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29.10.2018

Lokakuun jäsenkirje
Jos syyskuussa juhlittiin jopa kaksoisvoittoa TKL Cupissa, niin lokakuussa kaksi seuramme junnua oli
voittamassa ensimmäistä kertaa keilattua Junnuturnaus 4 You –joukkuekisaa Forssassa. Onnittelut Jesse ja
Daniel!
Marraskuun tapahtumia:
- la 3.11. liittomyllyt
- su 4.11. Sami Konsterin valmennussessio Kupittaalla
- to 8.11. valtakunnansarjat: V1 Tuusula, V2 Kupittaa
- su 11.11. perhekeilailu Kupittaalla
- la 17.11. valtakunnansarjat: M2 Salohalli, M4 Maarianhamina, N1 Kupittaa
- su 18.11. V-S Junnu Tour Salohallissa, erät klo 12.00 ja 14.45
SaTuRa-hallina on Raisio vielä 11. päivään marraskuuta asti ja sitten on vuorossa Parainen 9.12. asti.
Huom.! Sami Konsterin valmennuksessa su 4.11. klo 17–19 on vielä tilaa. Nyt pääsee kuudella eurolla Samin
huippuvalmennukseen! Valmennussessio on tarkoitettu ihan tavallisille rekisteröityneille, rivikeilaajille. Nyt
rohkeasti mukaan!

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin su 30.9. TuWen toimistolla. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kauden
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Talousarvion
käsittelyn yhteydessä päätettiin luopua SM-kisojen matkakorvauksista.
Seuralle valitaan uusi hallitus vuosittain. Hallituksen jäsenten lukumäärä voi vaihdella viidestä yhdeksään ja
varajäseniä ei valita. Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:
- Jari Rantanen, puheenjohtaja
- Jonna Saarinen, varapuheenjohtaja
- Marja Hongisto, sihteeri
- Elina Wiik, rahastonhoitaja
- Martti Uuttu
- Merja Teppo (uusi)
- Harri Kaiskola (uusi)
- Pertti Ojala (uusi)
Hallituksesta jäi pois omasta tahdostaan Anja Rainisalo. Anja on ollut hallituksessa vuodesta 2010 lähtien.
Kiitämme Anjaa erittäin hyvin hoidetusta hallitustyöskentelystä!

Jäsenasioita
Rahastonhoitajamme Elina on laskuttanut jäsen-, rekisteröinti-, toiminta- ja harjoitusmaksut. Huomioithan,
että voit maksaa myös erissä, joten koko laskua ei tarvitse maksaa kerralla.
Kupittaan keilahallin kaapi- ja/tai hyllypaikat piti maksaa viimeistään 1.10. mennessä. Jos et ole vielä
hoitanut asiaa, hoidathan maksut hetimiten!
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Kauden avajaistapahtumana oli retkeily Kuhankuonolla lauantaina 13.10. Kaunis sää suosi patikointia
upeissa Savojärven maisemissa. Retken lopussa oli ikimuistettava huipennus, kun tulimme ”maaliin”
torvisoiton säestyksellä ja ministeri Annika Saarikko oli meitä vastassa. Tuolloin oli näet Kuhankuonon
lähtöpaikan hienon portin paljastustilaisuus.

