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KPK:n toimintakertomus vuodelta 2016

Yleistä:
Kajaanin Pallokerho on vuonna 1933 perustettu pesäpallon erikoisseura. Seuran tavoitteena on  
tarjota kajaanilaisille mahdollisuus pesäpallon, Suomen kansallispelin monipuoliseen 
harrastamiseen ikään, kokoon ja sukupuoleen katsomatta sekä mahdollistaa lajin kehittyminen 
Kajaanissa huipputasolle eli superpesikseen asti luomalla mm. olosuhteet ja taloudelliset 
mahdollisuudet tähän.

Vuoden 2016 päätapahtumat:
Kertomusvuosi jää seuran aikakirjoihin historiallisena vuotena. KPK pelasi ensimmäisen kerran yli 
80-vuotisen historiansa aikana aikuisjoukkueella valtakunnan korkeimmalla sarjatasolla eli naisten 
superpesiksessä. 

Ensimmäinen kausi maan huipputasolla oli onnistunut. Nuori ja suhteellisen kokematon joukkue 
säilytti sarjapaikkansa ja taisteli viimeisille kierroksille asti pääsystä runkosarjan kahdeksan parhaan
joukkoon ja pudotuspeleihin. Tavoite ei aivan toteutunut, joten haasteita seuraavalle kesälle jäi 
mukavasti.

Kilpailutoiminnan muut mainittavat saavutukset olivat KPK:n ja Vuokatin Vedon yhteisen D14-
tyttöjoukkueen menestys ikäluokkansa valtakunnallisella leirillä ja leirin pelisarjan mestaruus ja 
KPK:n ja Sotkamon Jymyn yhteisen miesjoukkueen sarjapaikan uusiminen suomensarjassa.

Superpesisvuoden ehkä suurin haaste oli valtakunnalliseen pääsarjaan nousseen naisten joukkueen 
vieminen onnistuneesti maaliin myös taloudellisesti. Huoli kertomusvuoden alussa oli kova, kun 
pääsarja lähes tuplasi edellisen kauden menot. Onneksi uusia tukijoita ja yhteistyökumppaneita 
löytyi runsaasti, ja lähes 100.000 euron budjetti toteutui niin, että tilinpäätös osoittaa jopa hieman 
plussaa. Tästä on hyvä jatkaa.

Kertomusvuonna kehitettiin myös seuran ulkoasua uusimalla tuulipuku- ja verryttelypukumallisto ja
rakentamalla imagoa fanituotteiden, mm. kaulahuivien ja lippisten myynnillä. Seuran nettisivut 
pantiin uuskoon ja perustettiin mm. facebook-ryhmät ja twitter-tilit. Jokainen joukkue koulutettiin 
vastaamaan oman sivunsa päivityksestä.

Merkki uudesta ja kehityksestä oli myös KPK Pesiskesä-lehden ilmestyminen parin välivuoden 
jälkeen. Se jaettiin ennen sarjakauden alkua toukokuussa Koti-Kajaanin liitteenä 38.000 kappaleen 
painoksena koko Kainuuseen. 

Hallinto:
Seuraa johtaa 8-jäseninen johtokunta, joka valittiin syysvuosikokouksessa marraskuussa 2015. 
Johtokunta piti kertomusvuoden aikana kaikkiaan 11 kokousta valvomalla mm. tiiviisti 
joukkueidensa taloudenhoitoa, valitsemalla työntekijät ja valmentajat, neuvottelemalla 
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yhteissopimuksia ja vastaamalla mm. ohjaaja-, valmentaja- ja tuomarikoulutuksesta.

Johtokunnan 2016 jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Puheenjohtaja Jorma Säkkinen (varajäsen Arto Moilanen) toimikausi 2016-2017
Varapuheenjohtaja Tapio Perttunen (Heikki Härmä) 2015-2016
Sihteeri: Johanna Partanen (Krista Jylänki) 2015-2016
Markkinointi: Risto Karjalainen (Saku Komulainen) 2016-2017
Talkoopäällikkö: Tapani Kyllönen (Pertti Sirviö) 2016-2017
Tyttötoiminta: Minna Kettunen (Minna-Liisa Haverinen) 2015-2016
Varustehankinnat: Matti Hakala (Tarja Välikangas 2015-2016
Nettipäivitys: Anssi Nevalainen (Jukka Nevalainen) 2015-2016

