Toimintakertomus
2016

Arvot: Yhteisöllisyys, luotettavuus, yhdenvertaisuus ja
kansainvälisyys
Missio: Pelin ja pelaajan puolella
Visio: JPY on luotettava pelaajien aseman edistäjä ja
jalkapalloperheen edelläkävijä.
JPY on olemassa kaikkia huippusarjojen pelaajaa varten, heidän asemaansa parantaakseen ja etuja turvatakseen. Jäsenkunta koostuu miesten puolella Veikkausliigan, Ykkösen ja
Kakkosen pelaajista sekä naisten puolella Liigan ja Ykkösen
pelaajista. Lisäksi Futsal-Liigan pelaajat voivat liittyä jäseniksi. JPY toteuttaa missiotaan toimien yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden ja kotimaisen jalkapalloperheen
muiden jäsenten kanssa.
JPY ei vain reagoi ympäristössä tapahtuviin muutoksiin
vaan toimii kehityksen edelläkävijänä - pelaajien ja pelin
puolella.
Yhdistyksen arvot näkyvät käytännössä kaikessa yhdistyksen arkisessa toiminnassa.

Arvot käytännössä - konkreettinen toiminta ja seurannan
mittarit 2016:
Yhteisöllisyys – JPY
Suomessa pelaavat ja suomalaiset jalkapallon pelaajat asetetaan jalkapallon yhdessä sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden keskeiseksi kohderyhmäksi. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat sovittu kansainvälisten kattojärjestöjen
FIFA:n, UEFA:n ja FIFPro:n välisissä sopimuksissa ja kansallisesti Suomen Palloliiton kanssa. Pelaajien asemaa pyritään Suomessa parantamaan sarjatasosta riippumatta ja
pelaajien edustus pyritään turvaamaan niissä toimielimis-

sä, joissa tehdään pelaajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia päätöksiä.   
Vuosikokoukseen osallistui 24 henkilöä. Kokous pidettiin
päivää ennen Veikkausliigan avajaistilaisuutta. Hallitus kokoontui 10 kertaa vuoden aikana. Hallituksen puheenjohtaja toimi Pekka Sihvola ja varapuheenjohtaja Panu Autio.
Yhteyshenkilötapaaminen pidettiin risteilykoulutuksena. Osallistujia oli 49 henkilöä ja pääteemana pelaajan henkilökohtainen kehittyminen.
Pukukoppivierailut kaikkiin huippuseuroihin on merkittävä sekä jäsenhankinnan että pelaajien kuulemisen kannalta.
Oslon turnaus 2016 oli sopimuksettomien pelaajien turnauksen osalta menestys. Naisten pelaajien sopimuksettomien pelaajien toiminta ei käynnistynyt. Pelaajapörssi on
mahdollinen myös naisille, mutta sen käyttö ei ollut aktiivista.
Punainen kortti rasismille –kampanja näkyi vahvasti
koko vuoden teemana. Jalkapallon pelaajayhdistys yhdistää koko urheilun kenttää rasisminvastaiseen toimintaan lähtökohtana pelaaja keskiössä ja useassa eri lajissa. Pelaajat ovat keskeisessä roolissa kertoessaan yhteisellä äänellä,
että jalkapallossa ei hyväksytä rasismia.

Jalkapallo kuuluu kaikille ja sen yhteistyön myötä yhdistys järjesti Vastaanottokeskuksien SM-turnauksen Eerikkilän urheiluopistolla yhteistyössä Maahanmuuttoviraston
kanssa. Ensimmäistä kertaa järjestettiin JPY Old Star -turnaus Hämeenlinnassa, jossa oli 8 joukkuetta.
Tärkeänä osana yhdistyksen toimintaa on sisäinen ja ulkoinen viestintä. Vahvan viestinnän johdosta pelaajien yhteydenottojen määrä on kasvanut. Tarkoitus kehittää jalkapalloilijan vaikutusta yhteiskunnallisiin aihealueisiin on
toteutunut ja huomioitu esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa toimenpideohjelmassa, jonka osana Punainen kortti rasismille -on.

Luotettavuus – JPY
JPY vastaa kysymyksiin välittömästi ja luotettavasti.
Yhteydenpitokanavia ovat olleet sähköposti-, facebook- ja
whatsapp -kanavat. Pelaajien tueksi on luotu niin seurakohtaisissa kuin yksittäistä pelaajia koskevissa asioissa vahva
lainopillinen neuvonta. Pelaajalle on mahdollisuus vaikuttaa asian salassapidon tasoon. Avainsanoina ovat luottamus ja vuorovaikutus.

