
   

Tiedote 1 / 2020-2021 
 

Hyvä City Bowlers jäsen, 

Kausi 2010-2020 loppui -  ja 2020-2021 alkoi – varsin eriskummallisissa merkeissä. COVID-19 pandemian 

vuoksi rakas yhteinen harrastuksemme tyssäsi keväällä kuin seinään. Otamme nyt kuitenkin 

ensiaskeleita vielä hieman epäselvissä tunnelmissa, mutta kuitenkin. Harjoitusvuorot ovat alkaneet ja 

viime kaudella pelaamatta jääneet veteraanipelit pelataan tämänpäiväisen tiedon mukaan loppuun vielä 

syyskuun aikana ennen tämän kauden pelien alkamista. 

VAALI- JA TILIKOKOUS 24.9.2020 KLO 16.30 TALIN KEILAHALLISSA 

2020-2021 vaalikokous ja 2019-2020 tilikokous pidetään peräkkäin 24.9.2020 klo 16.30 Talin keilahallin 

kabinetissa. Tulet saamaan kokouskutsun, esityslistan ja kokouksessa käsiteltävät asiakirjat sähköpostilla 

viikon 37 alussa. Tässä poikkeustilanteessa ne on tehty istuvan hallituksen parhaan käsityksen mukaan 

käsiteltäväksi kokouksessa. Mikäli sinulla on näihin liittyviä asioita/ehdotuksia/kysymyksiä, joita haluaisit 

käsiteltävän kokouksessa, ilmoita niistä Tiinalle sähköpostilla tiina.tukia@ruukki.com . Tee tämä 

mahdollisimman pian saatuasi materiaalin. Näin saamme ne esityslistalle ja käsittelyyn – ja mahdollisesti 

päätettäväksi. 

JÄSENASIOITA 

Iloksemme saimme kauden alussa uuden jäsenen, Kata Koskisen. Lisäksi viime keväänä seuraamme 

liittyi Timo Niemi. Seuratoiminnan pysähtymisen vuoksi, emme ehtineet toivottaa virallisesti Timoa 

tervetulleeksi, joten tehdään se nyt – tervetuloa Kata ja Timo! Heihin pääset tutustumaan torstaisin 

Talissa seuran harjoitusvuorolla.  Seurastamme Jukolan Poikiin siirtyi tämän kauden alussa Jarmo 

Torvinen. Lykkyä matkaan Jarmolle valitsemallaan tiellä! 

JÄSEN- JA REKISTERÖINTIMAKSUT  

Kauden 2020-2021 lisenssit on kirjattu SKL:n toimesta ja liitolta on tullut jo lisenssilasku. Tässä 

yhteydessä perinteen mukaan laskutamme jäseniltä myös seuran jäsenmaksun 60€. (Istuva hallitus tulee 

ehdottamaan, että seuran jäsen maksuun ei tehdä muutosta alkavalle kaudelle).  

Jäsenmaksuohjeet: 

Rekisteröinti (lisenssi) maksu on 77€ + City B:n jäsenmaksun 60€, yhteensä 137€.  

Maksun saaja: City Bowlers ry  

Tili: FI66 1572 3006 1023 39  

Viite: 1009  

Eräpäivä: 31.8.2020  

Summa: 137€ 
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Edustusoikeus edellyttää jäsen- ja lisenssimaksujen maksamista tilille eräpäivään 31.8.2020 mennessä. 

Mikäli sinulla on kysyttävää jäsen- ja/tai lisenssimaksuista, ota yhteyttä Tiinaan. 

UUDET KEILAPAIDAT PIRISTÄVÄT ALKAVAA KAUTTA 

Kaudelle 2020-2021 tilaamme uudet keilapaidat. Paitojen suunnittelu lähti liikkeelle helmikuun 

Ystävänpäivä-Etkoilla järjestetyn äänestyksen pohjalta. Musta väri paidan perusväriksi oli ylivoimaisesti 

suosituin, lisäväriksi valkoinen, liila ja vihreä. Vihreän värin pudotimme suunnitteluvaiheessa pois, mutta 

lopputulokseen olemme silti hallituksessa tyytyväisiä. Ja toivomme että sinäkin olet. Paidat ovat 

käytettävissä n 3 viikon sisään tilauksesta. Muutama koko on vielä selvityksen alla, mutta näinä päivinä 

pääsemme tilaamaan paidat. 

Yksi paita on ilmainen. Mikäli tilasit ylimääräisiä paitoja, veloitamme 30€/paita. Maksa ylimääräiset 

paidat tilille heti kun olet vastaanottanut paidat: 

Maksun saaja: City Bowlers ry  

Tili: FI66 1572 3006 1023 39  

Viite: 1025  

Eräpäivä: 31.8.2019  

Summa: 30€/paita 

 

 

 

Tämän kauden ensimmäisen tiedotteen myötä toivotamme kaikille hyvää ja tervettä alkavaa kautta 

myös keilailun merkeissä. Ollaan varovaisia ja noudatetaan ohjeita. 

Terveisin 

City B hallituksen puolesta 

 

Tiina Tukia, sihteeri 

0503143417 / tiina.tukia@ruukki.com  
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