
SUOMEN KENDOSEUROJEN KESKUSLIITON

MAAJOUKKUEVALMENNUKSEN URHEILIJASOPIMUS (KENDO)

Sopijapuolet

1. Suomen kendoseurojen keskusliitto ry.

(jäljempänä “Liitto”)

2. _____________________________

(jäljempänä “urheilija”)

Jäljempänä sopimustekstissä sopijapuolet erikseen ”sopijapuoli” ja yhdessä ”sopijapuolet”.

Jäljempänä “valmentaja” on henkilö, joka on allekirjoittanut valmentajasopimuksen Liiton kanssa, ja

“manageri” on henkilö, joka on allekirjoittanut maajoukkueen managerisopimuksen Liiton kanssa.

Sopimuskausi

Sopimuksen kesto on määräaikainen ja se päättyy ilman eri toimenpiteitä viimeisen

voimassaolopäivän jälkeen.

1. Ensimmäinen voimassaolopäivä:

1.10.2022

2. Viimeinen voimassaolopäivä:

1.6.2023

Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat urheilijan valmentautumisesta ja kilpailemisesta, ja siihen

liittyvien kustannusten jakautumisesta Liiton ja urheilijan kesken. Urheilijaksi katsotaan kaikki



maajoukkuevalmennuksessa olevat henkilöt: maajoukkueeseen pyrkivät, maajoukkueeseen valitut, tai

maajoukkueringissä vakituisesti harjoittelevat henkilöt.

Liitto pyrkii edesauttamaan urheilijan valmentautumista kilpailuihin tarjoamalla urheilijalle

asiantuntevaa valmennusta, järjestämällä leirejä, ja muun muassa harkinnanvaraista leiri- ja

kilpailutukea.

Urheilijan tehtävänä puolestaan on pyrkiä saavuttamaan lajissaan kilpailumenestystä, sekä

sopijapuolena omalta osaltaan noudattaa tämän sopimuksen ehtoja ja kulloinkin voimassa olevia

Liiton ja valmennusjohdon ohjeita.

Liiton tuki urheilijalle

Urheilijalle ei makseta palkkiota.

1. Liitto järjestää kauden aikana noin kerran kuussa maajoukkueleirejä ja vastaa niistä syntyvistä

kustannuksista vähintään salivuokrien osalta.

2. Liitto tukee maajoukkueringin urheilijoita tarjoamalla tietyille Liiton leireille edullisemman

osallistumismaksun.

3. Liitto maksaa myös matkatukea ulkomaan leiri- ja kilpailumatkoja varten. Urheilija hakee

matkatukea erikseen Liitolta maajoukkueen valmennus-/manageritiimin antamien ohjeiden

mukaan. Arvokilpailuja (EKC, WKC) koskevat matkatuet maksetaan maajoukkueen edustajille

kootusti ja niiden anomuksen tekee maajoukkueen manageri. Matkatuen maksettavan määrän

päättää Liiton hallitus.

4. EKC- ja WKC-tason menestyksestä urheilijalla on mahdollisuus saada erillinen stipendi.

Palkitsemisesta päättää Liiton hallitus. Stipendisumma kohdennetaan urheilijan

valmentautumisen kuluihin. Liitto tukee urheilijaa valmentautumisen kuluissa stipendin

mukaisella summalla sillä edellytyksellä, että koko kulunut kilpailukausi on urheilijan osalta

sujunut ilman tässä sopimuksessa asetettujen velvoitteiden laiminlyöntejä.

5. Liitto järjestää urheilijalle kilpailun kattavan vakuutuksen arvokilpailuiden (EKC, WKC) aikana.

Muun tuen tai palkitsemisen päättää Liiton hallitus. Liiton myöntämät tuet perustuvat hallituksen

arvioimaan budjettiin ja ovat täten Liiton hallituksen harkinnanvaraisia.

Urheilijan velvollisuudet

Seuraavat velvollisuudet koskevat urheilijaa:



1. Urheilija sitoutuu osallistumaan maajoukkueleireille sekä maajoukkueringille pakollisiin

tapahtumiin.

2. Kilpailuista tai maajoukkuetapahtumasta poissaolo on aina sovittava etukäteen maajoukkueen

valmentajien kanssa.

3. Urheilijan tehtävänä on laatia itse tai yhdessä valmentajansa kanssa alustava harjoitus- ja

kilpailusuunnitelmansa ja esittää suunnitelma kauden alkupuolella maajoukkueen

valmentajille.

