
1 
 

     1.10.2017     

Syyskuun jäsenkirje 

Keilailukausi on lähtenyt käyntiin mukavasti ja useimmilla meistä kalenterit täyttyvät monista 

keilailukisoista ja -tapahtumista. 

Lokakuun tapahtumia: 
- la 7.10 valtakunnansarjat: M2 Eura, M4 Kupittaa, N2 Kupittaa 
- su 8.10. V-S Junnu Tour Salohallissa, erät klo 12 ja 14.30 
- ti 10.10. Demodays Kupittaalla 
- to 12.10. valtakunnansarjat: V1 Forssa ja V2 Kupittaa 
- la 21.10. TuWe Ranking II Kupittaa klo 12.30 
- su 22.10. Turun sarjat 
- su 22.10. D- ja ei-rekisteröityjen naisten kisa Kupittaalla klo 17.00 
- la 28.10. valtakunnansarjat: S1 Kupittaa, S 2 Forssa 

 

SaTuRa-hallina on Kupittaa vielä 15. päivään asti ja sitten on vuorossa Salon Hanhivaara 12.11. asti. 
Muistattehan, että SaTuRaa voi heittää myös B-luokkalaiset! 

 

Vuosikokouksessa ja hallituksessa päätettyä 
 

Vuosikokous pidettiin su 24.9. TuWen toimistolla. Paikalla oli kahdeksan seuran jäsentä. Hallitukselle 

myönnettiin vastuuvapaus kauden 2016–2017 tileistä.  
 

Seuralle valitaan uusi hallitus vuosittain. Vanha hallitus valittiin kokonaisuudessaan uudestaan ja samoilla 

vastuualueilla kuin aikaisemminkin: 

- puheenjohtaja Jari Rantanen 

- varapuheenjohtaja Jonna Saarinen 

- sihteeri Marja Hongisto 

- rahastonhoitaja Elina Wiik 
 

Nuoriso- ja varsinainen jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 euroa. Kannatusjäsenmaksuksi yksityishenkilöille 

vahvistettiin 50 euroa ja yhteisöille 100 euroa. Maksuajankohta on marraskuun loppu 2017. Samassa 

yhteydessä laskutetaan myös rekisteröinti- ja toimintamaksu sekä harjoitusmaksut. Laskun voi maksaa 

myös useammassa erässä. 
 

Seuran kotisivuilta voi käydä lukemassa toimintakertomuksen kaudelta 2016–2017. Myös hallituksen 

kokouksissa päätettyjä asioita voi käydä lukemassa osoitteessa: http://www.turunweikot.fi/tuwe-

keilailu/hallitus (esimerkiksi toimintaraha ja Lumilyhtyarpa). 
 

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. Joukkueen jäsenten lukumäärä pitää olla 

vähintään kaksi. Lisäinformaatiota tulee myöhemmin. 
 

Laita päivämäärä kalenteriin ja tuo isä, isoisä, appiukko Kupittaalle keilaamaan ja juomaan Isänpäiväkahvit! 
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TuWe Ranking I 
 

TuWe Rankingin ensimmäisen osakilpailun la 16.9. ylivoimaiseksi voittajaksi keilasi Jori Kaijanen tuloksella 
1300. Elina Wiik oli toinen parituloksella 1214. Muita parituloksia ei tullut. Keijo Wilen oli kolmas, tulos 
1179. 

Rankingin säästöihin tehtiin täksi kaudeksi yksi muutos. Osakilpailuja on entisen kuuden sijaan nyt 
seitsemän. Lopullisiin tuloksiin otetaan kuitenkin edelleen huomioon neljä parasta osakilpailutulosta. Näin 
entistä useammalla on mahdollisuus kisata kahdeksan parhaan joukkoon pääsystä, koska poissaoloja tulee 
erinäisten asioiden vuoksi kuitenkin kauden mittaan monelle. 

Tulokset: 

  osanottaja   tulos 

1 Kaijanen Jori   1300 

2 Wiik Elina   1214 

3 Wilen Keijo   1179 

4 Kaiskola Harri   1172 

5 Teppo Merja   1162 

6 Wiik Erkki   1123 

7 Kaukonen Pekka   1122 

8 Averine Daniel   1121 

9 Nikkanen Matti   1106 

10 Rainisalo Anja   1084 

11 Jorma Kuokkanen   1054 

12 Rantanen Jari   1049 

13 Kaukinen Maarit   1026 

14 Ilmanen Kauko   1023 

15 Saarinen Jonna   1017 

16 Uuttu Martti   959 

 

TUL:n mestaruuskisat Imatralla 
 

TUL:n mestaruuskisat keilataan Imatralla 16.10.–18.11.2017. Säännöt ovat viime kaudesta muuttuneet 
melkoisesti. Joukkuekisa on jäänyt pois kokonaan, eli kisassa on yksilökisa ja parikilpailu. Osallistua voi vain 
yhteen sarjaan, mutta halutessaan voi osallistua omaa tasoaan ylempään sarjaan. Juniorisarjaan voi 
osallistua 1999 tai myöhemmin syntyneet junnut. Tytöt saavat hyvitystä 8 pistettä/sarja. 
 

TuWe on varannut 20 pelipaikka la 4.11. klo 13.00 kilpailuerään. Matka tehdään yhteiskuljetuksella 
Valtasen bussilla päivämatkana. Bussiin mahtuu myös kannustusjoukkoja mukaan. Matkan hinta 
tuwelaiselta keilakisaan osallistuvalta on 5€ ja kannustusjoukoilta 20€/henkilö. 
 

Matkan ilmoittautumislista on Kupittaan ilmoitustaululla. Laita nimesi listaan viimeistään sunnuntaina 
22.10. Bussi lähtee aamulla noin klo 7 ja palaa illalla takaisin. 
 

Kilpailutuloksia 

TKL Cupissa meillä oli neljä joukkuetta, mutta finaalipeleihin asti ei tällä kertaa päästy. Henkilökohtaisissa 

tuloksissa parituloksen heittivät Jori Kaijanen (214.25) ja Pertti Ojala (210.00). 

Valtakunnansarjoissa kautensa ovat aloittaneet miehet ja seniorit. Miehillä avauskierros oli mollivoittoinen. 

M2-sarjassa joukkue ei voittanut yhtään peliä ja on lohkonsa viimeinen. M4-sarjassa tuli yksi voitto ja 

joukkue on neljän joukkueen lohkossa kolmantena. Parituloksia ei tullut yhtään. 
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S1-sarjassa seniorit keilasivat hyvin ja voittivat viidestä pelistä neljä. Ainoa tappio tuli Ailecista. He ovat 

lohkossaan toisena. S2-sarjassa ei tullut yhtään voittoa ja joukkue on lohkon viimeisenä. 

Turun sarjassa naisten ykkösjoukkue nappasi täyden potin, eli 12 pistettä. Kakkosjoukkue jäi pisteittä. 

Miesten mestaruussarjassa TuWe sai neljä pistettä ja kakkossarjassa kahdeksan pistettä. 

Muuta mukavaa 

Kotisivuilla on myydään/ostetaan –palsta. Sieltä voi käydä tsekkaamassa esimerkiksi seuran käytettyjä 

palloja. Nämä pallot eivät maksa mitään, vain porauksen joutuu maksamaan itse. 

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

hermolla. Myös Facebook-sivuilla on keilailu-uutisia. 

Hyvää syksyn jatkoa! 

Marja 

 

 


