Toimintakertomus
2017

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.
Jäsenistö koostuu miehissä Veikkausliigan, Ykkösen ja Kakkosen pelaajista sekä naisissa Liigan ja Ykkösen pelaajista.
Lisäksi Futsal-Liigan pelaajat voivat liittyä jäseniksi.
JPY toteuttaa missiotaan yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden ja kotimaisen jalkapalloperheen jäsenten kanssa.
JPY ei pelkästään reagoi ympäristössä tapahtuviin muutoksiin vaan toimii kehityksen edelläkävijänä – pelin ja pelaajien
puolella. Yhdistyksen arvot näkyvät käytännössä kaikessa yhdistyksen arkisessa toiminnassa.

Tärkeimpiä kokonaisuuksia 2017
Pukukoppivierailut kaikkiin huippuseuroihin on merkittävä
sekä jäsenhankinnan että pelaajien kuulemisen kannalta.
Pukukoppivieraujen toteuttamisesta vastasi yhteyspäällikkö
Panu Autio ja hallituksen edustajat olivat aktiivisesti mukana tekemässä vierailuja.
Kotisivujen uudistus toteutettiin vuoden 2017 aikana. Tärkeänä osana uudistusta tehtiin kielikäännökset ja englanninkielinen versio kotisivuista. Pelaajien palveluita helpotettiin ja monipuolistettiin uudistuksen yhteydessä ja samalla
toiminnan jäsentelyä uudistettiin neljään ydinkohtaan: peliura, kaksoisura, oikeusturva ja yhteiskuntavastuu.
Aktiivinen asiantuntijuus. JPY:n toimijat osallistuivat asiantuntijana lajiliiton ja valtiovallan toimielimissä sekä kävivät aktiivisesti keskustelut tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Tästä esimerkkinä toimivat mm.:
•
Urheilun Eettisten Asioiden Neuvottelukunta
(Mika Palmgren ja Panu Autio)
•
Palloliiton lääkintävaliokunta (Markus Juhola)

•
•
•

Olympiakomitean urheilijavaliokunta
(Panu Autio, palloilulajien edustajana)
Huippu-urheilijoiden unioni ja sitä kautta SAK:n
jäsenyys (Markus Juhola)
Keskustelutilaisuus erotuomarien kanssa
(Antti Okkonen)

Tasa-arvokeskustelut. FIFPro:n laaja naisjalkapalloilijoita
koskeva kyselytutkimus suoritettiin alkukaudesta kaikissa
Naisten Liigan joukkueissa. Sen pohjalta oli hyvä osallistua loppuvuodesta aktiivisesti Suomessa vilkastuneeseen
urheilun tasa-arvokeskusteluun. Varapuheenjohtajamme
Katarina Naumanen osallistui A-Studion keskusteluun Palloliiton pääsihterin Marco Casagranden kanssa. Yhdistyksen toimijat keskustelivat aiheesta aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa.
Job4Player. Toimintaa testattiin vuoden 2017 aikana ja
muutamien pelaajien rekryjä avustettiin, joiden yhteydessä tehtiin myös ensimmäiset laskutukset Playernet -yhti-

ön kautta. Uusien kotisivujen kautta avattiin mahdollisuus
täyttää jalkapalloilijoille räätälöity CV, jonka tavoitteena on
tukea oman osaamisen tunnistamista.
Study4Player. JPY on kannustanut pelaajia opiskelemaan
jo pelaajauran aikana ja valmistautumaan jalkapallouran
jälkeiseen työelämään. Opiskelumahdollisuuksia tarjottiin
vanhaan malliin ja yhteistyökuvioista uutena tuli mm. Saskyn urheilijamerkonomilinja. FIFPro Online Academystä uusia valmistuneita suomalaispelaajia.
Äänestykset parhaista. Veikkausliigassa, Naisten Liigassa
ja Ykkösessä suortitettiin kuukauden pelaaja -äänestykset.
Kauden parhaista ja pelipaikkakohtaisista parhaista äänestettiin kaikissa huippusarjoissa mukaan lukien Naisten Ykkönen ja miesten Kakkonen. Äänestys toteutettiin toista
kertaa sähköisesti. Vuoden lopussa suoritettiin FIFPro:n ja
FIFA:n World11 -äänestys naisissa ja miehissä, missä valittiin maailman parhaat pelipaikkakohtaisesti.
Red Button. Ottelumanipulaation raportointityökalu jaettiin kaikille pelaajille pukukoppiverailun yhteydessä. Vuoden 2017 aikana yhdistys on laajentanut Red Buttonin jal-

