
                                                                                                                       

 

Elokuun jäsenkirje (24.8.2022) 

Uusi keilailukausi 2022–2023 alkoi heinäkuun alussa. Korona on varjostanut myös keilailua kevättalvesta 
2020 asti, mutta toivottavasti nyt tämä kausi saadaan vietyä läpi ilman suurempia muutoksia jo päätettyihin 
aikatauluihin ja kisaformaatteihin.  

Ajankohtaista elo-syyskuussa: 

• la-su 27.–28.8. Keilaajattarien leiri Kuortaneella 
• ti 30.8. klo 17.30 junnuharjoitukset alkavat 
• to 1.9. klo 18.30 aikuisten pitkä kurssi alkaa 
• la 10.9. klo 11.00 valtakunnansarjat: S1 Kupittaa, S2 Raisio 
• su 11.9. klo 10.00 TKL Cup Kupittaalla 
• ti 13.9. veteraanien tiistaikisa alkaa 
• ke 14.9. klo 10.30 veteraaniliiga alkaa 
• pe-su 16.–18.9. FYR Talissa 
• la 24.9. klo 12.00 Kupittaan kesäkisan finaali 
• to 29.9. L-R Veteraani Baker Salossa 
• pe 30.9. TuWe 110 W -juhla kutsuvieraille 

 

Rekisteröinti 

Seuran pitää palauttaa rekisteröintilistat TKL:lle elokuun loppuun mennessä. Jos olet rekisteröitynyt 
keilaaja ja jatkat rekisteröityneenä, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos olit rekisteröityneenä viime kaudella 
ja et enää halua jatkaa sitä, vastaa tähän sähköpostiin viimeistään ma 29.8. mennessä. 

Jos hankit lisenssin kevätkaudella, niin olet automaattisesti rekisteröitynyt samalla maksulla myös tälle 
kaudelle! 

Jos et ollut rekisteröitynyt viime kaudella, mutta haluat nyt rekisteröityä, vastaa tähän sähköpostiin 
viimeistään ma 29.8. mennessä. Jos olet ollut rekisteröitymättä kaksi kautta, niin voit lunastaa uuden 
keilaajan etukortin 20 € hintaan. Lue lisää tuosta edusta SKL:n kotisivuilta! 

Rekisteröityä voi missä vaiheessa kautta tahansa, joten nyt ei välttämättä tuota päätöstä tarvitse tehdä! 

Harjoitukset ja valmennus 

Aikuisten vakiovuorot tuwelaisten osalta alkoivat ke 17.8. klo 18.30–19.30. 

Junnujen harjoitukset alkavat tiistaina 30.8. Ryhmät ja ajat ovat samat kuin aikaisemmin, jos et keväällä 
ilmoittanut Marjalle muutoksista harjoitusaikoihisi. Jos haluat muutoksia (toinen aika, toinen vuoro, lopetus 
tms.) vastaa tähän sähköpostiin! 



Lasten keilakerho jatkaa tiistaisin klo 17.30–18.30 ja siinä on tilaa uusille, innokkaille junnuille, niin tytöille 
kuin pojillekin! 

Huom.! Aikuisilla on mahdollisuus myös keilata ja saada opastusta/valmennusta samoihin aikoihin kuin on 
junnujen harjoitukset (ti 17.30–18.30 ja 18.30–19.30 ja to 18.30–19.30). Jos tällainen mahdollisuus 
kiinnostaa, ole yhteydessä Marjaan. 

Keijo Wilenin vetämä aikuisten pitkä kurssi alkaa to 1.9. klo 18.30. Kurssille voi ilmoittautua vastaamalla 
tähän viestiin! 

TKL järjestää syksyllä kaksi peruskurssia. Peruskurssi on tarkoitettu keilailun aloittaneille, aloittaville tai 
alkeisopastusta kaipaaville. Kurssin hinta on 60 €. Ensimmäinen kurssi on 20.–28.09. ja toinen 1.–9.11. 
Ilmoittautuminen Kupittaan keilahallin kotisivuilla. 

SKL:n ohjaajakurssi järjestetään Kupittaalla su 25.9. Kurssilla käydään läpi keskeisimmät keilailun osa-
alueet sekä niiden opettaminen. Kurssi sisältää 3 tuntia rataharjoittelua ja 5 tuntia teoriaopetusta. Seura 
maksaa tuwelaisten ohjaajakurssin maksun. 

TKL Cup 

Kauden avajaistapahtumana on TKL Cup sunnuntaina 11.9. klo 10 alkaen. Joukkueessa on neljä keilaajaa ja 
meillä on Cupissa kolme joukkuetta. Eli pelipaikka löytyy 12 keilaajalle. Kisa on tarkoitettu kaikille seuran 
rekisteröidyille keilaajille tasosta riippumatta. Kisassa on tasoitukset 210–155/70 %. Ilmoittaudu kisaan 
laittamalla nimesi keilahallin ilmoitustaululla olevaan listaan tai Marjalle tekstarilla 0500 320 842. 

