
 
 
 
 
 
BK-52 ry,  PORI 
Perustettu 14.03.1952 
 
Historiikki ja numerotietoja 70 vuoden 
ajalta: 
 

 

Maaliskuun neljäntenätoista päivänä vuonna 1952 kokoontuivat Harry Rinne, Sigurd Hällsten ja 
Taito Vuorinen tarkoituksenaan perustaa Poriin ensimmäinen keilaseura. Turhaan eivät miehet 
kokoontuneetkaan, vaan perustivat seuran nimeltään BK-52. Seuran perustamiselle antoi 
alkusysäyksen samana vuonna Rosenlewin Katariinankatu 14 alakertaan rakentama 2-ratainen 
keilahalli, jonka saaminen sinne oli suurelta osin Harry Rinteen ansiota. Perustajajäsenet tarttuivat 
myöskin vastaperustetun seuran ohjaksiin; Rinne puheenjohtajana, Hällsten sihteerinä ja Vuorinen 
rahastonhoitajana. 
Toiminta lähti heti käyntiin, Harjoitusvuoroja varattiin, ja kun ensimmäiset yleiset 4-sarjan kilpailut 
pidettiin 15-18 toukokuuta 1952, oli seuramme keilaajia tietysti mukana. Jäsentenväliset ns. 
keskiviikkokilpailut käynnistettiin ja toiminta oli innostunutta. Seuran jäsenmäärä oli ensimmäisen 
toimintavuoden päättyessä 13 jäsentä. 
Seuraavana vuonna toiminta vilkastui. Ohjelmaan otettiin seuran mestaruuskilpailut, kausikilpailut ja 
uloslyöntikilpailut. Seuraottelut aloitettiin ja ensimmäisinä vastustajinamme olivat Keila-Kolina 
Porista ja ÅIFK Turusta. Seura merkittiin yhdistysrekisteriin 17.10.1953. Vuonna 1954 jäsenmäärä 
nousi kahdeksaantoista. Toiminta oli edelleen vilkasta ja tuloksellista. 
Seuraavana vuonna osallistuttiin Suomen Keilaliiton mestaruuskilpailuihin ja uudeksi 
seuraotteluvastustajaksi saatiin Tunarit Porista. 
Keilaharrastuksen lisääntyessä Porissa, osoittautui 2-ratainen halli liian pieneksi, niinpä 
tammikuussa 1956 valmistui linja-autoaseman alakertaan 6-ratainen keilahalli, jossa seuramme 
keilaajat kävivät ahkerasti kilpailemassa. Suurin osa harjoitusvuoroista pidettiin edelleenkin 
vanhassa ja tutuksi tulleessa Rosenlewin hallissa. Seuraotteluvastustajat lisääntyivät ja uusin 
vastustajamme oli Strike Vaasasta. 
Seuraavat vuodet kuluivat vilkkaan toiminnan merkeissä. Harry Rinteestä, joka mm. 1954 edusti 
Suomea MM-kilpailuissa, tuli seuramme ensimmäinen suurmestari vuonna 1959. Rinne teki linja-
autoaseman hallilla 6-sarjan kilpailuissa mainion tuloksen 1342 pistettä. 
Saman vuonna osallistuimme ensimmäisen kerran divisioonakilpailuihin, jotka nykyisin tunnetaan 
Porin sarjojen nimellä. Tänä jälkeen seurasi muutamia toiminnaltaan tasaisia vuosia, jolloin oli 
havaittavissa jonkinlaista passiivisuuttakin seuran toiminnassa. 
Harry Rinteen poistuminen keskuudestamme 30.7.1965 oli myös ankara isku seuran toimintaa 
ajatellen. Toiminta saatiin kuitenkin vähitellen vilkastumaan ja seuraotteluvastustajatkin lisääntyivät. 
Uusiksi vastustajiksemme tulivat Potti Valkeakoskelta ja Ote Tampereelta. 
Vuonna 1972 vietti seuramme toimintansa 20-vuotisjuhlallisuutta, jossa seuramme toiseksi 
kunniajäseneksi kutsuttiin Sigurd Hällsten. (ensimmäinen Harry Rinne). 
Syksy 1973 oli varmasti monelle seuramme toiminnassa alusta alkaen mukana olleelle pettymysten 
aikaa. Jo 21 vuotta seuramme harjoitus- ja kilpailupaikkana tutuksi tullut Rosenlewin halli ei enää 
avannut oviaan. Harjoitusvuorot linja-autoaseman hallilta jäivät tekemättä ja toiminta oli hetken 
lamassa. 
Tilanne selvisi kuitenkin pian, sillä 1.12.1973 avasi Porin uusi 16-ratainen keilahalli ovensa. Tämä 
uusitilava halli vaikutti piristävästi meidänkin seuramme toimintaan. Uusia jäseniä kirjattiin runsaasti 
ja toiminta vilkastui entisestään. 
Uudeksi seuraotteluvastustajaksemme saimme Jussit Nakkilasta, joita vastaan ottelimme 12-
miehisin joukkuein. Lähdimme mukaan valtakunnansarjoihin, joissa menestys on ollut vaihtelevaa. 
Maaliskuussa 1977, seuramme täyttäessä 25-vuotta, järjestimme juhlakilpailut arvokkaine 
palkintoineen. Kilpailujen yhteydessä suoritimme seuraottelut ÅIFK:ta ja Pottia vastaan, jonka 
jälkeen vietimme yhdessä juhlatilaisuutta. 



