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     27.2.2018     

 

Helmikuun jäsenkirje 

Vuoden lyhin kuukausi on päättymässä paukkupakkasiin, mutta aurinkoiset päivät kertovat jo kevään 
tulosta. Aktiivista keilailukautta on jäljellä vielä lähes kolme kuukautta. Kevät huipentuu seura- ja 
hallimestaruuskisoihin toukokuussa. 

Maaliskuun tapahtumia: 
- to 1.3. Keijon ryhmän TKL JunnuCup klo 18.30 
- to 1.3. valtakunnansarjat: V1 Kupittaa ja V2 Tammisaari 
- su 4.3. V-S Junnu Tour Aninkainen, erät klo 10.00 ja 12.45 
- to 8.3. 100 % Open erikoiskilpailu alkaa 
- la 10.3. TuWe Ranking VI Kupittaa klo 12.30 
- su 11.3. Turun sarjat: MM Aninkainen klo 11.00, NM Raisio klo 11.00, M2 Kupittaa klo 14.00 
- su 11.3. D- ja ei-rekisteröityjen naisten kisa Kupittaalla klo 17 
- to 15.3. LiiKun tietosuojakoulutus Raisiossa 
- la 24.3. valtakunnansarjat: M2 Keuruu, N2 Kauppi, M4 Lohja 
- ti 27.3. TKL Junnu Cup Kupittaalla klo 17.30, Marjan ryhmä 
- to 29.3. TKL Junnu Cup Kupittaalla klo 18.30, Keijon ryhmä 

 
SaTuRa-hallina on Salo vielä 11.3.2018 asti. Ajalla 12.3.–8.4. voi keilata kaikissa SaTuRa-halleissa.  

 

Jäsenasiat 

Muistutan edelleen, että muutamilla on vielä rästimaksuja maksamatta. Muistathan, että laskun voi maksaa 
hyvin myös osissa. Turun Keilailuliiton vuosikokous oli eilen maanantaina. Jonna Saarinen valittiin 
äänestyksessä uudelleen hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle.  
 

Kupittaan ilmoitustaululta löytyy matkalaskulomakkeita, joilla voi hakea SM-kisamatkakorvausta. Alla on 
lueteltu korvattavat summat: 

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

 

Kauden päättäjäiset ovat Piikkiön Tulikalliossa (sama paikka kuin kahtena edellisenä vuonna) sunnuntaina 
20.5. iltapäivällä. Merkkaa ajankohta jo kalenteriisi! 
 

LiiKu järjestää 25.5.2018 voimaan tulevan uuden tietosuojalain koulutustilaisuuden Raisiossa to 15.3. klo 
18–21. Tilaisuudessa on vielä tilaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on to. 1.3. 
 

100 % Open 8.3.–8.4. 

Oma erikoiskisamme alkaa ensi viikolla. Ensimmäistä viikonloppua lukuun ottamatta kisamme on SaTuRa-
aikaa, jolloin B-, C- ja D-luokkalaiset saavat kolmen euron alennuksen kisamaksuun!  
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Kupittaan ilmoitustaululla on valvojalista, johon hallitus toivoo mahdollisimman monen laittavan nimensä ja 
näin osallistuvan seuran varainhankintaan. Jos haluat saada opastusta valvontatehtäviin, soittele 0500 
320 842/Marja. 

Kilpailutuloksia 

Helmikuun valtakunnansarjakierroksella V1-sarjassa veteraanit keilasivat Salon keilahallissa. Kierros oli 
hyvin tasainen, ero ensimmäisen ja neljännen joukkueen välillä oli vain 94 pistettä. Viidestä pelistä tuli 
kolme voittoa ja joukkue on lohkonsa kolmantena 227 pistettä johtavaa Hangon HaHya jäljessä. Jari 
Rantanen keilasi TuWen parhaana keskiarvolla 193.20. 

