
 

TIEDOTE 1 / 2012 – 2013 

 

Upeata syksyä kaikille! 

Trampoliinilla en kesällä käynyt. Join siis sitä kuohuviiniä sen  
sijasta.  Ne kun ei sovi ”nautittavaksi” samaan aikaan,  
kuten olen teille tiedottanut. Kokemuksen ääni puhuu ;o) 

Jos et ole vielä kokeillut mahtuuko peukalosi pallon reikään,  
niin nyt on korkea aika. Jos ei mahdu, minulla on ilmainen  
neuvo: Servetti peukalon ympärille ja sitten vaan tungetaan  
peukalo pallon reikään – lähtee nesteet kerta laakista!  
 

Ja kun aloitin varusteista puhumaan, niin jatketaan tällä linjalla  
tätä kauden ensimmäistä tiedotetta: 

Topi-keittiöt City B:n sponsori 1.9. alkaen – MERKIT KIINNI PAITAAN 

Kauden alussa on hyvä muistuttaa vanhoja ja uusia pelaajia että meillä on 2 vuotta 
sponsorisopimusta jäljellä Unionin kanssa. Lisäksi Topi-keittiöiden kanssa sopimuksesta 
sovittiin viime kauden keväällä. Muistetaan että sponsoreiden kanssa olemme sopineet, 
että kaikki City B:n jäsenet pukeutuvat keilapaitaan AINA keilahallilla.  

Sekä Union että Topi-keittiöt hakevat näkyvyyttä kauttamme ja on tärkeää että 
kaikki City B:n jäsenet kunnioittavat näiden yritysten kanssa tekemäämme 
sopimusta. 

Jäsenmaksut maksuun 17.9.2012 mennessä  

City B:n rekisteröinti-ilmoitus on lähetetty liittoon ja jäsen- ja lisenssimaksujen aika on 
käsillä. Maksa jäsenmaksusi seuran tilille eräpäivään mennessä. Alla tiedot: 

Maksun saaja: City Bowlers ry 
Tili:   157230-6102339 
Viite:   1009 
Eräpäivä:  15.9.2011 
Summa:  86,00 € / jäsen 
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Huom! HBL:n lisenssimaksu on 56 EUR. Mikäli sinua ei ole rekisteröity, maksa 
vain City B:n jäsenmaksun 30 EUR. 

 

City B:n kauden 2012 – 2013 mestaruusosakilpailut 
 

1. Se-Mi turnaus  Tapiola 10.9. – 7.10 
2. Erän tripla  Tapanila 29.10 – 18.11. 
3. Kinkkukisa  Tikkurila 12.11. – 16.12.  *) 
4. City B:n talvikisa Tapiola 31.12. – 3.2. 
5. JP turnaus  Tali  4.2. – 24.3. 
6. Kevätkutinat  Tapanila 18.3. – 7.4. 

 
*) ei vielä vahvistettu hallin puolelta. Asiasta tiedotetaan hyvissä ajoin ennen kisan 
alkamista mikäli halli ja aika muuttuvat. 

 
Mestaruusosakilpailujen säännöt voit käydä lukemassa nettisivuilta. Ne eivät ole 
muuttuneet viime kaudelta. Mutta pieneksi porkkanaksi hallitus haastaa kaikki seuran 
jäsenet seuraavalla päätöksellään: 
 
Mikäli seuran jäsen on viidestä (5) ensimmäistä osakilpaillusta palannut neljä (4), 
maksaa seura pelaajalle kuittia vastaan kuudennen (6) osakilpailun pelimaksun. 
 
Siis miettikää nyt vähän! Vastataan hallituksen haasteeseen ja lähdetään pelaamaan 
kaikki kisat -  ja hukutetaan uusi rahastonhoitajamme kuitteihin 6. osakilpailun jälkeen ;o) 

 
 

Hallitus järjestäytyi kauden ensimmäisessä kokouksessaan 

Hallitus järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan 6.8.2011 seuraavasti: 
  
Varapuheenjohtajaksi valittiin Mauno Ylilammi. Manu valittiin myös mestaruus-
osakilpailuvastaavaksi.  
 
Heikki Nikulainen valittiin vastaamaan kauden aikana pelattavista yhteislähdöistä 
mestaruusosakilpailujen yhteydessä.  
 
Sihteeriksi / tiedottajaksi / seuraottelu-vastuulliseksi / HBL:n yhteyshenkilöksi valittiin 
Tiina Tukia.  
 
Nettivastaavana valittiin jatkamaan Pertti Stade. 
 
Puheenjohtajana jatkaa kevään vaalikokouksessa valittu Kirsi Turkki ja hallituksen 
ulkopuolelta rahastonhoitajaksi valittiin Taru Jäske. 
 

 



Muita hallituksen päätöksiä tiedoksi jäsenille… 
 
 Viime kauden joukkueiden nousurahat käytetään joukkueiden pelimaksuihin ja 

niistä vastaa joukkueiden vetäjät.  
 

 Pelaajat maksavat sarjapelimaksunsa toistaiseksi itse. Hallitus harkitsee 
päätöstä uudestaan kauden aikana ja tiedottaa jäseniä mikäli tähän tulee 
muutosta. 
 

 Valtakunnansarjapeleistä korvataan HBL:n alueen ulkopuolella tehtävistä 
pelimatkoista yhden auton käytöstä vapaamuotoista matkalaskua vastaan 
bensarahaa 10 litraa/100 km päivän bensiinihinnan mukaan. 
 

 City B maksaa kuittia vastaan joukkuemaksut jäsenten osallistuessa HBL:n ja 
SKL:n mestaruuskilpailuihin. 
 

 Mikäli jäsen pääsee HBL:n ja SKL:n mestaruuskilpailujen finaaliin, seura maksaa 
kuittia vastaan alkukilpailun pelimaksun. 

 
 
City Bowlers ry:n Tilikokous Talissa 20.9.2012 
 

City B:n sääntömääräinen Tilikokous pidetään Talissa 20.9.2011 klo 18.00 
alkaen. Saat sähköpostissasi virallisen kutsun ja esityslistan.  
 
 
Tässä kaikki tällä kertaa. Toivotan vielä kaikille kaatorikasta kautta.  
Tarttukaa hallituksen jäseniä hihasta, mikäli teillä on seuran toimintaan liittyviä 
kehitysasioita.  
 
City Bowlers on meidän kaikkine yhteinen juttu! 

 
 
 
Syysterveisin 
 

 
050 3143417 
tiina.tukia@ruukki.com  
 
 

Muista käydä säännöllisesti nettisivuillamme: http://citybowlers.net/  
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