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PELAAJASOPIMUS (EI TYÖSUHTEINEN)
1. Osapuolet
urheilija

henkilötunnus

yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

Napapiirin Pesis-Team ry

Soili Lehtinen

seura

yhteyshenkilö

lehtinensoili@gmail.com 040-8285354
yhteystiedot

2. Sopimuskausi
Tämän sopimuksen voimassaolo alkaa

1.10.2017

Sopimus päättyy ilman irtisanomista

30.9.2019

pvm (pp.kk.vvvv)
pvm (pp.kk.vvvv)

(Mahdollinen optio sopimuksen jatkamiseksi

)
pvm (pp.kk.vvvv)

3. Sopimuksen toteuttaminen
Tällä sopimuksella sovitaan seuran ja urheilijan välisestä suhteesta seuran
kilpailumenestyksen edistämiseksi siten, että urheilijalle annetaan mahdollisuus
kehittää itseään täysipainoisesti urheilijana. Urheilija sitoutuu pelaamaan ja
harjoittelemaan seuran valmennusjohdon määräysten mukaisesti siinä seuran
joukkueessa, jonka seuran johto osoittaa.
Seuran ja urheilijan yhteisellä sopimuksella urheilijan edustusoikeus voidaan siirtää
toiseen seuraan määräajaksi 2 mainitun sopimuskauden aikana. Urheilija sitoutuu
pelaamaan ja harjoittelemaan toisen seuran valmennusjohdon määräysten mukaisesti
siinä seuran joukkueessa, jonka toisen seuran johto osoittaa.
Urheilija sitoutuu osallistumaan seuran muuhun toimintaan seuraavasti:
- Joukkueen varainhankinta ja muu talkootoiminta joukkueen hyväksi
- Seuran nuorisotoimintaan osallistuminen (tuomarointi, ohjaus yms.)

Muusta toiminnasta, joka ei koske harjoittelua ja pelaamista, sovitaan yhdessä
joukkueen johdon kanssa.

2
SUPERPESIS OY
PESÄPALLOLIITTO RY

4. Palkka ja kulukorvaukset
Seura ei maksa urheilijalle urheilijapalkkaa. Urheilijalla on oikeus saada kulukorvausta
harjoituksiin ja peleihin osallistumisesta tähän sopimukseen liitetyn kulukorvausliitteen
mukaisesti. Kulukorvausten maksamisessa on noudatettava verohallituksen ohjeita.
Sarjanousun vaikutuksesta maksettaviin korvauksiin ja mahdolliseen urheilijapalkkaan
sovitaan kulukorvausliitteessä.
5. Vakuutukset
Seuran on vakuutettava urheilija vähintään Superpesiksen/liiton määräämällä tavalla.
Urheilija suostuu siihen, että seura antaa tiedot vakuutuksista kilpailutoimintaa
organisoivalle taholle Superpesis Oy:lle/liitolle/pelaajayhdistyksen edustajalle.
6. Terveydenhuolto
1.

Ilmoitusvelvollisuus

2.

Mikäli urheilija loukkaantuu tai sairastuu sopimuskauden aikana, hänen on
ilmoitettava siitä välittömästi seuran valmennusjohdolle.
Lääkkeiden yms. käyttö
Urheilija sitoutuu lääkitsemään itseään vain lääkärin ohjeiden mukaan.

3.

Loukkaantuminen seuran tilaisuuksissa

4.

Mikäli urheilijan loukkaantuminen on sattunut seuran ottelussa, harjoituksissa,
ottelu- tai harjoitusmatkalla tai urheilijan huolehtiessa omatoimisesti
peruskunnostaan tai osallistuessa seuran luvalla muihin urheilutilaisuuksiin ja
seuran nimeämä lääkäri toteaa urheilijan pelikyvyttömäksi, seura suorittaa
urheilijalle kuluvan pelikauden korvaukset täysimääräisesti loukkaantumisesta
huolimatta.
Mikäli urheilija on tyytymätön seuran lääkärin lausuntoon urheilijan pelikyvystä,
hän on velvollinen suostumaan seuran ulkopuolisen erikoislääkärin
tutkittavaksi. Seura ja urheilija sitoutuvat tyytymään erikoislääkärin päätökseen
urheilijan pelikyvystä.
Muu sairastuminen tai loukkaantuminen

5.

Mikäli urheilija loukkaantuu tai sairastuu muusta kuin edellä kohdan 3 syystä,
urheilijalla on oikeus saada sopimuksen mukaiset korvaukset vähintään ____
ajalta sairastumisesta tai loukkaantumisesta lukien, ei kuitenkaan silloin, kun
kohdan 8.2 määräystä on rikottu.
Sairaus- ja loukkaantumisajan päättymisen määrittelyssä noudatetaan kohdan
6.3 määräyksiä, jos urheilijan pelikyvystä syntyy erimielisyyksiä.
Vahinkoilmoituksen tekeminen vakuutusyhtiölle
Urheilijan kuuluessa lisenssivakuutuksen piiriin, tekee vahinkoilmoituksen
urheilija.
Urheilijan kuuluessa sosiaaliturvan piiriin, tekee vahinkoilmoituksen työnantaja.
Työnantaja perii sairausajan päivärahat kansaneläkelaitokselta.