kapallon lisäksi muihin lajeihin. Red Button mobiilisovellus
on mukana EU Athletes Protectintregrity + hankeessa vuosien 2018–2019 aikana. Yhdistys on samalla keskustellut uudesta sopimuksesta FIFPron kanssa, joka tukisi Red Buttonin
laajentumista kansainvälisesti merkittävästi.
Punainen kortti rasismille -kampanja näkyi vahvasti koko
vuoden ja yhteistyö FIMU:n kanssa oli tiivistä. Jalkapallon
Pelaajayhdistyksen tavoitteena on yhdistää koko urheilun
kenttää rasisminvastaiseen toimintaan – lähtökohtana pelaaja keskiössä. Pelaajat ovat keskeisessä roolissa kertoessaan yhteisellä äänellä, että jalkapallossa ei hyväksytä rasismia. Viiden maan kanssa toteutettu Show Racism the
Red Card EU-hanke saatiin maaliin vuoden 2017 aikana.

JPY:n tapahtumia 2017
Vuosikokous pidettiin 29.3.2017. Seuraavana päivänä pidettiin Veikkausliigan avajaistilaisuus ja käytiin muutamien
avainpelaajien kanssa keskusteluja Palloliiton peli-identiteetti työryhmän kanssa. Vuosikokoukseen osallistui 30
henkilöä.
Hallituksen kokous järjestettiin 10 kertaa vuoden aikana.
Hallituksen puheenjohtaja toimi Pekka Sihvola ja varapuheenjohtaja Katarina Naumanen.
Yhteyshenkilötapaaminen pidettiin Salmisaaren liikuntakeskuksessa footvolley-turnauksen muodossa. Myöhemmin
illalla pelaajien kanssa jatkettiin Palloliiton järjestämään
Captain’s Ball -gaalaan. Osallistujia oli päivän aikana noin
60 pelaajaa. Päivän ja illan aikana palkittiin pelaajien valitsemia kauden parhaita (pelipaikkakohtaiset ja sarjojen
parhaat).
Sopimuksettomille pelaajille järjestettiin kolme leiriä Eerikkilän urheiluopistolla maaliskussa sekä harjoitusottelu Il-

veksen Veikkausliiga-joukkuetta vastaan. Naisten pelaajien
sopimuksettomien pelaajien toiminta ei käynnistynyt, mutta Pelaajapörssi oli mahdollinen myös naisille.
Jalkapallo kuuluu kaikille ja sen yhteistyön myötä Pelaajayhdistys järjesti Vastaanottokeskuksien SM-turnauksen
Eerikkilän urheiluopistolla yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa.
JPY Old Stars -turnaus pelattiin Hämeenlinnassa 9.9.2017.
Mukana oli 8 vanhoista pelaajista koottua joukkuetta. Turnauksen voitto FC Espoon joukkue. Vuoden lopussa lopettaville pelaajille alettiin koota pilottina vertaistukiryhmää
Whaatsappissa, jossa voi jakaa ajatuksia peliuran loppumiseen liittyen.

Arvot osana toimintaa 2017
Yhteisöllisyys – JPY
Suomessa pelaavat sekä suomalaiset jalkapallon pelaajat
on asetettu toiminnan keskiöön. Pelaajien välistä yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta on edistetty yhdistyksen aktiivisella viestinnällä ja tapaamalla pelaajia heidän arjessaan
sekä vapaa-ajalla (pukukoppikierros ja tapahtumat). Sarjakohtaiset Whatsapp-ryhmät ovat yhdistäneet
eri seurojen pelaajia. Koko jalkapalloperheen välistä kommunikaatioita ja yhteisöllisyyttä on vaalittu aktiivisen yhteistyön avulla. Yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet on sovittu kansainvälisten kattojärjestöjen FIFA:n, UEFA:n ja
FIFPro:n välisissä sopimuksissa ja kansallisesti Suomen Palloliiton kanssa.
Luotettavuus – JPY
Jokaisella seuralla on ollut nimettynä yhteyshenkilö, joka
toimii linkkinä jäsenten ja JPY:n välillä. Yhteyshenkilöiden
kouluttaminen ja säännöllinen yhteydenpito ovat luoneet
perustaa luottamukselle. Yhteydenpitokanavia ovat olleet
sähköposti-, facebook- ja whatsapp -kanavat. Pelaajien tuek-

