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Tammikuun jäsenkirje (30.1.2021)
Uusi vuosi ja uudet kujeet -sanonta on tuttu monelle. Koronan takia erilaisten tapahtumien järjestäminen
livenä on kuitenkin tällä hetkellä lähes mahdotonta kokoontumisrajoitusten takia. Onneksi keilahalli on
kuitenkin toistaiseksi auki, joten tämä harrastustoiminta voi jatkua. Sielläkin on toki omat rajoituksensa
käytössä ja osa keilaajista on jäänyt koronatauolle.
Korona voi aiheuttaa nopeallakin aikataululla muutoksia jo sovittuihin asioihin. Tarkistakaa kisojen ja
muiden tapahtumien tiedot järjestäjien kotisivuilta, jotta ei tule turhaa matkustamista!
Älkää päästäkö koronaväsymystä vallalle ja muistakaa toimia edelleen vastuullisesti ja noudattaa
annettuja suosituksia ja määräyksiä.
Helmikuun tapahtumia:
−
−
−
−
−
−

la 6.2. valtakunnansarjat: S2 Somero ja Eura
la 13.2. valtakunnansarjat: M2 Tammisaari, M4 Pori, N1 Rauma
su 21.2. Turun sarjat: M1 ja M2 Kupittaa (naisilla ei pelejä)
naisten parikisa Kupittaalla 28.1.–21.2.
senioreiden SM-kisat Porissa 8.2.–7.3.
veteraanien SM-kisat Järvenpäässä 22.2.–18.4.

HUOMAA! SaTuRa-hallina on Aninkaisten keilahalli vielä 21. päivään helmikuuta (johtuu TPS:n 4 sarjan
kisasta) ja vasta sitten on vuorossa Kupittaa 14.3. asti. Tämän jälkeen alkaa yhteisjakso kaikissa halleissa
18.4. asti.

Jäsenasioita
Syksyn aikana otettiin käyttöön uusi jäsenpalveluohjelma myClub. Siinä ohjelmassa seura saa käyttöönsä
jäsenrekisterin, tarkan ja helpon laskutustyökalun, viestinnän ja tapahtumahallinnan. Kotisivuilla ollut
tapahtumakalenteri muuttui uudistuksen myötä vähän erinäköiseksi.
Laskutus tapahtui marraskuussa myClubilla. Tämä oli hyvä testi myös siihen, että onko sähköpostiosoitteet
jäsenrekisterissämme oikein. Pari virheellistä osoitetta löytyi, mutta nyt toivottavasti virheet on korjattu ja
jäsen saa muutakin postia kuin vain laskun. Kuten tämän kuukausittaisen jäsenkirjeen!
Varainkeruuna syyskuun loppuun asti on perinteinen Lyhtyarpa (Lumilyhtyarpa), mutta nyt digimuodossa.
Sen voi ostaa vaivattomasti kotisivujen yläpalkin kohdasta Osta arpa. Maksu tapahtuu puhelinlaskun
yhteydessä. Arpajaisissa on yhteensä 145 000 voittoa ja voittojen yhteisarvo on yli 2,5 miljoonaa euroa.
Päävoittona on henkilöauto!

TuWe Ranking IV
Neljäs TuWe Rankingin osakilpailu keilattiin Kupittaan Keilatalven viimeisissä kisaerissä. Keilatalven
kilpailumuoto oli 3+3 sarjaa. Voittoon keilasi Pertti Ojala hyvällä tuloksella 1289. Toiseksi tuli Jori Kaijanen,
tulos 1228 ja kolmas oli Jonna Saarinen tuloksella 1207. Ainoastaan yhden pisteen Jonnalle hävisi edellisen
osakilpailun voittaja Jari Rantanen. Tässä olivat myös tämän osakilpailun paritulokset.
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Olosuhteena oli 42 jalkaa ja 24,52 ml öljyä. Tämä osoittautui aika mukavaksi keliksi ja vain kuusi heitti alle
oman keskiarvonsa. Kisaan otti osaa kaikkiaan 20 tuwelaista. Neljän osakilpailun jälkeen osallistujia on ollut
27. Korona edelleen vaikuttaa jonkin verran osallistujamääriin.
Rankingissa keilataan kauden aikana seitsemän osakilpailua ja lopullisissa tuloksissa otetaan huomioon
neljän parhaan osakilpailun tulokset. Neljän osakilpailun jälkeen yhteistuloksissa johtaa Jori Kaijanen (4579),
toinen Pertti Ojala (4572) ja kolmas Erkki Wiik (4529). Tosin vain yhdeksällä tuwelaisella on vasta tulos
kaikista neljästä kisasta.
Seuraavan osakilpailun ajankohta siirtyi. Alkuperäisen ohjelman mukaan se piti olla la 20.2. Mutta silloin on
TPS:n 4 sarjan kisa ja se ei sovellu meidän rankingimme formaattiin. Uusi ajankohta on la 6.3. ÅIFK:n kisan
yhteydessä. Samana päivänä on senioreiden valtakunnansarjapeli Loimaalla ja V-S Junnu Tourin Aninkaisten
osakilpailu. Näihin osallistuvat voivat heittää Rankingin edellisinä päivinä.