7. Mainossopimukset
Sopimuskauden aikana urheilijan on noudatettava seuran tekemiä mainossopimuksia
ja käytettävä seuran johdon määräämiä varusteita.
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Urheilijalla ei ole oikeutta poiketa tehdyistä mainossopimuksista eikä tehdä omia
mainossopimuksia ilman seuran lupaa.
Seuralla/Superpesiksellä/liitolla on yksinoikeus urheilijasta peliasussa otettuun
valokuvaan. Urheilijalla on oikeus käyttää ko. valokuvaa sopimalla siitä erikseen seuran
kanssa.
Urheilija sitoutuu kohtuullisessa määrin edustamaan seuraa pr- tai kaupallisissa
tilaisuuksissa.
8. Urheilijan velvollisuudet ja oikeudet
1.

Varusteet

2.

Seuran harjoituksissa, otteluissa ja muissa seuran edustustilaisuuksissa
urheilijan on käytettävä seuran hyväksymää asua ja pelivarusteita joukkueen- ja
seuran johdon antamien ohjeiden mukaisesti.
Urheilija voi tehdä seuran yleissopimuksesta poikkeavan varustesopimuksen
vain seuran luvalla.
Sopimuskauden päätyttyä urheilijan on luovutettava seuralle kuuluvat varusteet
ja muu seuralle kuuluva omaisuus.
Muun urheilemisen rajat

3.

Urheilija ei saa ilman seuran lupaa osallistua muiden kuin seuran, liiton tai liigan
järjestämiin otteluihin. Urheilija ei ole oikeutettu harrastamaan muita
urheilulajeja ilman seuran lupaa. Muiden urheilulajien tavanomainen
harrastaminen on kuitenkin sallittu, mikäli harrastaminen ei ole omiaan
heikentämään urheilijan suorituskykyä.
Käyttäytyminen
Urheilijan on käyttäydyttävä niin, ettei hän menettelyllään tai
epäurheilijamaisella käyttäytymisellään kilpailutilanteessa tai sen ulkopuolella
aiheuta huomattavaa vahinkoa seuralleen, lajilleen tai urheilulle yleensä.
Urheilija sitoutuu noudattamaan Superpesiksen/liiton kilpailutoimintaa ohjaavia
kilpailu- ja pelisääntöjä, sanktiojärjestelmää, seura- ja osakassopimuksia ja
niihin liittyviä kurinpitomääräyksiä. Urheilija sitoutuu lisäksi noudattamaan
kaikkia lajiin Suomessa soveltua dopingsääntöjä.
Urheilija sitoutuu olemaan keskeytyksettä dopingvalvonnan piirissä.
Urheilija sitoutuu olemaan toimimatta yhteistyössä sellaisen urheilijan
tukihenkilön kanssa, joka ilman hyväksyttävää syytä käyttää kiellettyä ainetta tai
menetelmää.
Keskeiset epäurheilijamaisen käyttäytymisen muodot ovat sopimuksen liitteenä.

4.

Arvo-ottelut

5.

Jos pelaaja tulee valituksi PPL:n tai Superpesiksen arvo-otteluun, pelaajalla ei
ole oikeutta kieltäytyä ottelusta ilman erityisen painavaa syytä (esim.
terveydellinen syy).
Vedonlyönti
Niiden seurojen, joiden pelejä on vedonlyönnin kohteena, joukkueen urheilijoilta
ja heidän edustajiltaan sekä kaikilta joukkueen kilpailu- ja harjoitustoimintaan

4
SUPERPESIS OY
PESÄPALLOLIITTO RY

6.

osallistuvilta kielletään vedonlyönti omista otteluista kokonaan. Pelaaja sitoutuu
ilmoittamaan Superpesikselle/liitolle sellaisesta yhteydenotosta, jolla on ilmaistu
pyyntö, tiedustelu tai muu toivomus ottelutuloksen ennakkoon järjestämisestä,
oman tai vastustajajoukkueen pelaajan vahingoittamisesta, ottelu- tai
kenttäolosuhteiden manipuloimisesta tai vastustajajoukkueen toiminnan
häiritsemisestä. Lisäksi pelaaja sitoutuu ilmoittamaan, jos hänelle on tarjottu
rahaa tai muita etuja ottelutapahtuman tulokseen vaikuttamisesta.
Pakollinen este

7.

Jos urheilija on pakottavasta syystä estynyt osallistumaan seuran harjoituksiin
tai otteluihin, hänen on ilmoitettava este ja sen syy välittömästi seuran
valmennusjohdolle. Mikäli urheilija on estynyt em. syystä osallistumaan seuran
muuhun tilaisuuteen, on vastaava ilmoitus tehtävä seuran johdolle.
Muun työn ja koulutuksen suhde
Pelaajalla on oikeus muuhun työhön ja koulutukseen.

