
KOOVEE FLAME -JUNIORIPELAAJASOPIMUS KOOVEE RY 

 
1. OSAPUOLET 
 

Nimi:_____________________________________  
Joukkue: _______________________________ 
Henkilötunnus: __________ - ___________  
puhelinnumero:________________________ 
Sähköposti:___________________________ 
Koovee ry  
Yhteystiedot: 
Sarvijaakonkatu 32  
33540 Tampere 
Yhteyshenkilö: Jari Fagerström p. 0400-596 862 
 
2. SOPIMUSKAUSI 
Tämän sopimuksen voimassaolo alkaa 1.5.2021 
Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy 31.5.2022 ilman erillistä irtisanomista 
 
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. 
Sopimus on voimassa myös seuran joukkueiden siirtyessä toisen organisaation alaisuuteen.  
 
4. SEURAN VELVOLLISUUDET 
Seura tarkistaa, että urheilijalla on voimassaoleva SSBL:n pelaajalisenssi. Urheilija lunastaa ja maksaa itse lisenssin, 
seura tarkistaa, että tämä on kunnossa. Seura on velvoitettu hoitamaan urheilijalle harjoittelun ja pelaamisen suhteen 
mahdollisimman kehittävät olosuhteet tarjoamalla joukkueille riittävästi harjoitusvuoroja, rekrytoimalla vähintään kaksi 
valmentajaa per joukkue sekä kehittämällä seuran valmennustoimintaa. Seura vastaa joukkueen sarjailmoittautumisesta 
määräaikaan mennessä. Seura tarjoaa vuosittain yhteistyökumppanin varusteita mahdollisimman edulliseen hintaan 
sekä järjestää seuratuotteen joukkueen jäsenille. 
Seura ylläpitää kotisivuja sekä antaa joukkueille mahdollisuuden päivittää ja muokata omaa joukkuettaan koskevia 
tietoja. Seura informoi eri toimijoita seuran vuosikellon mukaisista tapahtumista eri tiedotusvälineitä käyttäen. 
Seura tiedottaa jäsenmaksuista ja ilmoittaa niiden maksuaikataulusta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
 
5. TERVEYDENHUOLTO  
 
Mikäli urheilija loukkaantuu tai sairastuu sopimuskauden aikana, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi joukkueensa 
valmennusjohdolle. Urheilija sitoutuu lääkitsemään itseään lääkärin ohjeiden mukaan.  
Vahinkoilmoituksen tekeminen vakuutusyhtiöön lisenssivakuutuksen alaisista loukkaantumisista on urheilijan vastuulla. 
Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista, eikä tietämättömyys saa olla syy dopingrikkomukseen. Lisää 
tietoa kielletyistä aineista ja menetelmistä löytyy sivulta: http://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-urheilussa1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. URHEILIJAN VELVOLLISUUDET 
 
Seuran harjoituksissa ja otteluissa ja urheilijan on käytettävä seuran hyväksymää asua ja pelivarusteita seuran tai seuran 
joukkueen ohjeiden mukaisesti. Seuran P18-21 ja T18-21 joukkueen pelaajat ovat velvoitettuja pelaamaan FatPipe-
mailoilla. Jos Flame-akatemian P13-P16 tai T14-T16 pelaaja tilaa Fat Pipeltä/salibandykaupalta tarjotun 
mailatuotepaketin, on hän velvoitettu pelaamaan kyseisellä mailamerkillä sopimuskauden loppuun. 
Urheilija ei saa osallistua ilman seuran lupaa muuta kuin seuran, salibandyliigan tai Suomen salibandyliiton järjestämiin 
otteluihin. Koulujen välisiin otteluihin urheilija saa osallistua, ilmoittamalla osallistumisesta oman joukkueen valmentajille. 
 
