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TOIMINTASUUNNITELMA KAUDEKSI 2021 – 2022 

 

COVID-19 pandemiasta emme 2020-2021 kauden loppupuolella ole kokonaan päässeet, mutta 

onneksi rokotukset ovat edenneet ja usko ensi kauden aloittamiselle paremmissa merkeissä on 

suurena haaveena. Toimintaa suunnitellaan ja se toteutuu sen mukaisen tilanteen vallitessa, kun 

päätöksiä pitää tehdä.  

SARJAPELIT 

Kauden aikana osallistutaan sarjapeleihin seuraavasti: 

 

2 kpl 3x3 ja 2x3 veteraanijoukkuetta (vetäjinä Hannu Hamberg ja Suntsi Järvinen) 

2 kpl seniorijoukkue (vetäjinä Suntsi Järvinen ja Tiina Tukia) 

1 kpl baker-liigajoukkue (vetäjänä Tiina Tukia) 

1 kpl veteraanien valtakunnansarja (Seppo Järvinen) 

 

MUU KILPAILUTOMINTA 

   

HBL:n ja SKL:n alaiset mestaruuskilpailut 

Kauden 2021-2022 SM ja HBL mestaruuskilpailuihin osallistutaan nais- ja miesjoukkueilla jäsenten 

kiinnostusten mukaan.  

Koska kauden 2020-2021 SM kilpailuja siirtyi pelattavaksi syksyyn, on ne lisätty tähän 

toimintasuunnitelmaan (tämänhetkinen tieto): 

 Veteraanien SM- kisat pelataan Järvenpäässä 16.8 - 10.10. 2021 

 Miesten SM- kisat Tikkurilassa 13.8 - 26.9. 2021. Mukana A-tason lisäksi B-tason kisa. 

 Naisten SM-kisat pelataan Talissa 14.9. - 2.10.2021.  

 

 Vuonna 2022 veteraanien SM- kisat käydään Talissa 28.2. - 27.3. 2022 

Ystävyysottelut 

Ystävyysotteluita pelataan valittujen perinteisten seurojen kanssa mahdollisuuksien mukaan. 

Ajankohdat tarkentuvat ystävyysseurojen kutsujen mukaisesti. Maksimimäärä joukkueille on 8-10 

pelaajaa per ottelu.  
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Seuran sisäinen kilpailutoiminta 

”Koronakaatajaiset 2021” / Mestaruuskilpailut 

Elo-syyskuussa 2021 järjestetään seuran jäsenille Koronakaatajaiset-kisa, joka on samalla kauden 

2020-2021 mestaruuskisa. Kilpailu järjestetään uudessa Nurmijärven keilahallissa. Kisapäivä 

päätetään, kun pääsemme varaamaan ratoja. Mahdollisuuksien mukaan kisan jälkeen järjestetään 

yhteinen ruokailu. 

Kauden 2021-2022 mestaruuskilpailu pelataan yksipäiväisenä huhti – toukokuussa 2022, miehille 

ja naisille omat sarjat Talin keilahallissa. 

MUU SEURATOIMINTA 

Seuratoimintaan sopivaa virkistystoimintaa pyritään järjestämään kauden aikana jäsenten 

kiinnostusten mukaan. Kauden aikana pyritään järjestämään myös yhteisiä pelimatkoja, mikäli 

kalenterista löytyy sopivia viikonloppuja.  Myös antikaatokisa järjestetään esim. pikkujoulujen tai 

saunaillan yhteydessä. 

 

JÄSENHANKINTA 

Pyritään saamaan uusia jäseniä seuraan. Suunnitelmissa on aktivoitua tämän suhteen esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa. 

 

HARJOITTELU 

Seuran harjoitusvuoro jatkuu Talissa torstaisin; 2 rataa klo 18-19 ja 1 rata klo 19-20. Mikäli uusia 

harjoittelijoita ilmoittautuu, lisätään ratoja sen mukaisesti. Kausivarausten ulkopuolelta 

harjoituksiin voi osallistua kertamaksulla, jos on vapaita paikkoja.  Kerätyt kertamaksut 

tuloutetaan seuran toimintaan.  

 

Jäsenten kiinnostuksen mukaan järjestetään seuran yhteistä tai pienryhmäkoulutusta. 

 

SEURAN VIESTINTÄ 

Jäsenille tiedotetaan kauden aikana tapahtumista ja toiminnasta. Tiedotteilla pyritään ohjaamaan 

jäseniä käymään aktiivisesti seuran nettisivuilla www.citybowlers.net.  Sähköposti on nettisivujen 

rinnalla tärkein tiedotuskanava. Seuran Facebook-sivuille päivitetään myös ajankohtaisia 

tapahtumatietoja. 

https://www.citybowlers.net/

