
KPK Jäsentiedote 1/2017
Kun seuran johtokunnan kokouksesta on kaksi viikkoa ja seuraavaan
kokoontumiseen taas kaksi viikkoa, niin tässä muutama ajankohtainen
asia tiedoksi joukkueille ja tekijöille.

1. KPK-kioski ja irtaimisto kunnossa

- Liikuntapuistosta itsenäisyyspäivän paraatin alta pois viety
kioskimme on Vimpelin urheilukeskuksessa ja irtaimisto tarkastuksen
mukaan kunnossa

- kioski tulee huhtikuussa taas kentälle. Yksi huoli kuitenkin on:
viime kesänä varusteiden säilytystiloina olleet Ramirentin siniset
kopit ovat poissa. MIkä nyt ratkaisuksi?

2. Vuodenvaihteen talkoista kaikille kiitos

- paketointi-, inventaario-, ilotulite- ja arpajaistalkoot toivat
seuralle reilut 12.000 euroa talkootuloja. Pääosa rahoista on maksettu
jo joukkueiden tileille. Suurkiitos kaikille suururakan hyvin
hoitamisesta!

3. Uusi toimistonhoitaja haussa

- Jaanan vuoden työsuhde päättyy 22.2. Paikka on nyt te-toimistossa
taas auki. Saadaanko rahaa työntekijän palkkatukityöllistämiseen,
sitä ei te-toimisto osannut luvata, vaan kartoittaa ensin kaikkien
järjestöjen työllistämishankkeet

- toivotaan parasta, sillä toimisto on meille välttämätön palvelija

4 KPK sai naisten suomensarjan paikan

- KPK sai anomuksesta Vuokatin sarjapaikan. Tämä tarkoittaa sitä,
että meillä on ensi kesänä hoidossa naisten superin ja suomensarjan
sekä B-C-D-E-F-tyttöjen ja ladyjen, äijien ja E-poikien joukkueet.
Vuokatin nimissä ei ilmeisesti pelaa ensi kesänä yhtään joukkuetta!



Naisten suomensarjan yhdyshenkilö on _Sannamaria Selinko._

5. KPK mukana RSA-messuilla 25.-26.3.

- messujärjestäjien kanssa on alustavasti sovittu, että KPK on
messujärjestyissä mukana entiseen tapaan. Alustava tehtäväjako
joukkueiden kesken käydään läpi johtokunnassa 6.2.,
yksityiskohtainen messupalaveri erikseen.

6. KPK Pesiskesä 2017-lehti tulee taas

- kesälehti tehdään Koti-Kajaanin tai KS:n kautta jaettavaksi 3.-6.5.
Molempien paino- ym. tarjoukset saatu. Joukkueet hankkivat itselleen
rahaa myymällä mainoksia. Lehden teossa eli juttujen kokoamisessa
auttaa taas Mika Moilanen. Lisäohjeet joukkueille myöhemmin.

7. Tilinjpäätökset ovat viittä vaille valmiit

- Timo M tekee parhaillaan joukkueiden tilinpäätöksiä.
Tyttöjoukkueiden osalta ne ovat jo aika valmiit. Jos jollakin on vielä
viime kesän avoimia tai maksettuja laskuja ja kuitteja, pikaisesti
Timolle kirjauksia
- kun tilinpäätökset ovat valmiit, käsittelyjärjestys on tämä:
joukkue tarkastaa omat kirjaukset ja korjaa tarvittaessa-johtokunta
käsittelee-tilintarkastaja tarkastaa-yleinen kokous hyväksyy. Tämä
viimeinen vaihde on mentävä loppuun huhtikuun aikana, sillä
tarkastettu tilinpäätös tarvitaan kaupunginavustusta anottaessa eli
29.4. mennessä.

- joukkueiden tilinhoitajille pidetään yhteinen koulutustilaisuus
helmikuun alussa. Näin sen vuoksi, että meillä on kuusi uutta
tilinhoitajaa ja seuran tilikartat ym. viralliset asiat eivät ole
kaikille tuttuja.

8. Halliottelut alkaneet,  KPK-Kirittäret su 29.1. klo 16-
19

- harjoitus- ja pelikausi pallohallissa on avattu. Ensimmäisen pelin
pelasivat B-tytöt sunnuntaina Siilinjärveä vastaan



- naisten uusiutunut superpesisjoukkue testaa talvikuntonsa ensi
sunnuntaina 29.1. kello 16-19 kovimmalla mahdollisella tavalla.
Vieraaksi tulee Suomen mestari 2016 eli Kirittäret. Se löi
ensi8mmäisessä hallipelissään sunnuntaina Pesä-Ysit 2-0 (8-2, 4-0).
Jyäskylään siirtynyt Saana Sumen pelasi yhdeksikössä, Krista Formin
jokerina.
- ennen superin peliä klo 10.30-16 pelataan hallissa D-tyttöjen kolmen
joukkueen turnaus

- hallivuorojen laskutus: kun joukkue itse varaa vuoron, niin
ilmoittakaa tarkasti joukkueen nimi ja ketä laskutetaan. Yritetään
niin, että ainakin tammikuun vuorot joukkueet maksavat itse suoraan
Pallohalli Oy:lle ja huolehtivat myös vieraansa mahdollisesta
laskutuksesta. Pallohalli laskuttaa vuorot kahden viikon jaksoissa. Jos
rästejä alkaa jäädä, yhtiö katkaisee vuorojen käytön!

9. Jäsenmaksujen laskutus käynnissä

- opastakaa uusia jäseniä syöttämään jäsentietonsa seuran
nettisivulla olevalla lomakkeella

- antakaa toimistolle ohjeet perhejäsenmaksun laskutuksesta eli
perheenjäsenten kaikki nimet jäsenkortteja varten

10. Uudet matkalaskulomakkeet

- km-korvaukset ovat tänä vuonna 0,41-0,25-0,15 euroa

- uudet matkalaskulomakkeet löytyvät seuran nettisivuilta.
Käyttäkää niitä, ei ruutupaperia!

ETTÄ TÄLLÄ TAVALLA MENNÄÄN TAAS ETEENPÄIN!

Puheenjohtaja
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