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ARVOT
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VISIO

Yhteisöllisyys, luotettavuus,  
yhdenvertaisuus ja kansainvälisyys

Pelin ja pelaajan puolella

Ammattina jalkapallo

Jalkapallon Pelaajayhdistys (JPY) on olemassa pelaajia varten, heidän asemaansa parantaak-
seen ja etuja turvatakseen. Jäsenistö koostuu miehissä Veikkausliigan, Ykkösen ja Kakkosen 
pelaajista sekä naisissa Kansallisen Liigan ja Naisten Ykkösen pelaajista. Myös ulkomailla 
pelaavat suomalaiset ovat jäseniämme. Lisäksi korkeimman sarjatason futsalpelaajat voivat 
liittyä jäseniksi. JPY toteuttaa missiotaan – pelin ja pelaajan puolella –  yhteistyössä kansain-
välisten kumppaneiden ja kotimaisen jalkapalloperheen jäsenten kanssa. JPY:n tavoitteena 
on, että jalkapallo on arvostettu ammatti Suomessa. Yhteisöllisyys, luotettavuus, yhdenver-
taisuus ja kansainvälisyys ovat vahvasti läsnä kaikessa yhdistyksen toiminnassa. 
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Tärkeimpiä kokonaisuuksia 2021
Pukukoppivierailut. Poikkeustilanteesta johtuen kaikki 
pukukoppivierailut järjestettiin etänä. Panu Autio ja Aku 
Tervaniemi olivat päävastuussa vierailuista. Myös halli-
tuksen jäsenet osallistuivat etätapaamisiin aktiivisesti.  
Kansallisessa Liigassa sekä Veikkausliigassa ja Miesten 
Ykkösessä kaikkien joukkueiden kanssa pidettiin omat 
noin tunnin sessiot. Kakkosessa ja Naisten Ykkösessä 
etäpalaveri vedettiin niin, että useampi joukkue saattoi 
osallistua kerrallaan. 

Viestintä. Aktiivinen viestintä on tärkeä tapa edistää 
Pelaajayhdistyksen tavoitteita ja tuoda esille arvo-
ja. Tärkeimpinä teemoina olivat #ammattinajalkapal-
lo #pelaajanarki ja #pelaajanääni, mikä näkyi vahvasti 
nettisivuilla julkaistussa uutisvirrassa. Sosiaalisessa 
mediassa oltiin aktiivisia ja vuorovaikutuksellisia kaik-
kien sidosryhmien suuntaan. Joonas Sarelius toimi yh-
distyksen tiedottajana. Eve Parikka liittyi vahvistamaan 
viestintätiimiä ja hänen kanssa tehtiin jäsenkampanja 
sekä uusi konsepti kuukauden pelaajien julkistuksiin, 
jossa tunnustusta jaettiin pelaajilta pelaajille. 