Muut toimihenkilöt ja edustajat eri yhdityksissä ja yhtiöissä:
Taloudenhoitaja ja kirjanpito: Timo Mannermaa Kainuun Liikunta
Tuomarikouluttaja ja -nimeäjä: Saila Berg
Valmentajakerhon vetäjä: Jukka Nevalainen
Talkootilin tilinhoitaja: Tuija Järvelä
Kotisivujen kehittäjät ja tukihenkilöt: Tuija Järvelä ja Anssi Nevalainen
Facebook-päivittäjä: Johanna Partanen
Kainuun Pesiksen johtokunta: Jorma Säkkinen pj ja Saila Berg tuomarikouluttaja
Kajaanin Pallohalli Oy:n hallitus: Jorma Säkkinen, varalla Tapani Kyllönen

KPK osakkaana Superpesiksessä, Kajaanin Pallohalli Oy:ssä ja Kajaanin Puhelinosuuskunnassa.

Seuran toimisto ja työntekijät:
Seuran toimisto sijaitsi edelleen kaupungin vuokratiloissa osoitteessa Kehräämöntie 7. 
Toimistonhoitajina toimivat 29.2. asti Henrika Huotari ja 23.2. alkaen vuoden loppuun Jaana 
Huusko, molemmat te-toimiston palkkatuen turvin. 

Muut päätoimiset työntekijät olivat naisten superpesisjoukkueen valmentaja-pelinjohtaja Saku 
Komulainen ja OKM:n hankerahan turvin 2-vuotiseen seuratoiminnan kehittämishankkeeseen 
palkattu Teemu Huhtakangas. Kentänhoitajana toimi 25.4.-22.10. Veijo Suutari, hänkin puoli vuotta 
te-keskuksen palkkatuen turvin. 

Seuran maksoi kertomusvuoden aikana palkkaa ja palkkioita kaikkiaan 19 henkilölle, yhteensä 
reilut 50.000 euroa.

Jäsenistö:
Seuraan kuului kertomusvuoden 2016 lopussa yhteensä lähes 700 jäsentä, kiitos kevään aikana 
käynnistetyn jäsenmaksujen perintäkampanjan. Etenkin uusia nuoria jäseniä toi pesis- ja 
naperopesiskoulu, aikuisjäseniä ladypesiksen KKI-hanke harrastepesikseen ja äijäpesiksen 
laajeneminen.

Uusien jäsenien ja pesäpalloharrastajien saamiseksi järjestettiin KPK:n naisten ja SoJyn miesten 
kanssa yhdessä 11.-15.4. lajin esittely- ja markkinointikiertue. Se tavoitti viidellä koululla yhteensä 
1.100 alakoulukäistä tyttöä ja poikaa. Uusia pesiskoululaisia ja samalla jäseniä toi myös 
huhtikuussa Pallohallissa yhteistyössä Kainuun Pesiksen kanssa järjestetty naperopesispäivä 
päiväkouluikäisille. Päivä kokosi halliin 120 tyttöä ja poikaa.

Ohjaaja- ja valmentajakoulutus:
KPK:n tavoitteena on aina ollut koulutettujen valmentajien hankkiminen joukkueille. Tämän vuoksi



johtokunta vastaa koulutuksen osanottokuluista ja nimeää ohjaajat ja valmentajat joukkueille.

Kertomusvuoden aikana koulutukseen osallistuivat:

- PLVT: Saku Komulainen suoritti 2015-2016 neliosaisen Pesäpallon lajivalmentajatutkinnon, lajin 
korkeimman mahdollisen valmentajatutkinnon ja suoritti keväällä superpesiksen 
pelinjohtajalisenssin tutkinnon.
- NPVT: Teemu Huhtakangas suoritti 2015-2016 kolmiosaisen Nuorten pesisvalmentajatutkinnon ja
Minna Malinen ja Jukka Nevalainen aloittivat tutkinnon suorittamisen marraskuussa 2016.
- JPVT: Kaikkiaan 14 seuran juniorivetäjää ja junioria aloitti joulukuussa 2015 Juniorien 
pesisvalmentajatkinnon ja suoritti toisen osan 6.2. 2016. Pelinjohto-osa järjestettiin heille 
helmikuussa 2017. Koulutuksesta vastasi Kainuun Pesis.

Seuran sisäisestä koulutuksestasi vastasi valmennuspäällikkö Jukka Nevalaisen johtama 
valmentajakerho. Koulutukseen osallistuivat kaikkien junioriryhmien vetäjät ja kouluttajina 
vuorottelivat Saku Komulainen, Teemu Huhtakangas ja Jukka Nevalainen.

