KPK kuukausikirje III /2019
Pallohallin 25v turnauspäivää vietettiin 24.2.19. Tiukoista vaihtoaikatauluista huolimatta
kaikki sujui hienosti, ja pelit rullasivat aamuvarhaisesta aina iltaan saakka huipentuen
ykköspesiksen otteluun. Lämpimät kiitokset valmentajien lisäksi kaikille innokkaille
talkoolaisille kenttien huollossa, kioskissa sekä toimitsijatehtävissä!
•

Valmentajakerho kokoontuu Su 10.3. klo 12-16 kokoustila Vinttiin
kehräämöntielle. Ilmoittautuminen ja lisätiedot kalle.airaksinen@hotmail.com

•

MyClub jäsenrekisterijärjestelmä on otettu käyttöön maaliskuun alussa. Huolehtikaa,
että kaikki joukkueiden jäsenet ovat kirjattu järjestelmään vko 11 alussa!
Kaikki maksuliikenne tapahtuu jatkossa MyClub kautta.

•

Jäsenkortit tulevat jakoon seuran jäsenille huhtikuussa 2019

•

Uusien seura-asujen sovituskoot ovat tulossa joukkueille maaliskuun puoliväliin
mennessä. Koot/ tilaukset on ilmoitettava maaliskuun loppuun mennessä
joukkueittain –aikataulu on siis varsin tiukka!
Valittavana on joko tuuli- tai verkkapuku. Takki ja housut ovat myös valittavissa
yksittäin. Hinnasto kulkee mallien mukana. Asuun tulee KPK:n logo vasempaan
rintaan, oikeaan rintaan saa joukkue myydä oman mielen mukaan mainospaikan
(kustannukset 3€/painatus rintaan). Selkämainos menee Seura-asujen toimittajalle,
jolla saadaan koko seuran ja jokaisen tilaajan kustannuksia huomattavasti
pienenemään
Joukkueilla on mahdollisuus tilata myös joukkuepaitoja sekä lyhythihaisena että
pitkähihaisena. T-paita mallin hinta n. 5€/kpl, pitkähihaisten hinta on noin 20 €/kpl
+painatukset 3€/paita . Paitamallit toimitetaan joukkueenjohtajille tämän kirjeen
liitteenä.
Hintaa on mahdollista saada alemmas joukkueen itse hakemalla sponsoripainatuksilla,
jotka on ilmoitettava tilauksen yhteydessä. Jokaiseen paitaan tulee KPK logo
vasempaan rintaan automaationa.
Lisäksi valmentajia muistutetaan ilmoittamaan paitakokonsa valmentajapaitojen
hankkimiseksi su 10.3 valmentajakerhon yhteydessä tai joukkueenjohtajan kautta
Seura-asujen tilaukset joukkueittain KPK sähköpostiin maaliskuun loppuun
mennessä: kpk@kainuu.com

•

KPK hakee kesätyöntekijöitä Kajaanin kaupungin kesäsetelillä
Työtehtävinä pesiskoulun apuohjaajina toimiminen vastuuvetäjän kanssa,
juniorijoukkueiden otteluiden toimitsijatehtäviä sekä kioskimyyntiä otteluissa.
Tehtävässä edellytetään oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta. Pesäpallotausta
katsotaan eduksi, muttei ole välttämätön.
Toiminnan luonteen vuoksi työajat painottuvat ilta-aikaan, mutta päivistä voidaan
sopia melko joustavasti. Palkka on 350€, joka edellyttää kesäsetelin hakemista ja
saamista
Vapaamuotoiset hakemukset Su 31.3. mennessä: leeahan.mattila@gmail.com
Myös junnupäällikön paikka on edelleen haussa, vinkatkaahan tehtävästä
potentiaalisille henkilöille!

•

Kevään tuomarikoulutukset järjestetään Ti 9.4.2019 ja To 25.4.2019 klo 17.30
alkaen kokoustila Anturissa kehräämöntiellä. Kouluttajana toimii Juuso Hyvönen.
Ilmoittautuminen koulutuksiin viim. viikkoa ennen kpk@kainuu.com tai MyClubin
kautta

•

Tuomaripalkkiolasku on päivitetty seuran nettisivuille, josta löytyvät myös tulevalla
kaudella voimassa olevat PPL mukaiset tuomaripalkkiot

•

Mikäli joukkueilla on halukkuutta varainkeruutuotteiden esim. Gutz tai Kakkutukku
myyntiin vielä kuluvan kevään aikana, toivotaan tästä ilmoitettavan niin ikään
maaliskuun aikana. Koko seuran yhteistilauksena tuotto yksittäisistä tuotteista
saadaan suuremmaksi tilauskoon kasvaessa. Ilmoitukset: paivi.flojt@fimnet.fi

•

Koko seuraväkeä kutsutaan yhteiseen ottelutapahtumien ja teemojen ideointiiltaan Pe 29.3.2019 klo 18 alkaen Kehräämöntien kokoustila Puistoon.

•

Seuran kevätkokous järjestetään Tiistaina 16.4 klo 18 alkaen kokoustila Anturissa
Kehräämöntiellä.

•

Edellä mainittuihin tapahtumiin ja koulutuksiin voi sähköpostin ohella ilmoittautua
MyClubin kautta ”tapahtumat” välilehden kautta!
Aurinkoista kevättä toivottaen,
KPK johtokunta

