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     30.5.2018     

Toukokuun jäsenkirje 

Keilailukausi 2017–2018 alkaa olla lopuillaan. Mestaruudet on saatu ratkottua sekä valtakunnan että 
seuratasolla. Päättäjäiset on pidetty ja kauden saavutukset palkittu. Yksi tärkeä tapahtuma on vielä edessä 
junnuilla, Raision aluevalmennuspäivä ma 4.6. 

Kesäkuun tapahtumia: 
- ma 4.6. junnujen aluevalmennuspäivä Raisiossa 
- ke 6.6. alkavat junnujen kesäharjoitukset Kupittaalla 
- 23.6.–1.7. Senioreiden avoimet EM-kisat Wienissä 

 

TKL:n Maratonkisan finaali on perjantaina 1.6. klo 17.00 ja mukana on monta tuwelaista. Kupittaan 
Kesäkisa alkaa 1.6. ja päättyy 24.8. Kisassa on kolme jaksoa, joilla jokaisella on eri ratahoito. Kupittaan 
keilahalli on suljettu kaksi viikkoa huoltotöiden takia ajalla 18.6.–1.7. 

 
 

Päättäjäiset 

Kauden päättäjäiset olivat Piikkiön Tulikalliossa sunnuntaina 20.5. Aurinkoisessa kevätsäässä vietetyssä 
tilaisuudessa oli mukana 30 ihmistä. Puheenjohtajamme Jari Rantanen toivotti kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi. Kalakeiton syönnin jälkeen oli vuorossa palkitsemiset: 

- vuoden keilaaja: Merja Teppo 
- vuoden keilailuteko: Joonas Reponen 
- eniten keskiarvoaan nostanut: Jesse Fredrikson 
- vuoden junnutsemppari: Veikka Vuolukka 

 
Seuraavaksi jaettiin mestaruusmitalit: 

- A-miehet: 1. Erkki Wiik, 2. Ari Vihersaari ja 3. Pertti Ojala 
- B-miehet (CD-luokat): 1. Kari Hirvonen, 2. Jorma Warinowski ja 3. Jorma Rantanen 
- A-naiset: 1. Jonna Saarinen, 2. Päivi Huoponen ja 3. Merja Teppo 
- B-naiset (D-luokka): 1. Maarit Kaukinen 
- junioritytöt: 1. Sonja Reponen, 2. Cara Muuriaisniemi 
- junioripojat: 1. Roni Timonen, 2. Joonas Reponen ja 3. Oskari Reponen 

 

Imatralla marraskuussa olleen TUL:n mestaruuskisojen mitalistit: 
- A-naiset: 1. Jonna Saarinen 
- naisten parikilpailu: 1. Jonna Saarinen - Maarit Kaukinen 
- veteraaninaiset:1. Anja Rainisalo 
- veteraaninaiset parikilpailu: 1. Anja Rainisalo - Marja Hongisto 
- veteraanimiehet: 2. Erkki Wiik, 3. Jari Rantanen 
- veteraanimiehet parikilpailu: 1. Erkki Wiik - Jari Rantanen 
- juniorit: 1. Jesse Fredrikson 

 

Päättäjäiset eivät ole mitään ilman bingoa! Minnan ja Tiinan luotsaamina vedettiin kaksi kierrosta bingoa ja 
voittajat saivat valita suuresta palkintopöydästä mieleisiään palkintoja. Seuraavana oli vuorossa Jonnan 
vetämä mielenkiintoinen televisiosarjojen tunnusmusiikkien tunnistaminen. Yllättävän vaikean tehtävän 
voitti haitaristimme Markku poikansa Jessen kanssa. Kahvin juonnin jälkeen alkoi vapaa seurustelu ja 
mölkyn peluu ihanassa kevätsäässä. 
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Jäsenasiat 

Perjantaina 25.5. astui voimaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Liitteessä on Turun Weikkojen 
tietosuojaseloste.  

Seuramme on saanut ensi kauden vakiovuorot anomuksemme mukaan. Aikuisten harjoitusvuorot ovat 
keskiviikkoisin klo 17.30–18.30 ja 18.30–19.30. Vuorot alkavat ke 15.8.  Laitan sähköpostia lähempänä 
tuota ajankohtaa niille, jotka ottivat aikuisten vakiovuoron. Vakiovuoroja on mahdollista saada 
myöhemminkin, jos tarvetta ilmenee. Aikuisten pitkä kurssi alkaa ma 3.9. klo 18.30 Keijon vetämänä. 

Ensimmäinen joukkuekisa syksyllä on la 1.9. keilattava TKL Cup, johon seuramme on ilmoittanut kolme 
joukkuetta. 

Junnut 

Junnujen alueellinen valmennuspäivä on tänä vuonna Raision keilahallissa ma 4.6. alkaen klo 10 
Länsirannikon mestaruuskisalla. Sen jälkeen on ruokailu ja iltapäivällä alkaa varsinainen valmennussessio. 
Mestaruuskisa ja ruokailu ovat maksullisia, mutta varsinainen valmennusosio on maksuton (Länsirannikon 
Keilailun Tuki ry kustantaa).  Ilmoittautumiset puh 040 719 4697, Petra Eriksson-Sola. 

Junnujen kesäharjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 17–18 Kupittaalla. Ensimmäinen kerta on 6.6. 
Harjoituksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja maksu on 2 euroa/kerta, joka maksetaan keilahallin 
kassalle ennen harjoituksia. Paikalla on pääsääntöisesti valmentaja, mutta ei välttämättä joka kerta. 
Harjoituksia ei ole 20.6. ja 27.6. (keilahalli suljettu). 

Junnujen syyskauden harjoitukset alkavat viikolla 34 eli tiistaina 21.8. alkaen. Ensimmäinen 
valtakunnallinen Junnu Tour on la-su 25.–26.8. Talissa Helsingissä. Harjoitusryhmät ovat pääsääntöisesti 
samat kuin päättyneelläkin kaudella. Marjalta (puh 0500 320 842) voi kysellä lisää junnuasioista! 

Muuta 

Turun Weikot Keilailu ry on mukana Tähtiseura-laatuohjelmassa. Tämä uusi laatuohjelma tuli 
Sinettiseuratoiminnan tilalle. Konkreettisesti uusi asia näkyy Kupittaan keilahallin seinällä, kun pe 18.5. 
ennen seuramestaruuskisoja Suomen Keilailuliiton koulutuskoordinaattori Jaana Puhakka kävi 
luovuttamassa seurallemme uuden Tähtiseuramerkin vanhan Sinettiseuramerkin tilalle. Tilaisuudessa olivat 
mukana myös Turun Keilailuliiton puheenjohtaja Marko Saarni ja toiminnanjohtaja Kai Hildén. 

 

Hyvää kesää (ja paljon kaatoja kesäkeilaajille) 

Marja 

                                                                                                                      


