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JÄSENKIRJE 1/2012  
 
22.1.2012 
 
Hyvä Pesä-Kiilojen jäsen!  
 
Haapajärven Pesä-Kiilojen kaikki joukkueet harjoittelevat jo tulevaa 
kesää ajatellen. Etenkin juniorijoukkueilla ajatuksissa siintävät myös 
kesän pesisleirit. Tulevalla kaudella vietetään myös Pesäpallon 90 –
vuotisjuhlavuotta, ja 20.5.2012 Haapajärven Pesä-Kiilat ja Ylivieskan 
Kuula kohtaavat muisto-ottelussa Pihtiputaalla, Tahko Pihkalan 
kotiseudulla.  
 
Kaudella 2012 Pesä-Kiilat pelaa ainakin seuraavissa sarjoissa:  
 
Miehet 1 Miesten suomensarja 
Miehet 2 Miesten maakuntasarja 
Miehet 3  Miesten maakuntasarja 
B-pojat SM- sarja (RP:n kanssa) 
C-pojat Piirisarja + nuorisoleiri 
D-pojat Piirisarja + leirit 
E-pojat Piirisarja + leirit  
F-pojat Piirisarja + leirit 

Naiset 1 Naisten suomensarja 
Naiset 2 Naisten maakuntasarja 
B-tytöt Piirisarja 
C-tytöt Piirisarja + nuorisoleiri 
D-tytöt Piirisarja + leirit 
E-tytöt Piirisarja + leirit 
F-tytöt Piirisarja + leirit 
G-juniorit Piirisarja + leirit 
 

Junioreiden harjoitusajat:  
C-ja D-p  su 13.30-15.00 
F- ja E-p ti 16.00-17.00 
 
 
 

 
C- ja B-t  ma 17.00-18.30 
E- ja F-t  ke 16.30-17.30 
 pe 16.00-17.00 
G-jun  su 17.00-18.00  
 

Tarvittaessa ikäluokkaan muodostetaan useampia joukkueita. Tavoitteemme on, että 
kaikille harrastajille löytyisi omantasoisensa joukkue, ts. Pesä-Kiiloissa voi pelata 
tavoitteenaan pääsy aivan pesiksen huipulle tai sitten harrastusmielessä.  
Tietoa kauden 2012 toiminnasta löydät jatkossa Pesä-Kiilojen, Keski-Pohjanmaan Pesis 
ry:n ja PPL:n nettisivuilta sekä Selänne-lehdestä tai Maaselästä. Kysyä voi myös 
suoraan seuramme johtokunnan jäseniltä, joukkueiden vetäjiltä ja muilta aktiiveilta.  
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Kaikki joukkueemme harjoittelevat jo, ja kaikilla niillä on vetäjät, mutta aina on 
innokkaille vetäjille töitä eli ilmoittaudu mukaan hauskaan toimintaan. Toivomme, että 
myös sinä ja perheesi olette mukana toiminnassamme. Toimintaan mukaan voi 
ilmoittautua Pesä-Kiilojen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella, millä voit ilmoittaa, 
miten haluat osallistua seuran toimintaan. Kaikille nuorten joukkueille pyrimme 
muodostamaan vanhemmista tukiryhmät. Keväällä järjestämme yhteisen 
vanhempainillan, jonne toivomme kaikkien junioreiden vanhempien osallistumista.  
 
Tämän jäsenkirjeen mukana on pankkisiirtolomake, jolla voit maksaa jäsenmaksun. 
Jäsenmaksun ovat velvollisia maksamaan kaikki aktiivit: pelaajat, vetäjät, 
toimitsijat. Myös kannattajajäsenet ovat seuraamme tervetulleita! Jäsenmaksun 
voi maksaa ao. pankkisiirrolla. Jäsenmaksut vuonna 2012 ovat:  
 
 10 € / henkilö 
 20 € / perhe 
 100 € / ainaisjäsenmaksu  
 
Maksaessasi jäsenmaksun, ilmoita kaikkien jäsenten nimet viestiosassa, jotta 
voimme saattaa jäsenrekisterimme ajan tasalle.  
 
Toivotamme kaikille jännittävää pesiskautta 2012!  
 
Haapajärven Pesä-Kiilat ry / johtokunta 

 

 

Saajan 
tilinumero 

Suomenselän OP…FI38 5026 0810 0068 57 
Nordea……………..FI72 2099 1800 0063 44 
Reisjärven Op……..FI30 4753 3020 0083 35 

 
Saaja 

 
Haapajärven Pesä-Kiilat r.y. 

 
Maksaja 

 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 

TILISIIRTO 
Jäsenmaksu 2012 
 

  10 €/jäsen ___________________ 
 

  20 €/perhe ___________________ 
 
                        ___________________ 
 
                        ___________________ 
 

  100 €/ainaisjäsen _____________ 
 
                        ___________________ 

  29.2.2012  


