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Tiedote 7         
2008-2009   

Heippa vaan!  

Kausi 2008-2009 lähestyy loppuaan. Se on aina jotenkin surullista. 
Mutta lähestyvä kesä ja lomat sitten taas tekevät tästäkin iloisen 
asian. On aika itse kunkin vetää henkeä ja rentoutua Suomen suvessa 
- ja mikä sen ihanampaa!  

Vaalikokouksen satoa  

Vaalikokous pidettiin Talissa 28.5.2009. Kokouksessa valittiin seuralle 
uudeksi puheenjohtajaksi Kirsi Kainulainen. 1.7.2009 aloittavan uuden 
hallituksen kokoonpanoon kuuluvat lisäksi Manu Ylilammi, Pertti Stade, 
Seppo Hakkarainen, Raine Heinonen ja Tiina Tukia. Haluan tässä vielä 
kerran kaikkien jäsenten puolesta välittää kiitokset Päivi Järviselle yli 
20 puheenjohtajuusvuodesta.  

Kokouksessa ojennettiin Päiville seuran historiaa vuodesta 1982 
seuraava valokuvakirja kiitoksena kuluneista yhteisistä kokemuksista. 
Mikäli olet kiinnostunut ostamaan kirjan itsellesi hintaan 38 EUR, tilaa 
kirja allekirjoittaneelta viimeistään 30.6.2009 joko sähköpostilla 
tiina.tukia@ruukki.com tai soittamalla numeroon 050 314 3417.  

Eroilmoitukset 30.6. mennessä  

Mikäli on niin ikävästi että olet eroamassa seurasta, tai haluat 
muutoksen rekisteröintiisi, tulee sinun tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus 
sähköpostilla Päivi Järviselle paivi.jarvinen@atlaslife.fi viimeistään 
30.6.2009 mennessä. Mikäli ilmoitusta ei määräaikaan mennessä ole 
saapunut, rekisteröidään sinut ja sitoudut näin maksamaan kauden 
2009-2010 rekisteröintimaksut.  

Hip, hop ja keilapaidat huoltoon!   

Nyt on myös aikaa huoltaa keilapaidat kuntoon ensi kautta varten. 
Mikäli huomaat että virallinen pelipaitasi ei enää ole edustuskelpoinen 
(lue: mikäli se on värjäytynyt tai muutoin epäsiistin näköinen), Päivillä 
on uusia paitoja, joita voit ostaa hintaan 5 EUR/kpl.  

Harjoitusvuorot jatkuvat Talissa  

Seuran harjoitusvuorot jatkuvat elokuussa Talin keilahallissa torstaisin 
klo 19-20. Harjoitusvuoroilla on vielä tilaa. Mikäli haluat 
harjoitusvuoron syksyksi, ilmoita asiasta Kirsi Kainulaiselle 
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kirsi.kainulainen@veripalvelu.fi tai puh 050 3742744.  Radan hinta on 
23 EUR, eli kertamaksu 7,67 EUR tai 11,50 EUR riippuen onko radalla 
kaksi tai kolme heittäjää.  

City B mestarit 2008-2009  

City Bowlers mestaruus ratkottiin Tapiolan keilahallissa 25.5.2009. 
Seuran nuoriso valtasi paalupaikat:  

Naiset      Miehet 
I Kirsi Kainiulainen    I Tuomo Heinonen 
II Outi Hakkarainen    II Heikki Nikulainen 
III Tiina Tukia     III Pertti Stade           

Paljon onnea meille kaikille!  

Tässä tämän kauden viimeinen tiedote. Siispä käytän tilaisuutta 
hyväkseni ja toivotan kaikille seuran jäsenille ihanaa, rentouttavaa ja 
aurinkoista kesää!  

  

Terveisin, 
Tiina 

  

tiina.tukia@ruukki.com

  

gsm 050 314 3417   

   


