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#pelaajanarki 
#pelaajanääni



Jalkapallon 
Pelaajayhdistys  

– Pelin ja pelaajan 
puolella 

Seuraa meitä somessa!
Jalkapallon Pelaajayhdistys @FPAFinland



Jäsenenä saat 
tuntuvia etuja!
•	 Vuosittainen	jäsentuote
•	 Vaihtuvia	jäsentarjouksia	(mm.	Urheilulehti)	
•	 Mahdollisuuksia	kehittää	itseään	pelaajana	(mm.	

henkilökohtaista	video-,	potkutekniikka-,	fysiikka-		
ja	mentaalivalmennusta)

•	 Pelaajapörssi	sopimuksettomille	pelaajille
•	 Lainopillista	neuvontaa	veloituksetta
•	 Joustavia	opintomahdollisuuksia
•	 Työkaluja	peliuran	ja	työuran	yhdistämiseen
•	 Mahdollisuuksia	toimia	yhteiskunnallisena		

vaikuttajana
•	 Kansainvälisen	pelaajayhdistyksen		

FIFPron	jäsenyyden	ja	edut
•	 Tukea	peliura	loppumiseen	liittyvissä	asioissa
•	 Aitiopaikan	kehittää	suomalaista	jalkapalloa	sekä	

pelaajien	asemaa	kansallisesti	ja	kansainvälisesti
	
Tilaa	jäsentuote	ja	päivitä	jäsentietosi		
sekä	CV:si	kirjautumalla	uudistetuille		
kotisivuillemme:	www.jpy.fi



Jos et ole vielä 
jäsen, liity heti 
osoitteessa jpy.fi

Maksa jäsenmaksu
ja tilaa jäsentuote

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

Toimi näin jpy.fi-verkkosivuilla
1.	 Kirjaudu	sisään	omille	sivuille.	Jos	

et	ole	vielä	kirjautunut	uuteen	
järjestelmään,	niin	pyydä	uusi	
salasana	tai	rekisteröidy	uudelleen.

2.	 Päivitä	yhteystietosi	ja	tarkista	
jäsenkategoriasi	omilla	sivuilla.

3.	 Maksa	jäsenmaksu	omilla	sivuilla	
kohdasta	“jäsenmaksu”.

	4.	Tilaa	jäsentuote	omilla	sivuilla	
kohdasta	”tilaa	jäsentuote”.

Kauden 2018 jäsentuotteena  
G-Form	suojat,	PULS	urheiluravinteita	

tai	NIKE	Grip	-sukat

Valitse 
jäsentuote 
kolmesta 

vaihtoehdosta



Parhaiden palkitsemiset.	JPY	järjestää	äänestyksiä	jossa	valitaan	huippusarjojemme	parhaat	
pelaajat	kuukausittain	sekä	kauden	jälkeen	pelipaikkojen	ja	sarjojen	parhaat.	Äänestysten	
ansiosta	pelin	parhaat	asiantuntija	–	eli	pelaajat	–	pääsevät	vaikuttamaan	valintoihin	ja	
osoittamaan	arvostusta	kollegoilleen.	

Sopimuksettomuus.	JPY:n	Pelaajapörssi	on	sopimuksettomille	pelaajille	paikka	olla	esillä	ja	
tarjota	osaamistaan	joukkueille.	Kotisivuillemme	kirjautuneet	jäsenet	voivat	myös	päivittää	omaa	
urheilijaprofiiliaan,	joka	toimii	samalla	jalkapalloilijan	CV:na.

Itsensä kehittäminen.	JPY	tarjoaa	jäsenilleen	erikoishintaan	ravinto-	ja	
potkutekniikkavalmennusta,	henkilökohtaista	fysiikkakartoitusta	sekä	henkistä	
valmennusta.	Jäsenillä	on	myös	mahdollisuus	tilata	Ekkono	Methodin	henkilökohtainen	
videovalmennusohjelma,	jossa	espanjalaiset	asiantuntijat	antavat	yksityiskohtaista	
henkilökohtaista	palautetta	pelistäsi	videoiden	perusteella.