V2-sarjassa Raisiossa TuWen veteraanit voittivat viidestä pelistä vain yhden, mutta olivat kierroksen 
kolmanneksi paras joukkue. Yhteistuloksissa joukkue on myös kolmantena, yli 1000 pistettä johtavaa Turun 
Bakkaa jäljessä. Joukkueen tehokkain oli Harri Kaiskola keskiarvolla 195.80. 

Seniorit keilasivat viimeisen valtakunnansarjakierroksensa. S1-sarjassa pelipaikkana oli Tali. TuWelle tuli 
viidestä pelistä kaksi voittoa ja joukkueen lopullinen sijoitus lohkossaan on kolmas. Sarjapaikka säilyi, mutta 
tavoite SM-liigaan noususta ei toteutunut. Kierroksen paras tuwelainen oli Pertti Ojala keskiarvolla 205.75. 
Yhteistuloksissa paras tuwelainen oli Ari Vihersaari keskiarvolla 188.33. 

S2-sarjassa keilattiin Somerolla.  Neljästä pelistä ei tullut yhtään voittoa ja joukkue on lohkossaan 
viimeinen. Koko kauden aikana joukkue sai 16 pelistä vain kaksi voittoa. Joukkueen tavoite sijoittumisesta 
kolmen parhaan joukkoon ei toteutunut. Yhteistuloksissa paras tuwelainen oli Harri Kaiskola keskiarvolla 
188.00.  

TuWe-Ranking 
 

TuWe Rankingin viides osakilpailu on keilattu. Osallistujia oli yhdeksäntoista. Tulostaso oli maltillinen tällä 
kertaa. Parituloksia tuli kaksi. Kisan voitti Keijo Wilen tuloksella 1223. Toinen oli ensimmäiseen Ranking-
kisaansa osallistunut Aleksi Alanen, tulos 1201. Kolmas oli Jari Rantanen tuloksella 1174.  

Yhteistuloksissa kärkipaikkaa pitää Jori Kaijanen, toisena Keijo Wilen ja kolmantena Harri Kaiskola. 
Osakilpailuja on vielä kaksi jäljellä, joten yhteistuloksiaan pystyy parantamaan, koska neljä parasta tulosta 
huomioidaan.  

Seuraava eli kuudes osakilpailu on la 10.3. klo 12.30 Kupittaalla. Ilmoittaudu viimeistään ma 5.3. klo 21 
Kupittaan kassalle. 
 

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. 
Samassa erässä on myös Weikot-Veljet -ystävyysottelu.  
 

Junnuasiaa 

Junnujen seuramestaruudet (tytöt ja pojat) keilataan oman erikoiskisamme 100 % Openin yhteydessä. 
Mestaruuskisatulos on erikoiskisan ensimmäinen suoritus tasoituksilla (voi siis heittää viikkokisaan 
aikaisemmin). Osallistumisoikeus on 1.1.1998 jälkeen syntyneillä junioreilla ja nuorilla.  

Seuraava Varsinais-Suomen Junnu Tourin osakilpailu on Aninkaisissa su 4.3. Kilpailuerät ovat klo 10.00 ja 
12.45. 

Valtakunnallisessa Junnu Tourissa Riihimäellä oli mukana neljä junnua. Paras tuwelainen oli Joonas 
Reponen keskiarvolla 166.17. Seuraava ja kauden viimeinen osakilpailu on la-su 7.-8.4. Lahdessa.  
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Nuorten ja junioreiden SM-kisat keilataan tänä keväänä Kuortaneella. Kisoihin on jo ilmoittautunut 
kahdeksan tuwelaista. Pelipäivät ovat su 15.4. ja la 21.4. 

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 

Kupittaalla on ensi maanantaina 5.3. klo 19.30 alkaen mahdollisuus testata haasteellista rataolosuhdetta. 
Tilaisuus maksaa normaalin ratamaksun + kolme euroa. Junnuilta kokonaiskustannus on viisi euroa. 

 

Hyvää alkavaa kevättä! 

Marja 

 


