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Jalkapallon
Pelaajayhdistys
– Pelin ja pelaajan
puolella
Liity jäseneksi nyt!

Seuraa meitä somessa!

Jalkapallon Pelaajayhdistys

Yhteyspäällikkö Panu Autio, +358 40 7022710, panu.autio@jpy.fi
Toiminnanjohtaja Markus Juhola, +358 50 5960727, markus@jpy.fi

@FPAFinland

Jäsenenä saat
tuntuvia etuja!
• Vuosittainen jäsentuote (vuonna 2017 voit valita G-Form:n
tai PULS:n tuotteista mieluisimman vaihtoehdon)
• Vaihtuvia jäsentarjouksia (mm. Urheilusanomat ja ISTV Extra)
• Mahdollisuuksia kehittää itseään pelaajana (mm.
henkilökohtaista ravinto-, video-, potkutekniikka-,
fysiikka- ja mentaalivalmennusta)
• Pelaajapörssi ja mahdollisuus osallistua
sopimuksettomien joukkueeseen
• Lainopillista neuvontaa veloituksetta
• Henkilökohtaista varainhoitoneuvontaa
• Joustavia opintomahdollisuuksia
• Työkaluja peliuran ja työuran yhdistämiseen
• Jäsentietoa jalkapalloilijan uraan liittyen ja Players-lehti   
• Mahdollisuuksia osallistua kampanjoihin ja vaikuttaa
yhteiskunnallisesti
• Kansainvälisen pelaajayhdityksen FIFPron jäsenyyden ja edut
• Aitiopaikan kehittää suomifutista sekä pelaajien asemaa
kansallisesti ja kansainvälisesti
Tilaa jäsentuote ja päivitä jäsentietosi sekä CV:si kirjautumalla
kotisivuillemme: www.jpy.fi

Peliura – tukea ja
tunnustusta pelikentille
Itsensä kehittäminen. JPY tarjoaa jäsenilleen erikoishintaan myös muun muassa ravinto- ja potkutekniikkavalmennusta, Sairaala NEO:n henkilökohtaista fysiikkakartoitusta
Marko Yrjövuoren johdolla sekä henkistä valmennusta. Jäsenillä on myös mahdollisuus tilata Ekkono Methodin henkilökohtainen videovalmennusohjelma.
Sopimuksettomuus. JPY:n Pelaajapörssi on sopimuksettomille pelaajille paikka olla esillä ja tarjota osaamistaan
joukkueille. Sopimuksettomien pelaajien joukkue kasataan
aina talvella ja leirityksen aikana pelaajat pääsevät harjoittelemaan yhdessä ja kehittämään itseään.
Parhaiden palkitsemiset. JPY järjestää äänestyksiä jossa
valitaan huippusarjojemme parhaat pelaajat kuukausittain
sekä kauden jälkeen pelipaikkojen ja sarjojen parhaat.

Kaksoisura – työkaluja
siviili- ja pelaajauran
yhdistämiseen
Job4Player. JPY:n kautta pelaajat pääsevät kehittämään oman
osaamisen tunnistamistaan, päivittämään CV:tään ja hakemaan
siviilitöitä Job4Player-ohjelman kautta.
Study4Player. JPY:n vahvat kontaktit eri oppilaitoksiin auttavat
pelaajia myös löytämään opiskelupaikkoja sekä yhdistämään opiskelun ja pelaamisen. JPY:n yhteistyöoppilaitosten kautta voi opiskella muun muassa liikunnanohjaajaksi tai suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon tai FIFPro Online Academyn.
JPY alumni. JPY edistää myös uranjälkeistä elämää alumni-toiminnallaan sekä tarjoaa mahdollisuuksia eläkesäästämiseen peliuran
aikana. Alumneille järjestetään turnauksia, joissa pääsee näkemään vanhoja pelikavereita.

Oikeusturva –
apua ja neuvoja
oikeudellisiin asioihin
Lainopillista neuvontaa. Jäsenenä saat veloituksetta lakimiehen palveluja! Tarjoamme neuvontaa kaikkiin urheilujuridiikkaan liittyviin kysymyksiin.
Palkkarästeihin tai loukkaantumisiin liittyvissä kysymyksissä voit konsultoida juristiamme: Mika Palmgren (varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti)
+358 400 526 840.
Pelaajasopimus. JPY:n laatima yhtenäinen pelaajasopimusmalli on käytössä kaikissa huippusarjoissamme.  Autamme esimerkiksi lomapäiviin tai lomarahoihin liittyvissä kysymyksissä sekä muissa pelaajasopimukseen liittyvissä ongelmatilanteissa ja kysymyksissä.
Red Button. JPY pyrkii vahvasti myös ennaltaehkäisemään ottelumanipulaatiota. Kaikille huippusarjojen pelaajille jaetaan Red Button -applikaatio,
jolla voi anonyymisti raportoida ottelumanipulaatioon liittyvistä asioista.

Yhteiskuntavastuu –
pelaajat vastuullisina
vaikuttajina
JPY on vahvasti mukana yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa ja haluaa tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia toimia
vastuullisina vaikuttajina.  Järjestämme muun muassa Vastaanottokeskusten SM-futisturnausta ja koordinoimme
Punainen Kortti Rasismille -kampanjaa Suomessa. JPY on mukana monessa muussa vastuullisuuteen liittyvässä
kampanjassa, joilla pyritään lisäämään
pelaajien ja jalkapallon vaikuttavuutta
ja yhdenvertaisuutta.

