
JALKAPALLO-SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 

Jalkapallo - Säätiön sijoitustoiminnan tuottoja kertyi yhteensä 646.074,19 euroa ja 
sijoitustoiminnan kuluja 57 612,77 euroa.  
 
Jalkapallo - Säätiön tulos tilivuodelta 2014 osoittaa 477.308,74 euron ylijäämää. Ylijäämä 
muodostui sijoitusomaisuuden nettomyyntivoiton kirjaustapaan tehdystä muutoksesta. Säätiön 
sijoitusomaisuuteen sisältyy kaksi arvopaperisalkkua, jotka ovat hoidettavana kahdella eri 
varainhoitajalla. Salkut on aikaisempina vuosina käsitelty kirjanpidossa siten, että vain niiden 
tuottamat juoksevat tuotot on esitetty tuloslaskelmassa kun taas realisoituneet myyntivoitot ja  
-tappiot on käsitelty ainoastaan salkun sisäisinä tapahtumina ilman että niitä olisi viety 
kirjanpitoon, ikään kuin kyseessä olisi ollut yksi sijoitusinstrumentti. Nettomyyntivoitot on 
sijoitettu edelleen salkun sisällä, jolloin salkun hankintahinta on kasvanut mutta kirjanpitoarvo 
pysynyt muuttumattomana. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä on siirrytty käytäntöön, jossa myös 
nettomyyntivoitot kirjataan tuloslaskelman kautta, ja tämä on aiheuttanut olennaisen suuruisen 
kertakirjauksen sijoitustoiminnan muihin tuottoihin. Tulevina vuosina tullaan jatkamaan nyt 
aloitettua kirjauskäytäntöä.   
 
Jalkapallo - Säätiö jakoi vuoden 2014 aikana haettavia avustuksia yhteensä 40 000 euroa:  
 
Vuodelle 2014:  Avustus: Kohde: 
Suomen Jalkapallomuseo  8 000 €  Toiminta-avustus 
Suomen Urheilumuseosäätiö  4 000 € Kuva-arkiston digitointihanke 
Panu Aution   1 500 € Futsalista -kirjahanke 

Atik Ismailin    1 500 € Mestaruusarjan maestrot -kirjahanke 
 
Vuodelle 2015: 
Suomen Jalkapallomuseo 8 000 € Toiminta-avustus 
Åland United  5 000 € UEFA Women’s Champions League -matkakulut 
Futsal-liigaseurat ry  2 500 € B-tason futsalvalmentajien täydennyskoulutus 

Vesa Salminen  1 600 € Jalkapallojohtamisen väitöskirjahanke 

Atik Ismail   1 500 € Kirjahanke Suomeen tulleista jalkapalloilijoista 

Panu Autio   1 500 € Futsalista -kirjahankkeen loppuun saattaminen 

Ilves ry   1 000 € Respect -hanke naistoimijuuden lisäämiseksi 

AC Oulu   1 000 € AC Oulu TV:n kehityshanke 

Futispori Oy/Rami Nieminen 1 000 € Syrjäytymisuhan alla olevien lasten toimintaan 

Olli Vainio   1 000 € Lasten valmentajien vuorovaikutusosaaminen 

Mikko Kaven     900 € Maalivahtivalmennus MV 2 -koulutus 

 
Toimintavuoden aikana säätiön hallitus toteutti ensimmäistä kertaa laatimansa 
avustamismenettelykäytännön mukaisen avustushaun. Avustukset myönnettiin 70 % 
vuotuisesta tuotosta -periaatteen mukaisesti Vuotta 2015 koskevat avustuspäätökset tehtiin 
vuoden 2014 viimeisessä kokouksessa ja ne vaikuttavat siten saman vuoden tulokseen. 
Haettavien avustusten lisäksi säätiö avusti Palloliittoa 30 000 eurolla.   
 
Säätiön hallitus päätti joulukuussa 2014 maksaa omistamansa asunto-osakkeen 
linjasaneeraushankkeen rahoitusosuuden (23 425 €) kertasuorituksena, joka vaikuttaa vasta 
vuoden 2015 tulokseen. Kirjaus tehdään tilikaudella 2015 joko kuluksi tai osakkeiden arvoon 
sen mukaan miten asunto-osakeyhtiö yhtiökokouksessaan siitä päättää. Tilinpäätöshetkellä kulu 
on kirjattu taseessa Siirtosaamisiin. 
 
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.  
 
 



Toimintavuoden aikana käynnistettiin säätiön omistuksessa olevien Sonera Stadiumilla 
sijaitsevien aitiotilojen kunnostus ja kalustaminen. Työ valmistuu kevään 2015 aikana. 
Lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamiseen tähtäävät valmistelut käynnistyivät ja niitä 
jatketaan erillisellä säätiöseminaarilla keväällä 2015. 
 
Säätiön hallitukseen kuuluivat Pertti Alaja (pj), Harri Talonen (vpj), Markku Lehtola, Tapani 
Kurkela, 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 neljä kokousta. Jalkapallo-Säätiön varsinainen 
kokous järjestettiin huhtikuun lopussa. 