Peliura – tukea ja  
tunnustusta pelikentille





Job4Player.	JPY:n	kautta	pelaajat	pääsevät	kehittämään	oman	osaamisen	tunnistamistaan,	
päivittämään	CV:tään	ja	hakemaan	siviilitöitä	Job4Player-ohjelman	kautta.	Täytä	CV:si	
kirjautumalla	kotisivuillemme	www.jpy.fi.	
	
Study4Player.	JPY:n	vahvat	kontaktit	eri	oppilaitoksiin	auttavat	pelaajia	löytämään	
jalkapalloilijoille	sopivia	opiskelupaikkoja	sekä	yhdistämään	opiskelun	ja	pelaamisen.		
JPY:n	yhteistyöoppilaitosten	kautta	voi	opiskella	muun	muassa	liikunnanohjaajaksi	tai	suorittaa	
yrittäjän	ammattitutkinnon	tai	FIFPro	Online	Academyn	urheilujohtamisen	opinnot.

JPY alumni.	JPY	haluaa	tukea	myös	peliuran	jälkeistä	elämää	sekä	tarjoaa	
mahdollisuuksia	eläkesäästämiseen	peliuran	aikana.	Lopettaville	pelaajille	tarjotaan	
verkostoitumismahdollisuuksia	ja	vanhoille	pelaajille	järjestetään	turnauksia,	missä	pääsee	
tapaamaan	vanhoja	pelikavereita	ja	jakamaan	muistoja	peliuraan	liittyen.		

Kaksoisura – työkaluja 
siviili- ja pelaajauran 
yhdistämiseen



Täytä CV:si 
kirjautumalla 
kotisivuillemme 
www.jpy.fi 



Lainopillista neuvontaa.	Jäsenenä	saat	veloituksetta	lakimiehen	palveluja!	Tarjoamme	
neuvontaa	kaikkiin	urheilujuridiikkaan	liittyviin	kysymyksiin.	Esimerkiksi	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.	Kauttamme	saat	apua	ja	neuvoja	sopimusasioissa,	lomapäiviin	
tai	lomarahoihin	liittyvissä	kysymyksissä	ja	muissa	pelaajasopimukseen	liittyvissä	
ongelmatilanteissa.

Red Button.	JPY	pyrkii	vahvasti	ennaltaehkäisemään	ottelumanipulaatiota.	Kaikille	
huippusarjojen	pelaajille	jaetaan	Red	Button	-applikaatio,	jolla	voi	anonyymisti	raportoida	
ottelumanipulaatioon	liittyvistä	asioista.

Oikeusturva – apua ja neuvoja 
oikeudellisiin asioihin





JPY	on	vahvasti	mukana	yhteiskuntavastuullisessa	toiminnassa	ja	haluaa	tarjota	
jäsenilleen	mahdollisuuksia	toimia	vastuullisina	vaikuttajina.	Koordinoimme	Punainen	
Kortti	Rasismille	-kampanjaa	Suomessa	ja	järjestämme	Vastaanottokeskusten	SM-
futisturnausta.	JPY	on	yhteistyökumppanina	myös	monessa	muussa	hyvää	tekevässä	
kampanjassa,	joilla	pyritään	lisäämään	pelaajien	ja	jalkapallon	vaikuttavuutta	ja	
yhdenvertaisuutta.	Oletko	kiinnostunut	hyväntekeväisyydestä	tai	yhteiskunnallisesta	
vaikuttamisesta?	Ota	rohkeasti	yhteyttä!

Yhteiskuntavastuu  
– pelaajat vastuullisina 
vaikuttajina

Seuraa kampanjaa somessa
Punainen	kortti	rasismille @SRtRC_Finland @srtrcfinland

Osoita tukesi kampanjalle ja nappaa kuva kortin 
kanssa someen käyttämällä hashtageja:  
#SRtRC ja #punainenkorttirasismille
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Miten Red Buttonin asennetaan 
puhelimeen? 
1.	 Saat	koodikortin	Pelaajayhdistyksen	

edustajalta
2.	 Lataa	puhelimesi	sovelluskaupasta		

Red	Button	-sovellus
3.	 Syötä	JPY:ltä	saamasi	koodikortti
4.	 Tutustu	Red	Buttonin		

tietoa-osioon.

Toivomme,	että	peliurasi	aikana	ei	tule	
eteen	tilannetta,	jolloin	sinun	täytyisi	
raportoida	ottelumanipulaatiosta	tai	
sen	epäilystä	Red	Buttonin	avulla.	
Tämä	työkalu	on	kuitenkin	nyt	turvana	
puhelimessasi,	jos	sellainen	tilanne	
koittaa.