Vuonna 1982 seuramme BK-52 ry juhli 30-vuotista taivaltaan juhlajulkaisulla ja juuri merkkipäiväksi 
valmistuneilla seuran pienoislipuilla, joista ensimmäinen luovutettiin Sigurd Hällstenille ja toinen 
Veikko Javanaiselle. Myös uusi keilapaita otettiin tällöin käyttöön. Virallinen vastaanotto oli 
20.3.1982 keilahallilla, jossa myös kohtasimme seuraotteluvastustamme ÅIFK:n, Tunarit ja 
Valkeakosken Potin. 
70-luvun loppupuolella seuraamme liittyi useita naiskeilaajia, joista sitten 1982 suuri osa liittyi 
toiseen keilaseuraan. Uuden nousun naiskeilailumme koki vuonna 1989, jolloin seuraamme liittyi 
useita naiskeilaajia. 1992 oli seurassamme yhdeksän naiskeilaajaa. 
Vuotuinen ”kaappi-kisa” oli pitkään seuramme merkkitapahtuma, jonka yhteydessä ratkottiin myös 
seuran mestaruus, aiemmin myös parimestaruus. 
Merkittävä saavutus oli Pori-Turnauksen voitto vuonna 1983. Joukkueessamme keilasivat Håkan 
Backman, Tauno Levo, Jukka Laurén ja Veikko Javanainen. 
Seuramme ensimmäisen täyden 300 sarjan keilasi Tauno Levo vuonna 1993. 
Veteraanien ”Tammenlehvä-turnauksen” on seuramme keilaaja Veikko Javanainen voittanut jo 
kolme kertaa, lisäksi hän on yltänyt hopeatiloille. 
Veteraanien Suomi - Ruotsi maaottelussa 1998 Veikko edusti kunniakkaasti voittoisaa Suomen 
joukkuetta ollen Suomen joukkueen paras. 
Vuonna 1992 seuramme BK-52 ry juhli 40-vuotista taivaltaan myös juhlajulkaisuin, vastaanotoin 
14.3.1992 keilahallilla sekä keilaten seuraottelun ÅIFK:ta vastaan, minkä jälkeen vietimme yhdessä 
juhlatilaisuutta. 
40-vuotisjuhlatilaisuudessa kutsuttiin seuramme kolmanneksi kunniajäseneksi Veikko Javanainen. 
Samassa tilaisuudessa luovutettiin seuran pienoisliput Risto Kupariselle, Väinö Nylénille ja Håkan 
Backmanille. Porin keilaliiton puheenjohtaja toi tilaisuuteen Porin Keilaliiton, Jukka Laurénille 
myöntämän pronssisen ansiomerkin aktiivisesta toiminnasta. 
Vuonna 2002 seuramme BK-52 ry:n täyttäessä 50 vuotta, juhlistettiin merkkivuotta juhlajulkaisuin ja 
pidimme vastaanoton Porin keilahallilla 14.3.2002 kahvitilaisuuksin.  
Lauantaina 16.3.2002 keilasimme 99:n BK-52 – ÅIFK seuraottelun. Juhlaottelussa syntyi 
perinteikkään seuraottelun ensimmäinen 300 sarja kun ÅIFK:n Henrik Krook teki 300:n 
ensimmäiseen sarjaan. Ottelun jälkeen vietimme juhlatilaisuuden Ravintola Punaisessa Kukossa. 
Iltajuhlassa Arto Lehtoruusulle luovutettiin pienoislippu tunnustuksena Hänen pitkäaikaisesta 
työstään seuramme hallinnossa. Seuraottelun palkintojen jakamisen jälkeen Juha Lehtonen luovutti 
ÅIFK:n lahjoittaman keilan kiertopalkinnoksi.  
Porin Keilailuliitto ry:n 50-vuotis juhlatilaisuudessa luovutettiin Veikko Javanaiselle, Jukka Laurénille, 
Arto Lehtoruusulle ja Väinö Nylénille Suomen Keilailuliiton hopeinen ansiomerkki. 
Seuramme on osallistunut aktiivisesti paikallisiin sarjoihin - Porin sarjat, seniori- ja veteraanisarjat, 
joissa on tullut vaihtelevasti menestystä - voittoja ja muita palkinto sijoituksia. Viimeisen 
vuosikymmenen aikana osallistuimme monien vuosien aikana seniorien valtakunnan sarjassa 
ykkössarjaan. 
Viimevuosina on luovuttu esim. veteraanien valtakunnansarjasta ja muitakin valtakunnallisia 
sarjapelejä on vähennetty osallistujien vähyyden vuoksi. 
Toivotaan seuraavalta tulevalta vuosikymmeneltä parempaa innostusta ja nuorempaa 
keilaajapolvea seuramme jäseniksi, jotta voisimme jatkaa seuramme aktiivista osallistumista 
erilaisiin sarjatapahtumiin. 
Seuraotteluista mainittakoon, että ÅIFK:ta vastaan keilataan syksyllä 2012 120:s ottelu, 
Valkeakosken Pottia vastaan keilataan keväällä 93:s ottelu. Lisäksi olemme keilanneet seuraottelut 
paikallista Sharks seuraa vastaan vuodesta 2005 alkaen 2 ottelua vuosittain. Viimeinen Sharks 
ottelu keilattiin 26.2.2012. 
 
