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Syyskuun jäsenkirje (30.9.2021) 

Keilailukausi on lähtenyt mukavasti käyntiin. Korona ei enää paljoakaan vaikuta keilailun joukkuepeleihin ja               
yksilökisoihin. Turun sarjan pelit keilataan koko kausi kolmella, mutta sekään ei yksin johdu koronasta. 

Seuran vuosikokous pidetään sunnuntaina 31.10. klo 17 TuWen toimistolla Mikonkadulla. Tarkempi 
ilmoitus tulee myöhemmin, mutta laittakaa päivämäärä jo ylös kalenteriin! 

Lokakuun tapahtumia: 

• pe 1.10. veteraanien yhteismatka SM-kisoihin Järvenpäähän 
• la 9.10. klo 11 valtakunnansarjat: M3 Kupittaa, M4 Rauma, N1 Eura 
• to 14.10. klo 12 valtakunnansarjat: VM Tali, V2 Hanko 
• la 23.10. klo 11 valtakunnansarjat: S2 Eura ja Forssa 
• to 28.10. klo 12 valtakunnansarjat: VM Hutunki, V2 Kupittaa 
• ti 26.10. viimeinen ilmoittautuminen Rankingiin 
• la 30.10. TuWe Ranking II klo 12 Kupittaa 
• la 30.10. FYR Raisiossa (junnujen kisa) 
• su 31.10. Turun sarjat 
• su 31.10. seuran vuosikokous klo 17 Mikonkadulla 

 
SaTuRa-hallina on Salon keilahalli vielä 17. päivään lokakuuta ja sitten on vuorossa Hanhivaara 14.11. asti. 
 
Jäsenosio 

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

Perhekeilailu pyritään järjestämään jälleen Isänpäivänä, eli sunnuntaina 14.11. klo 17–19. Tällä kertaa 
tapahtuman järjestelyt poikkeavat totutusta, koska Turun Keilailuliitto on saanut Suomen Keilailuliitolta 
avustusta Isänpäivätapahtuman järjestämiseksi. 
 

Naiset ovat suunnitelleet omakustanteisen pikkujoulun viettoa marras-joulukuun vaihteessa. Asiasta 
tiedotetaan lisää, kun järjestelyt ovat selvillä. Jos sinulla on ehdotuksia pikkujoulun vietosta, niin laita 
viestiä sähköpostilla. 

TuWe Ranking I 
 

TuWe Ranking uudistettiin tälle kaudelle melkoisesti. 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. 
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Pitkästä aikaa saatiin Kupittaan keilahalli täyteen tuwelaisia keilaajia. Puolitoista vuotta olemme keilanneet  
enemmän tai vähemmän koronarajoitusten kurimuksessa! Rankingiin otti osaa yhteensä 25 tuwelaista, 
kahdeksan MAB-luokkalaista ja 17 CD-luokkalaista. 
 
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! 
 
Naiset juhlivat ensimmäisessä osakilpailussa. Viidestä palkittavasta neljä oli naisia. MAB-luokassa palkitaan 
kaksi parasta ja he olivat Jonna Saarinen (200.75) ja Jessica Perämäki (199.50). CD-luokan voitto meni Markku 
Fredriksonille (190.00), mutta kaksi seuraavaa olivat naisia, Merja Teppo (182.50) ja Marja Hongisto (181.25). 
Onnittelut voittajille! 
 
Rankingille on nyt laitettu kotisivuille oma otsake, jonne tulokset laitetaan. Siellä on myös näkyvissä viiden 
edellisen Rankingin kaikki tulokset. Seuran mestareille on laitettu myös oma kohtansa kotisivuille. 
 
Seuraava osakilpailu on la 30.10. klo 12 Kupittaalla. Kolmannen osakilpailun päivämäärä muuttuu lauantailta 
27.11. seuraavalle lauantaille, eli 4.12. Siirron syynä on senioreiden valtakunnansarjakierros Kupittaalla 27.11. 
 
Kilpailuosio 

TKL Cupissa meillä oli neljä joukkuetta. Tänä vuonna jäimme ilman mitaleita, mutta paras joukkueemme, 
TuWe 4, pääsi kuitenkin neljännelle kierrokselle asti. TuWe 4:ssa keilasivat Jonna Saarinen, Marja Hongisto, 
Pertti Ojala ja Jari Lampinen. Henkilökohtaisissa tuloksissa paras tuwelainen oli nelosjoukkueen Jonna 
Saarinen keskiarvolla 197,50. Ykkösjoukkueen tehokkain oli Topi Myllymäki (179.67), kakkosjoukkueen 
Alexander Lindstedt (192.00) ja kolmosjoukkueen Keijo Wilen (160.00). 

