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28.4.2016
Presidentti Kari Nirha avasi viikkokokouksen ja toivotti tervetulleeksi 18 omaa veljeä
ja veli Pekka Saaren esitelmöitsijän Lapuan Virkiän naisten superpesisjoukkueen
II-pelinjohtajan Timo Kankaanpään.
Klubin tilillä on tällä hetkellä rahaa vain 1 882,17 € ja kun vaihto-oppilaita on tulossa,
joudumme keräämään vähän lisää jäsenmaksua. Summa selviää myöhemmin.
Lukiolle luvattiin vuotuinen stipendi 200,00 €, jonka toivotaan kohdistuvan kansainvälisesti orientoituneeseen oppilaaseen. Sihteeri ilmoittaa asian lukion rehtorille ja kysyy
samalla tilinumeron.
Keskusteltiin Poutun koulun tietokonehankinnasta. Yksi kone maksaa vain 280,00 €,
mutta jos klubi lahjoittaa, kaikki ovat käsi pitkällä. Sovittiin että Ibrahim Sahindalin
firma lahjoittaa mitä haluaa.Presidentti Kari Nirha esitteli tiivistelmän Council of
legistlation 2016 Chicago. Ei tästä sen enempää.
Päätettiin, että veli Kari Rantakari tilaa 10 kpl klubimme viirejä jalustoineen ja
tankoineen.
Timo Kankaanpää piti esitelmän Virkiän naisten superpesisjoukkueesta. Esitelmän aiheena
oli tuleva superpesiskesä. Nyt on tullut viisi (5) mestaruutta putkeen. Kaiken kaikkiaan
mestaruuksia on peräti 11 kpl. Timo näytti videon viime kesän neljännestä finaalista, jossa
mestaruus ratkesi. Videossa haastateltiin Virkiä-ikoni Saija-Maria Saarta. Eli Lapualla on
paljon akkavoimaa. Veljethän sen tietävät. Timo kankaanpää kävi pelaajalistan läpi.
Tuttujen
tyttöjen lisäksi mielenkiintoisin hankinta oli kaksinkertainen vuoden naispesäpalloilija
Carita Toiviainen porista. Kesällä nähdään onko nopean kopparin maineella katetta,
peliälyä
kyllä on. Pelinjohto ja valmennus yrittää saada joka päivälle uutta sykettä, ettei homma
puuroudu ja muutu väkinäiseksi. Veli Jukka Luoma kyseli, eikö jatkuvaan voittamiseen ja
kultaan kyllästy. Timo Kankaanpään mukaan siihen ei koskaan kyllästy, ainoastaan kovaan
työntekoon joskus. Tässäkin tilanteessa vanha sanonta ”hiki säästää verta” pitää paikkansa.
Kesän aikana naisista hiotaan se joukkue, joka sitten syyskuussa vuolee taas kultaa, vaikka
kaikkien muiden joukkueiden tavoite on kaataa Virkiä. Timo kertoili vielä
roolipelaamisesta,
joka nykypäivänä on elinehto. Ensimmäinen kotiottelu on perjantaina 13.05.2016 klo 18.00
Lapua – Vihti. Veli presidentti kiitti Timo kankaanpäätä valaisevasta esitelmästä.
Arvonnan toimitti Timo Kankaanpää ja pullon pokkasi veli Markku Muilu.
Virkiän kausikortin voitti veli presidentti Kari Nirha.
Esitelmän 12.04.2016 pitää veli Ibrahim Sahindal.
Presidentti Kari Nirha kiitti veljiä sekä päätti kokouksen.
Siht. KK

