
Y ksi keilailusarja muodostuu 
pöytäkirjan kymmenestä ruu-
dusta. Yhdeksää ensimmäistä 

ruutua kohti saa keilaaja heittää kaksi 
heittoa, ellei ensimmäisen heiton tulok-
sena ole kaato. Kymmenenteen ruutuun 
heitetään kolme kertaa, mikäli ensim-
mäinen heitto on kaato tai toinen heitto 
paikko.

K aato! Keilaaja on suorittanut kaa-
don, kun hän sääntöjen hyväksy-
mällä tavalla on ensimmäisellä 

heitollaan kaatanut kaikki kymmenen 
keilaa. Kaato merkitään rastilla (X) sen 
ruudun vasemmassa yläkulmassa ole-
vaan pieneen ruutuun, jossa se on suo-
ritettu. Ruudun pisteet merkitään vasta 
sitten, kun keilaaja on heittänyt kaadon 
edellyttämät kaksi seuraavaa heittoa. 
Niiden kaatamien keilojen yhteismäärä 
lisätään kaadon antamaan kymmeneen 
pisteeseen.

K eilaaja, joka kahdella hyväksy-
tyllä heitolla kaataa kaikki kym-
menen keilaa, on suorittanut 

paikon. Paikko merkitään vinoviivalla 
(/) ruudun oikeassa yläkulmassa olevaan 
pieneen ruutuun. Ruudun pisteet mer-
kitään vasta keilaajan suoritettua seu-
raavaan ruutuun kuuluvan ensimmäisen 
heiton, jonka kaatamien keilojen luku-
määrä lisätään paikon antamaan kym-
meneen pisteeseen.

Missi syntyy, jos keilaaja ei kah-
della heitolla saa kaadettua 
kaikkia keiloja, ellei sitten ole 

myöhemmin tarkennettavasta reiästä. 

Nerokas pistelaskenta

pallo vierimään kolmannen ja keskim-
mäisen tähtäysmerkin välistä. Tämän 
linjan kautta kulkevalla suoraviivaisella 
heitolla on hyvä mahdollisuus saada tas-
kuosuma ja kaato aikaiseksi.

Paikkaaminen
Käymme nyt läpi 3-6-9-paikkojärjestel-
män. Luvut järjestelmässä kertovat siitä 
kuinka paljon lähtöpaikassa siirrytään 
suuntaan tai toiseen rimoissa jos jokin 
keila jää avausheiton jälkeen pystyyn. 

Jotta voisit soveltaa järjestelmää, 
tulee sinun ensiksi opetella keilojen nu-
merointi. Se on varsin helppoa. Keila-
patterissa on kymmenen keilaa neljässä 
rivissä. Ensimmäisessä rivissä on yksi 
keila, toisessa kaksi, kolmannessa kolme 
ja neljännessä neljä keilaa. Keilojen nu-
merointi kasvaa siirryttäessä riviltä toi-
selle ja vasemmalta oikealle (kuva 12). 

Paikkojärjestelmä on hyvin yksin-
kertainen. Keilat sijaitsevat seitsemässä 
eri putkessa tähtäysmerkkien kohdilla 
(kuva 12). Ensin etsit lähtöpaikan riman 
vauhtiradalla , josta osut kolmosmerkin 
(rima 15) kautta ykköskeilaan. Tämä 

kautta, avausheiton jälkeen on pystyyn 
jääneet keilat 3 ja 6. Mikä on lähtöpaik-
kasi rima paikkoheitossa?

Vastaus: Rima 26. Kun pystyyn jää 
useampi kuin yksi keila täytyy sinun et-
siä ns. avainkeila, jonka kaatuessa muut-
kin keilat kaatuvat. Tässä esimerkissä 
avainkeila on keila numero 6. Kun siirrät 
lähtöpaikkaasi vasemmalle vastakkai-
seen suuntaan kuusi rimaa, kaataa pallo 
matkalla kuutoskeilaan varmasti myös 
keilan numero 3. 

on ns. nollarimasi. Liikkeelle lähtevän 
jalan sisäsyrjäsi määrää lähtöpaikan ri-
man. Kun olet tämän löytänyt, tarvitsee 
sinun enää tehdä siirtymät lähtöpaikassa 
jäljelle jääneen keilan mukaan. Reunim-
maisen putken keilan  (7 tai 10-keila) 
jäädessä pystyyn lähtöpaikassa siirry-
tään 9 rimaa vastakkaiseen suuntaan. 
Toiseksi reunimmaisen putken keilan (4 
tai 6-keila) jäädessä siirrytään 6 rimaa 
vastakkaiseen suuntaan ja kolmanneksi 
reunimmaisen putken keilojen (2,8 tai 
3,9-keila) jäädessä siirrytään 3 rimaa 
vastakkaiseen suuntaan lähtöpaikassa. 
Paikkaaminen tapahtuu aina myös kol-
mosmerkin kautta, ainoastaan lähtöpai-
kassa siirrytään. 

Otetaan esimerkki. Lähtöpaikkasi 
on keskellä rataa rimalla 20 (nollarima, 
josta olet osunut ykköskeilaan), olet 
heittänyt kolmosmerkin kautta, avaus-
heiton jälkeen jää keila numero 4 pys-
tyyn. Mikä on lähtöpaikkasi rima paik-
koheitossa? 

Vastaus: Rima 14. Eli siirrytään 6 
rimaa vastakkaiseen suuntaan. Huomaa, 
että rimojen numerointi pienenee siir-
ryttäessä oikealle ja kasvaa siirryttäessä 
vasemmalle.

Vielä yksi esimerkki: Joskus avaus-
heiton jälkeen jää pystyyn useampikin 
keila. Miten silloin toimitaan?

Lähtöpaikan rima avausheitossa on 
ollut 20, olet heittänyt kolmosmerkin 

Ensimmäisellä heitolla kaatuneiden kei-
lojen määrä merkitään ruudun vasem-
massa ylälaidassa olevaan pikkuruutuun. 
Toisella heitolla kaatuneiden keilojen 
määrä merkitään ruudun oikeassa ylä-
kulmassa olevaan pieneen ruutuun. Mi-
käli keilaaja ei toisella heitollaan onnistu 
kaatamaan yhtään ensimmäisen heiton 
jälkeen pystyyn jääneistä keiloista, mer-
kitään missimerkki (-) ruudun oikeassa 
yläkulmassa olevaan  pikkuruutuun. Jo-
kaisen ruudun, jossa missi on tapahtu-
nut, pisteet merkitään välittömästi toisen 
heiton suorittamisen jälkeen.

Yliastuminen merkitään isolla F-
kirjaimella ja se lasketaan nollaksi.

Reiäksi kutsutaan keilojen asen-
toa, kun kärkikeila on kaatunut 
ja vähintään yksi keila on kaa-

tunut välittömästi kahden tai useamman 
pystyyn jääneen keilan edestä. Reikä 
merkitään (O) sen ruudunvasempaan 
pikkuruutuun, jossa reikä on tapahtu-
nut. Ensimmäisellä heitolla kaatuneiden 
keilojen lukumäärä merkitään O-merkin 
sisään ennen toisen heiton suorittamis-
ta. Keilaajan saadessa toisella heitollaan 
reiästä paikon, se merkitään ja lasketaan 
kuten paikko. Keilaajan epäonnistues-
saan paikkoyrityksessään, merkitään ja 
lasketaan tulos kuten missi. 
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