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     28.11.2018     

Marraskuun jäsenkirje 

Jouluun on enää aikaa vajaa kuukausi ja pikku hiljaa on loppuvuoden keilailut keilattu. Toki vielä on TuWe 
Ranking, Turun sarjat, V-S Junnu Tour, veteraanien valtakunnansarjat ja ennen kaikkea Turun 
mestaruuskilpailut keilattava ennen kuin pääsee joulutauolle. 

Joulukuun tapahtumia: 
- la 1.12. TuWe Ranking II klo 12.30 Kupittaalla 
- su 2.12. Turun sarjat, miehet Kupittaa ja naiset Raisio 
- la 8.12. naisten pikkujoulut 
- su 9.12. V-S Junnu Tour Hanhivaarassa 
- to 13.12. valtakunnansarjat: veteraanien mestaruussarja Lahdessa ja V2 Tammisaaressa 
- la 15.12. valmentajien verkostoitumispäivä Lahdessa 

 
SaTuRa-hallina on Parainen vielä 9. päivään joulukuuta asti ja sitten on vuorossa Hanhivaara 13.1. asti.  
 
Jäsenasioita 

Ensi vuoden alusta tulee muutos matkalaskujen ilmoittamiseen verottajalle. Matkalaskun maksamisesta 
on ilmoitettava verottajalle viiden päivän kuluessa maksun suorittamisesta. Tämä aiheuttaa muutoksia 
matkalaskujen maksatusaikatauluihin, joten jäsenistöltä toivotaan kärsivällisyyttä tämän asian suhteen. 

Perhekeilailu järjestettiin Isänpäivänä ja mukana oli neljä perhettä. Kiitokset kaikille osallistujille erittäin 
kivasta tapahtumasta! Isänpäivän kunniaksi jokainen isä sai ”makeaa mahan täydeltä”. 

Varainkeruuna toteutettiin marraskuun loppupuolella Turku Senior Openin valvonta. Kiitokset kaikille 
aktiivisille valvojille.  

Varainkeruuna on nyt myös käynnissä laku- ja toffeekarkkien myynti. Kumpaakin karkkia on hankittu 50 
pussia, eli yhteensä 100 pussia. Yhden pussin myyntihinta on 10€. Tuotto seuralle yhdestä pussista on neljä 
euroa, joten koko satsin tuotto on 400€. Voit tilata karkkipusseja Jonnalta (puh 040 564 6474) ja näin 
osallistua seuran varainkeruuseen! Tässä on loistava ja helposti toteutettava joululahjaidea pukinkonttiin! 

Muista myös Turun Osuuskaupan lasten ja nuorten urheilutoiminnan tukemiseen tarkoitetun TOK Bonus -
järjestelmä. 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 seuramme kotisivuilla olevaa S-
korttia painamalla. Ilmoittautumalla tähän järjestelmään ei vähennä omia bonusetuja. Tämän vuoden 
puolella mukaan ilmoittautuneet kartuttavat seuran bonusta koko vuoden 2018 osalta, joten vielä ei ole 
liian myöhäistä ilmoittautua mukaan. 

Olethan huomioinut, että Kupittaan urheiluhallin paikoitukseen on tullut muutoksia. Kupittaan ja 
Veritaksen alueella on aluepysäköintikielto. Pysäköidä saa vain merkityille paikoille. Keilahallin etupihalla on 
nyt sallittu vain henkilökunta- ja invapysäköinti. Urheiluhallin pitkälle sivulle on tullut ajokieltomerkki ja 
tämän myötä pysäköintipaikat ovat poistuneet käytöstä. 
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Naiset järjestävät omat pikkujoulunsa la 8.12. Ensin on hohtominigolfausta West Coastissa ja sen jälkeen 
illanvietto jatkuu ravintola Foijassa. 

TuWe Ranking II ja Turun mestaruuskisat 
 

Ensimmäinen osakilpailu on keilattu ja ensi lauantaina 1.12. klo 12.30 on vuorossa seuraava osakilpailu.  
 
