
KPK Jäsentiedote 2/2017

Jaana Huusko jatkaa toimistonhoitajana

Kajaanin Pallokerhon toimistonhoitajana jatkaa elokuun loppuun asti Jaana Huusko. 
KPK haki työntekijää palkkatuella, mutta ei saanut 100 prosentin tukea eikä sopivaa 
tekijää. Sen vuoksi Jaana on kokonaan KPK:n palkkauksessa ja tekee vain 2-päivästä 
työviikkoa. 
Toimisto on vapun jälkeen auki tiistaina ja keskiviikkona, sitten 8.5. lähtien maanantaisin ja
tiistaisin kello 9.30-15. Näin meillä on valmiiksi koulutettu ja tunnollinen työntekijä kesäajan
ja sovitellaan tarpeen mukaan viikkotyöaikoja, ettei mitään tärkeää millään joukkueella jää 
hoitamatta.

Kentänhoitaja aloittaa ensi viikolla

KPK ja Kajaanin kaupunki ovat tehneet taas yhteistyösopimuksen, jonka mukaan KPK 
vastaa pesiskentän hoidosta syyskuun loppuun asti. Kentänhoitajaksi on valittu Mikko 
Palaste (puhelin 050-3845 864). 
Kentänhoitaja tekee pääsääntöisesti 22,5-tuntista työviikkoa ja on virallisten ottelujen 
aikana aina vahtimestarina auttamassa järjestelyissä. Te-keskus maksaa palkasta 50 
prosentti, KPK toisen puolen. 
Kenttävuorolistan teko on parhaillaan Jukalla ja Sakulla ja valmistunee ensi viikoksi, kuten 
kenttäkin.

Välinevarasto pukukoppirakennukseen suojiin

Pesiskoulun, juniorijoukkueiden ym. pesisvälineille on saatu varastotila 
pukukoppirakennuksen komeroon. Seinille on rakennettu hyllyt ja lattialla on sopuisasti 
käytettynä säilytystilaa kaikille, mutta märkien pelipukujen ym. säilytykseen ei tämä tila 
riitä. Lisätietoja: Risto Karjalainen mm. avaimen hankkimisesta (tila on lukollinen).

Kirjurikoulutus su 7.5. kello 17

KPK ja Kainuun Pesis järjestävät yhteistyössä kirjureiden koulutuksen sunnuntaina 7.5. 
alkaen kello 17 eli tunti B-tyttöjen superpesiksen avausta kentällä. Kouluttajana on Juuso 
Hyvönen ja tavoitteena on käydä läpi sekä ATK-pöytäkirjan että ison paperisen pöytäkirjan 
pito. 



Uusia kirjureita tarvitaan etenkin naisten suomensarjaan ja B-tyttöjen superpesikseen. 
Tavoite on, että myös C-tyttöjen SM-sarjassa pystytään pitämään tietokoneella pöytäkirjaa 
ja tulostamaan pelin jälkeen pelinjohtajalle ja pelaajille arvokas faktapalaute. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Johanna Partanen, partanen.johannaemilia@gmail.com, 
puh. 044 330 3417

Jäsenkortit jakoon ensi viikolla

Nimellä painetut jäsenkortit tulevat toivottavasti jakoon ensi viikolla. Viivästys johtuu 
kirjanpainon hitaasta aikataulusta. Jäsenkorttien lisäksi odotamme kausikortteja, KPK-
tarroja ym. kauden alkuun suunniteltuja ja tärkeitä tuotteita.

KPK-lehti ilmestyy ensi keskiviikkona

Kajaanin Pallokerhon kesälehti ilmestyy ensi keskiviikkona 16-sivuisena liitteenä Koti-
Kajaanin välissä ja jaetaan 38.000 kappaleen painoksena koko Kainuuseen. Nappaa lehti 
Koti-Kajaanin välistä talteen.

Hyvää viikonloppua ja vappua - ja lämpimämpiä pelikelejä!

Jorma Säkkinen
Puheenjohtaja
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