Muiden urheilulajien kuin salibandyn kohtuullinen harrastaminen on sallittua ja suotavaa. 
Urheilijan on käyttäydyttävä niin, ettei hän omalla toiminnallaan tai epäurheilijamaisella käyttäytymisellään aiheuta 
huomattavaa vahinkoa seuralle, lajilleen tai urheilulle yleensä. Urheilija sitoutuu noudattamaan Suomen salibandyliiton 
kilpailutoimintaa ohjaavia sääntöjä https://salibandy.fi/uploads/2021/04/479b1d63-kilpailusaannot_2021-22.pdf . Lisäksi 
urheilija sitoutuu noudattamaan seuran ja seuran joukkueiden yleisiä some- ja toimintasääntöjä 
https://koovee.fi/salibandy/wp-
content/uploads/sites/7/2021/05/SOSIAALISEN_MEDIAN_PELIS%C3%84%C3%84NN%C3%96T_KOOVEESSA.pdf 
. Urheilija on velvollinen maksamaan joukkuekohtaiset kausimaksut yhdelle seuran juniorijoukkueelle. Vaikka urheilija 
lopettaa kesken kauden joukkueessa tai siirtyy kilpailevaan seuraan, säilyy kausimaksuvelvoite.  
Urheilijan valmentaja päättää peluutukseen liittyvistä asioista ja peliajan puute ei ole syy vapautua kausimaksusta. 
Urheilijalla ei ole oikeutta itse tai edustajan kautta osallistua vedonlyöntiin omasta lajitapahtumastaan.  
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P21 – P13 ja T21 – T14 (Flame-akatemia) joukkueeseen kesäkuun alusta osallistuva pelaaja sitoutuu maksamaan 
normaalin koko kauden kausimaksun (budjetti esitetty vanhempainillassa). Kausimaksu maksetaan useammassa erässä. 
 
Jos pelaajan loukkaantuminen kestää yli 2 kuukautta, voi vanhempainkokouksen enemmistö päättää miten 
loukkaantuneen pelaajan maksut jaetaan muiden vanhempien kesken. Asiasta päätetään joukkueen vanhempainillassa. 
Lajiharjoittelusta poissaolo ei ole este joukkueen muuhun harjoitustoimintaan osallistumiseen. Pelaajan on esitettävä 
joukkueen valmennusjohdolle lääkärintodistus liikuntakiellosta. 
 
7. EDUSTUSTEHTÄVÄT 
Maajoukkueeseen tai maajoukkuevalmennukseen valitulla urheilijalla on oikeus seuran estämättä osallistua 
maajoukkuetehtäviin.  
 
8. SOPIMUSRIKKOMUKSET JA IRTISANOMINEN 
Mikäli seura tai urheilija oleellisesti rikkoo tätä sopimusta, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa tämä sopimus 
päättymään välittömästi. Mikäli urheilijan havaitaan todistettavasti käyttäneen kiellettyjä dopingaineita tai urheilijan 
todetaan kieltäytyneet doping-testistä, on seuralla oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi.  
Jos urheilija tai seura tahallaan ja tuottamuksellisesti rikkoo tätä sopimusta, on toinen sopijapuoli velvollinen korvaamaan 
rikkomuksesta aiheutuvat vahingot. Sopimusrikkomuksesta aiheutuneessa irtisanomisessa ei ole irtisanomisaikaa, vaan 
sopimus päättyy välittömästi. 
 
 
 
 
 
9. MENETTELY RIITATAPAUKSISSA 
Riitatapauksissa erimielisyydet pyritään ensisijaisesti selvittämään keskustelemalla. Mikäli keskustelut eivät tuota tulosta, 
niin tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti: välimiesoikeuteen 
kuuluu kolme jäsentä, joista seura nimeää yhden jäsenen, urheilija yhden jäsenen ja nämä valitsevat yhdessä 
välimiesoikeuden puheenjohtajan.  
 
 
 
 
Sitoudumme noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja 
 
Tampereella _____.______.2021 
Koovee Ry:n puolesta:   Urheilija: 
 
_______________________________    _________________________________ 
Jaoston PJ Petri Mattila   Urheilija 

 
Alle 18-vuotiaan urheilijan täysi-ikäinen 

huoltaja: 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 

 

 

 

-  