Tuossa erässä voi jo heittää Turun mestaruutta. Myös junioreiden ja senioreiden mestaruudet keilataan 
yhtä aikaa Turun mestaruuskisojen kanssa. Jos heität pari- tai joukkuekisaa, niin parin tai joukkueen on 
heitettävä yhtä aikaa. Mestaruuskisa-aika on 29.11.–5.12. Mestaruuskisa-aikana voi heittää myös pelkkää 
viikkokisaa! 
 
Kilpailutuloksia 

Marraskuussa keilatuissa liittomyllyissä TKL:n joukkueissa tuwelaisia oli mukana kahdessa nuorten 
joukkueessa Riihimäellä. Toinen joukkueista selviytyi finaaliin ja sijoitus oli hienosti neljäs. 
Finaalijoukkueessa keilasivat Joonas Reponen, Oskari Reponen, Mikael Bianciardi ja Daniel Averine. 

M2-sarjassa Salossa TuWe pelasi keskinkertaisesti. Viidestä ottelusta tuli kaksi voittoa ja yksi tasapeli ja 
lohkosijoitus pysyi neljäntenä. TuWen tehokkain oli Jouko Hurskainen keskiarvolla 214.75. 

M4-sarjassa Maarianhaminassa tuli viidestä pelistä yksi voitto ja joukkue on viidentenä. Lohkossa pelaava 
Paraisten B28 ei ole osallistunut yhteenkään kierrokseen! Paras tuwelainen oli Lasse Kettunen keskiarvolla 
173.60.  

Naiset N1-sarjassa saivat keilata kotihallissaan. Naiset saivat viidestä pelistä yhden voiton ja ovat lohkon 
viimeisenä. TuWen tehokkain oli Merja Teppo keskiarvolla 175.80. 

Veteraanien mestaruussarja keilattiin Tuusulassa. Viidestä pelistä ei tullut yhtään voittoa ja joukkue on 
toiseksi viimeisenä lohkossaan. Eroa viimeiseen Keravan SeitenViiteen on 14 pistettä. Paras tuwelainen oli 
Pertti Ojala keskiarvolla 183.20. 

V2-sarjan pelit olivat Kupittaalla. Viidestä pelistä tuli yksi voitto ja joukkue on neljäntenä. Joukkueen 
tehokkain oli jälleen Anja Rainisalo keskiarvolla 190.00. 

Valmennusasiaa 

TKL:n järjestämään Sami Konsterin vetämään valmennusiltaan Kupittaalla su 4.11. osallistui 10 tuwelaista. 
Illan anti oli jälleen kerran erinomainen. Vastaava valmennusilta järjestettäneen jälleen kevätpuolella! 

Jos haluaa edelleen syventää tietämystään keilailun saloista, niin seuraava mahdollisuus on osallistua 
Lahdessa lauantaina 15.12. järjestettävään valmentajien verkostoitumispäivään. Vaikka nimi on tuollainen, 
niin muutkin kuin valmentajat ja ohjaajat ovat tervetulleita päivään! Luennoitsijoina ovat Krista Pöllänen, 
Jarmo Ahokas ja Jouni Helminen. Jos päivä kiinnostaa, kysy lisätietoja Marjalta (puh 0500 320 842).  

Maanantaisin ollut aikuisten pitkä kurssi jatkunee jälleen keväällä helmikuun alusta huhtikuun loppuun. 
Kurssilla on tilaa uusille keilaajille! Kurssista tulee lisää tietoja tammikuussa. 

Junnuosio 

Junnujen viimeiset harjoitukset ennen joulua ovat torstaina 13.12. Tammikuussa aloitetaan tiistaina 
8.1.2019. 

Varsinais-Suomen Junnu Tourin toinen osakilpailu oli Salohallissa. Mukana oli kahdeksan TuWen junnua. 
Vanhemmissa pojissa voiton nappasi jälleen Joonas Reponen tuloksella 1148. Nuoremmissa pojissa tuli 
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kaksoisvoitto, järjestys nyt oli Daniel Pakula, 912 ja Roni Timonen, 843.  Seuraava osakilpailu on su 9.12. 
Hanhivaarassa. 

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. 

Hyvää Joulun odotusta! 

Marja 

Ps. Jäsenkirje on myös luettavissa kotisivulla olevasta linkistä. 

 

 

http://www.turunweikot.fi/keilailu

