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Jalkapallo-Säätiö

Lyhyt historia: 

• Valtioneuvoston ja keskusjärjestöjen (SPL, SVUL ja TUL) sopimuksessa 
23.4.1975 veikkaustoiminnan kauppahinnaksi määriteltiin 7,22 M€ (42,9 
Mmk), josta Suomen Palloliitto ry:n osuus oli 33% eli (14,3 Mmk) 2,41 
M€.

• Tästä 2,41 M€: sta liitto käytti ennen vuotta 1978 209 t€. Jääpallon 
osuus oli 67 t€. Näin jäljelle jääväksi pääomaksi kaupasta jäi (12,6 
Mmk) 2,12 M€.

• Jalkapallo-Säätiö perustettiin 25.11.1975. 



Jalkapallo-Säätiön hallitus 2021-2022 

Suomen Palloliiton hallituksen nimeämät jäsenet: (5)
Katri Mattsson, puheenjohtaja 
Tom Nevanpää, varapuheenjohtaja
Mariet Louhento
Juha Luusua
Petteri Haapala (liiton hallituksen ulkopuolinen jäsen)

Jalkapallo-Säätiön hallituksen itse nimeämät jäsenet (max. 2):
Sanna Lehtonen (ulkopuolinen asiantuntijajäsen)
Markus Nieminen (ulkopuolinen asiantuntijajäsen)

Timo Huttunen, asiamies



Säätiön varallisuus 12/2021

Varallisuus (n. 5,1 M€) koostuu: 

• Kiinteistöomaisuudesta n. 2,8 M€

• Helsingin Uusi Jalkapalloareena (Bolt Arenan toimistotilat ja aitio)

• Veritas Stadion (aitio) 

• As Oy Mariankatu (vuokrakäytössä oleva asuinhuoneisto)

• Rahastosijoituksista (Alfred Berg ja EVLI)  n. 2,2 M€ 
(tuottoka. 6-8 % / v)

• Raha- ja pankkisaamisista n. 0,1 M€
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Jalkapallo-Säätiön avustustoiminnasta

• Jalkapallo-Säätiön hallitus järjestää vuosittain avustushakuja. 

Avustuspäätöksistä vastaa Jalkapallo-Säätiön hallitus. 

• Vuosittain syys-lokakuussa on haettavana valtakunnalliset avustukset

• Valtakunnallinen avustushaku toteutetaan säätiön omaa varallisuutta käyttäen 

• Vuosittain maaliskuussa on haettavana alueelliset avustukset:

• Alueellinen avustushaku toteutetaan liiton organisaatiouudistuksen (Seurojen 

Palloliitto) 1.1.2020 yhteydessä lakkautuneiden piirien varallisuutta jakaen

• SPL Länsi-Suomi (n. 124 t€, josta avustuksia 30 t€/vuosi)

• SPL Keski-Suomi (n. 47 t€ , josta avustuksia 12 t€/vuosi)

• SPL Pohjois-Suomi (n. 63 t€ , josta avustuksia 30 t€/vuosi)

• Alueellisesta avustushausta hakeminen ei vaikuta valtakunnalliseen avustushakuun 

hakevien seurojen osalta

Jalkapallo-Säätiön%20avustushaku%20vuodelle%202023%20avattu%20(palloliitto.fi)


Jalkapallo-Säätiön avustustoiminta 
vähävaraisten harrastamisen tukemiseen

• Avustuksia voidaan myöntää vain Suomen Palloliiton jäsenseurojen hakemuksesta

• Avustuksia voidaan myöntää vain hakijoille, joilla on seuralle laadittu toimintamalli, 

(tähän tarkoitukseen osoitettu stipendirahasto tai vastaava ja pysyväisluontoinen toimintamalli), 

jolla taloudellista tukea ohjataan heikommassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten 

harrastustoiminnan mahdollistamiseen 

• Säätiö tukee sekä omin varoin että Pertti Alaja -rahaston avulla vähävaraisten ja syrjäytymisuhan 

alla olevien lasten ja nuorten harrastustoimintaa

• Rahaston käytöstä ja siitä myönnettävistä avustuksista vastaa Jalkapallo-Säätiön hallitus 

