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     25.10.2017     

Lokakuun jäsenkirje 

Nyt on viimeinen hetki ilmoittautua Imatran matkalle mukaan, joko pelaamaan tai kannustusjoukkoihin! Jos 

et ole vielä laittanut nimeäsi Kupittaan ilmoitustaulun listaan ja pääset mukaan reissulle, ilmoita siitä 

sähköpostiin keilailu@turunweikot.fi viimeistään torstaina 26.10. 

Marraskuun tapahtumia: 
- to 2.11. valtakunnansarjat: V1 Hanko, V2 Kupittaa 
- la 4.11. TUL:n mestaruuskisat Imatralla 
- la 4.11. liittomyllyt 
- la-su 11.–12.11. valtakunnallinen Junnu Tour Porissa 
- su 12.11. perhekeilailu Kupittaalla klo 17–19 
- la 18.11. valtakunnansarjat: M2 Järvenpää, M4 Tammisaari, N2 Tampere 
- su 19.11. V-S Junnu Tour Hanhivaara 

 
SaTuRa-hallina on Hanhivaara vielä 12. päivään asti ja sitten on vuorossa Raisio 10.12. asti. Muistakaa 
Kupittaan ja Raision yhteispassi. Kisaamalla kolme kertaa kummassakin hallissa, saa heittää yhden kisan 
veloituksetta. 

 

Perhekeilailu Isänpäivänä 12.11. 
 

Perhekeilailu on jälleen perinteiseen tapaan Isänpäivänä su 12.11. klo 17–19 Kupittaalla. Tapahtuman 
luonnetta on muutettu enemmän perheen yhteisen tekemisen suuntaan. Perhejoukkueen vaatimus on, 
että vähintään yksi joukkueen jäsen on TuWe Keilailun jäsen. Joukkueessa pitää olla vähintään kaksi 

jäsentä, mutta enimmäismäärää ei ole. Perheenjäseniksi katsotaan: äiti, isä, lapsi, veli, sisko, vaimo, 
mies, isovanhemmat, appivanhemmat, myös avosellaiset. 
 

Perhemaksu on 25€. Se sisältää keilaradan kaksi tuntia, keilakengät sekä kahvia/mehua ja 
leivonnaisen. Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan vastaamalla tähän sähköpostiin, tekstarilla puh 
0500 320 842 tai laittamalla nimesi Kupittaan ilmoitustaululle. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 
ma 6.11. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten varmista paikkasi kauden 
hauskimpaan perhetapahtumaan ilmoittautumalla mahdollisimman pian! 
 
Jäsenasiat 

Muistathan käynnissä olevan TuWe Keilailun liikunnallisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tempauksen. 
Aikaa on vielä marraskuun viimeiseen päivään asti tehdä 100 vähintään 15 minuutin liikuntasuoritusta. 
 

Kuluvan kauden jäsen-, rekisteröinti- ja toimintamaksut on laskutettu. Aikuisilta on laskutettu syksyn 
vakiovuorot ja aikuisten pitkä kurssi. Junnuilta ja nuorilta on laskutettu koko kauden harjoitusmaksut.  
 

Varainhankintamuotona on tälle kaudelle otettu jälleen myyntiin 200 kpl Lumilyhtyarpoja. Hallituksen 
päätöksen mukaisesti jokainen hallituksen jäsen ostaa arpoja 10 kpl, valtakunnansarja- ja Turun sarjan 
joukkueissa keilaavat ostavat viisi arpaa. Arvan myyntihinta on kuusi euroa ja jokaisesta arvasta jää seuralle 
voittoa kolme euroa. Arpa-asioissa yhteyshenkilönä on Jonna Saarinen, puh 040 564 6474. 
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Muistathan myös S-seurabonuksen. TOK maksaa vuosittain TuWelle 5 prosenttia S-seurabonukseen 
liittyneiden junnuperheiden bonusostosten määrästä. Tämä ei vähennä ko. jäsenen saamaa bonusta. Käy 
katsomassa lisätietoja TuWen kotisivuilta. S-seurabonusjäsenyys on voimassa toistaiseksi, eli siihen ei 
tarvitse ilmoittautua joka vuosi uudelleen. 
 