Valmennus
Joulukuussa peruttiin pahentuneen koronatilanteen takia aikuisten vakiovuorot 3.1.201 asti, mutta
tammikuussa vuorot ovat jatkuneet normaalisti. Junnujen vuoroja ei peruttu, mutta perinteinen joulutauko
toki pidettiin.
Koronatilanteen takia aikuisten pitkää kurssia ei järjestetä tänä keväänä. Toivotaan, että ensi syksynä olisi
paremmat mahdollisuudet järjestää erilaisia valmennussessioita!

Kilpailutoiminta
Valtakunnansarjoista keilattiin tammikuussa vain M2- ja N1-sarjat. Veteraanien jo joulukuulta tammikuulle
siirretyt peli siirtyivät maaliskuulle. Tammikuun Turun sarjan pelit siirtyivät helmikuulle ja toukokuulle
lisättiin viimeinen kierros sunnuntaille 16.5.
M2-sarjassa keilattiin kolmas kierros Tampereen Kaupissa. Viidestä pelistä tuli yksi voitto. Joukkue oli
kierroksen toiseksi viimeinen ja sama sijoitus on myös kokonaistilanteessa. Tuwen paras oli Ari Vihersaari
keskiarvolla 209.60. Muut tuwelaiset olivat Jarmo Ojanen ja Jari Rantanen.
N1-sarjan pelit olivat Raumalla. Kaksoiskierroksella kuudesta pelistä tuli kaksi voittoa ja joukkue oli
kierroksen kolmanneksi paras. Kokonaistuloksissa joukkue on viimeisenä. Joukkueen tehokkain oli Jonna
Saarinen keskiarvolla 180.67. Muut keilaajat olivat Elina Wiik ja Merja Teppo.
Helmikuussa ovat alkamassa senioreiden (Porissa) ja veteraanien SM-kisat (Järvenpäässä). Peliaikoja on jo
varattu, mutta katsotaan miten kisojen järjestämisen kanssa käy! Miesten SM-kisoihin Tikkurilaan voi myös
jo varata peliaikoja.
Kupittaalla on käynnistynyt TPS:n Talvikilpailu, jossa heitetään neljä sarjaa. Jos olet rekisteröitynyt, mutta
et ole heittänyt juurikaan kisoja tällä kaudella, niin nyt on oiva tilaisuus kisata vähän kevyemmällä
formaatilla. Lisäksi naisten parikisa on käynnissä samaan aikaan. Parinmuodostus on vapaa ja voit kisata
monessa parissa kisan aikana ja uusia rajattomasti! Parikisan maksu on vain 5,00 €/pari.
Oma erikoiskisamme 100 % Open alkaa 25.3. ja siinä kisamuotona on 3+3 sarjaa.

Junnuosio
Varsinais-Suomen Junnu Tourissa ei ole vielä päätetty, milloin joulukuun siirretty toinen osakilpailu
keilataan. Aikataulun mukainen kolmas osakilpailu on Salohallissa su 31.1.2021. Neljäs osakilpailu pitäisi
olla Aninkaisissa la 6.3. klo 11.00.
Kevätkauden junnuharjoitukset pyörivät normaalisti. Torstai-iltaisin on nyt oiva tilaisuus keilata neljän
sarjan kisa yhtä aikaa, kun on junnuharjoitukset käynnissä, eli opastusta on mahdollista saada.
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Yleinen osio
Tervetuloa seuraan uudet jäsenet: Jesper, Olivia ja Jelmer!
TuWe Keilailun kotisivuille http://www.turunweikot.fi/keilailu päivitetään ajankohtaisimmat asiat ja
uutiset, käy katsomassa ja pysy ajan hermolla. Sieltä voit katsoa esimerkiksi 24.1. pidetyn
hallituksen kokouksessa käsiteltyjä asioita!
Facebookissa TuWe Keilailu -sivuilla ja TKL:n naiskeilaajat -ryhmässä on myös keilailu-uutisia.
Koska elämme nyt hyvin epävarmoja aikoja ja muutoksia voi tulla tässäkin kirjeessä kerrottuihin
aikatauluihin, niin tarkista päivämäärät ja kellonajat, esimerkiksi tekstarilla (0500 320 842/Marja).

Hyvää talvenjatkoa!
Marja
Ps. Jäsenkirje on myös luettavissa kotisivulla olevasta linkistä.