Verkostoissa vaikuttaminen. JPY:n avaintoimijat osal-
listuivat aktiivisesti asiantuntijoina erilaisiin työryhmiin 
ja projekteihin ja ottivat osaa julkiseen keskusteluun. 
Olympiakomitean kanssa tehtiin yhteistyötä urheilijoi-
den sosio-ekonomiseen asemaan liittyen ja yhteiskun-
tasuhdepäällikko Toni Ahvan kanssa asiaa työstettiin 
aktiivisesti. Yhteistyötä urheilijoita edustavien tahojen 
kuten urheilijayhdistysten ja urheilijavaliokuntien vä-
lillä tiivistettiin. Suomen Huippu-urheilijoiden unionin 
(SHU) toimintaa aktivoitiin ja keskusteluyhteys jääkie-
kon pelaajayhdistyksen kanssa oli tiivistä. Jääkiekkoili-
joiden lisäksi yhteistyötä oli aiempaa enemmän myös 
koripalloilijoiden, lentopalloilijoiden, pesäpalloilijoiden 
ja salibandyn pelaajien kanssa ja JPY oli vahvasti tuke-
massa Joukkueurheilijat ry:n syntymistä. Urheilijoiden 
edunvalvonta ja järjestäytyminen eteni vuoden 2021 
aikana ja JPY oli myös tukemassa Yleisurheilijat ry:n 
syntymistä. 
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Pelaajat vastuullisina vaikuttajina. Punainen kort-
ti rasismille (PKR) -hanke näkyi vahvasti koko vuoden 
ja yhteistyö FIMU:n kanssa oli tiivistä. PKR-hankkeen 
projektipäällikkönä toimi Linda Ruutu, joka istuu JPY:n 
hallituksessa. Pelaajat ovat edelleen keskeisessä roo-
lissa kertoessaan yhteisellä äänellä, että jalkapallossa 
ei hyväksytä rasismia, syrjintää, kiusaamista tai häirin-
tää. JPY:n viestinnässä ja vaikuttamistyössä on pyritty 
kehittämään JPY:n toimintaa sekä jalkapallon rakentei-
ta tasa-arvoisemmiksi. 

Kaksoisura. Aku Tervaniemi vastasi yhdistyksen Player 
Development Managerina pelaajien kaksoisuraan ja 
urasuunnitteluun liittyvistä kysymyksistä. Työnvälitys-
tä pelaajille edistettiin Pelaajayhdistyksen omistaman 
Playernet-yhtiön aktivoinnin myötä. Yhteistyökump-
paniverkoston laajeni ja uusia yrityksiä saatiin tuke-
maan pelaajien työelämää. Entistä useampi pelaaja sai 
henkilökohtaista uraohjausta, ja lisäksi Pelaajayhdistys 
järjesti kaksi erillistä webinaaria opiskeluun liittyen. JPY 
on kannustanut pelaajia opiskelemaan jo pelaajauran 
aikana ja valmistautumaan jalkapallouran jälkeiseen 
työelämään. FIFPRO Online Academystä saatiin uusia 
valmistuneita suomalaispelaajia. Lisäksi JPY on pyrki-

nyt toiminnassaan vahvaan tiedolla johtamiseen: yh-
distys onkin ollut mukana tukemassa ja sparraamassa 
useampia korkeakoulujen opinnäytetöitä. 

Äänestykset parhaista. Veikkausliigassa, Kansallises-
sa Liigassa, Miesten Ykkösessä, Naisten Ykkösessä 
sekä miesten ja naisten Futsal-Liigassa suoritettiin 
kuukauden pelaaja -äänestykset. Kauden parhaista ja 
pelipaikkakohtaisista parhaista äänestettiin kauden 
päätteeksi kaikissa jalkapallon huippusarjoissa mu-
kaan lukien miesten Kakkonen. Äänestys toteutettiin 
sähköisesti. Vuoden aikana suoritettiin myös FIFPRO:n 
ja FIFA:n World11 -äänestys naisissa sekä miehissä ja 
sen perusteella valittiin maailman parhaat pelipaikka-
kohtaisesti. 
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Ammattina jalkapallo. Strategian mukaisesti am-
mattina jalkapallo -teemaa pidettiin aktiivisesti esil-
lä. Koronapandemia on tuonut edelleen taloudellisia 
haasteita moniin seuroihin, mikä on korostanut sitä, 
miten huonossa asemassa ammattijalkapalloilijat ja 
ammattiurheilijat yleisesti ovat Suomessa. Esimer-
kiksi urheilijoilla ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen 
työttömyysturvaan muiden työntekijöiden tavoin, 
eläkertymät ovat huonoja ja vakuutusturva heikko. 
Urheilijoiden sosioekonomista asemaa pyrittiin edis-
tämään yhteistyössä muiden urheilijoita edustavien 
tahojen sekä Olympiakomitean kanssa.   

