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Syksyn ensimmäinen jäsenkirje
Koulut ovat alkaneet, joten syksy lähestyy vääjäämättä. Keilailukausi 2019–2020 on jo käynnistynyt
aikuisten ja junnujen harjoitusvuoroilla. Kupittaalla on käynnissä 14.9. asti Keilakesä-erikoiskilpailun kolmas
jakso 41 jalan hoidolla! Kisan finaali on sunnuntaina 22.9. Kaksi tuwelaista on jo selvittänyt tiensä finaaliin.

Syyskuun tapahtumat:
-

la 1.9. TKL Cup Kupittaalla klo 10 alkaen
la 7.9. klo 11:00 valtakunnansarjat: M2 Eura, M4 Raumaa, N1 Kupittaa
la 14.9. klo 11:00 valtakunnansarja: S2 Kupittaa, S2 Rauma (TuWe 2)
la 14.9. TuWe Ranking I klo 11:00 Kupittaa
su 15.9. Turun sarjat. naiset Raisio klo 11:00, TuWe 1 Kupittaa klo 10:00, TuWe 2 ja TuWe 3
Kupittaa klo 14:00 (TuWe 3:lla huilivuoro klo 14)
su 22.9. kesäkisan finaali Kupittaalla
la 28.9. valtakunnallinen Junnu Tour Lahti
su 29.9. klo 18:00 vuosikokous Mikonkadulla

Rekisteröintikysely ja ensilisenssi
Seurojen pitää ilmoittaa rekisteröitävien keilaajien nimet TKL:lle elokuun loppuun mennessä. Jos siis aiot
heittää virallisia kisoja kauden aikana, laita sähköpostia osoitteeseen keilailu@turunweikot.fi viimeistään
torstaina 29.8. Virallisia kisoja ovat viikkokisat, erikoiskisat, Turun sarja ja valtakunnansarjat.
Junnut ja nuoret rekisteröidään automaattisesti, jos he ovat säännöllisen viikkoharjoittelun piirissä. Aikuiset
voivat rekisteröityä myöhemminkin kauden aikana, jos nyt vielä on epävarmaa heittääkö virallisia kisoja
kauden aikana. Jos tilasit seuran uuden pelipaidan keväällä ja/tai olet heittänyt heinäkuun alun jälkeen
virallisia kisoja Kupittaalla, sinut rekisteröidään automaattisesti.
Jos et ole ollut rekisteröitynä vähintään kahteen keilailukauteen, voit hankkia ensilisenssin 15 euron hintaan.
Ensilisenssin voi lunastaa SKL:n kotisivulla olevan linkin kautta (www.keilailu.fi). Viime kaudella ensimmäisen
kerran ensilisenssin hankkineet, saavat sen tälläkin kaudella vielä 15 euron hintaan. Jos rekisteröidyit 1.1.–
30.6.2019, olet rekisteröitynyt automaattisesti tälle kaudelle.
Ilmoita myös, jos yhteystietosi ovat muuttuneet viime kaudesta (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
Nämä tiedot päivittyvät myös SKL:n ja TKL:n jäsenrekisteriin.

Keilailukauden avajaistapahtuma
Sunnuntaina 1.9. klo 10 alkaen Kupittaalla keilataan kauden avaavana joukkuekisana TKL Cup. TuWella on
kisassa neljä joukkuetta. Cup keilataan nelihenkisin joukkuein keskiarvotasoituksin (210–155 70 %). Joukkue
putoaa pois kahdella häviöllä. Seura maksaa kisamaksun. TuWella on puolustettavana viime vuoden
kaksoisvoitto!
Ilmoittautumislista on Kupittaan ilmoitustaululla. Jos haluat keilata TKL Cupissa, laita nimesi listaan
viimeistään keskiviikkona. Joukkueiden kokoonpanot pitää ilmoittaa Kai Hildénille viimeistään torstai-iltana.

Joukkueenjohtajat kokoavat joukkueet ilmoittautuneista keilaajista.

Aikuisten vakiovuorot
Aikuisten vakiovuoro on keskiviikkoisin 18:30–19:30. Keskiviikon klo 17:30–18:30 vakiovuoro peruttiin,
koska siihen ei ollut halukkuutta. Jos haluat vakiovuoron itsellesi, ota yhteyttä Marjaan, puh 0500 320 842.
Aikuisten pitkä kurssi
Aikuisten pitkä kurssi alkaa 2.9. klo18:30 Keijon vetämänä. Ryhmässä on vielä tilaa, joten jos kiinnostaa,
niin laita viestiä!

