KPK kuukausikirje II/2019

Uusi johtokunta kokoontui ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseensa 4.2.2019. Kokouksen
aluksi Pohjoisen alueen uusi seurakehittäjä Akseli Wiik esittäytyi, ja aluevastaava Kimmo
Hirsilä kävi läpi tulevan kevään ja kesän suunnitelmia pohjoiselle alueelle.
PPL pohjoisen alueen omat sivut löytyvät netistä: pesisalueet.fi/pohjoinen
Kokouksessa käsiteltyjä asioita:
-

KPK jäsenrekisterijärjestelmäksi valittiin MyClub, joka tulee seuran käyttöön
helmikuun puolivälistä alkaen.
o Jäsentietojen ylläpidon lisäksi järjestelmän kautta hoidetaan jatkossa sujuvasti
mm. laskutukset
o Joukkueenjohtajille, rahastonhoitajille sekä muulle seuraväelle järjestetään
yhteinen käyttöönottokoulutus 22.2. klo 18-20 kokoustila Anturissa
Kehräämöntiellä. Ilmoittautuminen sara.heimonen@netikka.fi

-

Jäsenrekisterijärjestelmän käyttöönoton myötä toimistotyöntekijän tehtävä
lakkautetaan. Myös KPK toimiston lankapuhelinnumero poistuu käytöstä.
Joukkueenjohtajille tullaan jatkossa jakamaan avaimet toimistolle, joka edelleen säilyy
seuran tukikohtana. Avainten jaon myötä joukkueet voivat helpommin sovittaa
asiointinsa toimistolle itselleen sopivaan ajankohtaan.

-

Valmentajakoulutus 1-tason koulutus järjestetään 18.2.2019 klo 17-21, paikka
vielä avoin. Ilmoittautuminen ja lisätiedot jukka.nevalainen@kajaani.net

-

Kaikki seuran valmentajat kutsutaan koolle valmentajakerhoon Su 10.3. klo 12-16
kokoustila Vinttiin kehräämöntielle. Ilmoittautuminen ja lisätiedot
kalle.airaksinen@hotmail.com

-

Pallohallipäivässä 24.2 esitellään mallit uusista seura-asuista. Asuiksi on valittu
Craft:n verryttely- ja tuuliasu. Paikalle tulevat pääsevät äänestämään tulevan takin
väristä. Mallikoot pyritään saamaan joukkueille sovitukseen maaliskuun alussa ja
tilaukset edelleen eteenpäin vielä saman kuun aikana.
Mahdolliset asujen mainosmyynnit tulee tehdä maaliskuun puoliväliin mennessä.

-

-

Joukkueilla on seura-asujen ohella mahdollisuus tilata seuran kautta teknisiä T-paitoja
5€/kpl hintaan. Paitoja varten on mahdollista hankkia omia sponsoreita. Joukkueiden
paitatilaukset puheenjohtajalle maaliskuun puoliväliin mennessä.
Valmentajille hankitaan omat valmentajapaidat seuran sponsoroimana. Paitakoko
pyydetään ilmoittamaan valmentajakerhon yhteydessä 10.3 tai joukkueenjohtajan
kautta puheenjohtajalle

-

D –ikäiset ja tätä vanhemmat pelaajat velvoitetaan osallistumaan tuomaritoimintaan.
Joukkue maksaa pelaajansa tuomarikortin, mutta kortin suorittanut on velvollinen
toimimaan tuomarina 3 ottelua ilman rahallista korvausta. 3. ottelun jälkeen
korvaukset maksetaan PPL vuoden 2019 tuomaripalkkiosuosituksen mukaisesti.
Tuomarikoulutus järjestetään huhtikuussa, ajankohtaa tarkennetaan myöhemmin

-

Kirjurikoulutus järjestetään niin ikään kevään aikana ”hands on” koulutuksena
harjoituspelien yhteydessä. Myös kirjuritoiminnan perusasioiden hallitsemisen
nähdään kuuluvan jokaiselle pelaajalle. Aiheesta kiinnostuneet junioreiden
vanhemmat ovat myös erittäin tervetulleita koulutuksiin.

-

Kaikille junioreille jaetaan kesälle 2-3 pallotyttö/poikavuoroa. Hanna Airaksinen laatii
vuorolistat peliaikataulujen selvittyä

-

Facebook -tili tulee jatkossa olemaan koko seuran yhteinen. Sivuilla pyritään erityisesti
kesäkaudella päivittämään seuraavien viikkojen peliaikatauluja ja tuloksia

-

Smartum –liikuntaseteleiden käyttöönottoa kokeillaan (esim. pääsymaksut
ykköspesiksen otteluihin, kausikortit, harrastepesiksen kertamaksut)

-

Keskuskentän hiekkatekonurmen uusimisen on lupailtu tapahtuvan kevään ja
alkukesän 2020 aikana

-

Seuralehden laatimisesta päätettiin tällä erää luopua. Tarkoituksena on kuitenkin pitää
Kajaanilaista pesäpalloilua esillä lehdissä ja somessa muutoin. Ali Rantoselle
(ali.rantonen@gmail.com) voi lähettää julkaistavaksi suunniteltuja lehtikirjoituksia.
Otteluraportit hoidetaan kuitenkin edelleen pelinjohtajien/joukkueenjohdon toimesta.

-

Seuran kevätkokous järjestetään Tiistaina 16.4 klo 18 alkaen kokoustila
Anturissa Kehräämöntiellä. Koko seuraväki, lämpimästi tervetuloa!
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