Nuorille pelaajille maajoukkuetapaamisten yhteydessä
asianmukainen koulutus mahdollisuuksista kansainvälisiin
siirtoihin sekä siihen liittyvistä verkostoista.
Jokaisella seuralla on nimetty yhteyshenkilö, joka toimii
linkkinä jäsenten ja JPY:n välillä. Yhteyshenkilöiden kouluttaminen ja säännöllinen yhteydenpito luovat hyvän perustan luottamukselle.

Yhdenvertaisuus – JPY
Toiminta kaikkien huippusarjojen pelaajien hyväksi - edelläkävijänä jalkapalloperheessä.
Parhaiden käytäntöjen kerääminen pelaajien kesken eri seurojen kanssa tapahtuvasta ammattimaisen jalkapalloilun
mahdollistamisesta. Pelaajasopimusten sisällön tiedottaminen ja valvominen. Yhdenvertainen mahdollisuus neuvontaan ja opastukseen sekä tukeen jalkapalloon liittyvissä
asiakokonaisuuksissa. Tasavertainen osallistuminen niistä
jalkapalloiluun liittyvissä ja kansainvälisissä sekä kansallisissa sopimuksissa mainituissa asioissa, jotka koskevat pelaajien oikeuksia ja/tai velvollisuuksia.
FIFPron laajan kyselytutkimuksen suorittaminen, jonka

tuloksena suomalaispelaajat osana FIFPron Global Employment Report 2016 -julkaisua.
Osallistuminen asiantuntijana lajiliiton ja valtiovallan
toimielimissä ja osallistuminen Suomen Huippu-urheilijoiden toimintaan. Huippu-urheilijoiden unioni SAK:n jäsen.
Kotisivujen uudistuksen aloittaminen, jossa tärkeänä
kielikäännökset jatkossa.
JPY kannustaa pelaajia opiskelemaan jo pelaajauran aikana ja valmistautumaan jalkapallouran jälkeiseen työelämään. FIFPro Online Academystä uusia valmistuneita suomalaispelaajia.
Veikkausliigassa, Naisten Liigassa ja Ykkösessä kuukauden pelaaja –äänestys. Kauden parhaiden äänestys kaikissa huippusarjoissa mukaan lukien Naisten Ykkönen ja Kakkonen. Äänestyksessä valittiin myös pelipaikkojen parhaat
kaikista huippusarjoista. Äänestys toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti.

Kansainvälisyys – JPY
Jalkapallon kansainvälisessä pelaajayhdistysten kattojärjestössä FIFPro:ssa on 55 jäsenmaata ja 65000 jalkapalloilijaa.
Järjestö on luonut globaalin yhteistyöverkoston, jonka pää-

töksentekojärjestelmässä JPY on täysivaltainen jäsen. Säännöllinen osallistuminen FIFPro-tapahtumiin.
JPY on rakentanut pelaajan ottelumanipulointia ennaltaehkäisevän toimintamallin ja luo pelaajalle luotettavan
toimintaympäristön tapauksissa, joissa pelaajan toimiin pyritään vilpillisesti vaikuttamaan. Toiminnan seurauksena

muodostuu kansallinen malli Red Button –hankkeen ympärille, joka on kopioitavissa kansainvälisesti ja yli lajirajojen.
JPY on vähintään kerran vuodessa yhteydessä ulkomailla pelaaviin pelaajiin. JPY vaikuttaa vahvasti pelaajaan henkilökohtaisen valistuksen ja yhteisöllisyyden sekä luotettavan asiantuntijaverkoston avulla.

Talous 2014-2016

Jäsenmaksutuotot

Yhteistyökumppanien
tulot

Yleisavustukset
Tulot

FIFPro

osana
yleisavustuksia

431 918 €

407 066 €

331 389 €

328 388 €

295 206 €

256 860 €

367 888 €

345 206 €

266 860 €

34 000 €

31 000 €

29 804 €

30 030 €

30 860 €

34 725 €

2016
2015
2014

Kokonaistulot

Muut yleistoiminnan menot

vieraan palvelut
osana Muut
yleistoiminnan menot

Menot

26 849 €

38 858 €

29 459 €

29 681 €

17 582 €

371 927 €

386 680 €

Kulut
yhteensä

Toimitilakulut
ja autot

13 941 €

14 038 €

12 892 €

10 863 €

Kokous- ja
neuvottelukulut

311 677 €

29 969 €

26 241 €
109 522 €

46 950 €

113 635 €

Toimistokulut

171 816 €

146 499 €

83 707 €

Henkilöstökulut

31 829 €

126 732 €

160 959 €

137 702 €

Tilintarkastaja Pekka Haavisto, HT, on antanut
tilintarkastuskertomuksen 13.2.2017. Talous on vakaa.
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