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TIEDOTE 2 / 2011 – 2012 

 
 

Keilakausi on jo - ainakin minun osalta - 
paketissa. Pallo ja paidat on viety varastoon 
odottamaan elokuuta. Kerta kaikkiaan 
ihana ajatus että loma on edessäpäin!  
 
Täytyy vain tänä vuonna pysyä poissa 
trampoliinilta, jotta ei tarvitse linkata koko 
kesää. Näin kävi viime kesänä.   
Tai ainakin pitää jättää kuohuviini 
nauttimatta ennen trampoliinille menoa. Ja 
jos pitää valita näistä kahdesta, niin ei tee 
tiukkaakaan ;o) 

 

Vaalikokouksen satoa… 

Vaalikokous Talissa 31.5.2012 keräsi tänä vuonna runsaat 
21 osallistujaa. Kerta kaikkiaan upea suoritus!  

Puheenjohtajaksi kaudelle 2012 – 2013 valittiin jatkamaan 
Kikka Turkki. Toimivasta hallituksesta valittiin jatkamaan 
myös Tiina Tukia, Raine Heinonen, Pertti Stade ja Manu 
Ylilamma. Tero Ilvosen tilalle valittiin ensi kauden 
hallitukseen Heikki Nikulainen.  Tilintarkastajiksi valittiin 
Pirjo Santala ja Sari Rosendahl, heidän varalleen Merja 
Kainulainen ja Seppo Hakkarainen. 

Kaunis kiitos Tero Ilvoselle aktiivisesta osallistumisesta hallitustyöhön kuluvalla kaudella! 
Rahastonhoitajamme Karin Torp jättää City B:n ja näin myös rahastonhoitajan tehtävät. Kiitos 
myös Karinille hyvästä työstä ja aktiivisesta osallistumisesta seuran toimintaan muutoinkin! 
Uudeksi rahastonhoitajaksi Karinin tehtäviä jatkamaan valittiin Taru Jäske.  

City Bowlersin jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan (30 EUR), samoin kannattajajäsenmaksu (200 
EUR). Erillistä liittymismaksua ei edelleenkään peritä. 

Hallituksen laatima toimintasuunnitelma (erillinen tiedosto) ja tulo- sekä menoarvio kaudelle 
2012-2013 hyväksyttiin ja kokouksessa päätettiin myös joukkuevetäjät: 
 

 

 

Karin ja Kikka, sekä Kikan ojentamat 
kiitoskukat. 
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HBL, 5x5 eu, sekajoukkue  Nikke Nurmi 

HBL, Naisten triot (2)   Kirsi Turkki 

HBL, Naisten 1-div. joukkue Tiina Tukia 

Naisten valtakunnansarja  Eira Hirvonen 

Miesten valtakunnansarja  Seppo Järvinen 

HBL, miesten 4-M joukkueet Pertti Stade 

HBL, Miesten triot (2)  Raine Heinonen 

HBL, seniorit (4, sekajoukkueet)  Heikki Nikulainen 

HBL, veteraanit (2+1, sekajoukkueet)  Manu Ylilammi 

 

Kokouksessa hallitus kutsui Kurt Långströmin seuran kolmanneksi kunniajäseneksi. Kikka ojensi 
kunniamerkkineulan ja kukat Kurrelle - joka (sisäpiiritiedon mukaan ;o) oli aidosti otettu tästä 
kunnianosoituksesta. 

Vaalikokouksessa Kikka kävi myös läpi aiemmin keväällä tehdyn jäsenkyselyn tuloksia. Tulokset 
löytyvät seuran nettisivuilta www.citybowlers.net. Jäsenkyselyssä toivottiin myös että seuran 
tiedottaminen ei jäisi vain nettisivujen varaan. Näin ollen hallituksen kokouksessa 15.5. päätettiin, 
että seuran kuulumisista tiedotetaan entiseen tapaan tiedotteella. Tiedote ladataan nettisivuille, 
josta sihteeri lähettää linkin sähköpostilla jäsenistölle. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille jäsenille. 
Seuran kehittäminen pitäisikin olla meidän kaikkien yhteinen asia! 

