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Hyvä PS Kemin jäsen
Kuten varmasti tiedätkin, viime syksynä saimme aiheen suureen juhlaan joukkueemme voittaessa
kauden viimeisessä ottelussa porilaisen FC Jazzin murskaluvuin 4-1. Tämä tarkoitti PS Kemille
Ykkösen voittoa ja Veikkausliigaan nousua. Kemi on taas pääsarjakartalla 26 vuoden tauon
jälkeen!
Veikkausliigan myötä joukkue on saanut vahvistuksia niin pelaaja-, valmennus- kuin
toimistopuolellekin. Alkuvuodesta muutimme isompiin tiloihin Kauppakadulle, käyntiosoite on
Valtakatu 19. Liigaan nousun myötä seura sai myös viimein omat viralliset internetsivunsa, jotka
löytyvät osoitteesta www.pskemi.fi.
Liigacupin innolla odotetut ottelut ovat nyt pelattuna ja seuraava virallinen ottelu pelataan
Kokkolassa 13.3 GBK:ta vastaan Suomen cupin merkeissä.
Jäsenmaksut ja uutiskirje 2016
Jos et ole vielä maksanut tämän vuoden jäsenmaksuasi ja ilmoittanut sähköpostiosoitettasi
sähköisen uutiskirjeen saamiseksi, niin nyt on hyvä aika. Jäsenkirje muuttuu tämän kirjeen jälkeen
kokonaan sähköiseksi uutiskirjeeksi ja uutiskirjeisiin on luvassa materiaalia, mitä ei tule
julkaistavaksi muihin kanaviimme. Uutiskirjeiden julkaisuaika muuttuu säännölliseksi, joten
jäsenmaksunsa maksaneiden ja sähköpostiosoitteensa ilmoittaneiden kannattaa käydä
kurkkimassa sähköpostilaatikkoaan tästä kirjeestä lähtien joka toinen viikko.
Maksathan jäsenmaksusi suoraan tilille FI97 5131 0020 0648 54, voit tehdä sen myös kirjeen
lopusta löytyvän lomakkeen avulla. Viestikenttään merkitse nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja
sähköpostiosoitteesi. Jäsenedut tarkentuvat kevään kuluessa.
Jäsenmaksuhinnat:
Henkilöjäsenmaksu 25€
Lisenssipelaajat/juniorit 10€
Yritys- ja yhteisöjäsenmaksu 200€
Ainaisjäsenmaksu 200€
Jos olet jo maksanut jäsenmaksusi, muttet ole ilmoittanut sähköpostiosoitettasi sähköistä
uutiskirjettä varten, ilmoita se mahdollisimman pian varapuheenjohtajallemme, talkoo- ja
jäsenvastaavallemme Maarit Pulkkiselle (maarit.pulkkinen7@gmail.com).
Kausikortteja ja osakkeita saatavana
Toimistoltamme on nyt lunastettavissa kausikortteja huhtikuussa alkaviin kotiotteluihin, hintaan
sisältyy kuljetus Oulussa ja Rovaniemellä käytäviin peleihin.
Kausikorttien hinnat:
- normaali 180 €
- eläkeläiset ja opiskelijat 120 € (edellyttää voimassa olevaa eläkeläis- tai opiskelijakorttia)
- juniorikausikortti (7-12 v) 50 €

Nyt voit hyödyntää myös PS Kemin osakeantia ja lunastaa osakkeita itsellesi. Osakkeita pystyt
merkitsemään PS Kemin toimistolla sekä Kemin Seudun Osuuspankissa. Tutustu
osakeantiesitteeseen huolellisesti ennen merkitsemistä. Esitteen löydät edellä mainittujen
paikkojen lisäksi myös verkkosivuiltamme.
Sosiaalinen media
Nettisivujemme ja uutiskirjeidemme lisäksi löydät meidät sosiaalisesta mediasta:
Facebook: https://www.facebook.com/kemikings
Twitter: @kemikings (https://twitter.com/kemikings)
Instagram: pskemi
Snapchat: pskemi
Viime vuonna seurallamme oli ennätyksellisen paljon kannattajia. Tänä vuonna toivomme
näkevämme entistä suuremman joukon kannustamassa joukkuetta historiamme ensimmäisellä
Veikkausliigakaudella! Seuraamme pystyt tukemaan myös käymällä kahviossamme Cafe Lainessa
Kemin uimahallilla sekä Selkäsaaren latukahvilassa, mikä avattiin 1.3. Muistathan myös hoitaa
kaikki Veikkausasiat Kemin Valtakadulla sijaitsevassa Keidasbingossa.
Toivotamme kannattajillemme iloista Veikkausliigakauden odotusta!
Jalkapalloterveisin,
Päivi Lipponen
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