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     30.9.2019    

Syyskuun jäsenkirje 

Keilailukausi on lähtenyt mukavasti käyntiin. TKL Cupissa syyskuun ensimmäisenä päivänä TuWe 3-
joukkueelle tuli hopeaa.  Onnittelut vielä kerran joukkueelle! Seurapuolella kuukauden tärkein asia oli 
vuosikokous eilen sunnuntaina, jossa mm. valittiin uusi hallitus! 

Lokakuun tapahtumia: 

− la 5.10. valtakunnansarjat: M2 Raisio, M4 Kupittaa, N1 Rauma 
− su 6.10. V-S Junnu Tour Hanhivaarassa, erät klo 11.00 ja 13.30 
− to 10.10. valtakunnansarjat: V1 Kupittaa, V2 Kupittaa 
− la 12.10. valtakunnansarjat: S2 Somero, S2 Eura (TuWe 2) 
− la-su 12.–13.10. naisten Maarianhaminan matka 
− su 13.10. junnujen Bowling 4 you –turnaus Porissa 
− ke 15.10. Demo Days Kupittaalla klo 13 alkaen 
− la 19.10. TuWe Ranking II klo 10.45 Kupittaa 
− su 20.10. Turun sarjat 
− la-su 26.–27.10. valtakunnallinen Junnu Tour Porissa 

 

SaTuRa-hallina on Salon keilahalli vielä 13. päivään lokakuuta asti ja sitten on vuorossa Hanhivaara 10.11. 
asti.  

 
Vuosikokous ja uusi hallitus 
 

Vuosikokous pidettiin su 29.9. TuWen uudella toimistolla Mikonkadulla. Ilahduttavasti kokouksessa oli 
läsnä neljä hallituksen ulkopuolista jäsentä. Kokouksessa hyväksytty edellisen kauden toimintakertomus on 
luettavissa kotisivuilta kohdasta Hallitus. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja annettiin vastuuvapaus 
hallitukselle. Kuluvalle kaudelle vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 

Seuralle valitaan uusi hallitus vuosittain. Hallituksen jäsenten lukumäärä voi vaihdella viidestä yhdeksään ja 
varajäseniä ei valita. Kokous päätti valita yhdeksän jäsentä hallitukseen. Kokoonpano tälle kaudelle on 
seuraava: 
- Jari Rantanen, puheenjohtaja 
- Jonna Saarinen, varapuheenjohtaja 
- Marja Hongisto, sihteeri 
- Elina Wiik, rahastonhoitaja 
- Merja Teppo 
- Martti Uuttu 
- Harri Kaiskola 
- Pertti Ojala 
- Alexander Lindstedt (uusi) 

Jäsenasioita 
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Uusi pelipaitamme on otettu käyttöön. Toki vanhaa pelipaitaakin saa vielä käyttää, mutta mahdollisuuksien 
mukaan käyttäkää uutta, koska siinä on uusien pääsponsoreiden, Viking Linen ja Kime’s Carwashin 
mainokset. 

Rahastonhoitajamme Elina laskuttaa lokakuussa jäsen-, rekisteröinti- ja toimintamaksut. Samassa 
yhteydessä laskutetaan aikuisten syksyn vakiovuorot. Junnujen harjoitusmaksut laskutetaan kaikki samalla 
kertaa. Laskun eräpäivä on 15.11.2019. Laskun voi maksaa myös osissa. 

Rekisteröintimaksuihin tulee kaikkiin 3€ korotus. Tämä johtuu rekisteröintiin sisältyvän vakuutusmaksun 
noususta. Aikuisten ja nuorten rekisteröintimaksu on 60€ ja junioreiden (1.9.2001 syntyneet) 15€. 
Toimintamaksuiksi vuosikokous päätti entiset, aikuisilta ja nuorilta 50€ ja junioreilta 13€. Opiskelijat ja 
varusmiehet maksavat toimintamaksua 5€. Tämän lisäksi tulee kaikille jäsenille seuran jäsenmaksu 10€. 

