
1 
 

     30.11.2017     

Marraskuun jäsenkirje 

Jouluun on enää 26 päivää, mutta keilailussa on vielä kauden yksi tärkeimmistä kisoista edessä. Turun 

mestaruuskisat alkavat Kupittaalla 30.11. ja viimeinen kilpailuerä on lauantaina 16.12. Finaalit keilataan 

sunnuntaina 17.12. Kisassa on myös pari- ja joukkuekisa. Nyt muodostamaan pareja ja joukkueita ja 

varaamaan peliajat! 

Samassa yhteydessä keilataan myös junnujen ja senioreiden yksilö- ja parimestaruudet, mutta ilman 

finaalia. 

Joulukuun tapahtumia: 

- la 2.12. klo 12.30 TuWe Ranking III Kupittaalla 

- su 3.12. Turun sarjat: naiset Kupittaa klo 10.30, miehet 2 klo 14.00 Kupittaa 

- su 10.12. V-S Junnu Tour Parainen, erät klo 11.00, 13.30 ja 16.00 

- ma 11.12. sinettiseuratapaaminen Turku 

- to 14.12. valmennusilta Kupittaalla, Sami Konsteri 

- la 16.12. valmentajien verkostoitumispäivä Kaupissa 

- su 17.12. Turun mestaruuskisan finaalit 

SaTuRa-hallina on Raisio vielä 10.12. asti ja sitten on vuorossa Parainen 14.1.2018 asti. Muistakaa Kupittaan 
ja Raision yhteispassi. Kisaamalla kolme kertaa kummassakin hallissa, saa heittää yhden kisan veloituksetta. 

 

Jäsenasiat 

TuWe Keilailun liikunnallisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tempauksen palkinnot arvotaan lauantaina 
2.12. ennen TuWe Rankingin kisan alkua. Jos et ole vielä palauttanut korttiasi, tee se viimeistään 
lauantaina.  
 

Kuluvan kauden jäsen-, rekisteröinti- ja toimintamaksujen eräpäivä on marraskuun viimeinen päivä. 
Maksathan laskusi viimeistään eräpäivänä! Laskun voi maksaa erissä. Aikuisilta on laskutettu syksyn 
vakiovuorot ja aikuisten pitkä kurssi. Junnuilta ja nuorilta on laskutettu koko kauden harjoitusmaksut.  
 

Muista tarkistaa roskapostisi säännöllisesti, koska osa posteista voi päätyä myös sinne! 
 

Jos lumilyhtyarpasi on vielä maksamatta, maksa se Keilailun tilille: FI 41 1590 3000 2045 01. Arpa-asioissa 
yhteyshenkilönä on Jonna Saarinen, puh 040 564 6474. 
 

Lämpimät kiitokset kaikille perhekeilailuun osallistuneille perheille. Noin 20 innokasta perheenjäsentä 
nautti parin tunnin ajan keilailun riemusta. Välillä saattoi käydä nauttimassa kahvipöydän antimista omaan 
tahtiinsa. Kaikkien perheiden kesken arvottiin yksi palkinto. Perhe Muuriaisniemi oli tällä kertaa arvonnassa 
onnekas. Koska tapahtuma oli Isänpäivänä, kaikille isille annettiin muistoksi eloonjäämistyökalu! 
 

Kilpailutuloksia 

V1-sarjassa Hangossa veteraanit olivat kierroksen toiseksi paras joukkue kolmella voitolla ja yhdellä 

tasapelillä. Mutta he ovat edelleen lohkonsa kärjessä, 29 pistettä Hangon Ha-Hya edellä. Tehokkain oli Keijo 

Wilen keskiarvolla 202.60.  



2 
 

Veteraanien kakkosjoukkue V2-sarjassa Kupittaalla sai viidestä pelistä neljä voittoa, mutta olivat vasta 

kierroksen kolmanneksi paras joukkue. Kokonaistilanteessa joukkue on toisena, 231 pistettä Turun Bakkaa 

perässä. TuWen kierroksen tehokkain oli Jorma Kuokkanen keskiarvolla 184. 

