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Joulukuun jäsenkirje
Joulu on mennyt ja illan ilotulituksia odotellessa kirjoitan vuoden viimeistä jäsenkirjettä. Keilailukausi on
toki vasta puolivälissä ja kevätkaudella on paljon mielenkiintoisia keilailutapahtumia odotettavissa.
Esimerkiksi viidet SM-kisat!
Tammikuun tapahtumia:
-

Ballmaster Open 5.-14.1.2018 Talissa
ma 8.1. klo 20 aukeaa Raision Junnu Tourin ilmoittautuminen
ti 9.1. junnujen harjoitukset jatkuvat
la 13.1. TuWe Ranking IV klo 12.30 Kupittaa
su 14.1. Turun sarjat: naiset Kupittaa klo 10.30, miehet 2 Kupittaa klo 14.00
ti 16.1. Demo days Kupittaalla
la-su 20.–21.1. valtakunnallinen Junnu Tour Raisio
su 28.1. V-S Junnu Tour Kupittaa

SaTuRa-hallina on Parainen vielä 14.1.2018 asti ja sitten on vuorossa Aninkainen 11.2. asti. Muistakaa
Kupittaan ja Raision yhteispassi. Kisaamalla kolme kertaa kummassakin hallissa, saa heittää yhden kisan
veloituksetta.

Jäsenasiat
TuWe Keilailun liikunnallisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tempauksen palkinnot on arvottu. Junnuista
palkinnon saivat Daniel Averine ja Veikka Vuolukka, naisista Anja Rainisalo, Aino-Maria Saari ja Marja
Hongisto. Vaikka liikuntatempaus on päättynyt, muistakaa kuitenkin liikkua monipuolisesti. Keilailu on aika
yksipuolinen liikuntalaji, joka kaipaa kaverikseen myös muunlaista liikuntaa!
Olethan muistanut maksaa sekä jäsen-, rekisteröinti- ja toimintamaksut! Eräpäivä oli marraskuun lopussa.
Laskut voi myös maksaa erissä.

Kilpailutuloksia
Valtakunnansarjoja ei joulukuussa keilattu. Turun mestaruussarjassa miesten edustusjoukkue on
kolmantena ja naisten viidentenä. Miesten joukkue II-divarissa on kolmantena.
Turun mestaruuskisojen mitalistit ja finalistit:
- junioripojat: 2. Ville Grönroos, 3. Daniel Averine
- seniorimiehet: 2. Jari Rantanen
- seniorimiehet pari: 3. Jari Rantanen ja Keijo Wilen
- B-miehet pari: 3. Keijo Wilen ja Jari Rantanen
- MAB-miehet joukkue: 3. Keijo Wilen, Jari Rantanen, Jori Kaijanen ja Erkki Wiik
- B-miesten finalistit: Jari Rantanen, Erkki Wiik ja Ari Vihersaari
- CD-naisten finalistit: Marja Hongisto
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TuWe-Ranking
Kolmas osakilpailu keilattiin la 3.12. Kupittaalla. Tällä kertaa kärkikolmikko oli todella tasainen. Jari
Rantanen keilasi ensimmäisen rankingvoittonsa tuloksella 1194. Toisena oli Keijo Wilen, tulos 1185 ja
kolmas Harri Kaiskola tuloksella 1183. Kisaajia oli yhteensä 17.
Yhteistuloksissa kärkipaikkaa pitää Keijo Wilen, toisena Harri Kaiskola ja kolmantena Erkki Wiik. Mutta
nämä sijoitukset eivät paljoa kerro tässä vaiheessa kautta, koska seitsemästä kisasta otetaan lopputuloksiin
vain neljä parasta!
Seuraava osakilpailu on la 13.1. klo 12.30 Kupittaalla. Ilmoittautumiset viimeistään ma 8.1. klo 21 Kupittaan
kassalle.
Junnuasiaa
Junnujen kevätkauden harjoitukset alkavat tiistaina 9.1.! Kevätkaudella alkaa jälleen Turun Junnu Cup. Se
keilataan normaalin harjoitustunnin yhteydessä kerran kuukaudessa. Lisätietoja kisasta tulee myöhemmin!
V-S Junnu Tourissa Paraisilla oli mukana kahdeksan TuWen junnua. Nuoremmissa pojissa kultaa keilasi
Mikael Bianciardi tuloksella 1125. Vanhemmissa pojissa Daniel Averine sai myös kultaa tuloksella 1058.
Seuraava osakilpailu on Kupittaalla su 28.1. Kilpailuerät ovat klo 11.45 ja 14.30.
Valtakunnallinen Junnu Tour on seuraavaksi Raisiossa 19.–21.1. Ilmoittautuminen sinne lyhytmatkalaisilla
alkaa ma 8.1. klo 20.00. Nyt on mahdollisuus osallistua ”vähällä vaivalla” junnujen suurtapahtumaan. Koska
junnujen kevätkauden harjoitukset alkavat vasta tiistaina 9.1., niin laittakaa viestiä tulemaan, jos haluaa
osallistua Raision kisaan!