Vuonna 2022 seuramme BK-52 ry:n täyttäessä 70 vuotta, juhlistetaan merkkivuotta 
juhlakilpailulla ja pidetään vastaanoton Porin keilahallilla 14.3.2022 kahvitilaisuuksin.  
Porin Keilailuliitto ry:n 60-vuotis juhlatilaisuudessa 10.11.2012 luovutettiin Arto Lehtoruusulle 
Suomen keilailuliiton kultainen ansiomerkki. 
Seuran 60-vuotis juhlassa laivalla kutsuttiin Väinö Nylén (n:ro 4) ja Jukka Laurén (n:ro 5) seuran 
kunniajäseniksi sekä luovutettiin pienoisliput Heimo Leinolle ja Satu Jeskaselle tunnustuksena 
pitkäaikaisesta työstään seuran hyväksi 
 



Marraskuussa 2012 poistui keskuudestamme pitkäaikainen jäsen Pertti Lahtinen. 
Vuosikymmenen alussa seuramme osallistuivat paikallissarjoihin, veteraanien paikallissarjaan, 
seniorien valtakunnan sarjaan ja Satakunnan halleissa pelattaviin erilaisiin joukkuekeilauksiin. 
Seuraan kuului kauden aikana 28 jäsentä, josta aktiiveja 19 SKL rekisterissä. 
Edustustehtäviä jäsenemme keilaavat eri liitto-otteluissa. Tilastoa johtaa Veikko Javanainen 86 
osallistumisellaan.  
Seuramme pitkäaikainen puheenjohtaja ja kunniajäsen Veikko Javanainen osallistuu aktiivisesti 
Porissa järjestettäviin veteraanien Tammenlehvä keilaukseen.  
BK-52 keilaa seuraotteluita edelleen ÅIFK:n kanssa, keväällä 2022 keilataan 139:s ottelu.  
100:s BK-52 – Potti ottelu keilattiin 31.10.2015 Porissa, ottelun voitti BK-52 pistein 8365-7864. 
Sadatta seuraottelua juhlistettiin juhlaillallisella Ravintola Wanhassa Juhanassa. Viimeinen 103:s 
seuraottelu Pottia vastaan keilattiin Valkeakoskella 6.5.2017, BK-52 voitti ottelun 8383 – 7876, 
tämän jälkeen Potti ei saanut enää joukkuetta kasaan. 
Seurassamme oli aktiivista toimintaa kautena 2015-2016, jolloin seurassa oli jäseniä 35 josta SKL  
rekisterissä 25. Jäsenmäärä oli vielä hyvä seuraavallakin kaudella. 
Kaudella 2017-2018 edustustehtäviä seuramme jäsenet keilasivat liitto-otteluissa 10 kertaa. Jukka 
Laurén siirtyi kärkipaikalle 89 edustuksella liitto-otteluissa. 
Pitkäaikainen seuramme jäsen, puheenjohtaja ja kunniajäsen Veikko Javanainen poistui 
keskuudestanne kesällä 2018. Samana syksynä poistui myös keskuudestamme Rainer Vähä-Ruka. 
Kaudella 2019 – 2020 alkoi keilailua haittaamaan koronapandemia, jolloin epidemian vuoksi 
peruttiin keilaustapahtumia ympäri Suomea. 
Seuraottelumme Turkulaisia vastaan siirrettiin parempaan ajankohtaan. 
2020-2021 kaudenaikana menehtyi Matti Setälä sairauskohtaukseen. Edelleen koronaepidemia 
haittaa keilaamista ja aiheuttaa peruuntumisia keilauskilpailuissa. 
Seurastamme Arto Lehtoruusu on ollut Suomen Firmakeilailuliiton hallituksen jäsen 1994-2015 ja 
Porin Keilailuliiton hallituksen jäsen vuodesta 1998, josta PKL:n puheenjohtajana vuodesta 2011. 
 
Seitsemäänkymmeneen vuoteen on mahtunut paljon toimintaa. On ollut toiminnaltaan hyvinkin 
vilkkaita kausia ja taas vastaavasti hiljaisempia vuosia. 

 
KEILAILUA ON MUKAVA HARRASTAA KUN SEN OIKEIN OIVALTAA 

TOIVOTAAN HYVÄÄ TULEVAA 10-VUOTTA 


