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Tiedote 7 / 14.6.2010         
2009-2010  

Hyvää kesää kaikille!  

Nyt se on sitten virallisesti tullut. Kesä nimittäin. Oma keilapalloni on jo lepäillyt jonkin 
aikaa Talin kaapissa - ja saa ihan rauhassa levätä elokuulle saakka - ellen nyt jostain 
syystä innostu lajista kesän aikana. Mutta enpä usko. Kyllä sitä saa nakella sitten taas 
koko pimeän talven.  

Muutama asia enne kesälaitumille karkaamista:  

Uudet City B mestarit 2010  

Seuran uunituoreet mestarit leivottiin Tapiolan keilahallissa 11.5.2010:  

Naiset 1 Outi Hakkarainen  Miehet 1 Tero Ilvonen 
Naiset 2 Eira Hirvonen  Miehet 2 Raine Heinonen 
Naiset 3 Sinikka Takamäki  Miehet 3 Tuomo Heinonen  

  

ONNEKSI OLKOON  
MEIDÄN 2010  
SANKAREILLE, 
OUTI JA TERO!   

Vaalikokous 27.5.2010  

Vaalikokous pidettiin hyvässä järjestyksessä - ja hengessä - Talin keilahallissa. Paikalla 
oli ilahduttavan paljon jäseniä. Saat tässä samalla vaalikokouksen pöytäkirjan, 
hyväksytyn toimintasuunnitelman, sekä tulo- ja menoarvion kaudelle 2010 - 2011. 
Lisäksi oheisena viimeisin jäsenluettelo. Muistathan ilmoittaa muutoksista Tiinalle 
(tiina.tukia@ruukki.com)  mikäli niitä havaitset. Kiitos.  
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Harjoitusradat ensi kaudella - varmista oma varauksesi 18.6. menneessä  

Harjoitukset jatkuvat Talissa ensi kaudella torstaisin klo 19 - 20. Mikäli sinulla ei ole 
ollut ratavastuuta aikaisemmin ja olet kiinnostunut harjoittelemaan yhdessä City B:läisten 
kanssa, ilmoittaudu Kirsi Kainulaiselle 18.6. mennessä kirsi.kainulainen@veripalvelu.fi.  
Harjoitusvuoroilla on kiva tunnelma ja joka kuukauden viimeisenä torstaina järjestetään 
kuukausikilpailu, joka tuo kivan lisän normaaliin harjoitukseen.  

Seurasta eroaminen - ilmoitukset 18.6.2010 mennessä  

Muistutettakoon että mikäli haluat - jostain käsittämättömästä syystä - erota näin 
mahtavasta seurasta, tulee sinut ilmoittaa tästä kirjallisesti hallitukselle 18.6., mutta 
viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.  

Mikäli hallitus ei ole vastaanottanut kirjallista eroanomustasi, tulet saamaan ensi kauden 
rekisteröinti- ja jäsenmaksun ja olet näin ollen myös ne sitoutunut maksamaan.  

Grilli-ilta Nurmijärvellä (Tiinalla) pe 30.7. klo 17 alkaen  

Olet sydämellisesti tervetullut viettämään  
vapaamuotoista iltaa City B:läisten kesken  
Luhtajoelle heinäkuun viimeisenä perjantaina.  
Agendalla ei ole henkilövalintoja eikä  
esityslistoja, vaan mukavaa vapaamuotoista 
yhdessäoloa, (sään puitteissa) hauskoja pelejä  
-  ja tarjoilua grillistä.  
Ilta järjestetään tyyliin ota mukaan  
omat juomasi - grillattavaa tarjotaan perillä .    

Ilmoittaudu tekstiviestillä tai soittamalla viimeistään pe 23.7. Kirsi Kainulaiselle, puh 
050 374 2744 tai Tiina Tukialle, puh 050 314 3417. Tarkemmat ajo-ohjeet ja 
bussiaikataulut saat ilmoittautumisen yhteydessä.  

Lopuksi hallitus toivottaa kaikille seuran jäsenille rentouttavaa ja aurinkoista kesää!   

 

T 050 3143417  
E tiina.tukia@ruukki.com

    


