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

Arvoisa kausikorttilaisemme, olet meille tärkeä! 
 

On tullut aika kiittää kuluneesta kaudesta ja kääntää katseet kohti seuraavaa! JJK:n kausi 

sarjanousijana oli monella tapaa menestyksekäs etenkin kotikentällä, eikä vähiten teidän katsojien 

ansiosta. Kahdeksasta kotiottelusta JJK hävisi nimittäin vain yhden. Yleisökeskiarvo JJK:n kotiotteluissa 

oli hieman vajaat 900 henkeä, erittäin hieno luku Kakkosen tasolla, etenkin näin poikkeuksellisena 

vuonna. Kettupaitojen ottelut näkyivät valtakunnallisesti ilmaislähetyksinä Tapio Suomisen 

selostamana, mutta tästäkin huolimatta 

katsojia oli paikalla Harjun lehtereillä aivan 

upea määrä. Kirsikkana kakun päällä saimme 

nauttia tunnelmallisista paikalliskamppailuista 

FC Vaajakoskea vastaan, joita oli seuraamassa 

kahdessa ottelussa yhteensä lähes 3 000 

henkeä. Tätä herkkua on luvassa lisää myös 

ensi kaudella! 

Kausikorttilaisena olet arvokas kettuperheen 

jäsen ja kuulut meidän sisäpiiriimme. Tämä 

tulee jatkossa myös näkymään eri tavoin. 

Kausikorttia näyttämällä saat etuja niin JJK:n ottelutapahtumissa kuin yhteistyökumppaneiltammekin 

ja saat kutsun mm. erilaisiin seuran järjestämiin tilaisuuksiin. Kausikorttilaisille kuuluvia etuja on 

kerätty osoitteeseen jjk.fi/ottelu/kausikortti ja lista täydentyy vielä ennen kauden alkua. Vanhana 

kausikorttilaisena saat nyt myös ensimmäisen sisäpiiriläisen erikoisedun: vähintään kahden 

kausikortin ostajalle fanihuivi kaupan päälle! (edun arvo 20€) 

 

Oheisella laskulla voit uusia korttisi kaudelle 2021. Toimi näin:                                       

• Maksamalla oheisen laskun uusit korttisi ja oman paikkasi 

kaudelle 2021 

• Jos haluat lisätä tai vähentää korttimäärääsi, voit tehdä 

sen maksamalla korttien määrää vastaavan summan.  

• Mikäli varasit paikan katsomosta päättyneelle kaudelle, 

maksamalla korttisi oheisella laskulla varauksesi säilyy 

entisellään myös tulevalle kaudelle. Jos taas haluat 

vaihtaa paikkaa tai et halua lainkaan omaa tiettyä paikkaa 

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. 
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