Miten ilmoitus tehdään? 
1.	 Avaa	Red	Button	-sovellus
2.	 Laita	rasti	ruutuun,	“mistä	sait	tietää	

sovitusta	ottelusta?”	-kysymyksen	alle.	
3.	 Kirjoita	tietosi	ottelusta	ja	tapahtumien	

kulusta
4.	 Voit	halutessasi	jättää	yhteystietosi,	

mutta	muistathan	että	voit	myös	
raportoida	täysin	anonyymisti!

5.	 Paina:	lähetä!

Mihin ilmoitus menee? 
Ilmoituksen	vastaanottaa	ja	käsittelee	
Suomen	Urheilun	Eettinen	Keskus	(SUEK),	
joka	vastaa	ottelumanipulaation,	dopingin	
ja	katsomoväkivallan	kitkemisestä	
suomalaisessa	urheilussa.	

Red Button – sovellus sinun 
ja jalkapallon suojaksi!



“SAY	NO	TO	MATCH-FIXING”	-kampanjalla	halutaan	edistää	jalkapallon	puhtautta	ja	integriteettiä.	Tarkoituksena	
on	lisätä	tietoisuutta	ottelumanipulaatioon	liittyvistä	uhista	sekä	tarjota	pelaajille	työkaluja	ongelman	
tunnistamiseksi	ja	taklaamiseksi.	

TUNNISTA
Fiksaajat	pyrkivät	saamaan	taloudel-
lista	tai	urheilullista	etua	vaikutta-
malla	laittomasti	ottelun	tulokseen	
tai	tapahtumiin.	Manipuloidakseen	
otteluita	fiksaaja	yrittää	vaikuttaa	
ihmisiin,	joilla	on	suorat	mahdolli-
suudet	vaikuttaa	pelitapahtumiin.	
Käytännössä	tämä	tarkoittaa	pelaa-
jia,	valmentajia	ja	tuomareita.	Fik-
saajat	 saattavat	 lähestyä	 pelaajia	
monella	eri	tapaa	suoraan	tai	epä-
suorasti.	Keinoina	käytetään	usein	
lahjontaa,	uhkailua	ja	kiristystä.	On	
tärkeää	tunnistaa,	mitkä	tekijät	viit-
taavat	ottelumanipulaatioon.		

KIELTÄYDY
Otteluita	manipuloivat	fiksaa-
jat	 tuhoavat	 urheilun	 syvintä	
olemusta.	 Ilman	 rehellisyyttä	
ja	kestäviä	arvoja	jalkapallo	me-
nettää	uskottavuutensa	ja	sitä	
kautta	myös	kannattajansa	 ja	
sponsorinsa.	Ottelumanipulaa-
tion	kanssa	yhteistyötä	tekevät	
tahot	riskeeraavat	koko	uransa	
jalkapallon	parissa	ja	heitä	uh-
kaa	myös	vankeustuomio.	Suo-
jele	itseäsi	sekä	jalkapalloa	ja	
kieltäydy	aina	heti	kaikenlaises-
ta	yhteistyöstä,	kun	epäilet	sen	
liittyvän	ottelumanipulaatioon.	

RAPORTOI
Ottelumanipulaation	 ehkäisemisen	
elinehto	on,	että	kaikesta	korrupti-
oon	 viittaavasta	 epäilyttävästä	 toi-
minnasta	raportoidaan	välittömästi.	
Raportointi	auttaa	jalkapalloperhet-
tä	ja	viranomaisia	saamaan	parem-
mat	työkalut	jalkapallon	ja	sinun	sekä	
perheesi	suojelemiseksi.	Raportoin-
ti	ehkäisee	myös	fiksaajia	ottamas-
ta	uudelleen	yhteyttä.	Raportoi	aina	
käyttämällä	Pelaajayhdistykseltä	saa-
maasi	Red	Button	-applikaatiota.	Kaik-
ki	tieto	käsitellään	luottamuksellises-
ti	ja	muistathan,	että	Red	Buttonilla	
voit	myös	raportoida	anonyymisti.

SAY NO TO MATCH-FIXING