8.

Seuran luottohenkilö
Seuran pelaajayhdistykseen kuuluvat valitsevat keskuudestaan luottohenkilön.
Seura mahdollistaa, että luottohenkilöllä on mahdollista välittää pelaajille
yhdistyksen materiaalia ja tietoa. Luottohenkilö voi pelaajan toivomuksesta
osallistua/avustaa pelaajasopimusta tai erimielisyyttä koskeviin neuvotteluihin.

9. Edustustehtävät
Arvo-otteluihin ja niihin liittyvään valmennukseen valitulla urheilijalla on oikeus seuran
estämättä osallistua näihin tehtäviin.
Pelaaja on velvollinen tarvittaessa osallistumaan seuran/Superpesiksen/liiton
osoittamaan valtakunnalliseen tilaisuuteen. Näitä ovat mm. kauden avaustilaisuus ja
kauden päätöstilaisuus sekä muut valtakunnalliset pr-tilaisuudet. Näihin rinnastetaan
valtakunnalliset lehdistötilaisuudet.
Pelaajan mahdollisista matka- ym. kustannuksista vastaa urheilijan seura.
10. Sopimusrikkomukset
1.

Purkaminen

2.

Mikäli seura tai urheilija olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä,
toisella sopijapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi.
Mikäli urheilijan havaitaan käyttäneen kiellettyjä dopingaineita tai mikäli
urheilijan havaitaan syyllistyneen dopingrikkomukseen, on seuralla oikeus
purkaa tämä sopimus välittömästi.
Vahingon korvaus

3.

Jos urheilija tai seura tahallisesti tai tuottamuksellisesti rikkoo tämän
sopimuksen ehtoja, on toinen sopijapuoli velvollinen korvaamaan
sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon.
Suorituksesta pidättäytyminen
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Mikäli seura ei täytä tässä sopimuksessa sovittuja velvollisuuksiaan, voi
urheilija pidättäytyä omasta suorituksestaan, kunnes seura täyttää
velvollisuutensa.
Mikäli urheilija ei täytä tässä sopimuksessa sovittuja velvollisuuksiaan, voi
seura pidättäytyä omasta suorituksestaan, kunnes urheilija täyttää
velvollisuutensa.
11. Irtisanominen
Tämä sopimus on voimassa määritellyn sopimuskauden siinä tapauksessa, että
seuran sarjapaikka säilyy. Jos seura putoaa alemmalle sarjatasolle tai menettää
sarjapaikkansa, molemmilla sopijapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ilman
irtisanomisaikaa sen sarjakauden lopussa, jolloin seura putoaa alemmalle sarjatasolle
tai menettää sarjapaikkansa.
12. Menettely riitatapauksissa
Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vaihtoehtoisesti
- ensisijaisesti työnantajan ja pelaajan välisillä neuvotteluilla
- työnantajan ja pelaajan välisillä neuvotteluilla, joihin osallistuu myös seuran
luottohenkilö
- Superpesiksen ja Pesäpalloliiton toimintasäännöissä tai kilpailumääräyksissä
määrätyistä asioista niissä päätetyllä tavalla, josta voi valittaa Urheilun
oikeusturvalautakunnalle
- muissa asioissa välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti yksijäsenisessä
välimiesmenettelyssä. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen välimiehestä
Superpesis Oy:n puheenjohtaja nimeää välimiehen Superpesis-seurojen osalta
ja Pesäpalloliiton puheenjohtaja nimeää välimiehen muiden seurojen osalta.
Sitoudumme noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.
Rovaniemellä

09.10.2017
paikka

pvm (pp.kk.vvvv)

Napapiirin Pesis-team

ry:n puolesta
seura

Soili Lehtinen

seuran edustaja

urheilijan allekirjoitus

Huoltajan allekirjoitus
(urheilija alle 18-vuotias)
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Kulukorvausliite
Urheilijalle korvataan harjoituksiin osallistumisesta seuraavat kustannukset:

Urheilijalle korvataan otteluihin osallistumisesta seuraavat kustannukset:

Sarjanousun vaikutus maksettaviin kulukorvauksiin ja mahdolliseen urheilijapalkkaan sarjanousun
jälkeen:
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Liite epäurheilijamaisen käyttäytymisen muodot

1. Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
− Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen dopingaineiden laiton
maahantuonti, valmistaminen ja levittäminen on rangaistavaa
− Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
− Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
2. Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
− Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu
sääntökikkailu ym.
3. Urheiluhuijaus
− Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
− Tuloksista etukäteen sopiminen
4. Vedonlyönti
− Niiden seurojen, joiden pelejä on vedonlyönnin kohteena, joukkueen urheilijoilta ja
heidän edustajiltaan sekä kaikilta joukkueen kilpailu- ja harjoitustoimintaan
osallistuvilta kielletään vedonlyönti omista otteluista kokonaan
5. Lahjonta
− Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen
yritys tuloksen manipuloimiseksi

