Kuukausikirje IV/2019
Odotettu uusi kesäkausi on alkamaisillaan, ja harjoitukset siirtyvät koulujen
saleista ja pallohallista ulkokentille hetimmiten toukokuun alussa! Ulkokauden
alkaessa tiedotetaan seuraavaa:


Seuran kevätkokous pidetään Ma 29.4. klo 18-19 Kehräämöntie 7
, kokoustila Anturi. Lämpimästi tervetuloa koko seuraväelle!



Junioripäällikön tehtävään 1.5. alkaen valittiin saapuneiden
hakemusten perusteella Sani-Maria Selinko. Onnittelut ja tsemppiä
tehtävän tuomiin haasteisiin!



Tuomarikoulutukset ovat alkaneet 9.4. Toinen koulutuspäivä Kajaanissa
järjestetään Torstaina 25.4 klo 17:30-19:30 kokoustila Anturissa
Kehräämöntie 7.
Muistutetaan samalla, että kaikilla D-ikäisistä ylöspäin on velvoite
hankkia tuomarikortti oman joukkueensa kustannuksella, ja toimia
tuomarina maksutta 3 ottelussa, jonka jälkeen lisätuomaroinneista saa
laskuttaa PPL virallisten tuomaripalkkio-ohjeiden mukaisesti. Kesän
peleihin tuomarivuorot jakaa Sani-Maria Selinko



Uusi lisenssikausi on alkanut. Kaikkien pelaajien ja tuomareiden tulee
lunastaa itselleen lisenssi, samoin pelinjohtajien NYP, NSS ja B-tyttöjen
osalta.
Lisenssimaksujen toteutumia voidaan joukkueen johtajien toimesta
tarkistaa osoitteesta: https://pesapallo.lisenssikauppa.fi/list/



Joukkueita pyydetään tarkistamaan nettisivunsa ajan tasalle kesän
harjoitusaikataulujen ja pelaajatietojen, sekä mahdollisten
yhteistyökumppaneiden osalta. Pelaajalistojen perusteella jaetaan mm.
pallotyttö/poikavuorot kesäksi.



Seuraväkeä, jolla on voimassa oleva järjestysmieskortti, pyydetään
ilmoittautumaan sähköpostitse Matti Hakalalle: matti.hkl@gmail.com.
Naisten edustusjoukkueen peleihin tarvitaan kesäksi järjestysmiehiä.



Kirjurikoulutus järjestetään toukokuun alussa (alustavasti 1.5 ja/tai 9.5).
kutsu koulutukseen koskee kaikkia joukkueita ja taustajoukkoja.
Tilaisuudessa on mahdollisuus harjoitella sekä pienen että ison
pöytäkirjan pitoa ”hands on” harjoituspelien yhteydessä. Tarkempi
ajankohta ilmoitetaan heti päivän varmistuttua.



Seura-asutilaukset on laitettu eteenpäin. Jäsenkortit ja tiedot niillä

saatavista mahdollisista alennuksista pyritään myös saamaan jakoon
ennen kesää.


Mikäli joukkueet haluavat tilata otsapantoja (musta panta, turkoosi KPK
logo) omakustannehintaan 10-15€/kpl, tieto tilausmäärästä joukkueittain
24.4. mennessä osoitteeseen kpk@kainuu.com



Uusi pesiskoulukausi starttaa maanantaina 13.5. esittelytilaisuudella
Lehtikankaan monitoimitalon kentällä. Pesiskoulutoiminta jatkuu koko
kesän koulujen alkuun saakka ja harjoitukset järjestetään maanantaisin
ja keskiviikkoisin alkuillasta
Tarkemmat harjoitusaikataulut ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan
lähiaikoina KPK nettisivuilla. Lisätietoja antaa myös Sofia Mikkola:
sofiamikkola@kamk.fi



Rahastonhoitajille ja joukkueille tiedoksi: palkkiot
(matkakulukorvaukset, tuomarikulut) maksetaan jatkossa kerran
kuukaudessa. Tiedot edeltävän kuun maksuista ilmoitetaan seuraavan
kuukauden ensimmäisellä viikolla Timo Mannermaalle, joka laatii
tulorekisteri-ilmoitukset ja hoitaa maksut
Joukkueiden rahaliikenteen vastuuhenkilöt keräävät tarvittavat tilitiedot
ja verokortit, ja toimittaa nämä Timo Mannermaalle
Hyvää alkavaa kesäkautta, tiukkoja ja menestyksekkäitä pelejä sekä
onnistumisen iloa koko seuraväelle toivottaen,
KPK johtokunta