Naiset N2-sarjassa Kaupissa voittivat kuudesta pelistä kolme ja olivat kierroksen toiseksi paras joukkue. 

Kokonaistuloksissa he ovat myös toisena, 311 pistettä Tampereen Omenaisia jäljessä. Tuwen tehokkain oli 

Jonna Saarinen keskiarvolla 180.40.  

Edustusjoukkue M2-sarjassa on keilannut kolme kierrosta ja se on lohkonsa viimeisenä. Järvenpään 

kierroksella tuli viidestä pelistä kaksi voittoa ja kierroksen neljäs sija.  Parituloksen keilasi Ville Grönroos 

(210.80).  

M4-sarjassa TuWe matkasi Tammisaareen. Tässä lohkossa keilataan kaksoiskierros, koska joukkueita on 

vain neljä. Kuudesta pelistä tuli kaksi voittoa ja joukkue oli kierroksen kolmas. Kokonaistuloksissa joukkue 

on edelleen viimeisenä. TuWen tehokkain oli Ari Vihersaari keskiarvolla 179.50.  

Turun veteraanien mestaruuskisoissa miesten sarjassa Pertti Ojala nappasi hopeamitalin tuloksella 1218. 

Naisissa finaaliin pääsi Anja Rainisalo ollen viides. 

Perinteiset miesten, naisten ja nuorten liittomyllyt keilattiin marraskuun alussa. Nuorten liittomyllyssä 

Riihimäellä oli TuWesta mukana Ville Grönroos ja Daniel Averine. 

Junnuasiaa 

V-S Junnu Tourissa Hanhivaarassa oli mukana 10 TuWen junnua. Tytöissä kultamitalin sai Sonja Reponen 

tuloksella 1024. Nuoremmissa pojissa tuli kolmoisvoitto: kultaa Mikael Bianciardi tuloksella 985, hopeaa 

Jesse Fredrikson ja pronssia Roni Timonen. Vanhemmissa pojissa Daniel Averine sai hopeamitalin tuloksella 

1002. Seuraava osakilpailu on Paraisilla su 10.12. 

Myös valtakunnallisella Junnu Tourilla on ollut neljä seuramme junnua mukana syksyn aikana Helsingissä, 

Lappeenrannassa ja Porissa. Tammikuussa on vuorossa Raision osakilpailu ja toivottavasti sinne uskaltautuu 

mukaan useampi junnu, koska matka ei ole nyt esteenä! 

Junnuilla on joulutauko harjoituksista ajalla 15.12.2017–8.1.2018. 

Muuta mukavaa 

Lauantaina 4.11. matkasi virkeä joukko tuwelaisia keilaajia Imatralle TUL:n mestaruuskisoihin. Bussin 

takaosaan viritettiin sököpöytä, joka mennen tullen oli ahkerassa käytössä. Harvoin niin pitkä bussimatka 

taittuu niin nopeasti ja mukavasti kuin tuolloin! Tänä vuonna kisajärjestäjät saivat sentään tulospalvelun 

toimimaan. (Viime vuonna Kurikan kisojen tulokset hävisivät jonnekin bittien taivaaseen!) Mutta tuloksista 

myöhemmin lisää. 

TuWen pääseuran syyskokous oli 29.11. keskiviikkona. Tärkeimpänä asiana oli hallituksen valinta ensi 

vuodeksi. Keilailun edustajana hallituksessa jatkaa Marja Hongisto ja varajäsenenä Anja Rainisalo. 

TuWe Keilailun kotisivuille päivitetään ajankohtaiset asiat, joten voit sieltä käydä tarkistamassa esimerkiksi 

junnujen harjoitustauot! Myös Facebook-sivuilla on keilailu-uutisia. 

Mukavaa Joulun odotusta! 

Marja 

Ps. Muistathan, että jäsenkirje on myös luettavissa kotisivujen linkistä! 


