
KPK kuukausikirje  Elokuu 2019

Ahkeran kesäkauden jälkeen joukkueiden sarjapelit ja turnaukset 
alkavat pikku hiljaa olla ohi, ja alkaa olla aika suunnata katsetta kohti 
tulevaa syksyä. Johtokunta kokoontui maanantaina 12.8 syksyn 
ensimmäiseen kokoukseen, josta tuodaan seuraväelle seuraavanlaisia 
terveisiä:

 Johtokunta haluaa kiittää seuratoiminnasta palautetta antaneita 
pelaajia ja vanhempia arvokkaista kommenteista!

 Tiedotus ja viestintä seuran tasolla tapahtuu jatkossa MyClubin 
kautta tiedotteet jakaen. Tämä tarkoittaa sitä että kaikki henkilöt 
liittyvät MyClubiin, jos heidän on hyvä saada tiedoitukset. 
Huolehtikaa oman joukkueenne kohdalta. Kaikki seuralle tuleva 
viestintä tapahtuu sähköpostiin kpk@kajaaninpallokerho.fi tai 
puhelimitse. WhatsApp -viestejä tärkeissä seuraa koskevissa asioissa 
vältetään, jotta nämä eivät häviä muiden viestien joukkoon. Joukkueet
sopivat omasta viestinnästään itse.

 Syyskuussa järjestetään Kainuun liikunnan toimesta neliosainen EA1 
–koulutus (voimassa 3 vuotta) urheiluseuroille. Seura maksaa kurssin 
halukkaille jäsenille, ja edellyttää tuolloin osallistumista ensi kesän 
naperoleirille ensiaputoimiin. Hinta on muutoin 119€/hlö. Lisätietoja 
Kainuun liikunnan nettisivuilta.  Halukkuudesta pyydetään 
ilmoittamaan sähköpostitse elokuun loppuun mennessä 
kpk@kajaaninpallokerho.fi

 Perhepesispäivä on sunnuntaina 22.9. liikuntapuistossa

 Syksyn harjoitusvuorot ilmoitetaan pian seuran nettisivuilla. 
Harjoituspaikkoina jatkavat aiempien vuosien tapaan 
Soidinsuon koulu, Kajaanihalli sekä pallohalli

 Seuran tilitoimisto muuttuu lokakuun 2019 alussa. Jatkossa kirjanpito
tapahtuu sähköisen taloushallinto-ohjelman avulla, ja kaikki 
ulkoapäin tulevat laskut tulevat seuralle / joukkueille sähköisesti 
hyväksyttäväksi sekä maksuun ohjattavaksi. Tämä tulee 
helpottamaan joukkueiden rahastovastaavien työtä. Ilmoittakaa 
jokaisen joukkueen laskujen hyväksyjät (1-2hlöä) 22.09 mennessä 
tunnuksia varten, henkilöitä voi tulevaisuudessa muuttaa.
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 Tilikaudeksi on esitetty jatkossa 1.11-30.10 kalenterivuoden sijaan.  
Tämä edellyttäisi muutosta seuran sääntöihin, minkä vuoksi 
järjestetään kaikille seuralaisille avoin ylimääräinen kokous asian 
päättämiseksi 30.08 klo 18.00. Kokouskutsut on lähetetty MyClubin 
kautta.

 11/2019 järjestetään joukkueiden taustaorganisaatioille yhteinen 
iltatilaisuus, jossa julkaistaan seuran talousohjeistus mm. 
pelaajamaksujen ja tilitysasioiden selventämiseksi

 Seuran strategia vuosille 2020-2022 julkaistiin MyClubissa. Missiona 
on olla vahva ja positiivinen kasvattajaseura, sekä turvata ja kehittää 
pesäpallotoimintaa Kajaanin alueella. Seura pyrkii toiminnallaan 
antamaan mahdollisuuden harrastamaan aloittelijasta lajin huipulle 
asti arvoinaan positiivisuus, luotettavuus, onnistuminen ja 
yhteisöllisyys.

 Seura kaipaa lisää innokkaita toimijoita taustajoukkoihin. Jos olisit 
kiinnostunut toimimaan seurassa valokuvaajana, some -päivittäjänä 
tai sinulla on sana hallussa peliraporttien kirjoittamisessa, anna 
vinkki itsestäsi sähköpostiin!  Talkooyhteyshenkilön, 
tuomaritoiminnan tai kirjuritoiminnan organisoijaa seuratasolle myös 
kaivataan. Avuksi kaivataan myös mm.: seura-asujen yhetyshenkilöä, 
pallovuorojen nimeäjää sekä markkinointihenkilöä. Kysykää tuttuja ja
etsitään jokaiselle sopiva rooli, ota yhteyttä johtokunnan henkilöihin 
koska vaan.

 Varainkeruuta varten on päätetty laatia joukkueista seinäkalenteri 
vuodelle 2020. Joukkueiden myymistä kalentereista tuotot tulee 
omalle joukkueelle.  Kalenteria varten tullaan ottamaan 
joukkuekuvat, ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Kalenteria 
varataan 5kpl/pelaaja. Pyydämme jokaista joukkuetta ilmoittamaan 
joukkueen pelaajamäärän 15.10 mennessä. Kalenteriin voi myydä 
yrityksille mainoksen oman joukkueen sivulle, 1 mainos/joukkue.  

 Kauden päättäjäiset pidetään torstaina 3.10.2019 
Joutenlammella klo 17.30. 

Päättäjäisiin toivotetaan tervetulleiksi myös kaikki 
joukkueiden taustoilla työtä tekevät talkoolaiset 
( joukkueenjohtajien kautta kutsut)

Ilmoittautuminen ja kahvitusta varten mahdolliset allergiat 
pyydetään  30.9 mennessä MyClubiin



 Päättäjäisten perinteistä palkintojenjakoa varten joukkueita 
pyydetään äänestämään vuoden joukkuetta sekä koko seuran vuoden 
pelaajaa. Omaa joukkuetta ei saa äänestää.
Joukkueiden taustat miettivät myös omien joukkueidensa palkittavat:

o D-G ikäiset:  vuoden pelaaja, vuoden kehittyjä, hyvä pelikaveri 
ja halutessaan jokin muu  itse nimetty kategoria

o C- ikäiset:  vuoden pelaaja, vuoden kehittyjä, 
o B, NSS, NYP: vuoden pelaaja, sisäpelaaja, ulkopelaaja

Joukkueilta pyydetään ehdokaslistoja palkittavista johtokunnalle 
viimeistään 22.09 mennessä sähköpostiin.

 Uuden kauden alkaessa alkaa toden teolla myös kesän 2020 
Naperoleirin suunnittelu ja tehtävien organisointi. Leirin 
ensimmäinen avoin suunnittelupalaveri pidetään 23.09.2019 klo 
18.00. Mahdollisesti ensimmäinen talkoolaispalaveri on 14.10.2019 
klo 18.00.

 Seuran syyskokous pidetään maanantaina 11.11.2019 klo 18

KPK johtokunta


