
 

TIEDOTE 1 / 2013 – 2014 

 

Aurinkoista syksyä kaikille meille! 

Tapasin viime viikolla filosofi Esa Saarisen Ekbergin kahvilassa. 
Aika äkkiä siinä rupatellessa tuli sellainen tunne että päivittäiset 
tärkeät ”bisnessasiat” ovat oikeasti aika pieni juttu tässä  
maailmankaikkeudessa. Ei sillä että en olisi sitä aikaisemminkin 
ajatellut, mutta tuntui hyvältä istua ja kuunnella kun joku siitä  

aina silloin tällöin muistuttaa  

Mutta mennään asiaan. Kesälomat ovat taas onnellisesti  
suurimmalla osalla edessäpäin. Jotenkin itselleni on tämän  
kauden aloittaminen ollut harvinaisen hankalaa, vaikka pitäisi olla ”onnesta pinkeenä”.  

Ei ole auttanut rapakon takaa tilatut uudet varusteet – vaikka pinkkiä ovatkin  
 
Jos sinulla on sama tilanne, niin sovitaan että NYT tahdin pitää muuttua! Harjoitusvuorot ovat 
menossa täyttä häkää tuttuun tapaan torstaisin klo 19.00 – 20.00 Talissa, ja monet ovat jo 
aloittaneet kilpailutkin. Tästä se lähtee taas uusi kausi! 

Muistathan että jos sinulla ei ole harjoitusvuoroa, kannattaa käydä katsomassa onko vapaita ratoja, 
siellä pääset viime kauden tapaan pelaamaan hintaan 10€/kerta. 

Hallitus järjestäytyi kauden ensimmäisessä kokouksessaan 

Hallitus järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan 6.8.2013 seuraavasti: 
  
Vaalikokouksessa keväällä valittu hallitus järjestäytyi kauden ensimmäisessä 
kokouksessa 6.8.2013. Varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Stade. Pera valittiin myös 
mestaruus-osakilpailu- sekä nettivastaavaksi. 
 
Sihteeri Tiina Tukia valittiin vastaamaan pelattavista yhteislähdöistä 
mestaruusosakilpailujen yhteydessä, tiedotustoiminnasta, seuraotteluista, sekä 
toimimaan HBL:n yhteyshenkilönä. 
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Puheenjohtajana jatkaa kevään vaalikokouksessa valittu Kirsi Turkki ja hallituksen 
ulkopuolelta rahastonhoitajaksi valittiin Taru Jäske. Muut hallituksen jäsenet olivat Ari 
Järvinen, Tero Ilvonen ja Hannu Hamberg. 

 

Kiitos Narvan matkalaisille kivasta seurasta! 

 

 

 

 

 

 

Kiken järjestämä perinteinen syysmatka Narvaan on takanapäin ja katseet on jo 
suunnattu seuraavaan yhteiseen matkaan. Ensi syksynä 2014  matka suuntautuu 
Saarenmaalle. Matkan ajankohta on 14.8. (to) – 17.8. (su).  Pistäkää kalenteriin. Tällä 
kertaa lähtö on torstaina illalla M/S Europalla ja yövymme laivalla. Seuraavana aamuna 
suuntaamme ensimmäiseksi Tallinnassa keilahallille, jonka jälkeen bussi jatkaa kohti 
Saarenmaata. Ruokailemme Sikke Sumarin Namaste-tilalla ja yövymme Kurresaaren 
Rüütli-kylpylähotellilla. Lauantaina kierrämme kaunista Saarenmaata ja sunnuntaina 
lähdemme takaisinpäin. Entiseen tapaan syömme keittolounaan Tallinnassa ennen 
laivaan nousua ja teemme tietenkin ne tärkeät ”ostokset”, jotka voi ladata bussiin ennen 
laivaan nousua. Tarkempi ohjelma on valmis vuoden vaihteen jälkeen. 

Saarenmaan matkalle on varattu City B:lle 16 hengen kiintiö ja se täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoita kiinnostuksestasi Tiinalle. Näin varmistat että 
mahdut mukaan. 

 

 

 

 

 

    

    

    



Keilapaidat edustuskuntoon 

Mikäli olet kuluttanut paitasi sellaisen kuntoon että pitää hävetä sponsoreiden puolesta, 
pyydä allekirjoittaneelta uusi paita. Niitä on varasto pullollaan ja saat uuden paidan 
hintaan 10€/kpl. Sponsorimme, Union ja Topi-keittiöt, arvostavat että paidat – ja 
mainokset niissä – ovat näyttävästi esillä. Tuoreemmille jäsenille tiedoksi: 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. 

