
 

TIEDOTTAA 1 / 2017-2018 

 

Ihanaa syksyä kaikille! 

Kausi 2017-2018 on pyörähtänyt käyntiin.  

Entiseen tapaan tämän tiedotteen asiat koskevat  

pääasiassa päätöksiä, jotka keväällä  

kokouksessa valittu hallitus on linjannut tai tehnyt.  

 

HALLITUS 2017-2018 JÄRJESTÄYTYI 

Kirsi Turkki jatkoi seuran puheenjohtajana ja yhteyshenkilönä HBL:n suuntaan. Muilta osin 

ensimmäisessä kokouksessa järjestäydyttiin seuraavasti:  

Pertti Stade hoitaa varapuheenjohtajan virkaa. 

Tiina Tukia huolehtii seuran sihteerin tehtävistä sekä tiedotustoiminnasta. 

Päivi Järvinen valittiin huolehtimaan ystävyysotteluista. 

Taru Jäske jatkaa rahastonhoitajana 

Hallitus ei koonnut muita toimikuntia, vaan pyrkii sopimaan erikseen kokouksissa 

vastuuhenkilöt eri tapahtumiin tai tehtäviin.  

Mikäli SINÄ – juu, juuri SINÄ – olet kiinnostunut auttamaan hallitusta erilaisissa tehtävissä, 

ota ihmeessä yhteyttä. Sitä odotellessa… ;o) 

TIEDOTTAMINEN 

Seuran tiedottaminen hoidetaan jatkossa seuran kahden virallisen ja julkisen kanavan kautta 

www.citybowlers.net ja facebook.com/City Bowlers ry. Näitä kanavia kannattaakin seurata 

aktiivisesti. Seuralla on myös toinen Facebook tili, joka on suljettu yhteisö: facebook.com/city b. 

Tämä jätetään voimaan seuran omaan käyttöön. 

 

http://www.citybowlers.net/


 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TILIKOKOUS 

Hallitus päätti kutsua seuran jäsenistön sääntömääräiseen tilikokoukseen torstaina 21.9.2017 

klo 18.00. Kokous pidetään Talin keilahallissa. Pistä päivämäärä jo nyt kalenteriin. Saat toki 

virallisen kokouskutsun ja esityslistan ennen kokousta. Huom! Mikäli sinulla on asioita 

käsiteltäväksi kohdassa ”Muut asiat”, lähetä sähköpostia Tiinalle tiina.tukia@ruukki.com niin 

saadaan asiat mukaan esityslistaan. Niitä ei tosin koskaan ole tullut, mutta kunhan mainitsin ;o) 

JÄSENASIAA 

Hallituksen tietoon on tullut viisi eroanomusta. Seuramme jättävät viisi pitkäaikaista jäsentä: 

Isto Miehola, Hannu Rättö, Timo ja Tero Muttilainen sekä Oskari Hakkarainen.   Uudelleen 

aktivoituneitakin löytyi: Ensilisenssin tauon jälkeen ottivat Marianne Järvinen, Markku Koivue ja 

Marita Järvinen.  

JÄSEN- JA LISENSSIMAKSUT 

Edellisestä pääsemmekin luontevasti maksuasioihin. Maksa maksut ajoissa. Alla tiedot: 

Maksun saaja: City Bowlers ry 

Tili: FI66 1572 3006 1023 39 

Viite: 1009  

Eräpäivä: 15.9.2017 

Summa: 109€ (HBL 32€/SKL 37€)  

Mikäli rekisteröidyt ensimmäistä kertaa tai olet pitänyt taukoa vähintään pari vuotta ja 

rekisteröidyt nyt uudestaan, maksat vain jäsen maksun 40€ ja ensilisenssin 15€, yhteensä 55€. 

Pelkkä jäsenmaksu ilman rekisteröitymistä on 40 €. 

Edustusoikeus edellyttää jäsen- ja lisenssimaksujen maksamista tilille eräpäivään 15.9.2017 

mennessä. 

HALLITUKSEN MUITA PÄÄTÖKSIÄ 

Hallitus teki kokouksessa päätöksiä seuraavasti: 

- Edellisen kauden palkintorahat käytetään joukkueiden pelimaksuihin ja niistä vastaa 
joukkueiden vetäjät. Heille on asiasta ilmoitettu. 

mailto:tiina.tukia@ruukki.com


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

- Seura maksaa kuittia vastaan joukkuemaksut jäsenten osallistuessa HBL:n ja SKL:n 
mestaruuskilpailuihin, jos joukkueilta peritään erillinen kilpailumaksu.  

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

- Sarjamaksuja ei tueta syyskaudella. Asiaa tarkastellaan uudelleen, mikäli rahatilanne 
sen sallii.  

- Talin keilahallista on varattu 7 harjoitusrataa torstaisin klo 19-20 (1 rata vain 
syksyksi). Mikäli henkilö jolla ei ole vakiovuoroa pelaa vapaana olevalla 
harjoitusvuorolla, maksaa harjoituskerta 10 € seuran kassaan. HUOM! 
Harjoitusradoilla on yksi tyhjä paikka, 1/3 rataa. Mikäli olet kiinnostunut, ota 
yhteyttä Kirsiin mahdollisimman pian.   
 

2017-2018 MESTARUUSKILPAILUT 

Tämän kauden mestaruuskilpailu päätettiin järjestää samaan tapaan kuin viime kaudella; 
Järjestämme yhden kilpailun erikseen sovittavana päivän huhti-toukokuussa, jonka jälkeen 
vietämme yhteisen illan illallisen merkeissä. Saat tietoa ajasta ja paikasta myöhemmin. 
 
Tässä tärkeimmät.  Hyvää syksyn jatkoa ja nähdään hallilla! 
 
Terveisin 
 
Tiina 
 

 
 

 

 

 


