
Kuukausikirje V-VI/2019

Hyvää alkavaa kesää! Pelikausi on kilpajoukkueilla alkanut tohinalla ja 
pesiskoulukin aloitti uuden kautensa toukokuun puolivälissä.  Kesän 
aikana kiireisistä asioista tiedotetaan  joukkueita e-maililla tarpeen 
mukaan, seuraava kuukausikirje ilmestynee elokuulla.

 Seuran sähköpostiosoitteet ovat muuttuneet:

Toimisto: kpk@kajaaninpallokerho.fi

Junioripäällikkö Sani-Maria Selinko: 
junioripäällikkö@kajaaninpallokerho.fi

Pesiskoulu Sofia Mikkola: pesiskoulu@kajaaninpallokerho.fi

naperoleiri@kajaaninpallokerho.fi    (Otetaan käyttöön syksyllä 
2019! )

 Kirjurikoulutusta ei valitettavasti saatu suunnitellusti 
toteutettua toukokuussa. Seuraavista videoista ja osoitteista voi 
opiskella asiaa omatoimisesti ja lähiopetukseen palataan 
myöhempänä ajankohtana

https://youtu.be/fe5XRil9eyl

Pieni pöytäkirja: https://youtu.be/nIFqJSmiOVO?t=197

https://www.pesis.fi/kilpailu/sarjat-tulospalvelu/

 Pallovuorot on jaettu joukkueille ja edelleen pelaajille ( tai 
vanhemmille) sähköpostitse. Joukkueenjohtajia pyydetään 
varmistamaan/ muistuttamaan joukkuelaisia tulevista vuoroista n. 
viikkoa aikaisemmin.

Pallovuoroja saattaa tulla kesän aikana lisää B –tyttöjen 
jatkopelien selvitessä, näistä ilmoitetaan joukkueenjohtajille 
tarvittaessa.

Mikäli vuoroon merkattu henkilö on estynyt tulemasta paikalle, 
hän hankkii itse itselleen sijaisen , ja ilmoittaa sijaisen nimen 
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Hanna Airaksiselle (hanna.vaisanen1@gmail.com tai 044 - 331 
5552) sekä pelaavan joukkueen joukkueenjohtajalle

 Tuomarivuorot on niin ikään jaettu joukkueenjohtajien kautta 
tuomareille. Päivitetty ja edelleen tarpeen mukaan päivittyvä lista 
löytyy osoitteesta. 
 
https://edukainuumy.sharepoint.com/:x:/g/personal/sanimariaselin
ko_kamk_fi/Ea5RMBRIImpDqR-
PddqsKq4Bf_4NZeUG_QXPGIO25MEW3w?e=ILndc8

Mikäli nuoren tuomarin oma taustajoukkue on maksanut 
tuomarikortin, tulee kolme ottelua tuomita ilman 
tuomaripalkkiota, jonka jälkeen tehtävästä saa laskuttaa PPL 
mukaisesti. Laskutusohjeet löytyvät KPK nettisivujen kautta 
(kohdasta Toiminta -> tuomarit)

 KPK seura-asujen lisätilaus on mahdollista toukokuun 
loppuun mennessä. Tilaukset tehdään osoitteeseen 
kpk@kajaaninpallokerho.fi. Tilata saa joukkueina ja 
yksittäinkin. Useita vaatekappaleita tilatessa laittakaa 
kokojakauma ja mahdolliset lisäpainatukset liitteeseen. Laskutus 
tapahtuu MyClubin kautta.

Tuulipuku:
Takki 52€ aikuisten koot (XS-XXL), 48€ lasten koot 
(128,140,152,164)
Housut 48€ aikuisten koot, 42€ lasten koot

Verryttelyasu:
Takki tai housut 33€ / kpl aikuiset, 28€/ kpl lasten koot

Tekninen paita:
T-paita 8€ lyhythihaisena (100,120,140,160 sekä XS-XXL)
Pitkähihaisena 25€/ aikuisten koot, 23€/ lasten koot 
(128,140,152,164, XS-XXL)

Pelinjohtajan tekninen pikee:
20€, koot miesten XS-XXXL, naisten XS-XXL

Vapaa-ajan kevyt takki aikuisille:
58€, koot miesten S-5XL, naisten XS-XXL
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KPK johtokunta


