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Kesäkuun jäsenkirje (23.6.2021) 

 

Keilailukausi 2020–2021 loppuu viikon päästä. Kesäkuussa normaaliolosuhteissa ei ole enää tullut 
kuukausikirjettä, mutta näinä korona-aikoina mikään ei ole niin kuin ennen. Toukokuun kirjeeseen ei 
ehtinyt kaikki joukkuekisojen tulokset, koska kausi jatkui kesäkuun puolelle. 

 
  Tulevat kesä-elokuun tapahtumat: 

− Kupittaan Keilakesä keilataan ajalla 31.5.–12.9. (3+3 sarjaa) 
o kisassa on kolme jaksoa, jokaisella eri rataolosuhde 
o I jakso 31.5.–11.7. 
o II jakso 12.7.–15.8. 
o III jakso 16.8.–12.9. 
o finaali pe 17.9. 

− su 8.8. hallituksen ideariihipäivä 
− ke 18.8. klo 18.30 aikuisten vakiovuorot alkavat 
− ti 31.8. klo 17.30 junnujen harjoitukset alkavat 

 
  Jäsenasioita 
 

Koska tilikautemme päättyy kesäkuun lopussa, niin kaino toivomus on, että kaikki laskut maksettaisiin 
ajoissa. Junnujen koronasulun jälkeisten harjoitusmaksujen eräpäivä on 25.6. Samoin ne aikuiset, joilla on 
vielä rästejä, hoitakaa maksut pois ennen kesäkuun loppua!  

Hallituksella on seuraavan kauden Rankingin suunnittelukokous su 8.8. Jos sinulla on uusia ideoita ja 
ajatuksia Rankingiin liittyen, kerro niistä hallituksen jäsenille tai laita sähköpostia ennen 
suunnittelukokousta! 

Kilpailutoiminta 
 
Kauden avajaistilaisuutena keilataan TKL Cup sunnuntaina 5.9. Kupittaalla. TuWella on kisassa neljä 
joukkuetta.  
 
TKL:n kilpailutoimikunnan naisjaosto järjestää naisten SM-kisoihin Taliin yhteismatkan la 25.9. klo 14 
kisaerään. Jos olet lähdössä mukaan, kirjoita nimesi listaan. Yritetään saada ainakin yksi naisten joukkue 
mukaan. 
 
Veteraanikerhon yhteismatka Järvenpään SM-kisoihin pe 1.10. on jo täynnä. TuWella on varattu neljä 
paikkaa (miesten yksi joukkue). Naisillakin on nyt mahdollisuus ensimmäistä kertaa saada joukkue kasaan 
noihin kisoihin, joten aloitetaan suunnittelemaan omaa yhteismatkaamme Järvenpäähän! Ehdotuksia 
Marjalle! 
 
Kauden 2020–2021 SaTuRa-tulokset ovat tulleet. Jonna Saarinen oli paras, keskiarvolla 204.20. Marja 
Hongisto oli neljäs, keskiarvolla 190.60. Onnittelut Jonnalle hienosta voitosta! 
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Valtakunnansarjatulokset  

TuWen joukkueista erinomaisesti menestyi veteraanien V1-joukkue, joka nousi mestaruussarjaan 
tavoitteensa mukaisesti. V1-sarjassa pelataan kuudessa lohkossa ja lohkovoittajat nousevat 
mestaruussarjaan. Joukkue pelasi hyvin koko kauden ja ennen viimeistä kierrosta nousu mestaruussarjaan 
oli jo käytännössä varma. 

Joukkueessa pelasivat kauden aikana Pertti Ojala (joukkueenjohtaja), Erkki Wiik, Jarmo Ojanen, Jari 
Rantanen ja Harri Kaiskola. Henkilökohtaisissa yhteistuloksissa toiseksi keilasi Erkki Wiik keskiarvolla 
209.29 (paras tulos 251). Onnittelut joukkueelle hienosta saavutuksesta ja menestystä 
mestaruussarjapeleihin! 

V2-sarjan joukkueella tavoitteena oli vain osallistuminen, mutta joukkue tuli kuitenkin viidenneksi. 
Joukkueessa pelasivat: Jorma Warinowski, Kari Hirvonen, Kimmo Turtiainen, Anja Rainisalo, Kauko 
Ilmanen ja Marja Hongisto (joukkueenjohtaja). Henkilökohtaisissa yhteistuloksissa paras oli Marja 
Hongisto keskiarvolla 197.00 (paras tulos 251). 

N1-sarjan joukkue sijoittui kolmanneksi, mikä oli myös kauden tavoite. Joukkueessa keilasivat: Jonna 
Saarinen (joukkueenjohtaja), Jessica Perämäki, Merja Teppo, Elina Wiik, Anja Rainisalo ja Marja Hongisto. 
Henkilökohtaisissa yhteistuloksissa paras tuwelainen oli Jonna Saarinen kolmas, keskiarvolla 187.86 (paras 
sarja 225). 

