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     1.4.2018     

 

Maaliskuun jäsenkirje 

Kevät keikkuen tulevi… Vanha sanonta pitää lähes joka kevät paikkansa. Mutta kyllä se kevät tulee ja 
lopulta kesäkin ja Juhannus. Pari kuukautta on vielä aktiivista keilailukautta jäljellä. 

Huhtikuun tapahtumia: 
- pe-su 6.-8.4. valtakunnallinen Junnu Tour Lahdessa 
- la 7.4. VII TuWe Ranking klo 9.45 Kupittaalla 
- la 7.4. Weikot - Veljet ystävyysottelu Kupittaalla klo 9.45 
- su 8.4. viimeinen 100 % Openin kilpailuerä klo 14.30 
- pe 13.4. klo 16.30 100 % Openin finaali Kupittaalla 
- su 15.4. Turun sarjat: MM Kupittaa klo 10.30, N Hanhivaara klo 11.00, M2 Kupittaa klo 14.00 
- su 15.4. Junnujen SM-kisamatka Kuortaneelle 
- la 21.4. Junnujen SM-kisamatka Kuortaneelle 
- ti 24.4. TKL JunnuCup klo 17.30, Marjan ryhmä 
- to 26.4. TKL Junnu Cup klo 18.30, Keijon ryhmä 
- la 28.4. valtakunnansarja: M2 Valkeakoskella 
- la 28.4. SKL:n Keilailugaala Tampereella 
- su 29.4. V-S Junnu Tourin finaali Raisiossa klo 11.00 

 
SaTuRan yhteiskierros on kaikissa halleissa sunnuntaihin 8.4. asti.  
 
Muistattehan myös TKL:n maraton-kilpailun. Siinä 16 eniten sarjoja Kupittaalla ja Aninkaisissa keilannutta 
pääsee pe 1.6. klo 17.00 pidettävään finaaliin. Finaalissa keilataan 6 sarjaa keskiarvotasoituksin 210–155/ 
70 % ja jaetaan seuraavat palkinnot: 1. 150€, 2. 100€, 3. 75€ ja 4. 50€. Jokainen voi käydä tarkistamassa 
oman tilanteensa TKL:n kotisivuilta. Siellä näkyy sarjamäärät ajalta 1.7.2017 – 11.3.2018. 
 

 

Seuran mestaruuskisat 

Hallitus päätti kokouksessaan järjestää seuran mestaruuskisat seuraavasti:  
- hallimestaruuskisojen aikana viikolla 20 (14.–18.5.) 
- sarjat: A- ja B-miehet (CD-luokat), A- ja B-naiset (D-luokka) 
- hallimestaruuskisojen aikana heitetty ensimmäinen suoritus 
- kolmelle parhaalle mitalit joka sarjassa 

  

Jäsenasiat 

Kiitokset jäsenistölle maksujen hoitamisesta. Lienee ensimmäisen kerran seuran historiassa, kun maksuja ei 
ole rästissä. Toki osamaksulla suoritettavia laskuja on edelleen, mutta ne ovat kuitenkin hoidossa.  
 

Muistattehan tehdä SM-kisakorvaukset matkalaskulomakkeella!  
 

Kauden päättäjäiset ovat Piikkiön Tulikalliossa (sama paikka kuin kahtena edellisenä vuonna) sunnuntaina 
20.5. iltapäivällä. Merkkaa ajankohta jo kalenteriisi! 
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LiiKu järjesti 25.5.2018 voimaan tulevan uuden tietosuojalain koulutustilaisuuden Raisiossa maaliskuussa. 
Uusi tietosuojalaki tullee vaikuttamaan myös TuWe Keilailun tiedotukseen jollakin tasolla. Kevään mittaan 
selviää, mitä toimenpiteitä meidän pitää tehdä, jotta lain kirjain toteutuu! 
 

100 % Openissa kolme viikkoa keilattu 

Tähän mennessä kisaan on osallistunut 93 eri keilaajaa ja suorituksia on tehty yhteensä 158. Tuwelaisista 
kisaan on osallistunut 27 keilaajaa. Keskiarvolistan mukaan meillä on vähintään 24 kilpailusarjaa tällä 
kaudella keilanneita 35 kappaletta. Vielä on aikaa ensi viikonloppuna osallistua kisaan! Ensi lauantaina on 
viimeinen rankingin osakilpailu ja Weikot – Veljet- ystävyysottelu. 

Finaaliin pääsee 28 alkukilpailun parasta tasoituksellista tulosta. Tämän lisäksi pääsee neljä keilaajaa turbon 
perusteella. Turbo on viidennen sarjan puhdas tulos. 

Tällä hetkellä finaaliraja on 1247, mutta se noussee siitä jonkin verran. Viime vuonna finaaliraja oli 1294. 
Kisan keli on haasteellisempi kuin aikaisempina vuosina. Mutta haasteellisessa kelissä on myös 
mahdollisuus oppia enemmän kuin helpossa kelissä. Koko alkuvuosi Kupittaalla on ollut ns. helpot kelit ja 
tulostaso on noussut viikkokisoissa erittäin korkeaksi, erityisesti B-luokassa. 

