
   

Tiedote 1 / 2021-2022 
 

Terve mieheen ja naiseen (toivottavasti), 

Tuntuu että jokainen viesti on alkanut samalla tavalla; ihmetellessä COVID-19 pandemiaa ja sen 

aiheuttamaa ”uutta normaalia”. Tässä jo ehti heräämään toivo paremmasta ennen kesälomia, kunnes 

ilkeän tuntuinen Delta-variantti nosti päätään. Onneksi kaikilla alkaa olla kaksi rokotusta suojana, joskin 

levitämme siitä huolimatta tautia siinä missä muutkin. Toivotaan kuitenkin, että olemme menossa 

parempaan suuntaan. Ja kaikkihan on nyt itsestämme kiinni: maskit, käsien pesu ja turvavälit – siinä 

avaimet selviämiseen. 

Pandemiasta huolimatta on jotain sentään tapahtunut keilarintamalla. Vaalikokous pidettiin toukokuun 

lopulla Talin keilahallin kabinetissa – osa jäsenistä osallistui Teamsin kautta. Tässä lähetyksessä saat 

Vaalikokouksen pöytäkirjan, toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.  

Myös hallitus kokoontui 4.8.2021 ja tässä tietoa päätöksistä ja suunnitelmista. 

 

TILIKOKOUS 23.9. KLO 17.00 TALIN KEILAHALLISSA 

On jälleen sääntömääräisen tilikokouksen aika. Tulet saamaan kokouskutsun ja esityslistan hyvissä ajoin 

ennen kokousta. Voit osallistua myös Teamsin tai puhelimen välityksellä - ja linkin siihen saat 

kokouskutsun mukana. 

 

JÄSENUUTISIA 

Tähän mennessä hallituksen tietoon on tullut yksi jäsenmuutos: Sinikka Takamäki siirtyy Kiffen 

keilaseuraan. Kiitos Sinille kuluneista vuosista ja pelionnea uudessa seurassa.  

Tärkeää! Mikäli tilanteesi muuttuu (et enää rekisteröidy / haluatkin rekisteröityä / eroat seurasta), 

ilmoita muutoksista HETI Tiinalle tiina.tukia@ruukki.com – tai soita 0503143417. Mikäli sinusta ei 

kuulu mitään 20.8.2021 mennessä, oletamme että tilanteesi jatkuu kuten viime kaudella – ja 

rekisteröinti-ilmoitus liittoon lähtee viime kauden tiedoilla. 

 

JÄSEN- JA REKISTERÖINTIMAKSUT  

Kauden 2021-2022 lisenssimaksut tulossa maksuun.  Tässä yhteydessä perinteen mukaan laskutamme 

jäseniltä myös seuran jäsenmaksun 60€.  

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

Poikkeukset seuraavien jäsenten kohdalla: 

 Kata koskinen / Timo Niemi / Päivi Lähtevänoja – vielä tämän kauden voimassa oleva ensilisenssi 

20€ + City B:n jäsenmaksu 60€, maksettava yhteensä 80€ 

 Päivi Järvinen / Mara Laaksonen (kunniajäsenet) – vain lisenssimaksu, maksettava yhteensä 77€ 

 Pelkän jäsenmaksun (ei pelilisenssiä alkavalle kaudelle), yhteensä 60€ maksavat seuraavat 

jäsenet: 

 

Lasse Ikonen 

Seppo Marttila 

Hilkka Nikulainen 

Jukka Nikulainen 

Janne Närhi 

Kalevi Paavilainen 

Kaisa Stenvall 

Timo Valovirta 

Virallisissa peleissä edustusoikeus edellyttää jäsen- ja lisenssimaksujen maksamista tilille eräpäivään 

30.8.2021 mennessä. Mikäli sinulla on kysyttävää jäsen- ja/tai lisenssimaksuista, ota yhteyttä Tiinaan,  

tiina.tukia@ruukki.com  tai soita 050 3143417. 

Maksun saaja: City Bowlers ry  

Tili: FI66 1572 3006 1023 39  

Viite: 1009  

Eräpäivä: 30.8.2021  

Summa: (ks ohjeet yllä) 

 

HARJOITUSVUOROT TALISSA ALKAMASSA 

Seuran harjoitusvuorot alkavat Talissa torstaina 12.8.2021 klo 18-19 ja 19-20. Harjoitusvuoron ovat 

varanneet: 

Timo Niemi 

Tiina Tukia 

Martti Laaksonen 

Mirva Lindfors 

Kalevi Paavilainen 

Heikki Nikulainen 

Jukka Nikulainen 

Mikäli harjoitusvuorolla on tyhjää, voi tulla heittämään 10€:lla. Maksu maksetaan Tiinalle. 

Muistetaan maskit, turvavälit ja käsihygienia täälläkin. Toistaiseksi hallin suositus on, että maskia 

pidetään, paitsi radalla. Maskin pidosta tulee toki jokaisen itse päättää rata-alueella. 
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KAUDEN 2020-2021  JA 2021-2022 MESTARUUSKILPAILUT 

 

Toimintasuunnitelmassa mainittu ”Koronakaatajaiset”/2020-2021 mestaruuskisa peruutetaan 

edelleen valitsevan virustilanteen vuoksi. Tämä oli hyvä tavoite, mutta hallitus päätti mennä 

terveys edellä tämän suhteen. Alkavan kauden - 2021-2022 mestaruuskisa - päätetiin järjestää 

huhti/toukokuussa 2022. Tämäkin riippuu luonnollisesti sen hetkisestä pandemiatilanteesta. 

Mutta toivossa on hyvä elää. 

 

Toivotan kaikille hyvää loppukesää ja tervettä alkavaa kautta keilailun merkeissä. Ollaan varovaisia ja 

noudatetaan ohjeita. 

Terveisin 

City B hallituksen puolesta 

 

Tiina Tukia, sihteeri 

0503143417 / tiina.tukia@ruukki.com  
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