
 

TIEDOTE 3 / 2014 – 2015 

 

Tervehdys pitkästä aikaa rakkaat ystävät!  

Nyt tuleekin paljon asiaa, joten luethan tämän  
tiedotteen läpi ja ilmoittaudut peleihin.  

Talvkisa 2015 – kiitos kaikille talkoisiin osallistujille 

Oma kisamme saatiin päätöksen mallikkaasti ja tuloskin jäi plussan puolelle. Se on hieno asia!  Myös 
valvontavuorot hoidettiin hienosti. Kiitos siis kuuluu kaikille talkoisiin osallistujille.  Saimme 
pienestä alkukankeudesta huolimatta kaikki kutsumamme seuraottelut pelattua täysillä 
joukkueilla. Erityisesti haluan kiittää Merja Kainulaista, joka yhtä ottelua lukuun ottamatta 
ilmoittautui jo ennen kisan alkamista kaikkiin ystävyysotteluihin. Kiitos, Merja!  

…mutta nyt on meidän vuoro – joten pelaajia tarvitaan edelleen 

Muistetaan hyvät ystävät tämä: Seuran positiivinen tulos perustuu 
oman kisamme pelaajamäärään ja kisapöytäkirjan mainoksiin. 
Muuta varainhankintaa meillä ei ole. Jos me emme vastavuoroisesti 
mene pelaamaan kun meille tulee kutsu, voimme ensi kaudella jäädä 
nuolemaan näppejämme koska kukaan ei tule pelaamaan meitä 
vastaan. Tämä on meidän kaikkien asia.  
Esimerkiksi viime vuonna emme saaneet joukkuetta kasaan keväällä 
Kikeä vastaan. Toivon että tänä en joudu samaa soittoa tekemään. 
Siispä ilmoittaudu alla oleviin kisoihin heti. 

• TKS - City B ystävyysottelu pelataan su 8.3. klo 11.00 Tapanilan keilahallissa.  
Kutsu on tullut 10-henkiselle joukkueelle. Ilmoittaudu Tiinalle viim 27.2. mennessä tekstarilla 050 
3143417 tai sähköpostilla tiina.tukia@ruukki.com. 
http://www.citybowlers.net/kilpailutoiminta/ystavyysottelut/2015/tks-city-b-su-8-3-klo-11-00/  
 

• KiKe - City B ystävyysottelu pelataan Hämeenlinnan keilahallissa la 4.4. klo 13.00.  
Peli pelataan 10 hengen joukkueella.  
Ilmoittaudu Tiinalle 27.3. mennessä tiina.tukia@ruukki.com tai tekstarilla 050 3143417. 
http://www.citybowlers.net/kilpailutoiminta/ystavyysottelut/2015/kike-city-b-la-4-4-klo-13-
00-ham/ 
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5. mestaruusosakilpailun yhteislähtö 21.3. klo 13.00  

Kaksi City B:n mestaruusosakilpailua on vielä pelaamatta. Tuloksissa voi tapahtua vaikka mitä.  
Toiseksi viimeinen osakilpailu alkaa huomenna 23.2. – Liekehtivät Vankkurit Fun Bowling 
hallissa. Seuran yhteislähtö pelataan 21.3. klo 13.00.  

http://www.citybowlers.net/?x103997=165270  

 

CITY B Saunaillat Talissa 12.3. (miehet) ja 16.4. (naiset) klo 20.00 

Kahtena torstaina keilavuoron jälkeen on Talin saunatilat varattu 
City B:lle. Tämä kutsu on kaikille seura jäsenille. Mikäli sinulla ei ole 
harjoitusvuoroa ko. päivänä, käy ihmeessä katsomassa onko tyhjiä 
vuoroja klo 19-20. Pääset keilaamaan 10€:lla. Ilmoittautumista ei 
tarvita. Harjoitusvuoron aikana saunojien nimet ja juomavalinnat 
listaan ja lista kassalle. Tarjoilut tuodaan saunalle. 

Hallitus toivottaa kaikille mukavaa saunailtaa! 

 

Sen-Vet-Sen – mestaruusottelu Ruusulassa 3.5. – ja sitten Virgin Oiliin! 

On taas aika katsoa missä City B:n paras pelaaja-aines on; senioreissa, veteraaneissa vai yleisissä?  
Voittajia juhlistetaan pelin jälkeen Virgin Oilissa pizzan merkeissä. Seuraa nettisivuja! 

City B mestaruuskisan finaali 13.5. klo 18.30 (vahvistetaan) 

Oman kisan finaali suunnitellaan pelattavaksi Tikkurilassa 13.5.  Pistä päivämäärä kalenteriin. 
Vaikka et olisi finaalissa, tule kannustamaan muita. Hallitus on myös päivittänyt finaalin säännöt. 
Käy lukemassa ne nettisivulta. 

http://www.citybowlers.net/@Bin/165953/City+B_mestaruuskisasäännöt_Helmikuu+2015.pdf  

 

Vaalikokous 28.5. klo 18.00 Talin keilahallissa – oletko kiinnostunut hallitustyöstä? 

City B:n vaalikokous pidetään Talissa 28.5. klo 18.00. Tulet saamaan kutsun ja esityslistan 

lähempänä kokousta. Mutta nyt on aika sinun miettiä olisitko halukas toimimaan 

hallituksessa ja aktiivisesti edistämään seuran toimintaa? Tämä on paikka missä pääsee 
vaikuttamaan ja olemaan juuri niin aktiivinen kuin haluaa. Tekemistä on paljon ja olisi mukava 
nähdä muutosta myös hallituksen kokoonpanossa.  
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Mikäli olet edes varovaisen kiinnostunut, ota yhteyttä hallitukseen, tai allekirjoittaneeseen hyvissä 
ajoin ennen vaalikokousta niin keskustellaan tarkemmin mikä kiinnostaisi sinua. Voit toki olla 
aktiivinen myös hallituksen ulkopuolella. Ole yhteydessä! 

 

Syysmatka Riikaan elokuussa – ilmoittautuminen 3.4. mennessä 

Tänä vuonna matkaamme kauniiseen Riikaan ja Jurmalaan. Lähdemme matkaan jo torstaina 13.8., 
sillä tällä matkalla on paljon näkemistä. Lue alla alustava matkaohjelma ja ilmoittaudu 3.4. 
mennessä. Paikkoja on rajoitetusti. 

http://citybowlers-net-
bin.directo.fi/@Bin/f5c9e6a61e51f78a1a786979a0f6c9da/1424598848/application/pdf/165246/
P%C3%84RNU%2013.-16.8.2015.pdf  

 
Terveisin 

 

 
050 3143417 
tiina.tukia@ruukki.com  

 
 

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