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TIEDOTTAA 5 / 2018-2019 

25.5.2019 

 

Keilailukausi alkaa olla paketissa. Eilen heitettiin kevään viimeinen harkkavuoro ja 

mikä tärkeämpää, Talissa pidettiin myös seuran sääntömääräinen Vaalikokous, 

jossa tehtiin merkittäviä päätöksiä ensi kauden toiminnan pohjaksi. 

VAALIKOKOUS 

Kokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja ja 5 johtokunnan jäsentä. Niin no, jos nyt 

voidaan ”uudesta” puheenjohtajasta puhua, kun tehtävään valittiin Päivi Järvinen 

, mutta uusi puheenjohtajakausi tästä ainakin käynnistyy. Johtokunnassa jatkaa 

Taru Jäske ja Sinikka Takamäki sekä uusina jäseninä Tiina Tukia, Mirva Lindfors ja 

Päivi Lähtevänoja. Melkoinen konkariporukka siis ja tiedättekö mitä! koko joukko 

naisia eli vapiskaa miehet. Onnittelut ja kiitokset tälle sitoutuneelle naisporukalle! 

Kokouksessa tehtiin päätös korottaa jäsenmaksua ensi kaudelle 20 € ja 

jäsenmaksu on jatkossa 60 €. 

Kokouksessa hyväksyttiin esityksen mukaisesti sääntömuutos johtokunnan 

jäsenten määrän muuttamisesta 3-5 jäseneen nykyisen 5 sijaan. Asia vaatii vielä 

toisen käsittelyn syksyn Tilikokouksessa, jonka jälkeen päätös voidaan saattaa 

voimaan. 

Kokouksessa kutsuttiin seuran kunniajäseneksi Päivi Järvinen kiitoksena Päivin 

pitkäaikaisesta toiminnasta City Bowlersin hyväksi. Eikä loppua siis näy… 

MUITA PÄÄTÖKSIÄ 

Keväällä tehdyn jäsenkyselyn vastauksiin pohjautuvan ja vuosikokouksessa käydyn 

keskustelun perusteella vahvistui päätös, että ensi kaudella City Bowlers ei 

järjestä omaa kilpailua. Näin ollen teitä ei tulla patistamaan alkuvuonna 
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osallistumaan Talvikisaan.  Hyvä  vai huono  asia??? Selvennyksenä vielä, että 

tämä päätös oli perusteena jäsenmaksun korottamiselle. Kuitenkin Talvikisan 

pelimaksun/-maksujen poisjäännin johdosta voidaan laskea, että jäsenmaksun 

korotuksen jälkeenkin jäsenet ”jäävät euroissa plussalle”. 

Edelleen ystävyysotteluiden pelaamista ystäväseurojemme kutsumana voidaan 

jäsenten toiveesta jatkaa. Tästä tarkemman linjauksen tekee uusi johtokunta ensi 

kauden alussa.  

Harjoitusvuoro jatkuu Talissa torstaisin. Harjoitusvuoro tullaan toiveen mukaan 

kuitenkin aikaistamaan klo 18 – 19. Nikulaisten ratavuoro säilyy jatkossakin klo 19 

– 20. Jos nyt joku uusi haluaa tulla mukaan uudelle harjoitustunnille klo 18 - 19, 

niin ilmoita siitä kikka.turkki@gmail.com tai 050 374 2744 viimeistään 12.6. Ensi 

kauden ratavaraus tehdään sen jälkeen. 

Kevään jäsenkyselyyn saimme 28 vastausta. Vastauksista oli kovasti apua ensi 

kauden toiminnan suunnittelussa ja kiitos siis kaikille vastaajille! 

KIITOS PERA 

Lopuksi vielä iso kiitos Peralle 14 vuoden rupeamasta City B:n johtokunnan 

jäsenenä. Olemme mm. kisanneet mestaruuksista, pelanneet sarjapelejä ja olleet 

selvillä Talvikisan finalisteista Peran aktiivisuuden ansiosta. 

 

Tämä tiedote tulee nyt näiltä näppäimiltä viimeistä kertaa. Kiitos kaikille ihanista, 

upeista vuosistani City B:ssä. Ensi kaudella keilaan Strikersin (en vielä tiedä 

minkävärisessä ) paidassa. Hyvää jatkoa ja halleilla nähdään! 

 

Aurinkoista ja lämmintä kesää kaikille, 

Kirsi 

mailto:kikka.turkki@gmail.com