4. Urheilijalla on oltava voimassaoleva tapaturmavakuutus, joka kattaa koti- ja ulkomaan kilpailu-

ja leiritoiminnassa sattuvat tapaturmat ja loukkaantumiset. Urheilija vastaa kaikista

tapaturmista tai loukkaantumisista johtuvista kuluista, jota vakuutus ei kata.

5. Urheilijan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä kilpailuissa.

6. Urheilija sitoutuu noudattamaan valmennusjohdon ohjeita ja hyväksyy sen, että häneen

voidaan kohdistaa valmennustiimin tai Liiton osalta kurinpitotoimia.

7. Urheilija sitoutuu noudattamaan Liiton antidopingohjelmaa.

8. Urheilija sitoutuu noudattamaan Liiton eettisiä periaatteita. Alkoholin tai huumaavien aineiden

käyttö tai markkinointi yhdistettynä urheilutilanteisiin ja erityisesti yleisön ja alaikäisten

läsnäollessa on Liiton noudattamien eettisten periaatteiden vastaista.

9. Urheilija sitoutuu noudattamaan niiden kilpailujen ja leirien sääntöjä, joihin hän osallistuu.

Ristiriitatilanteissa hänen tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti joukkueensa manageriin ja

valmentajiin.

10. Urheilija sitoutuu maksamaan harjoittelunsa kustannukset sekä koti-, että ulkomailla.

Lisäksi on toivottavaa, että jokainen urheilija kirjaa ja ilmoittaa valmennusjohdolle viikottaiset

harjoituksensa (kendon lisäksi myös kaikki tukiharjoittelu ja muut harrastukset).

Antidopingohjelma: https://kendoliitto.fi/liitto/antidopingohjelma/

Liiton eettiset periaatteet: https://kendoliitto.fi/liitto/eettiset-periaatteet/

Seuraavat velvollisuudet koskevat maajoukkueeseen valittuja urheilijoita:

1. Urheilija kirjaa ja ilmoittaa valmennusjohdon määrittelemällä tavalla valmennusjohdolle

viikottaiset harjoituksensa (kendon lisäksi myös kaikki tukiharjoittelu ja muut harrastukset).

2. Urheilija, joka on valittu maajoukkueeseen, on velvollinen osallistumaan SM-kilpailuihin sekä

kyseisen kauden arvokilpailuihin (EKC tai WKC) sekä väh. yhteen avoimeen kansainväliseen

https://kendoliitto.fi/liitto/antidopingohjelma/
http://kendoliitto.fi/liitto/eettiset-periaatteet/


kendoturnaukseen kauden aikana (turnaukset on listattu maajoukkueringin aikatauluun).

Kilpailuista poisjäännistä on neuvoteltava maajoukkueen valmentajien kanssa.

3. Urheilija on velvollinen sopimuskauden aikana osallistumaan Liiton tai sen jäsenseurojen

markkinointi- ja PR-työhön (esim. promotilaisuuksiin, lajinäytöksiin, kuvauksiin, some-

päivityksiin, Liiton blogikirjoituksiin tms.) vähintään kerran ilman erillistä palkkiota. Liitto tai

maajoukkueen valmennus-/manageritiimi ja urheilija sopivat tapauskohtaisesti markkinointi- ja

PR-työhön osallistumiseen liittyvistä yksityiskohdista ja käytännön järjestelyistä.

4. Urheilija on velvollinen käyttämään maajoukkueen virallisia edustusasuja. Ehdoton velvollisuus

käyttää edustusasuja koskee EKC- ja WKC-kilpailuja. Edustusasujen käyttö on toivottavaa

myös muissa kilpailu- ja leiritapahtumissa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Sitoutuminen antidopingtyöhön

Sopijapuolet sitoutuvat antidopingtyöhön. Urheilija perehtyy Suomen Urheilun Eettinen Keskus

(SUEK) ry:n ja muuhun saamaansa informaatioon urheilussa kielletyistä lääkeaineista ja

menetelmistä sekä antidopingsäännöistä. Liitto tiedottaa urheilijalle antidopingsäännöistä ja niissä

mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, sekä sitoutuu aktiiviseen antidopingtyöhön.

Tällä sopimuskohdalla ei ole vaikutusta urheilijan vastuuseen itsenäisesti ja lääkärin tai vastaavan

asiantuntijan avulla selvittää käyttämiensä lääkkeiden tai lisäravinteiden sallittavuutta

voimassaolevien SUEK:n määräysten mukaisesti.

