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TIEDOTTAA 4 / 2018-2019 

 

Ilmassa alkaa olla kevään tuntua. Viikonloppuna tehtiin uusia lämpöennätyksiä ja 

olemme saaneet nauttia ihanista aurinkopäivistä. Tule kevät jo, tule! 

Vielä on kuitenkin keilakauttakin muutama kuukausi jäljellä, joten muutamia 

asioita tässä tiedotteessa. 

KIITOS OSALLISTUMISESTA TALVIKISAAN 

Tänä vuonna Talvikisassa oli suorituksia 233 + 7 junioria. Viime vuonna oli 2 

junioria vähemmän. Suoritusten pysymistä edellisvuoden määrässä voidaan pitää 

kohtuullisena kun kisaaminen on yleisesti ollut laskussa.  

Ystävyysottelut olivat taas kaikki hienoja tapahtumia, sosiaalista keilaamista ja 

yhteisöllisyyttä. Ystävyysottelut ovat tärkeitä kisan onnistumisen kannalta sillä 

niiden suorituksista tulee noin 40 %. Finaalissa saimme kiitosta sekä pelaajilta että 

hallilta järjestelyistä. Halli tekee kilpailuolosuhteen, siihen emme itse esittäneet 

toivetta mutta tänä vuonna olosuhde mahdollisti hyvän tulostason ja 

onnistumisen kokemuksia monille pelaajille.    
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Iso kiitoksen paikka teille jäsenillemme - kävitte pelaamassa tänä vuonna hyvin! 

Meillä on 34 rekisteröitynyttä jäsentä ja kaksi peliä pelanneita oli 12 kpl ja yhden 

pelin pelanneita 14 kpl eli siis 26 rekisteröitynyttä kävi pelaamassa Talvikisan. 

Todella hienoa osallistumista! Ja se mikä ilahdutti eritoten ja rauhoitti 

ystävyysottelujoukkueiden kasaajien mieltä, oli se että meillä oli kahteen 

viimeiseenkin otteluun pelaajat jo pari viikkoa ennen matsia valmiina eikä 

tarvinnut pari päivää ennen peliä lähetellä hätäviestejä! Kiitos siitä teille! 

MESTARUUSKISA PELATAAN LAUANTAINA 6.4.2019 TALISSA 

Pelaamme aamulla klo 10 kilpailuerässä 6 sarjan alkukilpailun ja sen jälkeen 

kolmen parhaan naisen ja miehen finaalit.  

Viime vuonna ikäluokkamestaruuden voittaneessa veteraanijoukkueessa 

pelanneet saavat palkintona 20 euron hyvityksen tämän vuoden pelimaksusta. 

Merkitse nyt tässä vaiheessa pelipäivä kalenteriin. Tulemme avaamaan 

ilmoittautumisen nettiin jäsensivuille parin viikon sisällä tarkempien tietojen kera. 

IKÄLUOKKAKISAA EI ENÄÄ PELATA 

Olemme pelanneet ikäluokkakisaa muutaman vuoden ajan. Kun aloitimme, 

niin meillä oli noin 20 pelaajaa kaikissa ikäluokissa. Nyt suurin osa jäsenistä 

on veteraaneja ja vain muutama yleinen ja seniori, joten kisalle ei enää ole 

tasapuolisia pelaamisen edellytyksiä ja hallitus teki päätöksen ettei 

oheiskisaa tänä vuonna pelata. 

PALKINTOJENJAKO JA RUOKAILU RADISSON BLU PLAZASSA  

Tänä vuonna vaihdamme ravintolaa ja 

siirrymme mestaruuskisan jälkeen yhteiseen 

palkintojenjakotilaisuuteen Helsingin 

keskustaan Radisson Blu Plaza hotellin 

ravintolaan. Siellä meille on tarjolla kolmen 

ruokalajin kokonaisuus ruokajuoman kera. 

Hinta meidän ryhmällemme on 35 €/henkilö. 

Myös tähän avautuu ilmoittautuminen parin 

viikon sisällä. 
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Voit osallistua joko molempiin tapahtumiin, kisaan ja ruokailuun, tai vain toiseen. 

Seura tukee osallistujia 20 euron hyvityksellä. 

Ohjeet mestaruuskisan ja ruokailun osallistumismaksun maksamiseen saat 

tapahtumakutsun yhteydessä. 

NAISTEN SM-KISAMATKA LAHTEEN SUUNNITTEILLA LA 18.5.2019 KLO 10.30 

Ilmoittautuminen SM-kisoihin avautuu maaliskuun alkupuolella, joten päivä 

vahvistuu sen jälkeen. Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan, niin ilmoittaudu 

Sinikalle viimeistään 28.2. niin Sinikka osaa varata riittävästi pelipaikkoja. Pelin 

jälkeen käydään ”jälkipelit” lounaan merkeissä ennen paluumatkaa. 

 * miesten sm-kisat Turussa 18.3. – 19.5.2019 

 * veteraanien sm-kisat Kuopiossa 18.2. – 7.4.2019 

 * seniorien sm-kisat Kemissä 25.2. – 31.3.2019 

 

UUSIA JÄSENIÄ TARVITAAN MUKAAN HALLITUKSEEN 

CityB:n säännöissä on määritelty hallituksen kooksi 5 jäsentä + puheenjohtaja. 

Jotta seuran toiminta saadaan jatkumaan, niin ensi kaudeksi tarvitaan 

hallitukseen uusi jäseniä, kun puolet nykyisistä jäsenistä on luopumassa 

paikastaan.  Varsinkin veteraaneja tarvitaan lisää kun he muodostavat 

enemmistön jäsenistöstä. Valinnat tehdään kevään vaalikokouksessa. Jos voit 

harkita osallistumista, niin ole yhteydessä puheenjohtaja Jarmo Torviseen,        

puh. 040 830 4913. 

 

Kevätaurinkoisin terveisin ja hallilla 

nähdään, 

City B:n hallituksen puolesta Kirsi 


