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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.
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Tärkeimpiä kokonaisuuksia 2018
Pukukoppivierailut kaikkiin huippuseuroihin on merkittävä
sekä jäsenhankinnan että pelaajien kuulemisen kannalta.
Pukukoppivierailujen toteuttamisesta vastasi yhteyspäällikkö Panu Autio ja hallituksen edustajat olivat aktiivisesti mukana tekemässä vierailuja.
Viestintä on tärkeä tapa edistää Pelaajayhdistyksen tavoitteita ja tuoda esille arvoja. Tärkeimpinä teemoina olivat
#pelaajanarki ja #pelaajanääni, mikä näkyi vahvasti kotisivuilla julkaistussa uutisvirrassa. Sosiaalisessa mediassa
oltiin aktiivisia ja vuorovaikutuksellisia kaikkien sidosryhmien suuntaan. Joonas Sarelius toimi yhdistyksen tiedottajana. Panu Autio ja Ilari Äijälä olivat mukana tekemässä
some-viestintää. 		
					
Aktiivinen asiantuntijuus. JPY:n toimijat osallistuivat asiantuntijana eri säätiöiden yhdistysten, lajiliittojen ja valtiovallan toimielimissä sekä kävivät aktiivisesti keskustelut
tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Tästä esimerkkinä toimivat mm.:
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EU:n Mind the Gap -projekti (Markus Juhola)
EU:n PROtect Integrity+ -projekti (Markus Juhola,
Mika Palmgren)
Urheilun Eettisten Asioiden Neuvottelukunta (Mika
Palmgren, Panu Autio)
Palloliiton lääkintävaliokunta (Markus Juhola)
Olympiakomitean urheilijavaliokunta (Panu Autio)
Huippu-urheilijoiden unioni ja sitä kautta SAK:n
jäsenyys (Markus Juhola)
Kävelyfutis asiantuntijaryhmä (Ilari Äijälä & Panu
Autio)
New Leaders -ohjausryhmä (Panu Autio)
Urheilun ammatinedistämissäätiö (Panu Autio)
Punainen kortti rasismille -hanke (Ilari Äijälä, Markus
Juhola, Panu Autio)

Punainen kortti rasismille -hanke näkyi vahvasti koko vuoden ja yhteistyö FIMU:n kanssa oli tiivistä. Jalkapallon Pelaajayhdistyksen tavoitteena on yhdistää koko urheilun
kenttää rasismin- ja syrjinnänvastaiseen toimintaan - läh-

tökohtana pelaaja keskiössä. Pelaajat ovat keskeisessä roolissa kertoessaan yhteisellä äänellä, että jalkapallossa ei hyväksytä rasismia, syrjintää, kiusaamista tai häirintää.
Job4Player. Toimintaa tutkittiin ja kehitettiin vuoden 2018
aikana ja eräitä pelaajien rekryjä avustettiin. Uusien kotisivujen kautta on tarjottu mahdollisuus täyttää jalkapalloilijoille räätälöity CV, jonka tavoitteena on tukea oman osaamisen tunnistamista. Loppuvuodesta kartoitettiin uuden
kaksoisura-asiantuntijan rekrytoimista.
Study4Player. JPY on kannustanut pelaajia opiskelemaan
jo pelaajauran aikana ja valmistautumaan jalkapallouran
jälkeiseen työelämään. Opiskelumahdollisuuksia tarjottiin
vanhaan malliin ja keskusteluja käytiin uusien oppilaitosten kanssa. 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 kolmat-

ta 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 2018 aikana yhdistys on laajentanut Red Buttonin jalkapallon lisäksi muihin lajeihin. Red Button mobiilisovellus on
mukana EU Athletesin vetämässä PROtect Intregrity+ -hankkeessa vuosien 2018-2019 aikana. Yhdistys on keskustellut
uudesta sopimuksesta FIFPro:n kanssa, joka tukisi Red Buttonin laajentumista kansainvälisesti merkittävästi.
Tasa-arvokeskustelut. JPY oli mukana järjestämässä Tasa-arvo maaliin -tapahtumaa 24.10.2018, jossa käsiteltiin
urheilun tasa-arvokysymyksiä. Lisäksi viestinnässä ja vaikuttamistyössä on pyritty kehittämään omaa toimintaa sekä
jalkapallon rakenteita tasa-arvoisemmiksi.
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JPY:n tapahtumia 2018
Vuosikokous pidettiin 3.4.2018. Seuraavana päivänä pidettiin Veikkausliigan avajaistilaisuus. Vuosikokoukseen osallistui noin 25 henkilöä.
Hallituksen kokous järjestettiin 8 kertaa vuoden 2018 aikana. Hallituksen puheenjohtajana toimi Pekka Sihvola ja
varapuheenjohtajana Katarina Naumanen.
					
