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TOIMINTAKERTOMUS 2019 - 2020 

Yleistä 

Kausi 2019-2020 oli seuran 29. toimikausi. Se jäi mieleen erityisesti COVID-19 pandemian vuoksi. Toiminta 

loppui ja hallit sulkeutuivat 17.3.2020 ja avautuivat vaiheittain 2.6.2020 lähtien. City Bowlersin joukkueet 

osallistuivat kauden aikana HBL:n seniori- ja veteraanisarjoihin, naisten valtakunnan sarjoihin sekä Baker-

liigaan. Ystävyysotteluita ehdittiin pelata 3 kpl tämän tynkäkauden aikana.  

Jäsenet 

Jäseniä kauden lopussa oli 36, joista naisia 10 ja miehiä 26 Jäsenistä rekisteröityneitä oli 28. Keväällä 2020 

seuran perustajajäsenistöön kuuluva kunniajäsen Georg Illman poistui joukostamme. 

 

Seuran hallinto 

Puheenjohtajana toimi Päivi Järvinen ja varapuheenjohtajana Päivi Lähtevänoja. Sihteerin/tiedottajan 

tehtäviä hoiti Tiina Tukia. Muut hallituksen jäsenet olivat Mirva Lindfors, Sinikka Takamäki ja Taru Jäske, 

joka toimi myös seuran rahastonhoitajana. 

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 9 kertaa. Tilintarkastajina toimivat Seppo Järvinen ja Hannu 

Hamberg. 

Joukkueiden vetäjinä kauden aikana toimivat: Hannu Hamberg (veteraanit), Sinikka Takamäki (Baker), 

Heikki Nikulainen ja Tiina Tukia (seniorit). 

Seuran kokoukset 

Seuran sääntömäärinen tilikokous järjestettiin Talin keilahallissa torstaina 26.9.2019 ja siihen osallistui 13 

jäsentä. COVID-19 vuoksi ei 2020-2121 vaalikokousta voitu järjestää keväällä. 2020-2021 vaalikokous ja 

2019-2020 tilikokous järjestetään peräkkäin 24.9.2020 Talin keilahallin kabinetissa klo 16.30. Jäsenille 

lähetetään kokousmateriaalit etukäteen tutustuttavaksi eikä tätä kirjoitettaessa ole tietoa osallistujien 

määrästä.  

Viestintä 

Nettisivut ja tiedotteet toimivat viestinnän tärkeimpänä kanavana – www.citybowlers.net. Kauden aikana 

jäsenille lähetettiin 2 jäsentiedotetta ja lisäksi tiedotusta hoidettiin jäsenille kohdennetuilla sähköposteilla.  

Harjoittelu 

http://www.citybowlers.net/
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Seuralla oli kauden aikana torstai-iltaisin vakiovuoro Talissa ja vuokrattuna 4 klo 18-19 ja 1 rata 19-20. 

COVID-19 panemian vuoksi Talin keilahalli sulki ovensa 17.3. Tätä kirjoitettaessa on epäselvää, miten 

käyttämättä jäänet harjoitusradat kompensoidaan. Vakiovuorolaisten tyhjiä ratavuoroja vuokrattiin muille 

jäsenille 10 euron kertamaksulla. 

 

Kilpailutoiminta 
HBL:n sarjat 

Senioreissa seuralla oli kaksi joukkuetta. Baker-liigaan osallistuttiin yhdellä joukkueella. Veteraanisarjoihin 

osallistuttiin kahdella 2-mies-joukkueella ja kahdella 3 mies-joukkueella. Veteraanisarjat edelleen kesken. 

Jäljelle jääneet rästipelit pelataan loppuun syys-lokakuun aikana kuluvaa vuotta. 

Valtakunnansarjat 

Valtakunnansarjoihin osallistuttiin yhdellä naisten joukkueella. Sarjat saatiin pelattua loppuun. 

Talin veteraanipelit 

Veteraanit pelasivat Talissa Liiga-60:tä ja maanantaisin heitettävää Kuntopuntaria. 

Seuran mestaruus 

Mestaruudet jäivät ratkomatta kaudella 2019-2020 COVID-19 pandemian vuoksi.  
 

Muu kilpailutoiminta 

Ystävyysotteluita ehdittiin ennen hallien sulkemista pelata seuraavia seuroja vastaan: TKS, Erä ja KiKe. 

Tulokset otteluista on koottu seuran nettisivuille. 

Tapahtumat 

Seuran Ystävänpäivä-Etkot pidetiin Talin keilahallin saunatiloissa 12.2.2020. Osallistujia oli yhteensä 19.  

 