Valtakunnansarjat: S2-sarjassa (Jarin joukkue) Porissa tuli viidestä pelistä 3 voittoa ja 2 tappiota. Joukkue on 
kolmantena. Lohkoa johtaa Ke-Ka-53 Porista. Paras tuwelainen oli Erkki Wiik keskiarvolla 186.60. 
Joukkueessa keilasivat myös Jori Kaijanen, Pertti Ojala ja Jari Rantanen. 

Kupittaalla (Pekan joukkue) tuli kuudesta pelistä yksi voitto ja viisi tappiota. Lohkossa on vain neljä 
joukkuetta, joten siinä keilataan kaksoiskierros. Joukkue on lohkossaan viimeisenä. Paras tuwelainen oli 
Pekka Kaukonen keskiarvolla 171.40. Joukkueen muut pelaajat olivat Keijo Wilen, Kimmo Turtiainen, Jouni 
Teppo ja Martti Uuttu. 

Turun sarjassa ensimmäisellä kierroksella Miesten ykkössarjassa TuWe sai kymmenen pistettä ja on 
neljäntenä. Joukkueen tehokkain oli Jari Rantanen keskiarvolla 191.00. 

Miesten kakkossarjassa joukkueita on yhteensä 13. TuWella on kaksi joukkuetta. TuWe 2 on kolmantena 
kymmenellä pisteellä. Joukkueen tehokkain oli Alexander Lindstedt keskiarvolla 191.00. Tuwe 3 on 
yhdentenätoista ja Markku Fredrikson oli joukkueen tehokkain keskiarvolla 170.75.  

TKL:n naistoimikunta järjesti yhteismatkan naisten SM-kisoihin Taliin viime lauantaina. Matkassa oli 
kuusi tuwetarta ja kymmenen muiden seurojen keilaajaa. Lopullisista sijoituksista ei ole vielä tietoa, koska 
alkukilpailut päättyvät vasta lauantaina. Naisille järjestetään triokisa TuUL:n erikoiskisan yhteydessä 
perjantaina 15.10. klo 16.30. Kolmen hengen joukkueiden kokoaminen on vapaata yli seurarajojen. Paras 
joukkue palkitaan.  

Veteraanikerhon yhteismatkalle perjantaina veteraanien SM-kisoihin Järvenpäähän osallistuu TuWesta 
neljä miestä ja kaksi naista. 
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Valmennusosio 
 

Pro-valmentaja Marja Hongisto on suorittanut Suomen Valmentajien Psyykkisen valmennuksen 
verkkokoulutus osa 2 -osuuden. Koulutuksen aiheet olivat: 

1. Vuorovaikutustaidot 
2. Mielikuvaharjoittelu 
3. Vireystilan ja stressin säätely 

              4. Psyykkisen valmennuksen ohjelmointi 
5. Minä psyykkisenä valmentajana 
 

Aikuisten pitkän kurssin aika on muuttunut maanantaista torstaille. Sitä vetää tuttuun tapaan Keijo Wilen. 
Kurssilla on vielä tilaa, jos olet halukas osallistumaan, niin laita sähköpostia tulemaan.  
 
Kotisivuille on avattu myös Valmennusvinkit -kohta, johon kootaan pieniä vinkkejä, joilla voit parantaa 
keilailuasi! 

Junnuosio 

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

Varsinais-Suomen Junnu Touria ei enää järjestetä tällä kaudella. Sen tilalla on suunniteltu joukkuekisaa, 
mutta sen sääntöjä ei ole vielä julkistettu.  
 

30.–31.10. järjestetään Raision keilahallissa valtakunnallisen Junnu Tourin tilalle tullut FYR:n (Finnish Youth 
Ranking) ensimmäinen osakilpailu. FYR:ssä on kaksi sarjaa: Rookie-sarja CD-luokan junnuille ja nuorille 
keskiarvotasoituksin (175–100/60 %) ja Pro-sarja yli 175 keskiarvon  omaaville junnuille ja nuorille ilman 
tasoituksia. Toivottavasti mahdollisimman moni junnu osallistuu tähän uuteen kilpailuun. Osalle Raision 
keilahalli on jo tuttu viime kesän  junnujen keilailuleiriltä!  

Yleinen osio 

Tervetuloa seuraan uudet jäsenemme Helmi, Siiri ja Teuvo.   

Kupittaalla on mahdollisuus testata uusia keilapalloja keskiviikkona 20.10. 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


Marja Hongisto
Yliviivaus
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