Junnujen kuukausiharjoitusmaksuun tehtiin kahden euron korotukset. Uudet kuukausiharjoitusmaksut 
ovat kerran viikossa harjoittelevilta 22€ ja kaksi kertaa 32€. Nämä maksut laskutetaan kahdeksalta 
kuukaudelta. 

Aikuisten pitkän kurssin maksuksi päätettiin 130€ syyskaudelta. 

Perhekeilailu on tuttuun tapaan jälleen Isänpäivänä, eli sunnuntaina 10.11. klo 17–19. Laittakaa päivämäärä 
jo kalenteriin ylös! 

Naiset tekevät keväällä peruuntuneen Maarianhaminan matkan viikonloppuna 12.–13.10. 

TuWe Ranking I 

TuWe Rankingin ensimmäinen osakilpailu on keilattu Kupittaalla. Tälle kaudelle sääntöjä muutettiin niin, 
että rankingia voi myös heittää saman viikon muissa kilpailuerissä kuin varsinaisessa lauantain klo 10.45 
erässä. Edellytyksenä tälle on kuitenkin se, että on edustamassa seuraa tai on työvuorossa tai ko. kilpailuerä 
on täynnä. Muutoksesta on ilmoitettava etukäteen Marjalle (puh 0500 320 842). Osakilpailumaksu 
suoritetaan viime kaudesta poiketen Jonnalle ennen kisaerän alkua. Tasaraha 5€ kiitos! 

Tällä kertaa samaan aikaan oli senioreiden valtakunnansarjat ja lisäksi erä oli täynnä. Tämän takia rankingin 
heitti kuusi tuwelaista muissa erissä. 

Kisan voitti Jari Lampinen huipputuloksella 1477. Toiseksi tuli kisan ainoan puhtaan parituloksen keilannut 
junnu Joonas Reponen. Kolmas oli Jonna Saarinen. 

Seuraava osakilpailu on la 19.10. klo 10.45 Kupittaalla. 

1 Lampinen Jari 1477 
2 Reponen Joonas 1266 
3 Saarinen Jonna 1235 
4 Kaiskola Harri 1224 
5 Myllymäki Topi 1202 
6 Ilmanen Kauko 1185 
7 Lindstedt Alexander 1140 
8 Bianciardi Mikael 1120 
9 Myllymäki Henri 1119 
10 Hongisto Marja 1103 
11 Reponen Oskari 1090 
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12 Averine Daniel 1059 
13 Teppo Merja 1058 
14 Wiik Elina 1051 
15 Fredrikson Markku 1048 
16 Oksanen Mikael 1038 
17 Teppo Jouni 1034 
18 Fredrikson Jesse 927 
 

Kilpailutuloksia 

TKL Cupissa meillä oli neljä joukkuetta. Kisasta tuli toinen sija joukkueella Daniel Averine, Harri Kaiskola, 
Alexander Lindstedt ja Jonna Saarinen. Finaalissa TuUl voitti kolmosjoukkueemme pistein 1658 – 1524.. 
Henkilökohtaisissa tuloksissa paras tuwelainen oli kakkosjoukkueen Jari Lampinen keskiarvolla 215.00.  

Valtakunnansarjat ovat jo alkaneet veteraaneja lukuun ottamatta.  M2-sarjassa Eurassa TuWe hävisi kaikki 
viisi peliään ja on lohkossaan viimeisenä. Kierroksen tehokkain tuwelainen oli Pertti Ojala keskiarvolla 
199.20. 

M4-sarjassa Raumalla tuli viidestä pelistä kaksi voittoa ja joukkue on kolmantena. Paras tuwelainen oli 
junnu Joonas Reponen keskiarvolla 200.80.  