Tuomari- ja kirjurikoulutus:
Seuran tuomarikoulutuksesta vastasi Saila Berg yhteistyössä Kainuun Pesiksen maakuntakouluttaja 
Juuso Hyvösen kanssa. Seuran pelaajille ja tuomareille järjestettiin kolme eri tason 
koulutustilaisuutta 22.3., 4.4. ja 7.4. Niihin osallistui n. 80 koulutettavaa ja tuomarikortin heistä 
suoritti 47. Lisäksi Emma Nevanperä järjesti tyttöjoukkueiden vanhemmille apuvalvojien 
kenttäkoulutustilaisuuden, joka kokosi 31 osanottajaa. Korkeimmalla sarjatasolla eli C-tasolla 
seuran tuomareista toimivat Saila Berg ja Jenna Siira.

Kirjurikoulutus järjestettiin toukokuun alussa miesten joukkueen harjoitusottelun yhteydessä 
tavoitteena uusien ATK-pöytäkirjan pitäjien koulutus. Kouluttajana oli Juuso Hyvönen ja 
osanottajia 8.

Valmennustoiminta:
Seura pyöritti talvikauden 2015-2016 aikana yhteisharjoitukset Soidinsuon koulun salissa, missä on 
seuran hankkima ja asentama lyöntiverkko sekä varastoituna seuran välineistöä, ja Kajaanihallin 
juoksuradalla, mikä mahdollistaa nopeusharjoittelun ohella myös voimaharjoittelun. 

Oman tärkeän lisänsä talvikauden harjoitteluun tekonurmen saaminen  Pallohalliin. KPK:lla oli 
talvikaudella kaksi säännöllistä viikkoharjoitusvuoroa hallissa, ja kaikki joukkueet pääsivät 
vuorollaan kokeilemaan ja pelinomaista harjoittelua ja pelaamaan harjoituspelejä.

KPK:n 10 joukkueen talviharjoitusryhmissä oli reilut 100 pelaajaa, ja yhteisharjoituksia järjestettiin 
jopa 24 kertaa viikossa. Valmentajia heillä oli 22.

Joukkueet/valmennusryhmät ja valmentajat 2016:

1. Naisten superpesis: Saku Komulainen ja Arttu Jurvakainen
2. B19-tyttöjen superpesis: Saku Komulainen ja Arttu Jurvakainen
3. C16-tyttöjen joukkue: Minna Kettunen, Laura Karjalainen, Marko Koistinen ja Jenna Siira
4. D14-tyttöjen joukkue: Minna Kettunen ja Lauri Jokela
5. E12-tyttöjen joukkue: Jukka Nevalainen ja Emma Nevanperä
6. Miesten suomensarja: Jorma Säkkinen, Teemu Huhtakangas ja Olli Korhonen
7. E-F-poikien ryhmä: Sanna Ahola, Leevi Kaipainen, Juuso Ijäs ja Jorma Säkkinen
8. Ladypesis: Johanna Partanen, Minna Kettunen ja Ulla Kokkonen
9. Miesten harrastepesis: Arto Moilanen, Timo Mannermaa ja Ari Sirviö
10. Pesiskoulu: Petri Paasila (rehtori), Henna Hakala, Sanna Ahola, Leevi Kaipainen ja Laura 
Karjalainen



Kilpailutoiminta:
KPK osallistui kilpailutoimintaan kertomusvuonna kaikkiaan kahdeksalla joukkueella. Lista 
joukkueista, ottelumääristä sekä tilastot liitteenä.

Kilpailutoiminnan parhaat saavutukset olivat naisten superpesisjoukkueen sarjapaikan 
varmistuminen, KPK:n ja Vuokatin yhteisen D-tyttöjen sarjavoitto valtakunnallisen leirin 
pelisarjassa, miesten taistelu sarjatulokkaana kuiville suomensarjassa sekä ladypesiksen hyvä 
menestys valtakunnallisessa Ladypesis-turnauksessa Turussa. D-tytöt voittivat myös Keski-
Pohjanmana aluesarjan mestaruuden ja saivat PSM-hopeaa.  Itä-Länsi-edustukseen ylsivät  Iina 
Lehtinen naisten ja Inkari Ronkainen B-tyttöjen arvo-otteluissa sekä Saku Komulainen Idän naisten 
pelinjohtajana. Pelisarjan Itä-Lännessä pelasivat Sara Moilanen C-tytöt, Salla Tegelberg D-tytöt ja 
Vilma Nevalainen E-tytöt.