Joukkuepelaaminen 

Seuran hallitus on nimennyt seuraavat henkilöt valtakunnansarjajoukkueiden vastuuhenkilöiksi: 
• M3: Jari Rantanen 
• N1: Jonna Saarinen 
• S1: Jori Kaijanen/Pertti Ojala 
• S2: Marja Hongisto 
• V1: Pertti Ojala 

Turun sarjan vastuuhenkilöt: 
• MM: Jari Rantanen 
• NM: Jonna Saarinen 
• M1: Alexander Lindstedt 
• M2: Markku Fredrikson 

 
Jos haluat pelata jossakin joukkueessa, ole yhteydessä vastuuhenkilöihin. Valtakunnansarjakauden 
aloittaa senioreiden kierros jo la 10.9. Ykkössarja pelaa Kupittaalla ja kakkonen Raisiossa. Kakkosen 
osallistumislista on Kupittaalla ilmoitustaululla. Senioreissa voivat keilata kaikki vuonna 1972 tai sen 
jälkeen syntyneet sekä miehet että naiset. Naiset saavat tasoitusta 8 pistettä/sarja. 
 
Uusina joukkuepeleinä tälle kaudelle tulee mukaan Länsi-Rannikon Veteraani Baker-sarja kahdella 
joukkueella ja Kupittaan Firmaliiga. Seura maksaa näiden kisojen joukkuemaksut. Joukkueessa on kolme 
keilaajaa. Kisat keilataan bakerina, eli jokainen heittää vuorollaan yhden ruudun. Jos sinulla on kiinnostusta 
pelata näitä joukkuekisoja, ole yhteydessä Marjaan! 
 
 
 



Muu kilpailutoiminta 

Kupittaan keilakesän viimeinen, neljäs jakso alkoi 22.8 ja päättyy 9.9. Finaali keilataan la 24.9. klo 12.00. 
Finaalissa ovat jo mukana Päivi Huoponen, Topi Myllymäki ja Marja Hongisto. Toivottavasti viimeiseltä 
jaksolta tulee lisää tuwelaisia finalisteja! 

SaTuRa jatkuu, mutta monille mukavana uutisena on se, että sitä ei enää keilata Paraisilla eikä Aninkaisissa. 
Jokaisen muun neljän hallin kilpailujakso on pituudeltaan viisi viikkoa. SaTuRa alkanee lokakuussa. 

Turun sarjan ohjelmaa ei ole vielä julkistettu, mutta ensimmäinen kierros lienee su 18.9. TuWe Ranking on 
pelattu pääsääntöisesti Turun sarjaa edeltävänä lauantaina, mutta vielä ei asiasta ole tehty päätöstä. 

Juniorit 

Valtakunnallisessa FYR:ssä (Finnish Youth Ranking) on kaksi sarjaa: Rookie-sarja CD-luokan junnuille 
keskiarvotasoituksin (175–100/70 %) ja Pro-sarja yli 175 keskiarvon  omaaville junnuille ilman tasoituksia. 
Ensimmäinen osakilpailu on Talissa 16.–18.9., mutta ilmoittautumista sinne ei ole vielä avattu. 

Muutaman vuoden tauon jälkeen on päätetty järjestää Varsinais-Suomen junnuille omat kisat: Salon, Turun 
ja Raision joukkueiden väliset kaupunkiottelut. Kaupunkijoukkueessa keilaa kuusi junnua. Ensimmäinen 
kaupunkiottelu on Raisiossa su 16.10. Asiasta kerrotaan lisää junnuharjoituksissa. 

Topi Myllymäki on valittu Suomen Keilailuliiton Tulevaisuuden Ryhmään. Ryhmän valintaleiri oli 
Kuortaneella 12.–14.8. Onnittelut Topille hienosta valinnasta! 

Yleistä 

Olethan maksanut jo Kupittaan keilakaapin tai -hyllyn maksun!   

Päivitän ajankohtaiset asiat TuWe Keilailun kotisivujen etusivulle, mistä ne ovat helppo tarkistaa. 
(http://www.turunweikot.fi/keilailu.) Laita tämä kännykkään pikakuvakkeena, niin silloin pystyt 
helposti tarkistamaan aikatauluja ja yhteystietoja. 

Myös Facebook-sivuilla on keilailu-uutisia. 

 

Hyvää syksyn alkua! 

Marja 

Ps. Jäsenkirje on myös luettavissa kotisivulla olevasta linkistä. 
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