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Tervehdys!  

Älä pelästy, en enää muistuttele Pärnu-reissusta, koska 
ilmoittautumisaika meni jo umpeen. Kurjaa jos missasit niin kivan 
asian, mutta ainahan ei voi voittaa ;o)  

Paljon on taas tapahtunut .Oma talvikisamme meni ihan mukavasti. 
Suorituksia oli n 350, joka ei ole paha ollenkaan. Ja Mato Valtonen 
putosi Tanssii Tähtien Kanssa-kisasta. Ja Räikkönen sekä Kovalainen 
keskeyttivät .Mutta mennäänpä sitten asiaan:  

Mestaruusosakilpailussa vielä paljon pelissä      

Viimeinen mestaruusosakilpailu on IFK Games, joka 
pelataan Talissa 14.4.  3.5.  

Mikäli haluat pelata City B:lle varatussa 
yhteislähdössä 25.4. klo 11.00, ilmoittaudu Kirsi   

Kainulaiselle viimeistään 23.4. mennessä kirsi.kainulainen@veripalvelu.fi. 
Taas arvotaan osallistujien kesken leffalippuja. Viime kisassa Marita ja Ari 
Järvinen sekä Hessu Nikulainen olivat onnekkaita! Onnea!  

Finaali pelataan Tapiolassa  

Viimeisen mestaruusosakilpailun jälkeen onkin sitten finaalin aika, joka 
pelataan Tapiolan keilahallissa ma 25.5. klo 18.00. Seuraa nettisivulta 
tilannetta - ehkä juuri sinä olet finaalissa. Ja vaikka et olisikaan, tule 
kannustamaan kavereita!   

Kunnioitetaan sponsorisopimusta  

Hei pientä skarppausta nyt! Uponor on huolehtinut oman osuutensa 
sponsorointisopimuksesta myös tällä kaudella, joten hoidetaan me 
oma osuutemme. Eli kaikissa peleissä, myös harjoituksissa, tulee 
edustaa seuraa virallinen paita päällä. Näin olemme 
sponsorisopimuksessa luvanneet, joten kiinnitetäänpä huomioita millä 
paidalla esiinnytään hallilla. Mikäli tarvitsen lisää paitoja, ota yhteys 
Päivi Järviseen paivi.jarvinen@atlaslife.fi.   
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Kiinnostaako sinua ohjaajakoulutus? Entä haluatko 
itse ohjausta?  

Mikäli sinua kiinnostaa ohjaajakoulutus, ota yhteys Kirsi Kainulaiseen. 
Meillä on paljon uusia jäseniä ja on tärkeää että kehitymme seurana 
myös laadullisesti, eikä vain määrällisesti. Mikäli kiinnostusta löytyy, 
johtokunta tekee päätöksen 2-3 henkilön kouluttamisesta. Mikäli siis 
sinua kiinnostaa ohjaajakoulutus, ota yhteyttä Kirsiin mahdollisimman 
pian: kirsi.kainulainen@veripalvelu.fi.   

Mikäli sitten taas itse haluat kehittyä ja saada koulutusta, ilmoita 
siitäkin Kirsille. Jotta koulutus olisi tarkoituksenmukaista, on hyvä 
tietää mitä odotuksia sinulla on ja haluatko ohjausta mieluummin 
Jarkko Sipilältä vai Heidi Pyykkiseltä. Kun tarve on kartoitettu, 
lähdetään viemään asiaa eteenpäin.  

Tässä kaikki tällä kertaa. Toivotan oikein hyvää kevään odotusta 
kaikille!  

  

Terveisin, 
Tiina 

  

tiina.tukia@ruukki.com

  

gsm 050 314 3417   


