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URHEILIJASOPIMUS 

 
 
 

Sopijaosapuolet Urheilija: Nimi ja synt.aika 
Seura: Sotkamon Jymy ry.  
 

Sopimuskausi  Sopimuksen voimassaoloaika 1.10.2020 – 30.9.2021, mikä vastaa yhtä 
kilpailukautta. 

 
Urheilijan edustama laji         
 
Tämä urheilijasopimus on laadittu yhteistyössä seuran ja urheilijan kanssa. Tällä sopimuksella seura haluaa 
osoittaa täyden luottamuksensa ja antaa parhaan mahdollisen tukensa urheilijan määrätietoiselle ja 
motivoituneelle harjoittelulle, halukkuudelle parantaa tavoitteellisesti omaa tulostasoaan sekä kehittyä 
kilpaurheilijana kohti lajinsa kansallista huippua. 
 
Seura: 
 

1. Vastaa kansainvälisten, kansallisten ja alueellisten kilpailujen osallistumismaksuista, jotka urheilija on 
kirjannut harjoitus- ja kilpailusuunnitelmaansa. Mikäli urheilija jää pois kilpailuista ilman pätevää 
syytä, on hän velvollinen korvaamaan seuralle osallistumismaksun. 
 

2. Maksaa urheilijalle 250€ väline- ja asuhankintoihin. 
 

3. Pyrkii resurssiensa mukaan kehittämään ja tarjoamaan urheilijalle harjoittelussa tarvittavia 
tukitoimintoja. 

 
4. Tukee urheilijaa urheilullisten tavoitteiden saavuttamisessa järjestämällä yhteisharjoituksia, testejä ja 

leiritystä sekä avustamalla välinehankinnoissa mahdollisuuksien mukaan. 
 
Urheilija: 
 

1. Edustaakseen seuraa tulee urheilijan olla seuran jäsen ja suorittaa seuran jäsenmaksu. 
 

2. Edustaa seuraa myönteisesti kaikissa tilanteissa, joissa hänet voidaan rinnastaa Sotkamon Jymy ry:n 
kilpaurheilijaksi. Näissä tilanteissa urheilija ei myöskään ole päihteiden vaikutuksen alaisena (alkoholi, 
nuuska, tupakka ja huumeet). 

 
3. Noudattaa Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) dopingsääntöjä ja lajiliittonsa kilpailusääntöjä. 

 
4. Harjoittelee ja kilpailee määrätietoisesti ja tulostavoitteellisesti, minkä osoittaakseen urheilija on 

laatinut harjoitus- ja kilpailusuunnitelman, josta käyvät ilmi keskeisimmät leiritykset sekä kaikki 
suunnitelmissa olevat kilpailut pääpiirteissään.  
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5. Ylläpitää ja kehittää omalla esimerkillään hyvää seurahenkeä sekä on käytettävissä urheilu- ja 
markkinointitapahtumissa seuran johtokunnan päättämällä tavalla. Tapahtumiin osallistuminen 
keskustellaan aina tapauskohtaisesti. 

 
6. Sitoutuu käyttämään seuran edustuskilpa- ja lämmittelyasua kilpailuissa. 

 
7. Sitoutuu edustamaan Sotkamon Jymy ry:tä lajissaan koko sopimuskauden ajan.  

 
8. Sitoutuu osallistumaan talkootyöhön 30 tunnin verran sopimuskauden aikana.  

 

9. Urheilijalla on oikeus anoa erillisellä anomuksella kansainvälisten tai kansallisten leiritysten, 
alueellisten tai valtakunnallisten katsastuskilpailujen tms. aiheutuvia kustannuksia, jotka syntyvät 
tavoitteellisen harjoittelun ja menestyksen myötä. Tuettavat summat päätetään tapauskohtaisesti. 

 
Sopimusehdot: 

Mikäli sovittuja ehtoja rikotaan, tulee osapuolten keskustella välittömästi mahdollisista seuraamuksista tai 
sopimuksen purkamisesta.  

 
Dopingsääntöjen rikkominen johtaa aina sopimuksen välittömään purkamiseen. Jos urheilija syyllistyy doping-
aineiden tai kiellettyjen menetelmien käyttöön on hän velvollinen korvaamaan takaisin sopimuskaudella 
saamansa tuet. 
 
Sopimus voidaan purkaa yksimielisesti, mikäli urheilija ilmoittaa lopettavansa kilpaurheilun.  
 
Tämän sopimuksen asioiden hoidosta vastaa Sotkamon Jymy ry:n johtokunta. 
 
Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) kappaleena, yksi (1) kummallekin sopijaosapuolelle. 
 
 
 
Sotkamossa  06.10.2020 
 
Seuran allekirjoitus:   Urheilijan allekirjoitus: 
 
 
        
Antti Flöjt    
puheenjohtaja 
Sotkamon Jymy ry. 
 
 
        
Aino Tolkkinen   Alle 18v. urheilijan huoltaja (tarvittaessa) 
Sihteeri 
Sotkamon Jymy ry. 
  