Varainkeruuta
Varainkeruuna tällä kaudella on Turku Senior Openin valvonta. TuWen valvontavuoro on la 17.11. alkaen
klo 10 ja päättyy illalla noin klo 20. Toinen valvontavuoro on finaalipäivänä su 25.11. Aktiivisia valvojia
kaivataan mukaan. Ilmoittaudu Marjalle (puh 0500 320 842)!
Toinen varainkeruumuoto on laku- ja toffeekarkkien myynti. Kumpaakin karkkia on hankittu 50 pussia, eli
yhteensä 100 pussia suussa sulavia karkkeja. Yhden pussin myyntihinta on 10€. Tuotto seuralle yhdestä
pussista on neljä euroa, joten koko satsin tuotto on 400€. Osa pussien myyntivastuusta on annettu
aktiivisille joukkuepelaajille ja hallituksen jäsenille. Mutta muutkin voivat tilata karkkipusseja Jonnalta (puh
040 564 6474) ja näin osallistua seuran varainkeruuseen! Karkkipusseja on myynnissä myös
perhekeilailussa. Tässä on loistava ja helposti toteutettava joululahjaidea pukinkonttiin!
Seura on päättänyt hankkia uudet pelipaidat. Tämä on taloudellisesti merkittävä voimainponnistus, koska
jokainen rekisteröity keilaaja saa yhden pelipaidan veloituksetta (kun sarjoja on heitetty 24). Pelipaidassa
on tilaa uusille sponsoreille. Seuran hallitus vetoaa jäseniin sponsoreiden saamiseksi. Jos sinä tiedät
yrityksiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita pelipaitanäkyvyydestä, niin ole yhteydessä Jonnaan (puh 040 564
6474). Suuri kiitos jo etukäteen avusta!
Jos sponsorointi tuntuu liian suurelta, niin kätevä tapa on myös pyytää yritystä kannatusjäseneksi.
Kannatusjäsenmaksu meillä on 100€ vuodessa.
Turun Osuuskauppa on luonut oman lasten ja nuorten urheilutoiminnan tukemiseen tarkoitetun TOK
Bonus –järjestelmän. TOK maksaa yhteistyöseurojen junioritoiminnalle viiden prosentin lisäbonuksen
niiden asiakasomistajaperheiden ostojen perusteella, joiden lapset ovat mukana seuran junioritoiminnassa
ja jotka ovat ilmoittautuneet mukaan TOK Bonus –järjestelmään. Ilmoittautua voi seuran kotisivuilla olevaa
S-korttia painamalla. Sitten aukeaa S-seurabonus sivu ja sitten klikkaa yläpalkissa olevaa Ilmoittaudukohtaa. Ilmoittautumalla tähän järjestelmään ei vähennä omia bonusetuja.

Perhekeilailu Isänpäivänä 11.11.
Perhekeilailu on jälleen perinteiseen tapaan Isänpäivänä su 11.11. klo 17–19 Kupittaalla. Tapahtuma on
tarkoitettu koko perheen yhteiseksi mukavaksi keilailuksi. Perhejoukkueen vaatimus on, että vähintään yksi
joukkueen jäsen on TuWe Keilailun jäsen. Joukkueessa pitää olla vähintään kaksi jäsentä, mutta
enimmäismäärää ei ole. Perheenjäseniksi katsotaan: äiti, isä, lapsi, veli, sisko, vaimo, mies, isovanhemmat,
appivanhemmat, myös avosellaiset.
Perhemaksu on 25€. Se sisältää keilaradan kaksi tuntia, keilakengät sekä kahvia/mehua ja purtavaa.
Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan vastaamalla tähän sähköpostiin, tekstarilla puh 0500 320 842 tai
laittamalla nimesi Kupittaan ilmoitustaulun listaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä on ma 5.11. Paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten varmista paikkasi kauden hauskimpaan perhetapahtumaan
ilmoittautumalla mahdollisimman pian!

TuWe Rankingiin muutoksia
Ensimmäinen osakilpailu keilattiin lauantaina. Haasteellisessa kelissä ei juhlittu suurilla tuloksilla, mutta
kokemusta varmaan tuli senkin edestä! Voittoon keilasi Jari Rantanen, toinen Ari Vihersaari ja kolmas Jonna
Saarinen. Osallistujia oli ennätykselliset 20.
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Tulokset:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

osanottaja
Rantanen Jari
Vihersaari Ari
Saarinen Jonna
Wiik Elina
Alanen Aleksi
Rainisalo Anja
Kaijanen Jori
Fredrikson Jesse
Teppo Jouni
Hirvonen Kari
Kettunen Lasse
Wiik Erkki
Teppo Merja
Ilmanen Kauko
Averine Daniel
Kaiskola Harri
Uuttu Martti
Ojala Pertti
Rantanen Jorma
Kaukinen Maarit

keskiarvo
187
184
174
158
148
165
196
154
153
161
174
186
156
168
162
178
153
188
168
131

tapuhdas
soitus tulos
12
1183
24
1135
60
1082
114
1027
150
950
90
989
0
1078
132
945
132
917
102
945
60
980
12
1008
120
897
78
936
102
903
42
960
132
860
6
977
78
886
210
747

tas.
tulos
1195
1159
1142
1141
1100
1079
1078
1077
1049
1047
1040
1020
1017
1014
1005
1002
992
983
964
957