Seuralla on käytössä yritysten kannatusjäsenmaksu, 100 euroa/vuosi. Tämä on myös hyvä keino 
varainhankintaan. Voit tarjota kannatusjäsenmaksua omalle työnantajallesi tai yritykselle, jonka kanssa olet 
tekemisissä. Vastineeksi yritys saa halutessaan näkyvyyttä kotisivuillamme ja/tai jäsenkirjeessämme. Jos 
tarvitset materiaalia (seuraesite ja junioriesite) seurastamme, ole yhteyksissä. 
 

TuWe Ranking II 
 

TuWe Rankingin toisen osakilpailun la 21.10. voitti Marja Hongisto tuloksella 1197. Jori Kaijanen oli toinen, 
tulos 1148 ja kolmas Elina Wiik tuloksella 1121. Kisakelinä oli TPS:n haastava 41 jalan olosuhde. Tulostaso 
oli keskiarvon mukaan lähes 10 pistettä huonompi kuin ensimmäisessä osakilpailussa. 

Seuraava osakilpailu on vasta 2. 12. Ilmoittaudu kisaan viimeistään ma 27.11. Tähän mennessä 21 
tuwelaista on osallistunut rankingiin. Vielä ehtii tulla mukaan, koska osakilpailuita on yhteensä seitsemän ja 
neljän parhaan tulos otetaan huomioon yhteistuloksissa. Kahdeksan parasta palkitaan! 

Kahden osakilpailun jälkeen kolmen kärki on: 

1. Jori Kaijanen 2448 
2. Elina Wiik 2335 
3. Keijo Wilen 2220 
 

Kilpailutuloksia 

TuWe on nyt keilannut syksyn ensimmäiset valtakunnansarjakierrokset. Miehet ovat jo ehtineet heittää 
kaksi kierrosta. 
 

V1-sarjassa Forssassa veteraanit keilasivat lohkon kärkeen. Viidestä pelistä tuli kolme voittoa. Tehokkain oli 

Keijo Wilen keskiarvolla 202.40. Myös Erkki Wiik keilasi parituloksen, 200.60. 

Veteraanien kakkosjoukkue V2-sarjassa Kupittaalla sai viidestä pelistä neljä voittoa, mutta ovat siitä 

huolimatta lohkon kolmantena. Toki vain 98 pistettä johtavaa Turun Bakkaa jäljessä. Koko kierroksen 

tehokkain oli TuWen Harri Kaiskola keskiarvolla 219.00. 

Naiset N2-sarjassa voittivat kuudesta pelistä neljä ja ovat toisena, vain 20 pistettä johtavaa Tampereen 

Omenaisia jäljessä. Tuwen tehokaksikko oli Jonna Saarinen (181.33) ja Päivi Peltola-Ojala (180.80). 

S1-sarjassa Tuwe on toisena Tampereen Veijareiden jälkeen. Eroa on 238 pistettä. Parituloksia tuwelaiset 

eivät Tampereella heittäneet. S2-sarjassa Raisiossa TuWe hävisi kaikki neljä peliään ja on lohkon 

viimeisenä. 

Edustusjoukkue M2-sarjassa on keilannut kaksi kierrosta ja on lohkonsa viimeisenä. Eurassa parituloksen 

keilasivat Ville Grönroos (215.00) ja Pertti Ojala (205.20). M4-sarjassa TuWe on viimeisenä kahden 

kierroksen jälkeen. 

V-S Junnu Tourissa Salohallissa oli mukana 10 TuWen junnua. Tytöissä Sonja Reponen sai hopeaa ja 

nuoremmissa pojissa Roni Timonen myös hopealle. Seuraava osakilpailu on su 19.11. Hanhivaarassa. Sinne 

on varattu 11 paikka junnuille. 
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Muuta mukavaa 

TKL järjestää valmennustapahtuman to 14.12. klo 19.30–21.00. Kurssin vetäjänä on Sami Konsteri ja 

aiheena nykykeilailu. Tapahtumassa on sekä lyhyt luento että rataharjoittelua. Kurssille otetaan 12 

keilaajaa. Ilmoittautuminen aukeaa ma 6.11. (ilmoitustaulu Kupittaalla). 

Jos teillä on kaappi tai hylly vuokrattuna Kupittaalla, niin muistakaa maksaa se mahdollisimman pian! 

TuWe Keilailun kotisivuille päivitetään ajankohtaisimmat asiat ja uutiset, käy katsomassa ja pysy ajan 

hermolla. Myös Facebook-sivuilla on keilailu-uutisia. 

Turvallista alkutalven odotusta! 

Marja 

Ps. Jäsenkirje on myös luettavissa kotisivulla olevasta linkistä. 

 

 