si on tarjottu niin seurakohtaisissa kuin yksittäistä pelaajia
koskevissa asioissa vahva lainopillinen neuvonta. Pelaajalle
on ollut mahdollisuus vaikuttaa asian salassapidon tasoon.
Avainsanoina ovat olleet luottamus, asiantuntijuus ja vuorovaikutus.
Yhdenvertaisuus – JPY
JPY on tarjonnut yhdenvertaista mahdollisuutta neuvontaan ja opastukseen jalkapalloon sekä pelaajasopimukseen
liittyvissä asiakokonaisuuksissa. Sukupuoleen, seksuaalisen
suuntautumiseen, uskontoon tai etnisyyteen liittyvää yhdenvertaisuutta on pyritty edistämään toiminnassa. JPY on
halunnut osallistua tasavertaisesti päätöksentekoon, joka
koskee pelaajien oikeuksia ja/tai velvollisuuksia.
Kansainvälisyys – JPY
Pelaajayhdistysten kattojärjestössä FIFPro:ssa on 63 jäsenmaata ja noin 60000 jalkapalloilijaa. Järjestö on luonut globaalin yhteistyöverkoston, jonka päätöksentekojärjestelmässä JPY on täysivaltainen jäsen. Olemme osallistuneet

säännöllisesti FIFPro:n tapahtumiin. Viestinnässä on pyritty huomioimaan paremmin ulkomaalaispelaajat ja uudet kotisivut on avattu myös englanniksi. JPY on ollut vähintään
kerran vuodessa yhteydessä ulkomailla pelaaviin pelaajiin suomalaisiin.

Talous 2015-2017
Tilintarkastaja Pekka Haavisto, HT, on antanut
tilintarkastuskertomuksen 9.2.2018. Talous on vakaa.

Jäsenmaksutuotot

Yhteistyökumppanien
tulot

Yleisavustukset
Tulot

FIFPro

osana
yleisavustuksia

411 070 €

431 918 €

407 066 €

330 937 €

328 388 €

295 206 €

340 937 €

367 888 €

345 206 €

36 400 €

34 000 €

31 000 €

33 733 €

30 030 €

30 860 €

2017
2016
2015

Kokonaistulot

Muut yleistoiminnan menot
vieraan palvelut

osana Muut
yleistoiminnan menot

Menot
Kulut
yhteensä

-19 191 €

29 681 €

Kokous- ja
Toimitilakulut
neuvottelukulut
ja autot

17 582 €

425 688 €

371 927 €

386 680 €

Toimistokulut

119 160 €

109 522 €

113 635 €

163 285 €

171 816 €

146 499 €

Henkilöstökulut
Jäsenmaksukulut

Tilakausien
tulokset

2 787 €

100 €

100 €

19 876 €

26 849 €

29 459 €

21 998 €

14 038 €

12 892 €

54 513 €

26 241 €

29 969 €

163 229 €

126 732 €

160 959 €

Alumnitoiminta
Sopimuksettomien
pelaajien
maajoukkue

Valmentajat
Fanit

Punainenkortti
rasismille
Suomen
Huippuurheilijoiden
Unioni

Pelaajat
Tuomarit

Seurat

Veikkausliiga
Naisten liiga
Naisten Ykkönen
Ykkönen
Kakkonen
Futsal-Liiga

Palloliitto

UEFA

SUEK

JALKAPALLON
PELAAJAYHDISTYS

Eerikkilä
Sami
Hyypiä
Akatemia

yhdistykset

JALKAPALLOperhe

Jäsenistö
Yhteyshenkilöt
Hallitus
Työntekijät

FIFPro

FIFA
Muiden
maiden pelaajayhdistykset

Red
Button

Jalkapallo
kuuluu
kaikille

KOULUTUS
JA TYÖ

Vierumäen
urheiluopisto
Jyväskylän yliopiston
avoin yliopisto
Haaga-Helia
FIFPro Online Academy
Huipulta hallittuun
tyhjiöön

Playernetyhtiö

yhteistyökumppanit
Media

Veikkaus
Mehiläinen NEO
DHL
Aurator
PULS

Job 4
Player

