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30.5.2019

Toukokuun jäsenkirje
Toukokuussa oli paljon seuran kannalta merkittäviä tapahtumia: junnujen Linnanmäkireissu,
seuramestaruudet, päättäjäiset ja erityisesti oman erikoiskisamme finaali! Alkukesän suurin haaste on
tehdä pelipaitatilaus ajoissa, jotta meillä on hieno, uusi paita käytettävissä jo TKL Cupissa!
Kesän tapahtumia:
- keskiviikkoisin junnujen kesäharjoitukset klo 17-18
- to-su 6.-9.6. Bowling Mover –leiri Talissa
- 5.-7.7. Ruisrock-talkoot
- 29.7.-2.8. kaksikätisten leiri Kuortaneella
- 5.-8.8. tulevaisuuden ryhmän valintaleiri Kuortaneella
- la 17.8. junnujen valmennuspäivä Raumalla
- ke 14.8. aikuisten vakiovuorot alkavat
- ti 20.8. junnujen harjoitukset alkavat
- la 24.8. valtakunnallinen Talin Junnu Tour
Kupittaan keilahallin keilaradat ovat käytössä tänä kesänä joka päivä klo 12-18. Poikkeuksena on kahden
viikon huoltotauko ajalla 17.-30.6. Nyt kannattaa harkita kesäpassin hankkimista. Se on voimassa 3.6.-11.8.
Kesäpassi maksaa TKL:n rekisteröidyille keilaajille 100€ (veteraanit 90€) ja junnuille 50€. Sillä saa keilata
rajattomasti, mutta ratoja ei voi varata etukäteen.

Jäsenasioita
Päättäjäisissä Piikkiön Tulikalliossa oli 31 osallistujaa. Sateinen sääkään ei haitannut ja päivän kruunasi
jääkiekon maailmanmestaruus. Tilaisuus aloitettiin kahvilla ja sen jälkeen Marja kertoi menneestä ja
tulevasta.
Sitten olivat vuorossa palkitsemiset:
-

vuoden keilaaja on Jouko Hurskainen
vuoden keilailuteko on TKL Cupin voitto: Aleksi Alanen, Daniel Averine, Jesse Fredrikson ja Kari
Hirvonen
vuoden toimitsija on Maarit Kaukinen
vuoden junnutsemppari on Rafael Stjärnstedt
eniten keskiarvoon nostanut on Joonas Reponen (24.85)

ja seuran mestaruusmitalien jako:
A-miehet: 1. Jori Kaijanen, 2. Jari Rantanen, 3. Jouko Hurskainen
B-miehet: 1. Joonas Reponen, 2. Pekka Kaukonen, 3. Mikael Bianciardi
A-naiset: 1. Anja Rainisalo, 2. Jonna Saarinen, 3. Merja Teppo
B-naiset: 1. Pauliina Haarre, 2. Milla Riihimäki, 3. Maarit Kaukinen
Junnutytöt: 1. Pauliina Haarre
Junnupojat: 1. Mikael Bianciardi, 2. Joonas Reponen, 3. Daniel Averine
Lisäksi Jouko Hurskainen sai muistolautasen täydellisestä 300 sarjastaan helmikuussa Porissa.
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Virallisen osuuden jälkeen oli vuorossa kolme hyvin erilaista tietokilpailua. Junnujen kisassa
vastausvälineenä käytettiin älypuhelinta, musiikkiaiheisessa kisassa Markku arvuutteli kappaleita haitaria
soittaen ja Jonnan kisassa tarvittiin jopa pelkkää makuaistia oikean vastauksen löytämiseksi.
Kello 18 alkoi televisiosta suora lähetys Lahdesta keilailun SM-kisojen kolmen parhaan finaaleista, joten
laitettiin kisastudio pystyyn ja junnupojat komennettiin grillaamaan makkaraa ”vanhuksille”. Kiitokset
kaikille osallistujille oikein mukavasta iltapäivästä ja illasta!

