rankingin sääntöjen mukaan keilaaja pysyy koko kauden siinä 
sarjassa, jossa hän on ensimmäistä osakilpailuaan heittäessään. Näin tammikuun luokkamuutokset eivät 
muuta keilaajan sarjaa. 

MAB-sarjan voittoon keilasi Alexander Lindstedt keskiarvolla 203.00. Jori Kaijanen keskiarvolla 197.17 tuli 
toiseksi. CD-sarjan ylivoimainen voittaja oli Topi Myllymäki keskiarvolla 193.17, toiseksi tuli Marja Hongisto 
(176.00) ja kolmas oli Markku Fredrikson (175.17). 

Yhteistuloksissa MAB-sarjaa johtaa Jori Kaijanen, toisena Jari Rantanen ja kolmantena Erkki Wiik. CD-sarjan 
viisi parasta ovat Marja Hongisto, Markku Fredrikson, Jouni Teppo, Päivi Huoponen ja Martti Uuttu. Kaikki 
tulokset ovat nähtävissä seuran kotisivuilla kohdassa TuWe Ranking. 

Seuraava osakilpailu on sunnuntaina 5.3. klo 12.00 Kupittaalla ÅIFK:n erikoiskisan yhteydessä. Syynä 
sunnuntain erään on se, että lauantaina olisi ollut vain 12 pelipaikkaa! Ilmoittautumislista on jo Kupittaan 
ilmoitustaululla, mutta ilmoittautua voi myös minulle tekstarilla (0500 320 842). Viidennen osakilpailun 
jälkeen osa pystyy jo poistamaan huonoimman tuloksensa, joten yhteistuloslista voi muuttua melkoisesti! 

 
Kilpailuosio 
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Ensi sunnuntaina 5.2. klo 12.00 Kupittaalla on Keilaajattaret on Tourin Kupittaan osakilpailun naisten erä ja 
samalla on mahdollisuus osallistua Turku – Raisio ystävyysotteluun. Naisten erän paras tasoituksellinen tulos 
palkitaan. Samoin palkitaan paras tuwetar pienellä muistamisella! 
 
Perinteinen, vuosittainen seuraottelu Veljet - TuWe keilattiin torstaina 19.1. Talin keilahallissa Helsingissä. 
Kuusihenkisin joukkuein pelattu ottelu päättyi tuwelaisten voittoon puhtain pistein 6320–6255 ja 
tasoituksellinen tulos oli 7244–7035. 
 
Ottelun paras puhtaalla tuloksella 1162 oli Veljien Magnus Lönnroth ja tasoituksellisella tuloksella 1271 
William Braithwaite. TuWen paras oli Harri Kaiskola (1107 ja 1257). Joukkueessa keilasivat Harrin lisäksi Jari 
Rantanen, Kimmo Turtiainen, Erkki Wiik, Pertti Ojala ja Jori Kaijanen. 

Valtakunnansarjojen tulokset tammikuussa: 
 

M3 (neljäs kierros) 
Pelipaikka: Tali 
Voitot/pelit: 1/5 
Kierrossijoitus: 5. 
Lohkosijoitus: 4. (9/20) 
Paras tuwelainen: Alexander Lindstedt, 204.80 
Muut osallistujat: Jari Rantanen, Ari Vihersaari, Topi Myllymäki, Pertti Ojala 
 
N1 (neljäs kierros) 
Pelipaikka: Kupittaa 
Voitot/pelit: 3/5 
Kierrossijoitus: 3. 
Lohkosijoitus: 3. (12/20) 
Paras tuwelainen: Merja Teppo, 190.60 
Muut osallistujat: Elina Wiik, Marja Hongisto 
 
Länsi-Rannikon Veteraanibakerin viides osakilpailu keilattiin Aninkaisissa ja TurWei oli kierroksen paras 
joukkue. Kunniamaininnan ansaitsee joukkueen viides sarja, jonka tulos puhtaana oli 235! Kokonaiskilpailussa 
sijoitus on kuudes. Joukkueessa keilasivat Anja Rainisalo, Päivi Huoponen ja Pekka Kaukonen.  
 
Ensimmäistä kertaa seuran historiassa osallistutaan kevätkaudella Kupittaan Firmaliigaan joukkueella Weike. 
Firmaliigaa keilataan joka toinen torstai 2.2. alkaen. Joukkueita kevätkaudella on mukana kymmenen ja 
jokaista joukkuetta vastaan keilataan kerran. Joukkueessa on kolme keilaajaa ja kisa heitetään bakerina, eli 
jokainen heittää samaa sarjaa ruutu kerrallaan. Firmaliigaan osallistuvan keilaajan ei tarvitse olla 
rekisteröitynyt! Ensimmäinen peli Weikellä on kuitenkin poikkeuksellisesti vasta to 9.2. 
 
SM-kisat keilataan kevään kuluessa: 

- veteraanit Lappeenrannassa 6.2.-12.3.2023 
- seniorit Tapiolassa 20.2.-2.4.2023 
- nuoret ja juniorit Raumalla  11.4.-30.4.2023 
- naiset ja miehet Talissa 17.4.-21.5.2023  

 

Valmennusosio 
 

Aikuisten pitkä kurssi jatkuu torstaisin klo 18.30–19.30. Sitä vetää tuttuun tapaan Keijo Wilen. Kurssilla on 
vielä tilaa, jos olet halukas osallistumaan, niin ilmoittaudu Marjalle.  
 
Tampereella Kaupin keilahallissa on ensi lauantaina 4.2. Keilaajattarien valmennuspäivä, jonka vetäjänä on 
Piritta Kantola. Seuraava vastaava tapahtuma on su 2.4. Talissa, jos tuo Tampereen päivä ei sovi! Talissa on 
myös naisten SM-kisat huhti-toukokuussa. 
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Kuortaneen tulevia valmennustapahtumia: 

- perusvalmentajakurssi, ilmoittaudu viimeistään 6.2. mennessä 
- 17.-19.2.2023 Kilpakeilaajan pelitaitoleiri 
- 3.-5.3.2023 Training Camp 10–15-vuotiaille junioreille 
- 21. -23.4.2023 Suoritustekniikka ja paikkaaminen 

 

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.  
 

Junnujen kaupunkiottelu Turku-Salo-Raisio kuusihenkisin joukkuein keilataan la 4.2. Salon keilahallissa. 
 
FYR:n (Finnish Youth Ranking) neljäs osakilpailu oli Joensuussa 21.-22.1.2023. Kilpailun yhteydessä oli myös 
Junnu Tourin 20-vuotisjuhlatapahtuma. Tälle kaudelle Rookiesta Pro-sarjaan siirtynyt Topi Myllymäki keilasi 
hienosti kovassa seurassa ja oli alkukilpailun 28. keskiarvolla 196.50. Seuraava ja viimeinen osakilpailu on 
Seinäjoella 25.–26.3. 
 

Yleinen osio 

Tervetuloa seuraan uusi jäsenemme Aaron! 

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. 

TuWe Keilailun Facebook-sivut on muutettu ryhmäsivuksi ja vanhoja sivuja ei enää päivitetä.  

 

Hyvää talven jatkoa! 

Marja 

http://www.turunweikot.fi/keilailu
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