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     31.1.2018     

 

Tammikuun jäsenkirje 

Uusi vuosi on alkanut, mutta keilavuosi on jo puolivälissä! Kevät on suurta keilailun juhlaa SM-kisoineen, 
mestaruuskisoineen ja 100 % Openeineen. 

Helmikuun tapahtumia: 
- to 1.2. TKL JunnuCup Kupittaalla klo 18.30 
- to 1.2. valtakunnansarjat: V1 Salo, V2 Raisio 
- la-su 10.–11.2. valtakunnallinen Junnu Tour Riihimäki 
- la 10.2. TuWe Ranking klo 12.30 Kupittaalla 
- su 11.2. Turun sarjat: MM klo 10.30 Kupittaa, NM klo 11.00 Hanhivaara, M2 klo 14.00 Kupittaa 
- la 17.2. valtakunnansarjat: S1 Tali, S2 Somero 
- ma 26.2. TKL:n vuosikokous 
- ti 27.2. TKL JunnuCup Kupittaalla klo 17.30 
 

SaTuRa-hallina on Aninkainen vielä 11.2.2018 asti ja sitten on vuorossa Salo 11.3. asti.  
 
 

Jäsenasiat 

Hallitus kokoontui 28.1. ja käsitteli rästimaksuja. Aikuisten puolella tilanne on aika hyvä, mutta muutamilla 
junnuilla ja nuorilla on maksuja maksamatta kokonaan. Muistathan, että laskun voi maksaa hyvin myös 
osissa.  
 

Lisäksi muutamilla joukkueissa keilaavilla on Lumilyhtyarvat vielä tilittämättä.  
 
Nyt kun kevään SM-kisaruletti on alkamassa, niin muistutan kaikkia, että seuramme tukee kisoihin 
osallistuvia maksamalla matkakorvausta 0,05€/km (Kupittaalta keilahallille ja takaisin): 

- seniorit Kouvola: 590 km -> 29,50€ 
- veteraanit Rauma: 188 km -> 9,40€ 
- miehet Kauppi: 330 km -> 16,50€ 
- juniorit ja nuoret Kuortane: 632 km -> 31,60€ 
- naiset Kupittaa: 0€ 

Korvauksen saannin ehtona on, että täyttää matkalaskulomakkeen ja toimittaa sen rahastonhoitajalle. 
 

Kilpailutuloksia 

Tammikuun valtakunnansarjakierroksella M2-sarjassa miesten edustusjoukkue keilasi neljännen kierroksen 
Kupittaalla. Viidestä pelistä tuli viisi tappiota ja joukkue on lohkonsa viimeisenä. Ari Vihersaari keilasi 
parituloksen, keskiarvolla 216.25. Eroa putoamisviivaan on 1212 pistettä ja jäljellä on kaksi kierrosta.  

M4-sarjan kaksoiskierroksella Salossa TuWe hävisi kaikki kuusi peliään ja on lohkon viimeisenä. TuWen 
paras oli Pekka Kaukonen keskiarvolla 178.00. Jäljellä on yksi kierros. 
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Naiset N2-sarjassa keilasivat Eurassa myös kaksoiskierroksen. Kuudesta pelistä puolet tuli voittoja. 
Kokonaistilanteessa naiset ovat kolmantena 617 pistettä lohkojohtajaa Tampereen Omenaisia jäljessä. 
Jäljellä on yksi kierros. 

S1-sarjassa pelipaikkana oli Lohja. TuWelle tuli viidestä pelistä kaksi voittoa ja joukkue on kolmantena 
yhteistuloksissa. Joukkueen paras oli Jori Kaijanen keskiarvolla 188.00. Jäljellä on enää yksi kierros, joten 
joukkue säilyttänee sarjapaikkansa 

S2-sarjassa keilattiin Kupittaalla. Neljästä pelistä tuli yksi voitto ja joukkue on lohkossaan viimeisenä. Harri 
Kaiskola keilasi parituloksen, keskiarvolla 202.00. 

TuWe-Ranking 
 

TuWe Rankingin neljäs osakilpailu on keilattu. Osallistujia oli neljätoista. Tulostaso nousi korkeaksi. 
Kolmessa edellisessä kisassa tuli yhteensä vain kaksi paritulosta ja nyt niitä tuli neljä. 

