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Tammikuun jäsenkirje
Uusi vuosi on pyörähtänyt käyntiin lumisissa merkeissä. Toivottavasti lumi ja pakkanen eivät ole
vaikuttaneet haitallisesti keilailuun.
Helmikuun tapahtumia:
- la 2.2 valtakunnansarjat: M2 Forssa, M4 Hanhivaara, N1 Raisio
- su 3.2. V-S Junnu Tour Parainen
- to 7.2. valtakunnansarjat: veteraanien mestaruussarja Lohja, V2 Salo
- la 9.2. Valmentajien verkostoitumispäivä Lahti
- la-su 9.-10.2. valtakunnallinen Junnu Tour Kotka
- la 16.2. TuWe Ranking V klo 12.30
- la 16.2. valtakunnansarjat: S1 Pori
- su 17.2. Turun sarjat
SaTuRa-hallina on Aninkainen vielä 10. päivään helmikuuta asti ja sitten on vuorossa Kupittaa 24.2. asti.
Yhteisjakso kaikissa halleissa on 25.2.–7.4. (paitsi Kupittaa vain 25.2.–17.3.)

Jäsenasioita
Tulorekisterin käyttöönoton myötä oman seuran kaikkien matkalaskujen maksupäivä on kerran
kuukaudessa loppukuusta. Kupittaan viikkoprikkien ”lunastuspäivä” on seuraavan kuukauden
ensimmäisestä tiistaista lähtien. Muistathan laittaa Omaveroon vähennyksiä, jos olet voittanut viikkoprikin
tai muita keilakisan palkintoja.
Rahastonhoitajamme lähetti lokakuussa kauden jäsen-, rekisteröinti-, vakiovuoro- ja harjoitusmaksulaput ja
niiden eräpäivä oli marraskuun lopussa. Ihan kaikki eivät ole vielä maksaneet laskujaan, joten hoidathan
laskun maksamisen mahdollisimman pian.
Hallitus päätti sunnuntain kokouksessaan muistaa seuramme keilaajaa, joka virallisissa kisoissa heittää
täydellisen sarjan, eli 300 pistettä.
Tammikuussa seuraamme liittyi kolme uutta, rekisteröitynyttä keilaajaa. Tervetuloa joukkoomme Väinö,
Oskari ja Jani!

TuWe Ranking III ja IV
Tammikuussa keilattiin kaksi TuWe Rankingin osakilpailua. Kolmannessa osakilpailussa osallistujia oli 21 ja
kisan selvään voittoon keilasi Jori Kaijanen tuloksella 1377. Toinen oli Harri Kaiskola, 1282 ja kolmas Jonna
Saarinen, 1219. Myös neljännessä kisassa oli ylivoimainen voittaja, tällä kertaa Jonna Saarinen tuloksella
1319. Toinen oli Jari Rantanen, 1246 ja kolmas Erkki Wiik, 1243.
Tarkemmat tulokset löytyvät ilmoitustaululta, kotisivuilta ja Facebookista. Seuraava osakilpailu on 16.2.
Samaan aikaan Kupittaalla keilataan myös senioreiden valtakunnansarjaa. Muista ilmoittautua kisaan
viimeistään ma 11.2.

Valmennustoiminta
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Aikuisten pitkä kurssi alkaa maanantaina 4.2. klo 18.30 Kupittaalla. Jossakin vaiheessa kevättä on TKL:n
valmennusilta, jonka pitää Sami Konsteri.

Kilpailutoiminta
Tampereella järjestettiin valtakunnallinen veteraanien joukkueturnaus viime viikolla. Kisaan otti osaa 34
joukkuetta ja veteraaneja oli 136. Finaaliin selvisi kahdeksan parasta joukkuetta.
Turun Keilailuliiton miesten joukkue voitti turnauksen. Voitokkaassa miesten joukkueessa keilasi seuramme
Erkki Wiik. Hän oli alkukilpailun henkilökohtaisissa tuloksissa 14 keskiarvolla 214. Finaalissa Erkki paransi
vielä peliään ja keskiarvo oli 222.8. Turun naisten joukkueessa keilasi Anja Rainisalo keskiarvolla 181.6 ja
joukkue oli 20.
Kevät on myös SM-kisojen aikaa. Seniorit joutuvat matkaamaan Kemiin ja veteraanit Kuopioon. Muilla
onkin sitten mukavammat kisamatkat. Miehet saavat keilata kotihallissaan ja naiset matkaavat Lahteen.
Junnuillakin on lyhyt matka Somerolle. Joukkueenjohtajina Jari Rantanen, Jonna Saarinen ja Marja Hongisto
keräävät joukkueet kisoihin.

Junnuosio
Hiihtolomaviikolla junnuilla ei ole ohjattua toimintaa, mutta radat ovat normaalisti käytössä
harjoitusaikaan. Jos tilaa on, niin huoltajat voivat mennä keilaamaan junnuradoille. Keilakengät pitää itse
maksaa.
Valtakunnallisen Junnu Tourin neljäs osakilpailu oli Raumalla. Seurastamme kisaan osallistui neljä junnua.
Kaikki heittivät selvästi yli oman keskiarvonsa, parhaana Oskari Reponen yli 41 pistettä. Seuraava
osakilpailu on Kotkassa parin viikon päästä. Sitä ennen on V-S Junnu Tour ensi sunnuntaina Paraisilla.

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.

Mukavaa talven jatkoa!
Marja

