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Tiedote 4 / 2010-2011      2.11.2010  
     
On taas se vuodenaika jolloin kotoa töihin ajaessa on yhtä pimeää kuin töistä kotiin 
palatessa….välillä ajatuksissaan ajaessa ihmettelen että olenko tässä tulossa vai menossa 
töihin...?  Onneksi Kimmo ja Minna Radio Novalla kuuluvat minun ”aamuääniin” ja näin 
heti hämmennyken iskiessä hoksaan että tällöin auton nokan osoittaa kohti Ruukkia ;o) 
Joulua kohti siis mennään. Ei voi mitään… ja siksipä aloitetaan iloisesti ja  ”jouluisasti” 
myös tämä tiedote: 
 
City B:n Pikkujoulu 19.11.2010 klo 18.00 Ruusulassa 

 
Jos et ole vielä ilmoittautunut Pikkujouluun niin vielä ehdit hyvin. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 12.11.2010. Pikkujouluun osallitujille tiedoksi, että 
osallistumismaksu maksetaan 17.11. mennessä City B:n tilille seuraavasti: 
 
Tili:   Nordea 157230-6102339 
Viite:  1067 
Eräpäivä: 17.11.2010 
Summa: 20,00 EUR / hlö 
 
City B:n Kirpputori 22.11.-5.12.2010 
 
Kuten olen kertonut, City B:n Kirpputoria pidetään Viirin kirppiksellä Klaukkalassa 2 
vkoa 22.11. lähtien. Suuri kiitos kaikille, jotka ovat jo osallistuneet talkoisiin tuomalla 
tavaraa. Ulkovarastomme alkaa täyttymään ihan mukavasti ;o) Mikäli haluat vielä tehdä 
lahjoituksia, toimita tavara (aikaisemmasta tiedosta poiketen) torstaina 11.11. klo 
18.30 Talin keilahallille 11.11.2010).  
  
Oma mestaruusosakilpailusarja jatkuu… 
 
2. mestaruuosakilpailu, Jyrä turnaus, on menossa Talin keilahallissa ja sitä voit pelata 
7.11.2010 saakka. Muista käydä pelaamassa! Jäljellä olevat osakilpailut ovat: 
 
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. 
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City B:n talvikisan (3.-31.1.2010) järjestelyt käynnissä 
 
Hallituksessa on tohina päällä oman kisan järjestelyn tiimoilta. Ystävyysotteluita on 
tulossa valtava määrä koska perinteistä Syyskisaa emme tätä vuonna järjestäneet. 
Varaathan kalenteriisi aikaa viikonlopuilla tuona aikana. Tiina Tukia ja/tai Manu 
Ylilammi ovat sinuun yhteydessä ystävyysotteluiden tiimoilta marras/joulukuun aikana. 
Toivomme luonnollisesti että  mahdollisimman moni pääsisi (ja myös lähtisi) 
pyydettäessä pelaamaan. 
 
Huom! 
Tarvitsemme mainoksia kilpailupöytäkirjaan. Mainoksen hinta on 300 EUR/mainos. 
Mikäli sinulla on mahdollisuus saada mainos pöytäkirjaan, ole yhteydessä keneen 
tahansa hallituksessa mahdolisimman pian. Kiitos etukäteen!  
 
Kisan ajaksi kasaamme perinteiseen tyyliin arpajaispöydän Tapiolaan. Mikäli sinulla on 
arpajaispalkinnoiksi soveltuvaa (uutta!) tavaraa, ole yhteydessä Päivä Järviseen ja/tai 
Seppo Järviseen.  Päivi ja Seppo huolehtivat arpajaisista - ja tulevat olemaan yhteydessä 
jos/kun tarvitsevat tuurausapua kisamme aikana. Kiitos etukäteen avustasi tässäkin. 

 
Mikä se porsaan kotiin ajoi…? 
 
Ei vaan, leikki leikkinä! Seuraamme on palannut Ismo Kärkkäinen. Toivotetaan Ismo 
sydämellisesti tervetulleeksi takaisin ”kotiin” kun näemme hallilla tai muualla! 
Tervetuloa Ismo! 
 
Tässä tärkeimmät. Saat suoraan sähköpostiisi päivitetyn jäsenluettelon ja City B:n 
Tilikokous-pöytäkirjan, joita emme julkaise City B:n nettisivuillamme.  
 
 
Terveisin Tiina 

  
 
PS. Kun jäi tähän alle tilaa ja asiakin loppui, en malta olla jakamatta kanssanne 
valokuvaa Karibian risteilyltä muutaman viikon takaa. Ei paha keikka ollenkaan. Hyvää 
syksyä ja Joulun odotusta kaikille ;o) 
 
 

 


