
                                                                                                               *) VIP-korttiin sisältyy istumapaikan lisäksi 
                                                                                                              pullakahvit sekä makkarat ruokajuomineen 

Arvoisa kausikorttilaisemme, kiitos kun olet mukana! 
  

JJK:n toinen kausi Miesten Kakkosessa oli menestyksekäs, sillä Kettupaidat ylsivät tavoitteeksi 

asetetuille kärkisijoille sijoittuen hienosti toiseksi. Joukkue lähti kauteen haastavista 

olosuhteista, mutta alkuvaikeuksista huolimatta tekeminen kentällä oli vahvaa ja onnistujia 

löytyi laajalla rintamalla. Huomionarvoista oli myös omien nuorten saama iso vastuu kentällä 

ja Kakkosen minuutteja kertyikin lopulta jopa 35 eri pelaajalle. Isoin muutos nähtiin kuitenkin 

puolustuspäässä, sillä JJK-maali pysyi koskemattomana 22 kierroksen aikana peräti 12:ssa 

ottelussa ja kaiken kaikkiaankin vastustaja pääsi rokottamaan JJK:ta vain 12 kertaa. Harjun 

taika piti koko kauden eikä joukkue hävinnyt kotiyleisönsä edessä kertaakaan!  

Kaudelle 2022 seura on asettanut tavoitteeksi sarjavoiton ja sen myötä nousun Ykköseen. 

Lähdethän tukemaan meitä myös ensi kaudella matkalla kohti sarjanousua? 

Kausikorttilaisena olet meille arvokas kettuperheen jäsen ja tuttuun tapaan sinulla on 

etuosto-oikeus omaan paikkaasi myös kaudella 2022. Tulet saamaan pian sähköpostitse 

laskun, jonka maksamalla voit uusia korttisi tulevalle kaudelle. Lasku lähetetään Procountor-

ohjelmiston kautta, tarkistathan myös roskapostikansiosi. Mikäli lasku ei tule perille, otathan 

yhteyttä sanna.kahila@jjk.fi 

Kausikorttia näyttämällä saat etuja niin JJK:n ottelutapahtumissa kuin 

yhteistyökumppaneiltammekin. Kausikorttilaisille kuuluvat edut löydät osoitteesta 

jjk.fi/ottelu/kausikortti ja listaan täydentyy koko pre-seasonin ajan.  

Ajankohtaisena etuna voit hyödyntää esimerkiksi Karton Korttikaupan -20% alennusta 

joulukorttien tai vaikkapa paketointitarvikkeiden hankkimiseen. Korttikauppa löytyy 

osoitteesta: korttikauppa.fi. Alennuskoodi toimitetaan sähköpostitse kausikortin maksaneille. 

 

Toimi näin:                                       

• Maksamalla sähköpostiisi saapuvan laskun uusit korttisi 

kaudelle 2022 

• Jos haluat lisätä tai vähentää korttimäärääsi, voit tehdä 

sen maksamalla korttien määrää vastaavan summan.  

• Mikäli varasit paikan katsomosta päättyneelle kaudelle, 

maksamalla korttisi lähettämällämme laskulla varauksesi 

säilyy entisellään myös tulevalle kaudelle. Jos taas haluat 

vaihtaa paikkaa tai haluat luopua numeroidusta paikasta 

ensi kaudelle, laitathan viestiä sanna.kahila@jjk.fi 

• Mikäli sinulla ei ollut varattuna omaa paikkaa viime kaudelle etkä sellaista halua nytkään, sinun ei 

tarvitse laittaa erikseen viestiä. 

• Kausikortin maksaminen on mahdollista myös Smartumin tai Edenredin maksuvälineitä hyödyntäen. 

Otathan siinä tapauksessa yhteyttä sanna.kahila@jjk.fi 

• Voit valita normaalin kausikortin (99€) sijasta myös VIP-kausikortin (350€). VIP-kortti sisältää tarjoilut.* 

• Mikäli et halua uusia korttiasi, voit jättää laskun maksamatta.  

Emme lähetä muistutuslaskua eikä lasku siirry perintään ja paikkasi vapautuu yleiseen myyntiin. 

mailto:sanna.kahila@jjk.fi
https://jjk.fi/ottelu/kausikortti
https://korttikauppa.fi/
mailto:sanna.kahila@jjk.fi
mailto:sanna.kahila@jjk.fi