Valmennus
Aikuisten pitkä kurssi alkaa Keijo Wilenin vetämänä ma 29.1. ja kurssi loppuu 23.4. Kurssin hinta on 130
euroa. Jos haluat osallistua kurssille, laita sähköpostia keilailu@turunweikot.fi.
Aikuisten keskiviikon klo 18.30–19.30 vakiovuorolle vapautui yksi paikka. Jos haluat aloittaa säännöllisen
viikkoharjoittelun, niin ota yhteyttä (puh 0500 320 842).
SKL:n järjestämä valmentajien verkostoitumispäivä oli Tampereella joulukuun puolivälissä. TuWesta
koulutukseen osallistuivat Kauko Ilmanen ja Marja Hongisto.
Vuoden 2018 alussa Kupittaan keilahallissa otetaan käyttöön palvelu, jossa ainakin näin alkuun, pari kertaa
kuukaudessa tehdään joku tietty WTBA rataolosuhde. Nämä radat ovat keilaajien käytössä pientä
lisäkorvausta vastaan. Ilmoitustaululle tulee noin viikkoa ennen ilmoittautumislista, josta ilmenee myös sillä
kertaa käytettävä rataolosuhde.
Ensimmäisenä on mahdollisuus kokeilla Ballmasterin 41 jalan ja todella paljon öljyä sisältävää olosuhdetta.
Tämä hoito on 2.-4.1. klo 19.30 alkaen. Hinta on kolme euroa kerralta. Ilmoittautumislista on Kupittaalla.

SM-kisat 2018
Kevätkaudella keilataan kaikki viisi SM-kisaa. Kisaruletin aloittavat seniorit Kouvolassa ajalla 22.1.–
4.3.2018. Ilmoittautuminen on jo alkanut ja lähes kaikki viikonlopun erät ovat jo täynnä. Kisoihin on
kuitenkin avattu lisäerä la 24.2. klo 18. Siinä on tällä hetkellä 14 paikkaa vapaana. Miehet ovat jo varanneet
kahdeksan paikka sunnuntaille 25.2. Seniorinaiset huomio! Kiinnostaako lähteä Kouvolaan keilaamaan?
Veteraanit ovat Raumalla 27.2.–22.4.2018. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 8.1. Matka on nyt lyhyt,
joten se ei ole esteenä veteraaneille osallistua kisaan!
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Nuorten ja junioreiden SM-kisamatka on tällä kertaa kaikista pisin. He joutuvat (tai pääsevät!)
matkustamaan Kuortaneelle. Kisat ovat 24.3.–13.5.2018.
Miesten SM-kisat ovat Tampereella 27.4.–3.6.2018. Naiset pääsevät kaikista helpommalla, koska saavat
keilata Kupittaalla ajalla 9.4.–20.5.2018.

Hyvää, kaatorikasta vuotta 2018!
Marja
Ps. Muistathan, että jäsenkirje on myös luettavissa kotisivujen linkistä!