 

 

 

 

 

 

Ei niin kivoja jäsenasioita… 

No ei ole kivoja uutisia nämä: Manu ja Markku jättävät Helsingin tomut taakseen – ja 
siinä samalla City B:n – ja muuttavat Hämeenlinnaan ja edelleen keilaseura KiKe:n 
riveihin. Toivotetaan Manulle ja Markulle kaikkea hyvää. Toivottavasti – varsinkin Manu 
– pitää yllä hyvää keilakuntoa että näemme tulevissa ystävyysotteluissa. 
 

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

niistä vastaa joukkueiden vetäjät. Asiasta on tiedotettu ko henkilöille. 
 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. 

 

 



 

Jäsenmaksut maksuun 15.9.2013 mennessä  

Edustusoikeus seurassa edellyttää jäsen- ja lisenssimaksujen maksamista eräpäivään 
mennessä. City B:n rekisteröinti-ilmoitus on lähetetty liittoon ja jäsen- ja 
lisenssimaksujen aika on käsillä. 
 
Maksa siis maksut ajoissa. Alla tiedot: 
 

Maksun saaja: City Bowlers ry 
Tili:   157230-6102339 
Viite:   1009 
Eräpäivä:  15.9.2013 
Summa:  87,00 € / jäsen 

Huom! HBL:n lisenssimaksu on 57 EUR. Mikäli sinua ei ole rekisteröity, maksa vain City 
B:n jäsenmaksun 30 EUR. 

 
City B:n kauden 2013 – 2014 mestaruusosakilpailut 
 

1. OB Turnaus  Tali  16.9. – 6.10. 
2. HKV Special  Ruusula 14.10. – 3.11. 
3. Erän Tripla  Tapanila 11.11.-1.12. 
4. City B:n talvikisa Tapiola  6.1. – 26.1. 
5. Liekehtivät Vankkurit  Fun Bowling 3.3. – 23.3. 
6. Ilmoitetaan myöhemmin 

 
Huomioi seuraavat säännöt kuluvalle kaudelle: 
 

• Mikäli seuran jäsen on viidestä (5) ensimmäistä osakilpaillusta palannut neljä (4), 
maksaa seura pelaajalle kuittia vastaan kuudennen (6) osakilpailun pelimaksun. 

• UUSI SÄÄNTÖ >>> Mikäli alle 10 pelaajalla on vaadittavat 4 osakilpailusuoritusta, 
pelataan finaali neljällä pelaajalla. 

 
Seuraa nettisivuilta tuloksia kauden aikana: 
 
http://citybowlers-net.directo.fi/kilpailutoiminta/mestaruuskilpailu/  

 

http://citybowlers-net.directo.fi/kilpailutoiminta/mestaruuskilpailu/


WANTED! Kuukausikisan vetäjää haetaan! 
 
Manu on ansiokkaasti hoitanut kuukausikisaa hajotusvuorolla joka kuukauden 
viimeisenä torstaina.  Nyt Manun tilalle haetaan kuukausikisan vetäjää. Oletko se sinä? 
Ilmoittaudu Kikalle mahdollisimman pian! 

 
Maksukuitteihin selvät sävelet 

 
Kauden aikana rahastonhoitajamme, Taru Jäske, saa lukemattoman määrän kuitteja 
seuran jäseniltä. Sovitaan että kun toimitamme kuitit Tarulle, löytyy kuitin takaa selvästi: 
 
- maksun aihe 
- nimi (maksun vastaanottaja) 
- tilinron (pitkässä IBAN-muodossa) 

 
Kitooooos! 
 
 
City Bowlers ry:n Tilikokous Talissa 26.9.2013 
 

City B:n sääntömääräinen Tilikokous pidetään Talissa 26.9.2013 klo 18.00 alkaen. Saat 
sähköpostissasi virallisen kutsun ja esityslistan lähempänä kokousta. Pistähän kalenteriin 
tämän päivä. 
 
HUOM! Päivitämme nettisivuja. Tulemme ottamaan uusia kuvia syksyn aikana. Uusi 
yhteiskuva otetaan heti tilikokouksen jälkeen ennen harjoitusvuoroja.  
Tule kokoukseen ja pue paita päällesi ennen kokousta.  
 
Muutakin kivaa on tulossa…. Seuraa sivujamme! 

 
 
Terveisin 
 

 
050 3143417 
tiina.tukia@ruukki.com  
 
 

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