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Rekisteröidyn yhdistyksen sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu jäsenrekisterin pitäminen. Virallista jäsenmäärää
tarvitaan erilaisissa vuosiraporteissa ja ennen kaikkea erilaisissa avustusanomuksissa, mm. Kajaanin kaupungin
nuorisotoiminta-avustusta anottaessa. Jäsenmäärä ratkaisee monta euroa!

Kajaanin Pallokerholle on hankittu erinomainen Jäseri-jäsenrekisteriohjelma. Sitä on päivitetty vuosien mittaan, ja
rekisterissä on yli 600 nimeä.

Tuo määrä ei kuitenkaan ole seuran todellinen jäsenmäärä. Ei ainakaan toimijoita ja jäsen/pelaajamaksun maksajia
ole viime vuosina ollut noin paljon. Tämän vuoksi KPK johtokunta on päättänyt panna luettelot kuntoon ja
samalla päättänyt keskittää jäsenmaksujen maksatuksen yhdelle, johtokunnan tilille.

Käy siis täyttämässä seuran nettisivulla kajaaninpallokerho.net/seura jäsentietolomake ja maksa oheisen laskun
mukainen jäsenmaksusi. Näin saamme tätä laajaa projektin vietyä eteenpäin.

Jäsenkortilla ilmaiseksi superpesisotteluihin

Jokainen jäsenmaksunsa maksanut saa jäsenkortin. Se on tänä vuonna erityisen arvokas jäsenetu. Niin aikuiset
kuin lapsetkin pääsevät jäsenkortilla ilmaiseksi seuran otteluihin, niin naisten superpesiksen kuin miesten
suomensarjan ja B-tyttöjen otteluihin. Jatkossa pyrimme tarjoamaan myös muita kortin takana olevia jäsenetuja,
mm. välineiden ostajille.
Seuran jäsenmaksut 2016: aikuiset 40 e, alle 16-vuotiaat 20 e ja perhejäsenmaksu 80 e.

Seuralle uudet tuuli- ja verryttelypukumallit

Yksi jäsenetu on tietysti seura-asut jäsenhintaan! Olemme parhaillaan uusimassa  tuuli- ja verryttelypukumalleja.
Tacklan sinänsä laadutkaan asut ovat osoittautuneet jo liian kalliiksi etenkin lapsille hankittaviksi, ja toimitusajat
venyneet liian pitkiksi. Uudet asut tulevat Stanno-mallistosta. Esittely, sovitukset ja tilaukset alkavat
maaliskuussa. Lisätietoja nettisivullamme myöhemmin .

KPK:n pesiskesän sarja-avaus äitienpäivänä

Elämme parhaillaan helmikuun alkupäiviä. Pesiskauden avaukseen on enää kolme kuukautta. Niin se on kohta
syksy ja talvi mennyt!

KPK:n joukkueiden sarjakausi alkaa äitienpäivänä 8.5. Ensimmäisenä tulessa on B-tyttöjen superpesjoukkue, joka
kohtaa tuolloin kahdeksan joukkueen alkulohkon avauksessa Kajaanissa Pattijoen Urheilijat.

Seuran pääjoukkue eli naisten superpesisjoukkue aloittaa kautensa 11.5. kotiottelulla Kempeleen Kiriä vastaan.
Myöhemmin mukaan tulevat miesten suomensarjan ja C16-tyttöjen tyttöjen joukkueet, sitten nuoremmat. Näitä
ennen seuran  joukkueet pelaavat harjoitusotteluja Kajaanin pallohallin uudella tekonurmikentällä.

Seuran tämän vuoden suurin haaste on naisten superpesiskauden onnistuminen niin kilpailullisesti kuin
taloudellisestikin. Tämä on koko KPK-väen yhteinen haaste ja juttu. Niin kotiottelujen läpiviemiseen kuin
muihinkin taustatehtäviin tarvitaan kymmeniä ja taas kymmeniä uusia tekijöitä. Mieti, oletko osaltasi valmis
auttamaan, kun kysytään.
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