Kauden pettymyksiin kuuluivat C16-tyttöjen vaisut pelit niin SM-karsintasarjassa kuin Pohjois-
Suomen aluesarjassakin sekä poikajoukkueiden puuttuminen kokonaan sarjatoiminnasta.

Seurassa oli kertomusvuoden päättyessä yhteensä 102 lisenssillä rekisteröityä pelaajaa, tuomaria ja 
valmentajaa. Kun pesiskoululaiset ja osa harrastepelaajista pelasi ilman lisenssiä, todellisuudessa 
aktiivisessa harjoitus- ja kilpailutoiminnassa oli n. 160-180 pallokerholaista.

Pesiskoulutoiminta:
Pesiskoulu pyöri kahdelle ikäluokalle, varsinainen pesiskoulu 9-13-vuotiaille ja naperopesis 6-8-
vuotiaille. Pesiskoulu alkoi 9.5. ja pyöri toukokuun arki-iltaisin kahdesti viikossa ja sitten kesäkuun 
alusta päiväpesiskouluna neljästi viikossa aina elokuun puoliväliin ei koulujen alkamiseen asti.

Kevätkauden pesiskerhoon ja kesän pesiskouluun ilmoittautui kaikkiaan 61 alle 14-vuotiasta tyttöä 
ja poikaa. Pesiskoulussa pidettiin kaikkiaan 36 johdettua harjoitusta, ja pesiskoululaiset osallistuivat
yhdessä muiden paikkakuntien lasten kanssa pesiskouluturnauksiin Kajaanissa, Paltamossa, 
Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella. Kesän pääteeksi pesiskoululaiset osallistuivat 
Kajaanissa nuorten pm-tekniikkakisoihin.

Pesiskoulun rehtorina toimi liikunnanohjaaja Petri Paasila ja ohjaajina Henna Hakala 
kesätyösetelillä ja Sanna Ahola, Leevi Kaipainen ja Laura Karjalainen seuran palkkaamina.

Kesän pesiskoulun jälkeen nuoria kannustettiin osallistumaan ikäluokkansa KPK-joukkueen 
saliharjoituksiin ja tulemaan sitä kautta mukaan ympärivuotiseen toimintaan.

Ladypesis- ja äijäpesistoiminta:
Harrastepesis pyöri kahdessa ryhmässä. Ladypesisryhmään kuului yli 50 naista, äijäpesikseen lähes 
20 eli koko ajan kasvava joukko. Molemmat ryhmät harjoittelivat johdetusti ja ympärivuotisesti ja 
pelasivat niin pallohallissa kuin kesäaikaan kentälläkin.

Ladypesis sai toimintaansa OKM:n Kunnossa kaiken ikää-hankerahan. Ei suuren, vain 800 euroa 
vuodeksi, mutta sen turvin joukkue järjesti itselleen koulutustilaisuuksia ja ohjausta eri lajeista. 
Tämä selvästi aktivoi toimintaa. 

Ladyjen kesän päätapahtuma oli jälleen valtakunnallinen Ladypesis-turnaus syyskuussa Turussa. 
KPK osallistui turnaukseen ensimmäisen kerran kahdella joukkueella. Ennen turnausta joukkueet 
pelasivat harjoitusotteluja Suomussalmen Rastia vastaan ja osallistuivat perinteiseen Itä-Suomen 
turnaukseen sekä pelasivat seuran omia tyttöjoukkueita vastaan niin pallohallissa kuin kentälläkin.



Äijäpesis osallistui ensimmäisen kerran harrastepesiksen SM-kisoihin heinäkuussa Tampereella. 
Tuliaisina oli niin voittaja kuin tappioitakin, kuten harrastepesikseen kuuluukin. Elokuussa äijät 
pelasivat myös Sotkamon puulaakisarjassa ja syyskuussa harrasteturnaukseen Haapajärvellä. Äijien 
kilpailutoiminta lisääntyi selvästi ja sen ansiosta myös aktiivisuus harjoitella.

Talous ja hankerahoitukset:
KPK lähti ensimmäiseen superpesisvuoteensa reilun 200.000 euron budjetilla. Naisten joukkueen 
osuus siitä oli lähes 100.000 euroa. Vuoden alkaessa seurajohdon ja muiden joukkueiden suurin 
huolenaihe, miten KPK selviää tästä taloudellisesta haasteesta.