M2-sarjassa TuWen joukkue valitettavasti putosi M3-sarjaan, koska lohkon kaksi huonointa joukkuetta 
putosi sarjaa alemmaksi. Joukkueessa keilasivat: Jari Rantanen (joukkueenjohtaja), Pertti Ojala, Erkki Wiik, 
Jarmo Ojanen, Ari Vihersaari, Jori Kaijanen. Yhteistuloksissa paras tuwelainen oli Ari Vihersaari 15. 
keskiarvolla 192.22 (paras sarja 223). 

M4-sarjan joukkue saavutti tavoitteensa ollen kolmas. Joukkueessa keilasivat: Martti Uuttu 
(joukkueenjohtaja), Alexander Lindstedt, Harri Kaiskola, Pekka Kaukonen, Jouni Teppo, Marja Hongisto, 
Kari Hirvonen ja Kimmo Turtiainen. Yhteistuloksissa paras tuwelainen oli Alexander Lindstedt 8. 
keskiarvolla 182.00 (paras sarja 233). 

Senioreilla oli kaksi joukkuetta S2-sarjassa. Jori Kaijasen luotsaaman joukkueen tavoite oli nousta 
ykkössarjaan, mutta tavoite ei ihan onnistunut, koska joukkue sijoittui toiseksi lohkossaan. Joukkueessa 
keilasivat: Erkki Wiik, Jarmo Ojanen, Pertti Ojala, Jori Kaijanen, Jari Rantanen ja Ari Vihersaari. 
Henkilökohtaisissa tuloksissa paras tuwelainen oli Erkki Wiik kolmantena keskiarvolla 197.38 (paras sarja 
246). 

Pekka Kaukosen joukkueen tavoite oli olla kolmas, mutta sijoituksena oli neljäs tila. Joukkueessa keilasivat: 
Pekka Kaukonen, Harri Kaiskola, Kimmo Turtiainen, Kari Hirvonen ja Martti Uuttu. Henkilökohtaisissa 
tuloksissa paras tuwelainen oli Pekka Kaukonen 14. keskiarvolla 176.72 (paras sarja 257). 

Alkavalla kaudella TuWella on sama määrä joukkueita valtakunnansarjoissa kuin nyt päättyvälläkin 
kaudella, eli yhteensä seitsemän joukkuetta. Pelipaikkoja halukkaille keilaajille on runsaasti tarjolla, koska 
tämän hetken tiedon mukaan palataan normaaleihin pelaajamääriin syksyllä! 

Turun sarjan tulokset 

Toinen onnistujajoukkue oli Turun mestaruussarjan naisten joukkue, joka saavutti pronssimitalit. Joukkue 
paransi peliään loppua kohti ja viimeisellä kierroksella varmisti paikkansa mitalipeleihin. Joukkueessa 
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keilasivat kauden aikana Jonna Saarinen (joukkueenjohtaja), Elina Wiik, Merja Teppo, Marja Hongisto ja 
Anja Rainisalo. Onnittelut joukkueelle mitalista! 

Turun sarjassa miesten ykkösessä TuWen joukkue säilytti sarjapaikkansa helposti, sijoitus oli neljäs. 
Joukkueessa keilasivat Jari Rantanen (joukkueenjohtaja), Erkki Wiik, Ari Vihersaari, Keijo Wilen, Jori 
Kaijanen, Pertti Ojala, Harri Kaiskola ja Jarmo Ojanen. 

Turun sarjan kakkosessa TuWella oli kaksi joukkuetta. Ykkösjoukkue koostui ”vanhoista konkareista” ja se 
oli neljäs. Joukkueen muodostivat: Martti Uuttu (joukkueenjohtaja), Alexander Lindstedt, Kari Hirvonen, 
Jouni Teppo, Pekka Kaukonen, Kimmo Turtiainen, Päivi Huoponen ja Maarit Kaukinen. Kakkosjoukkue oli 
ensimmäistä kierrosta lukuun ottamatta junnu- ja aloittelevien keilaajien joukkue. Joukkue sijoittui 
hienosti 12 joukkueen sarjassa viidenneksi. Kauden aikana siinä keilasivat: Topi Myllymäki, Henri 
Myllymäki, Jesse Fredrikson, Markku Fredrikson, Mikael Oksanen, Keijo Wilen, Kauko Ilmanen ja Marja 
Hongisto (joukkueenjohtaja). 

Kaikki joukkueet jatkavat myös tulevalla kaudella. 
 

  Junnuosio 

Raision keilahallissa järjestetty Turun, Salon ja Raision yhteinen junnujen keilaleiri viime viikolla sai 
suuren suosion. Osallistujia oli yhteensä 34 ja kaikilla oli niin mukavaa… Cup-muotoisessa kisassa 
nuoremmissa pojissa Otto Heinonen sai pronssimitalin ja vanhemmissa pojissa samoin Rafael 
Stjärnstedt. Leiristä tulee juttu syyskuun lopulla ilmestyvään Keilaaja-lehteen.  
 

 
 

Hyvää juhannusta ja mukavaa kesän jatkoa kaikille! 

Marja 

 

PS Jäsenkirje on myös luettavissa kotisivulla olevasta linkistä. 

 


