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     25.9.2018     

Syyskuun jäsenkirje 

Keilailukausi on lähtenyt mukavasti käyntiin. Ensimmäinen mukava asia oli tuwelaisten kaksoisvoitto TKL 
Cupissa syyskuun ensimmäinen päivä. Onnittelut vielä kerran mitalisteille! Järjestöpuolella kuukauden 
tärkein asia on vuosikokous ensi sunnuntaina. Tervetuloa kaikki joukolla mukaan päättämään seuran 
asioista! 

Lokakuun tapahtumia: 
- la 6.10. valtakunnansarjat: M2 Kupittaa, M4 Kupittaa, N1 Pori 
- la-su 6.–7.10. Tähtiseuraseminaari Helsingissä 
- su 7.10. Varsinais-Suomen Junnu Tour Kupittaalla, erät klo 11.45 ja 14.30 
- ti 9.10. Demodays Kupittaalla 
- to 11.10. valtakunnansarjat: V-mestaruussarja Tampereella ja V2 Lohjalla 
- la 13.10. valtakunnansarja: S1 Raumalla 
- la 27.10. TuWe Ranking I Kupittaa klo 12.30 
- la-su 27.–28.10. Junnu Tour Kokkola 
- su 28.10. Turun sarjat 

 

SaTuRa-hallina on Salon keilahalli vielä 14. päivään lokakuuta asti ja sitten on vuorossa Raisio 11.11. asti.  
 

Vuosikokous 
 

Vuosikokous pidetään su 30.9. TuWen toimistolla Linnankatu 61 (alhaalla on ovisummeri ja toimisto on 
toisessa kerroksessa). Kokouksessa käsitellään edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös. Kuluvalle 
kaudelle vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 

Seuralle valitaan uusi hallitus vuosittain. Hallituksen jäsenten lukumäärä voi vaihdella viidestä yhdeksään ja 
varajäseniä ei valita. Vielä vuosikokoukseen asti hallituksen kokoonpano on seuraava: 
- Jari Rantanen, puheenjohtaja 
- Jonna Saarinen, varapuheenjohtaja 
- Marja Hongisto, sihteeri 
- Elina Wiik, rahastonhoitaja 
- Anja Rainisalo 
- Martti Uuttu 
- Tuija Korpinen 

Jäsenasioita 

Vuosikokouksen jälkeen laskutetaan jäsen-, rekisteröinti-, toiminta- ja harjoitusmaksut.  

Olethan muistanut maksaa Kupittaan keilahallissa kaapi- ja/tai hyllypaikkasi. Jos et ole vielä hoitanut asiaa, 
hoidathan sen tämän syyskuun aikana. 

Kauden ei-keilallisena avajaistapahtumana on retkeily Kuhankuonon maisemissa lauantaina 13.10. klo 
11.00. Kokoontuminen on Säkyläntien varrella olevalla uudella parkkipaikalla. Tarkoituksena on kiertää 
kävellen Savojärvi. Reitille tulee pituutta noin kuusi kilometriä. Puolivälissä pysähdymme Rantapihassa, 
jossa on mahdollisuus grillata ja nauttia omia eväitä. Tapahtumaan ei ole etukäteisilmoittautumista, eli jos 
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patikointi kiinnostaa, pakkaa omat eväät mukaan ja sopivat vaatteet päälle ja ilmesty paikalle! Jos ilma on 
oikein sateinen, niin retki peruuntuu. Lisätietoja reitistä löytyy: http://www.kuhankuono.fi/fi/reitit-ja-
opasteet. 

Kilpailutuloksia 

TKL Cupissa meillä oli neljä joukkuetta. Kisasta tuli makea kaksoisvoitto. TuWen nelosjoukkue 
kokoonpanolla Aleksi Alanen, Daniel Averine, Jesse Fredrikson ja Kari Hirvonen voitti finaalissa TuWen 
kakkosjoukkueen pistein 789 – 783. Kakkosjoukkueessa keilasivat Ari Vihersaari, Keijo Wilen, Pertti Ojala ja 
Jari Rantanen. Henkilökohtaisissa tuloksissa paras tuwelainen oli Ari Vihersaari keskiarvolla 189.14.  

Valtakunnansarjat ovat jo alkaneet veteraaneja lukuun ottamatta.  M2-sarjassa Kupittaalla TuWe pelasi 
loistavasti. Viidestä ottelusta neljä voittoa ja lohkosijoitus kolmas, vain 269 pistettä johtavaa Paraisten 
FSB:tä jäljessä. Koko kierroksen tehokkain oli TuWen Ville Grönroos keskiarvolla 216.40. 

M4-sarjassa tuli viidestä pelistä kaksi voittoa ja joukkue on neljäntenä. Paras tuwelainen oli Harri Kaiskola 
keskiarvolla 169.00. Pelipaikkana oli myös Kupittaa. 

Naiset matkasivat Raumalle. Naisilla yhdistettiin ykkös- ja kakkossarjat N1-sarjaksi, joten taso sarjassa on 
aika kova. Naiset saivat viidestä pelistä kaksi voittoa ja ovat lohkon viidentenä. TuWen tehokkain oli Jonna 
Saarinen keskiarvolla 179.00. 

S1-sarjassa seniorit keilasivat Kupittaalla. Viidestä pelistä tuli kaksi voittoa. He ovat lohkossaan viidentenä. 
Paras tuwelainen oli Erkki Wiik keskiarvolla 179.75. 

 Turun sarjassa ensimmäisellä kierroksella naisten joukkue nappasi 11 pistettä (kierrokselta maksimi 
pistemäärä on 12 pistettä). Joukkue on toisena Turun Urheiluliiton jälkeen.  Miesten ykkössarjassa TuWe jäi 
pisteittä. Miesten kakkossarjassa TuWe sai neljä pistettä.  

Junnuosio 

Varsinais-Suomen Junnu Tourin ensimmäinen osakilpailu on su 7.10. Kupittaalla. Erät ovat klo 11.45 ja 
14.30. Ilmoittautua voi Kupittaan keilahallin kassalle. Lisätietoja löytyy TKL:n kotisivuilta. Seuraava 
osakilpailu on su 18.11. Salohallissa. 

Valtakunnallinen Junnu Tourin ensimmäinen osakilpailu oli jo elokuun lopussa Helsingissä Talissa. TuWesta 
kisassa oli mukana viisi junnua ja he kaikki heittivät kisassa yli oman keskiarvonsa, parhaimmat yli 10 
pistettä! Seuraava osakilpailu on ensi viikonloppuna Kuopiossa ja sinne lähtee neljä junnua. Onnea kisaan! 

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 syksyn jatkoa! 

Marja 

Ps. Jäsenkirje on myös luettavissa kotisivulla olevasta linkistä. 
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