
 

TIEDOTE 4 / 2012 – 2013 

 

Joulu se tulla jolkottaa….  

JA MEIDÄN OMAT JUHLAT ;o) 

 
City B:n juhlii Talissa 5.12. klo 18.30 alkaen! 
 
Olethan muistanut ilmoittautua City B:n pikkujoulujuhlaan???? 
 
Jos kutsu on jostain syystä jäänyt lukematta, käy  
lukaisemassa se nettisivuilta alla olevan linkin kautta. 

Ilmoittaudu Kikalle, puh 050 374 2744 tai  
kirsi.turkki@veripalvelu.fi mahdollisimman pikaisesti 
ja maksa osallistumismaksu 23.11. mennessä. 

Ja muista myös tuoda mukanasi n. 5€: arvoinen lahja, sillä 
paikalla on viime vuosien tapaan joulupukki – ja kaikkihan me olemme olleet kilttejä… 
 
http://citybowlers-
net.directo.fi/@Bin/141046/Kutsu%20City%20B%20pikkujouluun%205.12.2012.pdf 
 
 

 

Seuraava mestaruusosakilpailu ja yhteislähtö Tikkurilassa 

Seuraava mestaruusosakilpailu on Tikkurilassa pelattava Kinkkukisa. Tämän 
osakilpailun yhteislähtö pelataan 15.12.2012 klo 13.30 erässä. 

 

Huom! Ilmoittaudu kisaan suoraan Tikkurilan keilahalliin 
viimeistään 11.12.2012. Tämän jälkeen City B:lle varatut 
vapaat pelipaikat peruutetaan 
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City B Talvikisa 31.12.12 – 3.2.2013  

Nyssee tulee taas! Meidän ikioma Talvikisa!  Huomaa että kisamme yhteydessä 
pelataan HR kisaviikoilla 2-4. Pistä kaikki viikonloput kalenteriisi ja varaudu talkoisiin, 
sillä tarvitsemme kaikkia seuran jotta saamme tämä rupeaman taas hoidettua kunnialla. 

Ystävyysotteluita on taas listalla koko liuta: Erä, Boltsi, Kike, TKS, RK, Fenix, KaPS,  
URA ja PuVe. Kun pelipäivät ja erät on sovittu, ilmoitetaan niistä nettisivuilla ja 
allekirjoittanut on yhteydessä, jotta saadaan joukkueet täyteen.  

Manu jakaa valvontavuorot seuran jäsenille. On tärkeätä että ne hoidetaan hyvin ja 
sovitusti.    

   Tärkeää – lue tämä! 

Oman kisamme tärkein tulonlähde on pöytäkirjamainoksista saatu 
tuotto. Tällä tuotolla tuetaan meidän kaikkien asioita - koulutusta, 
jäsentapahtumia, pelejä, jne… 

Vetoammekin nyt kaikkiin seuran jäseniin. Ole ystävällisesti yhteydessä kaikkiin 
mahdollisiin yrityksiin  ja tarjoa mainostilaa kisapöytäkirjaan hintaan 300 €/mainos.  

Mitä enemmän kontakteja kukin meistä käy läpi, sitä suuremmalla todennäköisyydellä 
saamme jälleen pöytäkirjan täyteen. Mikäli jokainen seuran jäsen kysyy kolmelta 
yritykseltä, olemme olleet käyneet läpi yhteensä 174 yritystä! 

Ja sen lisäksi että myymme mainostilaa kisapöytäkirjaan, voit myös tarjota samaan 
hintaan ilmoitustilaa City B:n kotisivulle toukokuun loppuun saakka! 

Aktivoidu heti ja mikäli sinua onnistaa, ilmoita asiasta jollekin hallituksen jäsenelle.  

 

Oikein hyvää Pikkujouaikaa kaikille – ja nähdään Talissa – viimeistään 5.12.! 

Terveisin 

 
 

050 3143417 
tiina.tukia@ruukki.com  

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