
KPK:n joukkueet ja otteluyhteenveto kaudelta 2016

Kajaanin Pallokerhon kilpailukausi oli historiallinen. Seuran naisten edustusjoukkue pelasi ensimmäistä
kertaa superpesiksessä.
Joukkue selviytyi tulokaskaudestaan hyvin. Sarjapaikka varmistui vaikeuksitta, ja pudotuspelipaikkakin jäi
lopulta vain yhden voiton päähän. Tästä on hyvä jatkaa kaudella 2017.

KPK osallistui kaudella 2016 sarjatoimintaan kaikkiaan yhdeksällä joukkueella. Ne pelasivat yhteensä 185
ottelua ja saavuttivat niissä 88 voittoa ja 160 sarjapistettä. Pelaajia joukkueissa oli yhteensä 131.
Superpesispaikan säilymisen lisäksi parasta oli alle 14-vuotiaiden D-tyttöjen menestys. KPK:n ja Vuokatin
Vedon tytöistä koottu yhteinen joukkue voitti ikäluokkansa valtakunnallisella suurleirillä 36 joukkueen
pelisarjan ja Keski-Pohjanmaan aluesarjan mestaruuden. Pohjois-Suomen mestaruusturnauksessa tuli
hopeaa.

KPK:lla oli tyttöjen ikäluokissa yhteensä neljä joukkuetta eli pelaajapolku 12-vuotiaista 19-vuotiaisiin B-
tyttöihin ja sitä kautta naisten suomensarjaan ja superpesikseen on kunnossa.
Sen sijaan poikien puolella ei ollut kilpailutoiminnassa historiallisesti yhtään sarjajoukkuetta. Vanhimmat
poikajuniorit pelasivat yhteisissä joukkueissa Sotkamon Jymyn kanssa ja nuorimmat
pesiskoulujoukkueissa. Poikien ja miesten joukkueiden rakentamisessa tuleville vuosille on kova haaste.

Miesten suomensarjan joukkue sentään saatiin. Sotkamon juniorien kanssa yhteinen KPK-joukkue nousi
sarjaan vuosi sitten ja varmisti nyt kovan taistelun jälkeen sarjapaikan pohjoislohkossa.
Kilpailu- ja harrastetoiminnan yhteinen ilonaihe oli niin ladypesiksen kuin äijäpesiksen toiminnan
laajeneminen. Joukkueiden harjoitustoiminnassa oli kesän aikana kaikkiaan lähes  70 ladyä ja äijää.
Tämä mahdollista myös kilpailutoiminnan lisäämisen. Ladypesiksen vilkas pelikausi huipentui syyskuussa
Turussa, missä KPK osallistui valtakunnalliseen  ladyturnaukseen kahdella joukkueella. Äijäpesisjoukkue
puolestaan osallistui harrastepesiksen SM-kisoihin Tampereella ja vieraili turnauksissa Iisalmessa,
Sotkamossa ja Haapajärvellä.

SM-mitaleita KPK:n joukkueet eivät päättyneellä joukkueella päässeet juhlimaan, mutta henkilökohtaisia
mitalisteja seurasta löytyy. Tommi Kinnunen pelasi Sotkamon ikämiesjoukkueessa ja sai SM-hopeaa. Juuso
Väisänen ja SoJy taistelivat A-poikien superpesiksessä SM-pronssille. Harri Tegelberg toimi Sotkamon
ikämiesjoukkueen pelinjohtajana. Virallisissa Itä-Länsi-tehtävissä olivat Iina Lehtinen naisten Idän
pelaajana ja Saku Komulainen pelinjohtajana ja Inka Ronkainen B-tyttöjen Idän joukkueessa, joten
menestystä tuli lopulta hyvin laajalla rintamalla.

KPK:n joukkueet kaudella 2016, ottelut, voitot-tasapelit-häviöt, sarjapisteet ja pelaajat
1. Naiset superpesis 25 ottelua 9 – 0 – 16 18 sarjapist. 14 pelaajaa
2. B19-tytöt 15 9 – 0 – 6 20 18
3. C16-tytöt 32 10 – 0 –22 23 17
4. D14-tytöt 27 21 – 1 – 6 52 13
5. E12-tytöt 35 16 – 0 –19 31 13
6. Miehet suomensarja 21 7 – 1 – 13 17 16
7. Miehet harrastepesis 12 4 – 0 – 8 15
8. Ladypesis 2 joukkuetta 18 12 – 2 – 4 25
Seurajoukkueet yhteensä 185 ottelua 88 – 4 -94 161 pist.       131 pelaajaa

10. Pesiskoulujoukkueet 3 mukana Kainuun seurojen viidessä turnauksessa