Junnukeilailu
Junnujen harjoitukset alkoivat viime viikolla. Harjoitusajat ovat entiset, eli tiistaisin ja torstaisin klo 17:30–
18:30 ja 18:30–19:30, valmentajina Marja ja Kauko. Uutena aloitti lasten keilakerho tiistaisin klo 17:30–
18:30 ohjaajana Maria Heikkinen.
Jos junnujen vanhemmilla on kiinnostusta keilata samaan aikaan kuin on lapsensa harjoitustunti, niin
laittakaa viestiä tulemaan. Tähän keilaukseen olisi mahdollista liittää myös ohjausta jos on tarvetta.
Yritetään, josko saataisiin aivan uudenlaista toimintaa Kupittaalle!
Valtakunnallisen Junnu Tourin ensimmäinen osakilpailu oli jo Helsingin Talissa lauantaina 24.8. TuWesta
osallistui neljä junnua. Seuraava on sitten Lahdessa la 28.9., myös yksipäiväisenä turnauksena, kuten oli
Talikin.
Varsinais-Suomen Junnu Tourin päivämäärät ovat selvillä:
- su 6.10. Hanhivaara, erät klo 11:00 ja 13:30
- su 8.12. Raisio klo 11:00
- su 2.2. Parainen, erät klo 12:00 ja 14:30
- su 1.3. Aninkainen, erät klo 11:00 ja 13:30
- su 29.3. Salo, erät klo 12:00 ja 14:30
- finaali su 26.4. Kupittaalla klo 11:00

Joukkueenjohtajat
Jos haluat osallistua joukkuepeleihin, ole yhteydessä alla lueteltuihin joukkueenjohtajiin.
Seuran hallitus valitsi seuraavat joukkueenjohtajat valtakunnansarjoihin:
- M2-sarja: Jari Rantanen, puh 050 369 0561, klubimestari@jippii.fi
- M4-sarja: Martti Uuttu, puh 0400 422 911, martti.uuttu@rrm.fi
- N1-sarja: Jonna Saarinen, puh 040 564 6474, saarinenjonna@hotmail.com
- S2-sarja: (TuWe) Jori Kaijanen, puh 0500 320 571, jori.kaijanen@gmail.com
- S2-sarja: (TuWe 2) Pekka Kaukonen, puh 040 718 9992, pekka.j.kaukonen@gmail.com
- V1-sarja: Pertti Ojala, puh 044 907 4335, pertti.ojala@portofturku.fi
- V2-sarja: Anja Rainisalo, puh 044 021 1243, anjarainisalo@gmail.com
Turun sarjoihin:
- miesten I-sarja: Jari Rantanen, puh 050 369 0561, klubimestari@jippii.fi
- miesten II-sarja: Martti Uuttu, puh 0400 422 911, martti.uuttu@rrm.fi
- miesten II-sarja: vielä avoin
- naisten mestaruussarja: Jonna Saarinen, puh 040 564 6474, saarinenjonna@hotmail.com

TuWe Ranking
TuWe Rankingiin tehtiin sääntömuutos: jos varsinaisena pelipäivänä on seuran edustustehtävä, varattu
ratamäärä ei riitä kaikille halukkaille tai on työvuorossa, niin kisan saa heittää saman viikon muissa
kilpailuerissä. Tästä on ilmoitettava etukäteen Marjalle (puh 0500 320 842, tekstari) ja osanottomaksu 5€
on toimitettava Jonnalle.
Osakilpailuja on seitsemän. Mutta vain neljän parhaan osakilpailun tulos otetaan huomioon lopullisissa
tuloksissa. Pelipäivät ovat pääsääntöisesti Turun sarjaa edeltävän lauantain kilpailuerä klo 11:00
Kupittaalla.
Rankingin säännöt:
-

tasoitus 100–190/60 %
osakilpailumaksu 5 euroa kaikilta (Jonna kerää ennen erän alkua, tasaraha)
osakilpailupalkinto kolmelle parhaalle 50, 30 ja 20 % tuotosta
yhteistuloksissa palkitaan 8 parasta kaadettujen keilojen perusteella: 1. 300€, 2. 200€, 3. 150€, 4.
100€, 5.-8. 50€
käytettävä seuran pelipaitaa
ilmoittaudu Kupittaan kassalle kirjoittamalla nimesi kilpailuvarauskansioon viimeistään kilpailua
edeltävänä maanantaina klo 21 mennessä
pelipäivät: 14.9., 19.10., 30.11., 25.1., 22.2., 14.3. ja 18.4.

Vuosikokous 29.9.
Vuosikokous on suunniteltu pidettäväksi sunnuntaina 29.9. klo 18:00 Mikonkadulla TuWen uudessa
toimistossa. Lisätietoja ja kokouksen esityslista tulee myöhemmin. Jos haluat saada jonkin asian
käsiteltäväksi ja päätettäväksi vuosikokouksessa, toimita materiaali hallituksen sihteerille Marja Hongistolle
viimeistään perjantaina 13.9.

Muuta mukavaa
Tervetuloa seuraan uudet rekisteröityneet jäsenet Maria Heikkinen ja Alexander Lindstedt!
Kupittaan kaappi- ja hyllymaksut pitää hoitaa jo tämän kuun loppuun mennessä, joten hoidathan maksut
ajallaan!
TuWen kotisivuille ja Facebookiin päivitetään ajankohtaisimmat asiat ja uutiset, käy katsomassa ja pysy ajan
hermolla.

Kaunista alkusyksyä ja hyvää keilailukauden alkua!
Marja