Hallitus päätti muuttaa rankingin 5€ osanottomaksunkeruutapaa ja osakilpailupalkintojen palkintojen jakoa.
Osanottomaksut kerätään kaikki kerralla ja samoin osakilpailuvoitot maksetaan kaikki kerralla viimeisen
rankingin jälkeen. Kuudennen osakilpailun 9.3.2019 kellonaika on muuttunut. Kisa keilataan
poikkeuksellisesti jo aamuerässä klo 9.45.

Kilpailutuloksia
M2-sarjassa Kupittaalla TuWe pelasi alakanttiin. Viidestä ottelusta kaksi voittoa ja lohkosijoitus on neljäs.
TuWen tehokkain oli jälleen Ville Grönroos keskiarvolla 198.60.
M4-sarjassa Kupittaalla tuli viidestä pelistä kaksi voittoa ja joukkue on neljäntenä. Paras tuwelainen oli
Lasse Kettunen keskiarvolla 171.00.
Naiset N1-sarjassa matkasivat Poriin. Naiset saivat viidestä pelistä yhden voiton ja ovat lohkon viimeisenä.
TuWen tehokkain oli Jonna Saarinen keskiarvolla 173.00.
S1-sarjassa seniorit keilasivat Raumalla. Viidestä pelistä ei tullut yhtään voittoa. He ovat lohkossaan
viimeisenä. Paras tuwelainen oli Jori Kaijanen keskiarvolla 189.00.
Veteraanit aloittivat valtakunnansarjat vasta lokakuussa. Mestaruussarja keilattiin Tampereella. Kuudesta
pelistä tuli kaksi voittoa ja joukkue on neljäntenä. Paras tuwelainen oli Erkki Wiik keskiarvolla 193.83.
V2-sarjan pelit olivat Lohjalla. Viidestä pelistä tuli kolme voittoa ja joukkue on toisena, vain 95 pistettä
johtavaa Lohjan KalKe-70 jäljessä. Joukkueen tehokkain oli Anja Rainisalo keskiarvolla 192.20.

Junnuosio
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Varsinais-Suomen Junnu Tourin ensimmäinen osakilpailu oli Kupittaalla. Mukana oli kahdeksan TuWen
junnua. Vanhemmissa pojissa voiton nappasi Joonas Reponen tuloksella 1062. Pronssia sai Daniel Averine,
tulos 1051. Nuoremmissa pojissa tuli kaksoisvoitto, Roni Timonen 954 ja Daniel Pakula 841. Seuraava
osakilpailu on su 18.11. Salohallissa.
Valtakunnallinen Junnu Tourin toinen osakilpailu oli Kuopiossa. TuWesta kisassa oli mukana neljä junnua.
Parhaiten keilasi Mikael Bianciardi heittäen 1062. Kolmas osakilpailu oli viikonloppuna Kokkolassa ja siellä
oli mukana kolme junnua. Tulostaso jäi vähän alhaisemmaksi kuin parissa edellisessä kisassa, mutta lähelle
keskiarvoaan kaikki kuitenkin heittivät. Seuraava Junnu Tour on jo lähempänä eli Raumalla tammikuussa.

Muuta mukavaa
TuWe Keilailun kotisivuille http://www.turunweikot.fi/keilailu päivitetään ajankohtaisimmat asiat ja
uutiset, käy katsomassa ja pysy ajan hermolla. Myös Facebook-sivuilla on keilailu-uutisia.

Hauskaa alkutalven odotusta!
Marja
Ps. Jäsenkirje on myös luettavissa kotisivulla olevasta linkistä.