100 % Openin finaali
Kilpailusuorituksia 106 keilaajalta tuli yhteensä 226, mikä on vain 13 vähemmän kuin viime vuonna.
Viikkokilpailijoista peräti 77 % otti osaa meidän kisaamme, kun se alimmillaan on ollut jopa 40 %. Turboja
(kuudennen sarjan puhdas tulos) heitettiin 36 kpl ja neljä parasta heistä pääsi finaaliin. Alkukilpailun
tulosten perusteella finaaliin pääsi 16 parasta keilaajaa.
Finaalissa keilattiin ensin viisi sarjaa, jonka jälkeen kuusi parasta pääsi jatkoon. Tämän osion paras oli
Tommi Teivainen keskiarvolla 253. Tommi pääsi yrittämään kolmesatasta, mutta viimeisellä heitolla jäi yksi
keila pystyyn! Muut jatkon menijät olivat TPS:n Karri Oksman (238,8), TuWesta Mikael
Oksanen (233,8), Joonas Reponen (231,6), Jori Kaijanen (227,8) ja Pertti Ojala (224). Ensimmäinen putoaja
oli TuWen Markku Fredrikson (218,6).
Ensimmäisessä Shoot Outissa kohtasivat Joonas, Jori ja Pertti. Tässä yhden sarjan pelissä Joonas oli
ylivoimainen tuloksella 260. Seuraavassa osiossa kohtasivat Karri, Mikael ja Joonas. Tasaisen kisan voitti
Karri tuloksella 238. Näin Karri eteni loppuotteluun Tommia vastaan.
Loppuottelussa keilattiin kaksi sarjaa. Ensimmäisen sarjan voitti Tommi aika selvästi numeroin 216-177.
Mutta toisessa sarjassa Karrin peli alkoi kulkea ja Tommin voitto ei ollutkaan niin selvä. Karri voitti sarjan
pistein 244-227, mutta se ihan riittänyt voittoon, vaan Tommi voitti yhteispistein 443-421.
Shoot Outin lopullinen järjestys:
1. Tommi Teivainen, Patteri
2. Karri Oksman, TPS
3. Mikael Oksanen, TuWe
4. Joonas Reponen, TuWe
5. Pertti Ojala, TuWe
6. Jori Kaijanen, TuWe
Onnittelut menestyjille ja kiitokset kaikille osallistujille ja valvojille!

Kilpailutoiminta
TUL 100 juhlakeilaus –kilpailu keilataan la-su 15.-16.6. Vantaalla Tixi-Bowlingissa (Läntinen
Valkoisenlähteentie 52). Kilpailussa on vielä hyvin tilaa ja varauksen voi tehdä hallin kotisivujen kohdasta
varaa vuoro ja sieltä valitsee oikean päivän. Sieltä näkee varaustilanteen ja varauksen tehneiden nimet. Itse
olen menossa Anjan kanssa lauantain klo 14 erään, ja autossamme olisi vielä tilaa!
Kupittaan Kesäkisa alkaa ma 3.6. ja finaali on su 22.9. Kisassa on kolme eri jaksoa, joissa jokaisessa on
erilainen ratahoito. Kolmannella jaksolla on lisäksi naisten parikisa. 1.7. voimaan tuleva sääntömuutos
antaa mahdollisuuden keilata myös yksin (tietyin edellytyksin), joten kesäkisaan pystyy osallistumaan nonstoppina, vaikka paria ei olisikaan!
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Syksyn kilpailukauden avaava TKL Cup keilataan joko la 31.8. tai su 1.9. (päivä varmistuu, kun
valtakunnallisen Kaikki keilaa-päivän ajankohta varmistuu). TuWe on ilmoittanut neljä joukkuetta kisaan ja
viime kaudelta on puolustettavana makea kaksoisvoitto!
Hallitus päätti myös maksaa kahden seurajoukkueen ilmoitusmaksut uuteen Keilacuppiin, jos se alkaa
syksyllä.
Valtakunnan sarjoissa TuWella on seuraavat joukkueet kaudella 2019-2020:
Miehet: kakkossarja ja nelossarja
Naiset: ykkössarja
Seniorit: kakkossarja kaksi joukkuetta
Veteraanit: ykkössarja ja kakkossarja
Lisäystä viime kauteen on senioreiden toinen joukkue. Turun sarjoihin osallistuu kolme miesten joukkuetta
ja yksi naisten joukkue. Tässäkin on lisäystä yksi miesten joukkue (siinä saa keilata 50 % naisia). Näillä
muutoksilla lisätään joukkuepelipaikkoja junnuille, jotka ovat kehittyneet huimasti kauden aikana.