Mahdollinen antidopingsääntöjen rikkominen käsitellään Liiton sääntöjen, antidopingohjelman, ja

tämän sopimuksen mukaisesti. Erityisesti, mikäli urheilijan todetaan syyllistyneen

dopingrikkomukseen sopimuskauden aikana, urheilijalle määrätään rangaistus dopingrikkomuksesta,

ja lisäksi liitto voi purkaa tämän sopimuksen ja periä sopimuksen perusteella maksetun taloudellisen

tuen takaisin.

Markkinointi

Urheilijalla on oikeus tehdä henkilökohtaisia yhteistyösopimuksia urheilijan tukemisesta

kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen kanssa maajoukkuetehtävien ulkopuolella. Tämä ei vaikuta

urheilijalle liiton päätöksellä maksettaviin kulukorvauksiin tai stipendeihin. Yhteistyösopimuksista,

joissa käytetään hyväksi maajoukkueasua, on ilmoitettava Liitolle kirjallisesti. Päällekkäisyyksistä tai

ristiriidoista Liiton ja urheilijan näkökulmasta merkittävissä sponsorisopimuksissa neuvotellaan Liiton

ja urheilijan kesken tapauskohtaisesti.



Immateriaalioikeudet

Tällä sopimuksella urheilija luovuttaa Liitolle oikeuden käyttää urheilijan nimeä, kuvaa, ääntä ja tehtyä

urheilusuoritusta Liiton omassa markkinoinnissa ja PR-työssä. Liiton oikeus on voimassa myös tämän

sopimuksen viimeisen voimassaolopäivän jälkeen, ellei urheilija erikseen kirjallisesti peru

käyttöoikeutta, mutta kuitenkin vähintään tämän sopimuksen voimassaolon ajan.

Liitto voi arkistoida mediaa määräämättömäksi ajaksi, mutta ei saata julkisuuteen mediaa, jonka

käyttöoikeus on peruttu.

Sopimusrikkomukset

Sopijapuolet ovat velvollisia noudattamaan tässä sopimuksessa asetettuja ehtoja. Mikäli sopijapuoli

rikkoo ehtoja, on toisen sopijapuolen rikkomuksen huomattuaan annettava tälle kirjallinen huomautus.

Sopimusta rikkovan sopijapuolen on korjattava rikkomus kolmenkymmenen [30] päivän kuluessa

saatuaan asiasta kirjallisen huomautuksen.

Mikäli rikkomus on olennainen eikä sopimusta rikkova sopijapuoli ole korjannut tai kykene korjaamaan

rikkomustaan kolmenkymmenen [30] päivän kuluessa saatuaan asiasta kirjallisen huomautuksen, on

toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus. Maksettuja tukia ei peritä sopimuksen purun

yhteydessä rikkovalta sopijapuolelta takaisin paitsi Antidoping ohjelman määräämissä tapauksissa.

Erimielisyyksien ratkominen

Urheilijoiden, valmennusjohdon tai manageritiimin välisissä riidoissa tulisi osapuolten saattaa

erimielisyys ensisijaisesti Liiton hallitukselle tietoon soviteltavaksi.  Mikäli riitaa ei ole mahdollista tällä

tavoin ratkaista käytetään seuraavaa menettelyä.

1. Urheilijalle tai samaa asiaa ajaville urheilijoille on hänen/heidän niin halutessaan varattava

mahdollisuus pyytää lausuntoa kyseiseen asiaan perehtyneeltä asiantuntijaelimeltä, ennen

kuin asiassa tehdään mitään lopullista ratkaisua. Liitto voi tehdä asian niin vaatiessa tehdä

tilapäisiä toimenpiteitä (tilapäinen kilpailuista sulkeminen tms.).

2. Tästä sopimuksesta syntyneet riidat voidaan ratkaista Helsingin käräjäoikeudessa tai urheilun

oikeusturvalautakunnassa.

3. Riita voidaan antaa välimiesten ratkaistavaksi, mikäli sopijapuolet siitä erikseen sopivat.

4. Mahdollisten Liiton, valmennus- tai manageritiimin ja urheilijan välisten erimielisyyksien osalta

sopijapuolet sitoutuvat pidättäytymään tällaisten tietojen saattamisesta julkisuuteen



(mukaanlukien sosiaalisen median) ennen kuin sopijapuolilla on ollut mahdollisuus keskustella

keskenään erimielisyyksistä ja menettelytavoista niiden sovinnolliseksi ratkaisemiseksi.

Allekirjoitukset

Paikka ja aika Paikka ja aika

Urheilija Alle 18-vuotiaan urheilijan huoltaja

Nimenselvennys: Nimenselvennys:

Paikka ja aika Paikka ja aika

Joonas Pihlaja Sami Aarnio

Liiton puheenjohtaja Maajoukkueen manageri