Kilpailutuloksia 

Maaliskuun valtakunnansarjakierroksella V1-sarjassa veteraanit keilasivat viimeisen kierroksen Kupittaalla. 
Viidestä pelistä tuli kolme voittoa ja joukkue oli lohkonsa kolmas. Se hävisi vain 29 pistettä lohkovoittajalle 
Salon HeHalle. Pertti Ojala keilasi TuWen parhaana keskiarvolla 210.60. Myös Jari Rantanen keilasi 
parituloksen, keskiarvo 203.20. Koko kauden yhteistuloksissa paras tuwelainen oli Keijo Wilen keskiarvolla 
196.44. 

Yhteistuloksissa TuWe jäi toiseksi Salon HeHan voittaessa lohkon ja noustessa mestaruussarjaan ensi 
kaudeksi. Kakkossijasta tuli kuitenkin harjoitus- ja valmentautumisrahaa seuralle 130 euroa. 

V2-sarjan päätöskierroksella Tammisaaressa TuWen veteraanit voittivat viidestä pelistä neljä, ja olivat 
kierroksen toiseksi paras joukkue. Yhteistuloksissa joukkue oli kolmas. Lohkon voitti Turun Bakka. 
Joukkueen tehokkain oli Jorma Warinovski keskiarvolla 180.40. Koko kauden tehokkain oli Harri Kaiskola 
keskiarvolla 189.60. 

Naisten N2-sarjan viimeinen kierros keilattiin Tampereen Kaupissa. TuWe hävisi kaikki kuusi peliään ja oli 
yhteistuloksissa neljän joukkueen lohkossa kolmas. Kierroksen TuWen tehokkain oli Jonna Saarinen 
keskiarvolla 170.67. Hän oli myös koko kauden tehokkain keskiarvolla 178.77. 

M4-sarjan viimeinen kierros keilattiin Lohjalla. Kuudesta pelistä tuli kaksi voittoa, mutta sijoitus oli 
kierroksen viimeinen, samoin kuin yhteistuloksissakin. Kierroksen tehokkain oli Harri Kaiskola keskiarvolla 
195.83. Harri oli myös koko kauden tehokkain keskiarvolla 184.45. 

Miesten M2-sarjassa TuWen edustusjoukkueen ahdinko jatkui. Pelipaikkana oli Keuruu ja viidestä pelistä 
tuli vain yksi voitto. Yhteistuloksissa joukkue on viimeisenä ennen huhtikuun viimeistä kierrosta. Ero 
seuraavaan eli Valkeakosken Walki Teamiin on 1749 pistettä. Joukkueen tehokkain oli Jori Kaijanen 
keskiarvolla 196.50. 

TuWe-Ranking 

Kuudes TuWe Rankingin osakilpailu keilattiin oman erikoiskisamme 100 % Openin yhteydessä. Kisaan otti 
osaa yhteensä 17 tuwelaista. Keijo Wilen uusi edelliskertaisen voittonsa tuloksella 1179. Seuraavina olivat 
Jonna Saarinen, 1167 ja Anja Rainisalo, 1122. 
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Yhteistuloksissa neljän kärki pysyi muuttumattomana: Jori Kaijanen, Keijo Wilen, Harri Kaiskola ja Merja 
Teppo. Palkinnoissa ovat kiinni vielä myös Jonna Saarinen, Jari Rantanen, Erkki Wiik ja Daniel Averine.  

Seuraava ja viimeinen osakilpailu on la 7.4. klo 9.45. Samassa yhteydessä on myös Weikot - Veljet -
ystävyysottelu. Ilmoittaudu rankingiin viimeistään tiistaina 3.4. klo 18.00 mennessä (maanantaina 2.4. 
Kupittaa on suljettu). 

Junnuasiaa 

Varsinais-Suomen Junnu Tourin Aninkaisten osakilpailussa tyttöjen sarjan voitti Pauliina Haarre ja pronssia 
sai Cara Muuriaisniemi. Nuoremmissa pojissa kullan nappasi Jesse Fredrikson ja Mikael Bianciardi oli 
kolmas. 

Aprillipäivänä Raisiossa keilattiin viimeinen osakilpailu. Tytöissä paras oli Sonja Reponen. Nuoremmissa 
pojissa toiseksi tuli Mikael Bianciardi ja kolmanneksi Roni Timonen. 

Finaali keilataan su 29.4. klo 11.00 Raisiossa. Tytöistä finaalissa ovat Pauliina Haarre ja Sonja Reponen. 
Vanhemmista pojista Daniel Averine. Nuoremmista pojista Mikael Bianciardi, Roni Timonen, Jesse 
Fredrikson, Joonas ja Oskari Reponen sekä Daniel Pakula. 

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. Jos et ole vielä 
osallistunut, niin ensi viikonloppuna on viimeinen mahdollisuus heittää junnujen seuramestaruutta! 

Nuorten ja junioreiden SM-kisat keilataan tänä keväänä Kuortaneella. Kisoihin on ilmoittautunut 
kahdeksan tuwelaista. Pelipäivät ovat su 15.4. ja la 21.4. 

Muuta 

Naisten SM-kisoissa Kupittaalla vapautui yksi paikka su 6.5. klo 15 erässä peruutuksen vuoksi. Kisassa 
heitetään kahdeksan sarjaa. Meitä on nyt kolme (Päivi H, Elina ja minä) ja tarvitsisimme yhden lisää, jotta 
saisimme nelinaisjoukkueen kasaan. Jos aika suinkin sopii kalenteriisi, niin ilmoittaudu pikaisesti minulle! 

 

Hyvää kevään jatkoa! 

Marja 

 


