JALKAPALLO-SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2016
Jalkapallo - Säätiön sijoitustoiminnan tuottoja kertyi yhteensä 216.263,88 euroa ja sijoitustoiminnan kuluja
-60.120,70 euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli 156.143,18 euroa. Säätiön sijoitusomaisuuteen
sisältyy kaksi arvopaperisalkkua, jotka ovat hoidettavana kahdella eri varainhoitajalla.
Jalkapallo - Säätiön tulos tilivuodelta 2016 osoittaa 21.304,03 euron ylijäämää. Ylijäämää aiheuttaa sekä
eräiden jo myönnettyjen avustusten maksaminen vasta vuoden 2017 puolella että säätiön ennustettua
pienemmät muut kulut. Vuonna 2015 toteutetun liikehuoneiston kaupan myötä mm. yhtiövastikekulut ovat
laskeneet, mutta myös säätiön muut toteutuneet kulut ovat ennakoitua pienemmät. Sijoitus- ja
rahoitustoiminnan tuotto on markkinatilanteeseen suhteutettuna hyvä.
Toimintavuoden aikana säätiön hallitus toteutti kolmatta kertaa laatimansa avustamismenettelykäytännön
mukaisen avustushaun.

Jalkapallo - Säätiö jakoi vuoden 2016 aikana haettavia avustuksia yhteensä 28 000 euroa:
Vuodelle 2017:
VJS ry, Vantaa
RoPS ry, Rovaniemi
FC Kontu ry, Helsinki
TiPS ry, Vantaa
HJS ry, Hämeenlinna
VPS Juniorit ry, Vaasa
Icehearts ry
LauTP ry, Lappeenranta
Vantalan vastaanottokeskus
Juniori-STPS ry, Savonlinna
Pallokissat ry, Kuopio
IH-K ry, Vantaa
FC-88, Kemi
Aethyr Aesthetics Oy
GBK rf, Kokkola
KPV ry, Kokkola
POHU ry, Helsinki
Kellokosken Alku ry
Kaarinan Pojat ry
Kaarinan Pojat ry
HJK ry, Helsinki
Sepsi-78, Seinäjoki
SJV ry

Avustus:
1 500 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
900 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €

Kohde:
Vähävaraisten pelaajien stipendijärjestelmä
Alue- ja maajoukkuetoiminnassa olevien pelaajien tukeminen
Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen integrointihanke
Vähävaraisten perheiden tukirahasto
Vähävaraisten perheiden tukirahasto
Vähävaraisten perheiden lasten harrastuksen tukeminen
Kolmen toimintaryhmän tukemiseen
Kohdennetut toimintamaksualennukset vähävaraisille perheille
Viiden turvapaikanhakijan harrastuskustannuksiin seuroissa
Vähävaraisten harrastajien rahaston tukeminen
Vähävaraisten perheiden tukirahaston perustaminen
Maahanmuuttajapojan harrastuskustannuksiin seurassa
Neljän maahanmuuttajataustaisen pojan harrastusmaksuihin
Jatkoajalla -dokumentti Homeless Academyn joukkueesta
Vähävaraisten perheiden tukirahasto
Vähävaraisten perheiden tukirahasto
Vähävaraisten perheiden harrastus- ja leirimaksustipendeihin
Vähävaraisten perheiden harrastustoiminnan tukeminen
Tyttöjen aluejoukkuetoiminnan maksujen tukemiseen
Seuran 60v -historiikin kustannuksiin
HJK -seurayhteisön historiatekstien ja kuvien digitointiin
Sepsiläisen palloilun 90 -vuotishistoriikki
Respect Jalkapallovalmentajat 40v -juhlavuosihanke

Lisäksi säätiön avusti 18 eri vähävaraista perhettä (200 € / perhe) kertaluonteisesti tukistipendillä lasten ja
nuorten harrastuskustannusten tukemiseksi (yhteensä 3 600 €). Suomen Jalkapallomuseolle myönnettiin
8 000 € toiminta-avustus.
Uuden säätiölain mukaisina lähipiiritapahtumina säätiön hallitus myönsi Palloliitolle yhteensä 30 000 €
avustusta. Avustusten lisäksi säätiö maksoi asiamiehen palkkiona liitolle 25 000 €. Muita lähipiiritapahtumia ei
ollut.
Toimintavuoden aikana tehtiin edellä kirjattujen avustusten lisäksi kaksi merkittävää avustuspäätös, joiden
kuluvaikutus näkyy pääosin vuoden 2017 toiminnassa. Säätiön hallitus päätti investoida suomalaisen
jalkapallon kokonaisvaltaiseen viestintäuudistukseen 170 000 € ja osallistua 100 000 € avustuksella Suomi
100 vuotta ja Suomalainen jalkapallo 110 vuotta -juhlavuoteen. Viestintäuudistukseen käytettävillä varoilla
uudistetaan suomalaisen jalkapallon verkkosivusto siten, että aiemmin erillään olleet, liiton, 12 piirin, Fanimo
-verkkokaupan sekä Jalkapallo-Säätiön verkkosivut yhdistyvät yhdeksi sivustoksi, www.palloliitto.fi, kesään
2017 mennessä. Juhlavuosi-investointi kohdentuu huhtikuussa Suomessa järjestettävään Euroopan
jalkapalloliitto UEFA:n Kongressiin sekä kesäkuussa ”Lahja 100 -vuotiaalle Suomelle” -hengessä järjestettäviin
jalkapalloaiheisiin tapahtumiin eri puolilla maata.
Tehdyistä avustuspäätöksistä noin 110 000 € jaksottui maksettavaksi vuoden 2017 puolella. Nämä kulut ovat
eriteltyinä taseen siirtoveloissa. Lisäksi siirtoveloissa on 9850 € muita kuluja, jotka koostuvat takuuvuokrista ja
muista jo päätetyistä, mutta vielä tulouttamattomista pienemmistä avustuksista.

Säätiön hallitus päätti kokouksessaan joulukuussa 2016, että avustusmenettelyä ja sen periaatteita
tarkistetaan ja tarkennetaan vuoden 2017 ensimmäisessä kokouksessa kevään 2017 aikana.
Säätiön omistamat toimistotilat Helsingin Uudella Jalkapalloareenalla on vuokrattu Suomen Palloliiton
toimistokäyttöön. Säätiö omistaa aition Sonera Stadiumilla. Lisäksi säätiö omistaa aition Veritas Stadionilla
Turussa, jonka käyttöä hallinnoi ja ylläpitää Palloliiton Turun piiri (1.1.2017 alkaen nimellä Palloliiton LänsiSuomen piiri). Säätiön omistuksessa oleva asunto-osake Mariankadulla Helsingissä on ollut vuokrakäytössä
vuoden 2015 lopussa tehdyn päätöksen ja alkukesästä 2016 allekirjoitetun vuokrasopimuksen mukaisesti.
Säätiön hallitukseen kuuluivat Pertti Alaja (pj), Harri Talonen (vpj, 8.4.2016 saakka), Markku Lehtola, Petteri
Haapala, Petri Vanhala (20.5.2016 alkaen), Taito Tuunanen, Eira Palin-Lehtinen ja Peter Lindbäck. Säätiön
asiamiehenä toimi Timo Huttunen.
Tilintarkastajina ovat toimineet Heidi Vierros KHT ja Jari Härmälä KHT.
Säätiön hallitus piti toimintavuoden aikana kolme kokousta. Jalkapallo-Säätiön varsinainen kokous
järjestettiin huhtikuun lopussa.

