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Moikat kaikille taas! 

Siitä The Voice of Finlandista vielä: Ike on mun suosikki. Huomenna jännitetään taas. Vaikka ei 
se viimeksi parastaan vetänyt, mutta näen valtavan potentiaalin. Ja sitten se uusi sarja nimeltä 
Kohde... Sekin on mun ehdoton suosikki. Mutta mennään asiaan. Hallitus kokoontui tänään ja 
tässä terveiset lyhyesti. 

Jäsenasia 
Ikäväkseni todistin hallituksen kokouksessa kuinka Heinosen Raine jätti eroanomuksensa 
allekirjoitettavaksi. Jättiläisharmi. Mutta kaikesta huolimatta toivotetaan kaikkea hyvää Rainelle 
uuden seuran riveissä Tuusulassa ensi kaudella. Ja toki mukavat ja aktiiviset jäsenet ovat aina 
tervetulleita takaisin mikäli ei ruoho aidan toisella puolella näytä vihreämmältä. Se harvoin sitä 
on, jos minulta kysytään. Mutta ei Raine minulta mitään kysynyt ;o) 

Tule kahville ja kannustamaan -  City B finaali 7.5. klo 18.30 
Tapiolassa 
Muistutan vielä kerran City B:n finaalista. Allekirjoittanut lupaa (ihan  
omasta pussista) tarjota kahvit kaikille, jotka tulevat hallille. Kahvin  
voi hakea sanomalla tunnussanan ”Tiinan piikkiin”.  Ei siis  ”firman piikkiin”, 
kuten Hartikainen sanoisi. Eikä tarvitse kannustaa silti minua.  
Vaikka tietysti saa. Tervetuloa! 

Muista vastata kyselyyn 5.5. mennessä! 
Vastaa ystävällisesti kyselyyn ensi kauden sarjatoiminnasta määräpäivään mennessä. Eikä 
sanaa ”sitoudun” tarvitse liikaa pelätä. Tällä kyselyllä haetaan ymmärrystä siitä miten voisimme 
taata mahdollisimman paljon pelimahdollisuuksia kaikille halukkaille. Ja samalla varmistaa että 
emme seurana sitoudu sellaiseen mitä emme pysty hoitamaan ilman sakkoja ja haamuja. On 
täysin ymmärrettävää että esteitä tulee kauden aikana ja ne voivat todellakin olla lievemmät 
kuin omat hautajaiset. 

 

 

 

http://www.futureimagebank.com/asp/picturecard.asp?pic=18811&HAKU=kahvi
http://www.futureimagebank.com/asp/picturecard.asp?pic=18811&HAKU=kahvi
http://www.futureimagebank.com/asp/picturecard.asp?pic=18811&HAKU=kahvi


Vaalikokous 30.5. klo 18.00 
Kausi lähenee loppuaan ja on kohta vaalikokouksen aika. Pistä  
päivämäärä jo nyt allakkaan ja tule paikalle. Kokous pidetään ennen 
torstain treenejä, joten ainakin kaikki harjoituksiin tulijoille 
on varsin kätevää osallistua. Virallisen kokouskutsun ja esityslistan 
saat lähempänä kokousta. Kokouksessa päätetään mm. ensi kauden hallituksen 
kokoonpano ja valitaan eri sarjamuotojen vetäjät. Tässä yhteydessä 
istuva hallitus haluaakin kysyä oletko kenties juuri sinä innokas istumaan seuran 
hallituksessa? Mikäli koet että sinulla on palo vaikutta seuran toimintaan ja olet 
käytännön asioissa aktiivinen, ota yhteyttä keneen tahansa hallituksen jäseneen. Näin 
meillä on esittää vaalikokouksessa jäsenistölle vaihtoehtoja kun ensi kauden hallitusta 
valitaan. 

 ”Janne goes for Durban ´03” –hanke  
– otatko haasteen vastaan?  

Tulevana kesänä järjestetään elinsiirron saaneiden MM-kilpailut ensimmäistä kertaa 
Etelä-Afrikassa, Durbanissa 28.7.-4.8.2013. Osallistuminen näihin kisoihin on ollut 
City B:n Janne Tirrosen suuri haave – ja nyt se on lähellä toteutua. Osallistumisen 
kokonaiskustannus on n. 2100-2300 € per osallistuja. Voit osallistua ”Janne goes for 
Durban ´03”-hankkeeseen kartuttamalla Jannen matkakassaa parhaaksi katsomallasi 
summalla alla olevalle tilille eräpäivään mennessä. Kerätty summa luovutetaan Jannelle 
vaalikokouksessa. 

Tili   FI 47 1010 5000 4386 76 
Saaja   Tiina Tukia  
Eräpäivä  23.5.2013 
Viestikenttään Janne goes for Durban 03 

Tässä kaikki tällä kertaa. Aurinkoista kevättä ja ollaan yhteydessä! 

Terveisin 

 
 

050 3143417 
tiina.tukia@ruukki.com  

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