Hyvin selvisi. Vaikka koko seuran tilinpäätös osoittaa alijäämää 16.135 euroa, naisten superpesis 
teki ylijäämää. Ja seuran tase on kunnossa, kiitos aikaisemmilta vuosilta käytössä olleiden tulojen. 
Taseen loppusumma 31.12. on 31.337 euroa.

Talouden hallinta vaatii jatkossa entistä enemmän seuraamista ja työtä. Seuran tilinpäätöksessä on 
1.808 kuittia ja yli kaksinkertainen määrä vientejä. Seuran henkilöstökulut olivat 50.391 euroa ja 
kilpailutoiminnan kulut 124.269 euroa. 

Siitä suuri kiitos koko jäsenistölle, että varainhankinnan tulot nousivat edellisvuodesta reilusti ja 
olivat peräti 119.648 e. Mainossopimuksia tehtiin yhteensä lähes 79.000 euron arvosta. Tehostettu 
jäsenmaksujen perintä toi katteena hallintokuluihin 3.460 eli lähes 10-kertaisen määrän euroja 
edellisvuoteen verrattuna. Jatkuvasti kasvaviin kilpailutoiminnan kuluihin tulisi jatkossa saada yhä 
enemmän luontaisia pääsylippu- ym. tapahtumaan kuuluvia tuloja, jotta budjettien 
tasapainottaminen helpottuisi.

Seura oli kertomusvuonna mukana kahdessa hankkeessa. Kainuun Pesiksen nimissä tapahtuvan 
seuratoiminnan kehittäjän työhön, palkkaukseen ym. kululuihin KPK sai kesäkuussa OKM:ltä 
21.000 euron jatkorahoituksen. Edellisvuoden alkupanostus 30.9. 2017 päättyvälle hankkeelle oli 
30.000 euroa. KKI-rahaa seura sai ladypesiksen toiminnan monipuolistamiseen ja ryhmän 
ohjaukseen 800 euroa. 

Lisäksi KPK pääsi osaltaan mukaan Vuokatin Vedon anoman ja saaman Kajaanin ja Vuokatin B-C-
ikäisten tyttötoiminnan valmennuksen 10.000 euron kehittämisrahasta. Hanketta hallinnoinut Saku 
Komulainen sai talvikauden 2016-2017 palkkauksensa tästä rahasta, ja tällä rahalla maksettiin myös
tyttövetäjien kulukorvauksia ja toimitilakuluja. Tämä helpotti kovasti näiden joukkueiden 
talvikauden taloudenpitoa.

Kajaanissa 7.4. 2017

KPK johtokunta

Jorma Säkkinen Krista Jylänki

Puheenjohtaja Sihteeri

Liitteet:
Yhteenveto kilpailutoiminnasta
Yhteenveto edustuksista ja osallistumisista
Palkittujen lista
Kilpailukertomus