Muita jäsenasioita 

City B:n rivit jättävät tämän kauden jälkeen myös Tuomo Heinonen, Niko Kanerva ja Nina 
Vuorenmaa. Sitä vastoin City B:n riveihin liittyvät kauden alusta Aulis Lohilahti, Tero Loikkanen ja 
Oskari Hakkarainen. Oskarille City B onkin tuttu seura ja olemme iloisia että Oskari palasi City B:n 
riveihin muutaman välivuoden jälkeen. Tervetuloa kaikille uusille ja ”uusvanhoille” jäsenille – sekä 
onnea matkaan seuran jättäville jäsenille! 

Rekisteröintipäätös 30.6. 2012 mennessä 

Mikäli et halua rekisteröityä kaudella 2012-2013 (vain rekisteröidyt keilaajat voivat keilata liiton 
alaisissa kilpailuissa), ilmoita siitä viimeistään 30.6. mennessä sähköpostilla Tiinalle 
tiina.tukia@ruukki.com . Mikäli ilmoitusta ei ole saatu määräpäivään mennessä, rekisteröidään 
jäsen ja näin ollen ensi kauden rekisteröintimaksu on sitova. 

Harjoitusvuorot jatkuvat Talissa 2.8.2012 

Virallisesti Tali aloittaa vakiovuorokauden 13.8., mutta vakiovuorolaiset pääsevät harjoittelemaan 
veloituksetta jo kahta viikkoa aikaisemmin. Pistä 2.8. jo nyt allakkaan, ettei pääse asia yllättämään 
elokuun puolelle siirryttäessä. 

 

Kikka ja Kurre onnittelukuvassa 

http://www.citybowlers.net/
mailto:tiina.tukia@ruukki.com
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Uusi sponsori 1.9.2012 alkaen – TÄRKEÄÄ! 

Keittiömaailman sponsorointisopimus päättyy kauden 2011-2012 lopulla. Kiitos Tero Ilvosen, 
saimme uudeksi sponsoriksi 1.9.2012 lähtien Topi keittiöt. Upeaa, Tero!  

   HUOM! 1.9. lähtien tulee kaikilla olla Topi keittiöt logo 
   ommeltuna kumpaankin hihaan Keittiömaailma-logon 
   päälle. Tämä on tärkeää, sillä liiton säännöt vaativat 
   että joukkueella tulee olla yhtenäiset paidat myös mai- 
   nosten osalta. Ja haluamme tietysti kunnioittaa 
sponsoriamme sopimuksemme mukaisesti. Olemme tilanneet merkkejä ja jokainen voi noutaa 
merkit ommeltavaksi omaan paitaan 2.8.2012 lähtien Talista klo 19.00 – 20.00 seuran 
harjoitusvuoroilla. 

 

Alajärven matka 10.-12.8.2012 

City B:n virkistys- ja kulttuurimatka elokuun alussa ei  
saanut niin suurta kannatusta kuin jäsenkyselyn perusteella  
olisi odottanut. Siitä huolimatta 11 henkilön  
iloinen joukko lähtee matkaan suunnitelman mukaisesti! 

Matkaan lähdetään autokyydeillä. Autojen kuljettavat  
ovat yhteydessä tarkemmasta aikataulusta lähempänä  
ajankohtaa.  

 

Tässä kohtaa toivotan omasta ja koko hallituksen puolesta kaikille aurinkoista ja rentouttavaa 
kesää! 

Muista seurata nettisivuja myös kesällä: www.citybowlers.net  

 

gsm 050 3143417 
tiina.tukia@ruukki.com  

 

 

 

 

http://www.citybowlers.net/
mailto:tiina.tukia@ruukki.com
http://www.topi-keittiot.fi/
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