Osakilpailun voitti Jori Kaijanen tuloksella 1275. Toiseksi tuli Ari Vihersaari, tulos 1270 ja kolmas oli Pertti 
Ojala tuloksella 1261. Myös neljänneksi keilannut Merja Teppo sai parituloksen, 1241. 

Yhteistuloksissa kärkipaikkaa pitää Keijo Wilen, Harri Kaiskola on toisena ja Merja Teppo kolmantena. 
Osakilpailuja on vielä kolme jäljellä, joten yhteistuloksiaan pystyy parantamaan, koska neljä parasta tulosta 
huomioidaan. Lisäksi kaikki vähintään kerran osallistuneet voivat vielä kilpailla pääsystä kahdeksan parhaan 
joukkoon ja palkinnoille. 

Seuraava eli viides osakilpailu on la 10.2. klo 12.30 Kupittaalla. Ilmoittautumiset viimeistään ma 5.2. klo 21 
Kupittaan kassalle. 
 

Huomio! Viimeisen osakilpailun aikaan on tullut muutos. Alun perin se piti olla la 14.4. Mutta silloin 
Kupittaalla on koko päivän kuurojen SM-kisat. Osakilpailu keilataan viikkoa aikaisemmin, eli la 7.4. klo 9.45 
kilpailuerässä. Tuon päivän klo 12.30 erä oli jo varattu. Samaan aikaan on meidän erikoiskisamme 100 % 
Openin viimeinen viikonloppu menossa, joten muutos on positiivinen asia! 
 

Junnuasiaa 

V-S Junnu Tourissa Kupittaalla oli mukana seitsemän TuWen junnua. Tytöissä Pauliina Haarre keilasi 1062 
ja sai sillä tuloksella pronssia. Nuoremmissa pojissa hopeaa keilasi Mikael Bianciardi tuloksella 1149 ja 
pronssia Roni Timonen tuloksella 1098.  Kaikki junnut keilasivat selvästi yli oman keskiarvonsa, parhaimmat 
yli 40 pistettä.  

Seuraava osakilpailu on Aninkaisissa su 4.3. Kilpailuerät ovat klo 10.00 ja 12.45. 

Valtakunnallisessa Junnu Tourissa Raisiossa oli mukana viisi junnua. Sielläkin kaikki keilasivat yli oman 
keskiarvona. Paras tuwelainen oli Ville Grönroos keskiarvolla 209.33. Seuraava osakilpailu on la-su 10.–11.2. 
Riihimäellä. 

Junnuilla on kevään myötä alkanut jälleen TKL:n JunnuCup. Siinä keilataan normaalin harjoitustunnin 
aikana kolme sarjaa kerran kuukaudessa tammikuusta huhtikuuhun. Marjan ryhmäläiset keilaavat tiistaisin 
ja Keijon torstaisin. Kisa maksaa euron kerralta. Kilpailu on virallinen ja tulos menee keskiarvolaskentaan. 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki TKL:n rekisteröidyt D-luokan junnut.  

Valmennus 

Aikuisten pitkä kurssi alkoi Keijo Wilenin vetämänä ma 29.1. ja kurssi loppuu 23.4. Kurssin hinta on 130 
euroa. Kurssilla on nyt viisi osallistujaa ja siinä olisi tilaa vielä yhdelle. Jos haluat osallistua kurssille, laita 
sähköpostia keilailu@turunweikot.fi. 

mailto:keilailu@turunweikot.fi
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Olisiko aikuisilla halukkuutta osallistua keilailussa käytettyjen tarvikkeiden esittelyyn? Tässä ei nyt ole 
kysymys palloista, kengistä, kasseista, vaan paljon pienemmistä, mutta sitäkin tarpeellisimmista 
pikkutilpehööreistä (mm. teipit, lakat, hiontatyynyt).  

Junnuille on tarkoitus järjestää esittelytilaisuus ko. asioista ja siihen mahtunee myös aikuisia mukaan, jos 
kiinnostusta löytyy. Aika olisi todennäköisesti jokin tiistai klo 18.15–18.45. Laittakaa sähköpostia, 
keilailu@turunweikot.fi. 

 

Hyvää lopputalvea! 

Marja 

Ps. Oma erikoiskisamme 100 % Open keilataan 8.3.–8.4. ja finaali on pe 13.4. klo 16.30. 
Ilmoitustaululle tulee valvojalista parin viikon kuluessa.  
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