Kokousedustukset ja kouluttautuminen 2015-2016

- Kainuun Pesiksen syyskokoukseen 1.11.2015 Kajaanissa osallistuivat KPK:n edustajina Saila Berg ja 
Jorma Säkkinen, jotka molemmat valittiin Pesis ry:n johtokuntaan 2016-2017.
- Kainuun Pesiksen syysparlamenttiin 1.11. Kajaanissa osallistuivat KPK:n edustajina Saila Berg, Saku 
Komulainen, Johanna Partanen, Marita Kokkonen ja Jorma Säkkinen.
- Kainuun Pesiksen kevätparlamentti ja tilikokous 3.4. Kajaanissa KPK:n kokoustiloissa,  edustajina Krista 
Jylänki, Johanna Partanen ja Jorma Säkkinen. PPL:n edustaja tilaisuudessa oli liiton puheenjohtaja Ossi 
Savolainen, joka esitteli PPL:n  uutta toimintastrategiaa.
- Kainuun Pesiksen organisoima KPK:n naisten ja SuperJymyn pesiksen markkinointikierros Kajaanissa 11.-
15.4. viidellä koululla tavoitti 1.100 alakoululaista.
- KPK:lla ja Kainuun Pesiksellä oli Kajaanihallilla 10.9. järjestetyillä harrastemessuilla yhteinen osasto, lajin
ja seuran esittelijöinä Saana Sumen ja Jenna Siira.
- PPL:n syysliittokokouksessa 27.11. Tampereella KPK:n edustajana Tapani Kyllönen.
- Valon työnohjaus-koulutuksessa 5.11. Kajaanissa KPK:n hankkeen edustajina Teemu Huhtakangas ja Jorma
Säkkinen
- Kainuun Liikunnan syyskokouksessa 25.11. Suomussalmella seuran edustajana Timo Mannermaa.
- Saku Komulainen aloitti PLVT-koulutuksen 26.-29.11. Vuokatissa
- Superpesiksen Ajolähtö-koulutuksessa 27.-28.11. Tampereella  Tapani Kyllönen ja Pertti Sirviö.
- Kainuun Liikunnan hankerahoitus-infossa 2.12. Kajaanissa seuran edustajana Krista Jylänki.
- Juniorien pesisvalmentajatutkinnon 1. osalle 19.12. Kajaanissa osallistui 14 KPK:n tyttövetäjää ja 
-pelaajaa. Toinen osa toteutui 6.2.2016
- Valmentajakerhotoiminta 2016 käynnistyi,  ensimmäinen kokoontuminen oli 5.1. Saku Komulaisen 
vetämänä Soidinsuon koulun salissa, 9 valmentajaa.
- PPL:n liittokokouksessa Tampereella 27.1.2016 ja naisten superpesisjoukkueiden Ajolähtö-koulutuksessa 
27.-28.1. seuran edustajana Tapani Kyllönen.
- Superpesiksen pelinjohtajien lisenssikoulutus 18.-19.3. Tampere, Saku Komulainen
- Superpesiksen seurahallinnon kokouksessa 18-19.3. Tampereella, Risto Karjalainen
- Kotikenttäetu -seminaari urheilijaperheiden vanhemmille 20.3. Vuokatin urheiluopistolla, luennoijana Kari 
Helander ja osallistujina Outi Ahola, Pia Nevanperä ja Salla Korhonen
- Saku Komulainen suoritti 7.-10.4. Vuokatissa PLVT-tutkinnon neljännen osan ja siten koko tutkinnon 
loppuun. 
- Superpesis Oy:n yhtiökokouksessa 15.4. Tampereella Jorma Säkkinen.
- Pesäpalloliiton kevätkokouksessa 15.4. Tampereella Jorma Säkkinen.
- Pallohalli Oy:n yhtiökokouksessa 20.4. kello 19 Paavolassa,Jorma Säkkinen
- Kainuun Liikunnan kevätkokouksessa Kajaanissa 7.4. seuran edustajana oli Timo Mannermaa
- Nais- ja tyttöjoukkueiden valmentajien palaveri 4.9. talvikauden 2016-2017 salivuoroista ja 
valmennusryhmistä sekä valmentajista.
- KPK osallistunut 10.9. Kainuun Liikunnan harrastemessuille Liikuntahallissa omalla osastolla, esittelijöinä 
Teemu Huhtakangas, Reeta Liuski ja Saana Sumen.
- KPK:n tilikokous vuodelta 2015 19.9.  Anturi-kabinetissa, mukana yhdeksän seuran jäsentä.
- Informaatiotilaisuus KPK:n ja Vuokatin yhteisestä tyttötoiminnan kehittämishankkeesta 2016-2018 
pidettiin 21.9. Vuokatissa.Mukana pelaajia ja heidän vanhempiaan yhteensä 40. 
- Liikuntapuistossa 25.9 pidettyyn perhepesispäivään osallistuivat E12-tytöt vanhempineen ja pesiskoulu, 
yhteensä noin 50 henkilöä. 
- Jukka Nevalainen ja Minna Malinen aloittivat kolmiosaisen nuorten pesisvalmentajatutkinnon Vuokatissa 
25.-27.11.
- Pelikauden päättäjäiset 19.10. keskusseurakuntatalossa, lähes 100 osanottajaa. Jaettu yhteensä 64 
henkilökohtaista palkintoa ja K-Pohjanmaan aluesarjan ja Kainuun Pesiksen mitalit.
- Pesäpalloliiton liittokokous pe 18.11. Tampereella, edustajana Jorma Säkkinen.
- Superpesis Oy:n seurakokous 18.-19.11. Tampereella, edustaja Jorma Säkkinen.
- Ladypesiksellä oli omat kauden päättäjäiset ja uuden avaus 29.10.
- KPK:n sääntömääräinen vuosikokous 14.11. 2016
- Kainuun Liikunnan syyskokous Suomussalmella, edustaja Timo Mannermaa
- Seuratoiminnan kehittämisilta KPK:n johtokunnalle 12.12., kouluttajat Tuomas Karjalainen Kainuun 
Liikunta ja Teemu Huhtakangas Kainuun Pesis, 8 osanottajaa.