Valmennus
Aikuisten vakiovuorot alkavat ke 14.8. Klo 17.30-18.30 on varattu yksi rata ja 18.30-19.30 neljä rataa.
Keilahallin hinnastoon tulee korotuksia 1.7. alkaen, mutta vakiovuoron hinta pysyy samana, eli 7€ kerta.
Aikuisten pitkä kurssi alkaa ma 2.9., mutta Keijon tilanne on vielä avoinna.
Jos valmennuskoulutus kiinnostaa, niin I-tason eli perusvalmentajan seuraava koulutus alkaa syyskuussa.
Lisätietoja saa minulta.

Junnuille kesäharjoitukset
Kesäharjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 17-18. Ensimmäinen kerta on 3.6. Harjoitusten kertamaksu on 2€.
Kun tulet harjoituksiin, niin käy ensin maksamassa kassalla! Junnun kesäpassilla voi käydä myös
harjoituksissa (tämä on poikkeus yleiseen sääntöön, että kesäpassilla ei voi varata ratoja etukäteen).
Paikalla ei välttämättä ole joka kerta valmentajaa, mutta yritämme jompikumpi tulla Kaukon kanssa aina
kun se on mahdollista.
Syksyllä harjoitukset jatkuvat tiistaista 20.8.2019 lähtien. Syksylle on suunnitteilla uudistusta
junnukeilailuun. Edistyneimmille tarjotaan mahdollisuutta tehokkaampaan harjoitteluun ja pienemmille
keilaajille kehitetään keilakerhon tyyppistä toimintaa. Tähän saamme myös apuvoimia, kun Maria
Heikkinen on lupautunut tulla vahvistamaan tiimiämme. Tervetuloa Maria joukkoon! Lisäksi on edelleen
mahdollista harrastaa keilailua ilman tavoitteellisuutta, vain omaksi iloksi! Näistä tiedotetaan lisää
lähempänä syksyn aloitusta.
Kiitokset vielä kaikille Linnanmäen matkaan osallistuneille! Vaikka ryhmä oli suuri, niin ongelmia ei
ilmennyt. Seuraava koitos on Bowling Mover –leiri Talissa ensi viikolla.
Elokuussa on mahdollisuus keilailun päiväleiriin Kupittaalla. Sen vetäjänä on Peppi Konsteri. Laitan leiristä
heti lisätietoa, kun sitä on saatavilla (kohderyhmä lienee 14-18 vuotiaat). Länsirannikon valmennuspäivä on
Raumalla, todennäköisesti la 17.8. Siitäkin tulee lisätietoa myöhemmin.
Tulevaisuuden ryhmän valintaleiri on Kuortaneella 5.-8. Lisätietoja leiristä ja ryhmän vaatimuksista voi
katsoa SKL:n kotisivuilta.
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Muuta mukavaa
TuWe Keilailun kotisivuilta (http://www.turunweikot.fi/keilailu) voi katsoa ajankohtaisimmat asiat ja
uutiset. Sieltä näkee hallituksen päätöksiä, tapahtumakalenterin, antamaan palautetta. Myös Facebooksivuilla on keilailu-uutisia.
Tämä on viimeinen kuukausikirje tällä kaudella. Seuraava tulee elokuussa!

Hyvää kesää!
Marja