Aktiivinen asiantuntijuus. JPY:n toimijat osallistuivat 
asiantuntijana eri yhdistysten, säätiöiden, lajiliittojen 
ja valtiovallan toimielimissä sekä kävivät aktiivisesti 
keskustelut tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Tästä 
esimerkkinä toimivat mm.: 

 • Suomen Cupin uudistustyöryhmä (Dani Hatakka, 
Timi Lahti) 

 • Strengthening Athletes Power in Sports -EU-hanke, 
SAPIS (Markus Juhola, Panu Autio, Harri Syväsalmi)  

 • Urheilun Eettisten Asioiden Neuvottelukunta (Panu 
Autio) 

 • Huippu-urheilijoiden unioni, SHU (Panu Autio, Dani 
Hatakka, Katarina Naumanen, Markus Juhola) 

 • SAK:n edustajisto SHU:n kautta (Markus Juhola) 

 • Suomen urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistä-
missäätiö (Markus Juhola) 

 • SUEK ry:n hallitus (Panu Autio) 

 • Palloliiton Respect -työryhmä (Markus Juhola)

 • Olympiakomitean urheilijavaliokunta (Panu Autio) 

 • Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtoryh-
mä (Panu Autio) 

 • Urheilun ammattienedistämissäätiö (Panu Autio) 

 • Urheilun arvostusvaliokunta (Panu Autio) 

 • Punainen kortti rasismille -hanke (Linda Ruutu) 
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Red Button. Ottelumanipulaation raportointi-
työkalu jaettiin kaikille pelaajille. Alun perin Suo-
men Pelaajayhdistyksen kehittämän Red But-
tonin hallinta oli ensimmäistä vuotta kokonaan 
FIFPRO:lla. Red Buttonia levitettiin eri maiden 
pelaajayhdistyksiin ja siitä ollaan tekemässä 
koko jalkapallomaailman yhteistä raportointi-
työkalua ottelumanipulaatioon liittyen. Kilpailu-
manipulaation vastainen työ on edelleen tärkeää 
Jalkapallon Pelaajayhdistykselle ja yhdistyksen 
työntekijät toimivat monissa paikoissa aktiivisi-
na asiantuntijoina teemaan liityen.
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JPY:n tapahtumia ja tapaamisia 2021
Vuosikokous pidettiin keväällä Helsingin Scandic Park 
-hotellissa. Kokouksen yhteydessä valittiin uusi hal-
litus. Uutena jäsenenä hallitukseen mukaan liittyivät 
Tinja-Riikka Korpela ja Jesse Joronen. Pitkäaikainen 
puheenjohtaja Pekka Sihvola jäi sivuun hallituksesta ja 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Dani Hatakka.   

Hallituksen kokouksia järjestettiin 10 kertaa vuo-
den 2021 aikana. Hallituksen puheenjohtajana toimi 
vuosikokouksesta eteenpäin Dani Hatakka ja varapu-
heenjohtajina Katarina Naumanen sekä Jesse Joronen. 
Hallituksen kokouskäytäntöjä kehitettiin ja suurin osa 
kokouksista pidettiin etänä tai hydridiformaatissa.   

Footvolley -turnaus ja Captain’s Ball -gaala vietittiin 
saman päivän aikana 2.12.2021. Tilaisuuteen kutsut-
tiin yhteyshenkilöitä sekä palkittavia pelaajien Pelaaja-
yhdistyksen äänestyksissä valitsemia vuoden parhaita. 
Noin viisikymmentä pelaajaa osallistui tapahtumaan 
JPY:n kutsumana. Jalkapallon Pelaajayhdistys sai gaa-
lassa Kaijan kannu -palkinnon tunnustukseksi pitkä-
jänteisestä tasa-arvotyöstä.  