Naiset keilasivat N1-sarjassa Kupittaalla. Naiset hävisivät kaikki viisi peliään ja ovat lohkonsa viimeisiä. 
TuWen tehokkain oli Elina Wiik keskiarvolla 169.25. 

S2-sarjassa meillä on nyt kaksi joukkuetta. Ykkösjoukkue keilasi Kupittaalla. Joukkue voitti kaikki viisi 
peliään ja luonnollisesti se ovat lohkon kärjessä.  Henkilökohtaisissa tuloksissa viiden parhaan joukossa on 
neljä tuwelaista. Parhaana heistä oli Ari Vihersaari keskiarvolla 215.00, muut olivat Pertti Ojala, 210.00, 
Erkki Wiik 208.50 ja Jari Rantanen, 204.00. 

S2-sarjan kakkosjoukkue keilasi Raumalla. Neljästä pelistä tuli kaksi voittoa ja lohkosijoitus on kolmas. 
Paras tuwelainen oli Harri Kaiskola keskiarvolla 195.00. 

Turun sarjassa ensimmäisellä kierroksella naisten joukkue nappasi 6 pistettä (kierrokselta maksimi 
pistemäärä on 12 pistettä). Joukkue on neljäntenä. Miesten ykkössarjassa TuWe sai kahdeksan pistettä ja 
on kolmantena. Miesten kakkossarjassa TuWella on kaksi joukkuetta. Kolmosjoukkueella oli huilivuoro 
ensimmäisellä kierroksella ja toisella kierroksella tuli täysi potti, eli kuusi pistettä. Joukkue on kuudentena. 
TuWe 2- joukkue sai neljä pistettä ja on kahdeksantena (sarjassa on 13 joukkuetta). Ainoan parituloksen 
kierroksella heitti Erkki Wiik, keskiarvolla 211.00.  

Junnuosio 

Varsinais-Suomen Junnu Tourin ensimmäinen osakilpailu on su 6.10. Hanhivaarassa. Erät ovat klo 11.00 ja 
13.30. Ilmoittautumiset Marjalle. Lisätietoja Junnu Tourista löytyy TKL:n kotisivuilta.  

Valtakunnallisen Junnu Tourin toinen osakilpailu oli viime lauantaina Lahdessa yksipäiväisenä 
tapahtumana. Vaativassa kelissä junnumme Joonas Reponen keilasi itsenä finaalin. Alkukilpailussa hän oli 
yhdeksäs, mutta ei osallistunut finaaliin, joten hänen lopullinen sijoituksensa oli 15. Onnea Joonas 
finaalipaikasta! Seuraava osakilpailu on Porissa lokakuun lopussa. 

Porissa on sunnuntaina 13.10. Junnuturnaus 4 you. Vastaava oli viime syksynä Forssassa. Joukkueessa on 
kolme junnua (1.1.2001 jälkeen syntynyt), tyttöjä ja poikia. Kisa pelataan keskiarvotasoituksella 185–125/ 
80 %. Junnujen täytyy edustaa samaa seuraa tai liittoa. Jos on kiinnostusta, niin kertokaa asiasta 
harjoituksissa. 
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Muuta mukavaa 

Tervetuloa seuraan uusi jäsenemme Mikko Hokkanen! Kupittaalla on mahdollisuus testata uusia 
keilapalloja keskiviikkona 15.10. klo 13 lähtien Demo Daysin merkeissä. Uudessa Keilaaja-lehdessä on 
asiasta lisäinformaatiota. Varaa aikasi Sami Konsterilta (puh 0500 698 026). 

TuWe Keilailun kotisivuille http://www.turunweikot.fi/keilailu päivitetään ajankohtaisimmat asiat ja 
uutiset, käy katsomassa ja pysy ajan hermolla. Myös Facebook-sivuilla on keilailu-uutisia. 

Hyvää syksyä! 

Marja 

Ps. Jäsenkirje on myös luettavissa kotisivulla olevasta linkistä.  

 

http://www.turunweikot.fi/keilailu