Naisjalkapallon tulevaisuus ja mielikuvat -teemalla järjestettiin tapaaminen pelaajien aloitteesta Helsingissä
27.5.2018. Tapahtumaan osallistui yli 40 aktiivista pelaajaa ja asiantuntijoina kuultiin Palloliiton varapuheenjohtajaa Katri Mattssonia sekä koripallomaajoukkueen entistä kapteenia, Viestintäliigassa työskentelevää Tiina Steniä.
#peoplefirst -teemakierros pelattiin kapteenien aloitteesta
Veikkausliigassa 12.6.2018. Sen tavoitteena oli edistää pelaajien välistä kunnioitusta sekä ottaa kantaa kentällä sattuneisiin rasistisiin selkkauksiin. Pelaajayhdistys laati pelaajien kanssa yhteistyössä julistuksen ja pelaajat ottivat
yhteiskuvat #peoplefirst -banderollien kanssa.

6

Ulkomaalaispelaajien kontaktointi ja tapaaminen oli yksi
painopisteitä kesällä, kun Jean Fridolin Nganbe Nganbe kontaktoi JPY:n nimissä läpi Suomessa pelaavat ulkomaalaispelaajat. Pelaajille järjestettiin myös keskustelutilaisuus kasvotusten Helsingissä 21.8.2018.
					
Jalkapallo kuuluu kaikille -konseptiin liittyen Pelaajayhdistys järjesti Vastaanottokeskuksien SM-turnauksen Eerikkilän
urheiluopistolla yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa. SAK:n liittojen kanssa yhdistys järjesti Samassa joukkueessa -jalkapalloturnauksen Helsingissä Brahen kentällä.
JPY Old Stars -tapahtuma vietettiin Suomi-Unkari -maaottelun yhteydessä Tampereella 8.9.2018. JPY:n joukkue pelasi yhteistyökumppanimme DHL:n joukkuetta vastaan. Vuoden lopussa peliuraansa päättäville pelaajille alettiin koota
nais- ja miespelaajien omia vertaistukiryhmiä Whatsappiin.
Ryhmien avulla tarjotaan mahdollisuus jakaa ajatuksia peliuran loppumiseen liittyen.

Yhteyshenkilötapaaminen pidettiin Salmisaaren liikuntakeskuksessa footvolley -turnauksen
muodossa 2.11.2018. 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).
FIFPro ja kansainvälinen verkosto on yhdistykselle tärkeä kanava vaikuttaa. Yhdistyksen edustajat osallistuivat FIFPro:n järjestämiin tapahtumiin mm. työpajaan mielenterveyteen liittyen
sekä kattojärjestön vuosikokouksiin. Lisäksi JPY
isännöi EU hankkeen tiimoilta PROtect Integrity+ -projektin seminaari helmikuussa 2018.
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Arvot osana toimintaa 2018
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-, whatsapp sekä instagram -kanavat.
Pelaajien tueksi on tarjottu niin seurakohtaisissa kuin yksit-
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täistä 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 ja erilaisin kampanjoin. JPY on halunnut osallistua tasavertaisesti
päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, 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.
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Talous 2016-2018
Tilintarkastaja Pekka Haavisto, HT, on antanut
tilintarkastuskertomuksen 26.2.2019. Talous on vakaa.

Jäsenmaksutuotot

Yhteistyökumppanien
tulot

Yleisavustukset
Tulot
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FIFPro

osana
yleisavustuksia

401 901 €

411 070 €

431 918 €

320 681 €

330 937 €

328 388 €

330 681 €

340 937 €

367 888 €

37 600 €

36 400 €

34 000 €

33 620 €

33 733 €

30 030 €

2018
2017
2016

Kokonaistulot

Muut yleistoiminnan menot
Vieraat palvelut

osana Muut
yleistoiminnan menot

Kulut
yhteensä

-7 783 €

-19 191 €

Kokous- ja
Toimitilakulut
neuvottelukulut
ja autot

29 681 €

390 791 €

425 688 €

371 927 €

Toimistokulut

103 005 €

119 160 €

109 522 €

156 130 €

163 285 €

171 816 €

Henkilöstökulut
Jäsenmaksukulut

Tilakausien
tulokset

Menot
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4 291 €

2 787 €

100 €

20 468 €

19 876 €

26 849 €

21 866 €

21 998 €

14 038 €

30 658 €

54 513 €

26 241 €

149 551 €

163 229 €

126 732 €

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

Job4Player