FIFPRO ja kansainvälinen verkosto on yhdistykselle 
tärkeä kanava vaikuttaa ja ottaa oppia. Yhdistyksen 
edustajat toiminnanjohtaja Markus Juholan johdolla 
osallistuivat FIFPRO:n järjestämiin kokouksiin, jotka 
pidettiin pääasiassa etänä. Pohjoismaisten pelaajayh-
ditysten edustajia tavattiin fyysisesti Tanskassa kesä-
kuussa ja Malmössä elokuussa 2021.

Strengthening the Athlete Power in Sport (SAPIS) on 
EU-hanke, jossa JPY oli mukana vuoden 2021 aikana. 
Hankkeen fyysisistä tapaamisista suurin osa jouduttiin 
perumaan ja siirtämään verkkoon. Kansallinen SAPIS 
verkosto kokoontui etänä JPY.n kutsumana muuta-
maan kertaan ja verkoston aloitteesta tehtiin KIHU:n 
toimesta Urheilijoiden ääni -tutkimus. 
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Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni aktivoi toimin-
taansa vuoden 2021 aikana. Joukkueurheilijat ry pe-
rustettiin joulukuussa 2021 ja JPY oli mukana järjestä-
mässä perustamiskokousta ja avajaistilaisuutta. Uusi 
yhteinen pelaajayhdistys toimii pesäpallon, koripallon, 
salibandyn ja lentopallon pelaajien yhteisenä yhdistyk-
senä. Tilaisuuden yhteydessä julkaistiin myös KIHU:n 
Urheilijoiden ääni -tutkimus, joka on linkittyy vahvasti 
SAPIS-hankkeeseen.

Kaksoisura -webinaarit järjestettiin kahteen kertaan 
Pelaajayhdistyksen toimesta opiskeluun liittyen. Webi-
naarit tukivat Pelaajayhdistyksen pelaajille suunnattua 
uraohjaustyötä, josta päävastuun kantoi Aku Tervanie-
mi.  

Puutupeliin.fi -palveliun tiimoilta järjestettiin etäta-
paamisia (5 kpl) pelaajille ja asiantuntijoille, joissa koke-
musasiantuntijat Pele Koljonen ja Toni Junnilla kertoi-
vat rohkeasti kokemuksistaan uhkapeliriippuvuuteen 
liittyen. Tapaamisiin kutsuttiin kaikki yhteyshenkilöt. 
Tapaamisissa käytiin läpi, miten voi tunnistaa ja saada 
apua, jos itsellä tai joukkuekaverilla on merkkejä ongel-
mista. 

Jalkapallo kuuluu kaikille -toimintaa edistettiin Pal-
loliiton sekä Maahanmuuttoviraston kanssa yhteis-
työssä. Entinen liigapelaaja Jeferson Pires vastasi 
kiertueesta, jossa vierailtiin vastaanottokeskuksissa 
ja mukana nähtiin myös muita entisiä jalkapalloilijoi-
ta. Toimintaan kuului vastaanottokeskusten ohjaajien 
valmantajakoulutus, joka tänä vuonna suoritettiin etä-
nä. Toimintaa tuki Palloliiton lisäksi UEFA, joka myönsi 
hanketukea Suomelle neljän muun jäsenmaan lisäksi.