• Rahaston tuotto käytetään lyhentämättömänä vähävaraisten ja syrjäytymisuhan alla olevien 

lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen mahdollistaviin ja sitä tukeviin toimenpiteisiin 

Suomen Palloliiton jäsenseuroissa



• Jalkapallo-Säätiön Pertti Alaja -rahastoa voi halutessaan tukea lahjoittamalla sopivaksi 

katsomansa summan tilille: Nordea FI56 1521 3000 1034 34 (NDEAFIHH) ja 

merkitsemällä viestikenttään lahjoittajan nimen 

Lahjoita Jalkapallo-Säätiölle

• Mahdollisissa suuremmissa lahjoituksissa pyydetään olemaan yhteydessä suoraan 

Säätiön asiamieheen 

• Rahaston saamista lahjoituksista ja siitä myönnetyistä avustuksista raportoidaan 

vuosittain Jalkapallo-Säätiön verkkosivuilla sekä avustusmenettelyjen yhteydessä 

julkaistavien uutisten ja tiedotteiden avulla

• Säätiö raportoi vuosittain toiminnastaan Poliisihallitukselle rahankeräysluvassa 

(RA/2020/850) määritellyllä tavalla

Pertti Alaja –rahaston tukeminen

https://www.palloliitto.fi/palloliitto/spl-konserni/jalkapallo-saatio/lahjoita-jalkapallo-saatiolle


Avustushaku 1.9.-31.10.2022 



Avustushaku 1.9.-31.10.2022
• Haettavana on yhteensä enintään 150 000 euroa, josta vähintään 100 000 euroa kohdennetaan 

vähävaraisten ja syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten jalkapallotoiminnan kehittämiseen.

• Hakuaikaa on -31. lokakuuta klo 23.59 saakka. 

• Avustusta voi hakea Jalkapallo-Säätiön avustuskriteerien mukaan 

johonkin seuraavista käyttötarkoituksista:

1) Respect -toimintaa ja jalkapallokulttuuria edistäviin 

hankkeisiin, toimenpiteisiin tai julkaisuihin

2) Vähävaraisten tai syrjäytymisuhan alla olevien 

lasten ja nuorten jalkapallotoiminnan edistämiseen

• Avustuksia voidaan myöntää pääsääntöisesti vain Suomen Palloliiton 

jäsenseurojen hakemuksesta (poikkeukset mahdollisia avustusluokassa 1)

• Avustukset maksetaan niitä saaville seuroille (ja muille mahdollisille tahoille) tammikuusta 2023 alkaen



Avustushaku 1.9.-31.10.2022

1) Respect -toimintaa ja jalkapallokulttuuria edistäviin hankkeisiin, toimenpiteisiin tai 

julkaisuihin

• Jalkapallomuseon toiminta-avustus

• Jyväskylän Yliopiston jalkapalloprofessorin kautta ohjatut opinnäytetyöt 

• Suomen Palloliiton tilaamista toimeksiannoista tehtävät työt

• Mahdolliset muut julkaisuhankkeet

• Seurojen tasavuosijuhlakuluihin seuran tekemän käyttösuunnitelmaerittelyn mukaisesti

• Soveltavan jalkapallon tukemiseen seuroissa (ei kuitenkaan vuosittain samoille seuroille) 

2) Vähävaraisten tai syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten jalkapallo- ja 

futsaltoiminnan edistämiseen

• Seuralla on oltava toiminnassa oleva oma erillinen rahasto tähän tarkoitukseen

• Rahaston säännöt hakemuksen liitteenä

• Mikäli hakijoita on enemmän kuin avustuksia voidaan myöntää, suositaan hakijoita, jotka 

eivät ole saaneet avustusta edellisenä avustusvuotena



Lisätietoja:

Timo Huttunen
Asiamies, Jalkapallo-Säätiö
Puhelin: 040 823 5270
Sähköposti: timo.huttunen(a)palloliitto.fi

Q&A

mailto:timo.huttunen@palloliitto.fi

