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Tiedote 3 / 2010-2011      20.9.2010  
     
 
Voi v… siis veljet,  minkä syysflunssan pukkasi ihmiselle! Oli sellainen lyhyt, mutta 
sitäkin kovempi. Piti ihan oikeasti olla vaakatasossa muutama päivä. Kuumetta ja kaikki. 
No, se siitä sairaskertomuksesta. Vanhuus ei tule…no mennään asiaan. 
 
Kauden loput mestaruusosakilpailut 
 
1. mestaruusosakilpailu on heitetty. Alla loput tämän kauden kilpailut: 
 
2. Jyrä turnaus  Tali  11.10 - 7.11.2010 
3. Munsons Turnaus Fun Bowling 15.11. - 12.12.2010 
4. City B:n Talvikisa Tapiola 3-31.1.2011 
5. PuVe turnaus Ruusula 28.2.-27.3.2911 
6. Bombers Pro Myyrmäki 21.3. - 24.4.2011 *) 
 
*) Huom! 6. mestaruusosakilpailu loppuu ennen Bombers Pro kisan loppumista, eli 
viimeinen suoritus huomiodaan päivältä 24.4.2011. 
 
No ettehän te tuota ylläolevaa enää muista huhtikuussa… eli minä vielä muistutan tietysti 
lähempänä…. Ajatella, silloin ollaan taas kesän syrjässä kiinni ;o) 
 
2. mestaruuskisan yhteislähtö Talissa la 30.10. 
 
Jyrä turnauksessa City B:n yhteislähtö pelataan la 30.10. klo 13.00. Mikäli haluat 
osallistua seuran yhteislähtöön, ilmoittaudu Kirsi Kainulaiselle 
(kirsi.kainulainen@veripalvelu.fi tai puh 050 3742744) viimeistään 22.10. Tämän 
jälkeen yhteislähtöön City B:lle varatut ylimääräiset pelipaikat annetaan pois.  
 
Huomio! Keilaseura Jyrä kutsuu keilaseuroja joukkuekisaan. Lue liitteenä oleva 
kisailmoitus. Mikäli haluat osallistua Jyrän kutsukisaan, ilmoittaudu Tiinalle 
(tiina.tukia@ruukki.com tai puh 050 3143417)  viimeistään 1.10.2010. Tiina ilmoittaa 
joukkueet keskitetysti Taliin määräaikaan mennessä - edellyttäen että saadaan pelaajia 
joukkueeksi asti. 

 
City B:n varainhankinta - nyt kaikki voivat osallistua 
 
Nyt otetaan uudet keinot käyttöön! Perinteisesti seuran varainhankintaan osallistuu pieni 
joukko, yleensä samat, seuran jäsenet. Osittain syynä on ollut (suoraan sanoen) laiskuus 
ja viitsimättömyys. No, toisinaan kyse on myös siitä että ei kerta kaikkiaan ehdi, tai ole 
yhteyksiä joita voisi hyödyntää. …..Mutta nyt voivat KAIKKI osallistua! Ja se on 
helppoa!   
City Bowlers on varannut Klaukkalan Viirin (itsepalvelu) Kirppikseltä pöydän ajalle 
22.11. - 5.12. 2010. 
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Näin helposti voit sinäkin osallistua: 

    
1. Kaiva kaapeistasi ehjää, puhdasta ja hyväkuntoista 

tavaraa/ vaatetta mitä et itse enää tarvitse ja josta 
haluat päästä eroon. 

2. Pakkaa tavarat pahvilaatikkoon ja tuo se/ne Talin 
keilahallin parkkipaikalle 7.10., 28.10. tai 4.12. klo 
18.30. - Tai tuo vaikka jokaisena yllä mainittuna 
päivänä jotain! 

3. Tiina huolehtii tavaroiden kokoamisesta,  
hinnoittelusta, sekä toimittamisesta kirpputorille  
- toivottavasti muutaman vapaaehtoisen avustajan 
kanssa ;o) 

 
Mikäli jokainen seuran jäsen näkee edes hieman vaivaa, niin varmasti löytyy tavaraa - 
suurta tai pientä. Tärkeää on että tavara - tai vaate - on hyväkuntoinen ja puhdas - siis 
sellainen jonka jokainen haluaisi itse ostaa kirpputorilta (…mikäli sellaisessa nyt 
ylipäätään koskaan käy ;o) 
 
No niin…Ja jos nyt oikeasti sain sinut innostumaan ja huomaat että sinulta on tulossa 
monta suurta pahvilaatikollista tavaraa, ilmoittele Tiinalle (tiina.tukia@ruukki.com, puh 
050 3143417) etukäteen, jotta kuljetuskalustoa saadaan paikalle tarvittava määrä. 
Periaatteessa olen liikkeellä Honda CRV:llä, mutta suurempaa kalustoa on tarvittaessa 
lähipiirissä ;o)  …..Ja jos oikein kovasti haluat olla avuksi niin tavarat voi toimittaa 
sopimuksen mukaan ihan minä päivänä tahansa osoitteeseen Lampitie 37, 01810, 
Luhtajoki. 
 
Lopuksi muutama muu muistutus.. 
 
• Olethan maksanut seuran jäsen- ja rekisteröintimaksun? Eräpäivä oli 17.9.2010. 

Mikäli asia on osaltasi vielä hoitamatta - KIPIN KAPIN MAKSAMAAN! 
 

• Ensi torstain (23.9.) harjoitusvuoro on peruutettu Talissa pidettävän tapahtuman 
vuoksi. Siitä huolimatta pidämme suunnitelman mukaisesti City B:n sääntömääräisen 
tilikokouksen tuona päivänä. Paikkana on Talin keilahallin saunakabinetti. 

 
City B:n Pikkujoulu 19.11.  - Joukolla mukaan! 
 
Seuran Pikkujoulua vietetään tänä vuonna Ruusilassa!   
Tip-Tap-toimikunta - Taru, Mervi ja Kikka - on pistänyt jo hihat  
heilumaan, joten kaikkea kivaa on varmasti luvassa. Saat pian lisää postia aiheesta, 
mutta laita 19.9 jo nyt allakkaasi! Kivaaaaaaa! 
 
Terveisin Tiina 

  

 

 