EURO 2020 miesten EM-lopputurnaus oli suomalai-
selle jalkapallolle hisoriallinen tapahtuma. Yhdistyksen 
hallitus oli vahvasti edustettuna kisajoukkueessa (Ras-
mus Schüller ja Jesse Joronen). Yhdistyksen työntekijöi-
tä sekä tärkeitä yhteistyökumppaneita oli paikan päällä 
katsomassa kisojen avausottelua Tanskassa. JPY tuot-
ti ennen kisoja videon, jossa kisajoukkueen pelaajien 
entiset seurakaverit toivottivat onnea peleihin – näin 
halutiin välittää tuki joukkueelle kotimaan kentiltä ja 
pukukopeista. 
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Arvot osana toimintaa 
Yhteisöllisyys – Pelaajien välistä yhteisöllisyyttä ja 
solidaarisuutta on edistetty yhdistyksen aktiivisel-
la viestinnällä ja tapaamalla pelaajia heidän arjessaan 
sekä vapaa-ajalla. Pukukoppikierros, tapahtumat ja 
etätapaamiset tarjosivat mahdollisuuksia kohtaamisil-
le. “Pelaajilta pelaajille” -ajattelua on vahvistettu mm. 
parhaiden pelaajien valintoihin liittyvässä viestinnäs-
sä. Koko jalkapalloperheen välistä kommunikaatioita ja 
yhteisöllisyyttä on vaalittu aktiivisen yhteistyön avulla. 
Yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet on sovittu kansain-
välisten kattojärjestöjen FIFA:n, UEFA:n, WLF:n, ECA:n  
ja FIFPRO:n välisissä sopimuksissa ja kansallisesti 
Suomen Palloliiton kanssa. Myös urheilijoiden välis-
tä yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta on vaalittu tiiviillä 
yhteistyöllä muiden pelaajayhdistysten ja urheilijoita 
edustavien tahojen välillä. 

Luotettavuus – Jokaisella seuralla on ollut nimettynä 
yhteyshenkilö, joka toimii linkkinä jäsenten ja JPY:n vä-
lillä. Yhteyshenkilöiden kouluttaminen ja säännöllinen 
yhteydenpito ovat luoneet perustaa luottamuksel-
le. Yhteydenpitokanavia ovat olleet mm. sähköposti-, 

Whatsapp, Facebook sekä Instagram. Pelaajien tueksi 
on tarjottu niin seurakohtaisissa kuin yksittäistä pe-
laajia koskevissa asioissa vahva lainopillinen neuvonta. 
Pelaajalle on ollut mahdollisuus vaikuttaa asian salas-
sapidon tasoon. JPY:n aktiivinen asiantuntijuus ja tiivis 
vuorovaikutus pelaajien ja tärkeimpien sidosryhmien 
kanssa ovat luoneet vankkaa pohjaa luotettavuudelle. 

Yhdenvertaisuus – JPY on tarjonnut yhdenvertaista 
mahdollisuutta neuvontaan ja opastukseen jalkapalloon 
sekä pelaajasopimukseen liittyvissä asiakokonaisuuk-
sissa. Sukupuoleen, seksuaalisen suuntautumiseen, 
uskontoon tai etnisyyteen liittyvää yhdenvertaisuutta 
on pyritty edistämään kaikessa toiminnassa ja myös 
erilaisin kampanjoin. JPY on halunnut osallistua ta-
savertaisesti päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen 
keskusteluun, joka koskee pelaajien oikeuksia ja vel-
vollisuuksia. Omaa toimintaa on tarkasteltu ja kehi-
tetty JPY:n yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. 
Hallituksen jäsenistä puolet oli miehiä ja puolet naisia 
vuonna 2021.  
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Kansainvälisyys – JPY Pelaajayhdistysten kattojär-
jestössä FIFPRO:ssa on 65 jäsenmaata ja noin 65 
000 jalkapalloilijaa. Järjestö on luonut globaalin yh-
teistyöverkoston, jonka päätöksentekojärjestelmäs-
sä JPY on täysivaltainen jäsen. Olemme osallistuneet 
säännöllisesti FIFPRO:n tapahtumiin. Lisäksi olem-
me mukana EU-hankkeissa, joissa on hyvät mahdol-
lisuudet verkostoitua ja oppia yhdessä muiden mai-
den ammattilaisten kanssa. Viestinnässä on pyritty 
huomioimaan paremmin ulkomaalaispelaajat ja Suo-
messa pelaavien ulkomaalaisten kontaktoinnissa on 
aktivoiduttu. JPY on vuosittain yhteydessä ulkomailla 
pelaaviin suomalaispelaajiin.        
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