
Suomen Pesäpalloliitto ry  

Pelaajasopimus – ei työsuhteinen 

OSAPUOLET 

Pelaaja______________________________ (jäljempänä tässä sopimuksessa ”Pelaaja”) 
Henkilötunnus_________________________   
Osoite________________________________________________________________   
Puhelin_______________________________________________________________    
Sähköpostiosoite________________________________________________________   

Seura_________________________________ (jäljempänä tässä sopimuksessa ”Seura”)   

Seuran edustaja___________________________________   

Y-tunnus________________________________
Osoite _________________________________________________________________
Puhelin_________________________________________________________________
Sähköpostiosoite _________________________________________________________
Yhteyshenkilö____________________________________________________________

Kaikki sopimussuhteeseen liittyvät ilmoitukset annetaan johonkin yllä olevista yhteystiedoista ja niiden 
muuttumisesta on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle välittömästi.   

Tätä pelaajasopimusmallia käytetään uusissa 1.10.2022 tai sen jälkeen solmituissa ei työsuhteisissa 
pelaajasopimuksissa (kilpailumääräykset § 12.1).  

Seura ja Pelaaja antavat suostumuksensa siihen, että sekä Seura että PPL saavat julkaista 
Sopimuksen keston.   

Sekä Seura että Pelaaja allekirjoittavat tämän pelaajasopimusmallin mukaisen sopimuksen 
(”Sopimus”). Pelaajan ja Seuran väliset taloudelliset ja muut ehdot määritellään erillisellä talousliitteellä 
(”Talousliite”), joka on otettava tämän Sopimuksen liitteeksi. 

Mikäli jotkut muut sopimusehdot ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen ehtojen kanssa, noudatetaan 
sopimussuhteessa  ensisijaisesti  tämän  Sopimuksen  ehtoja.  Seuran  ja  Pelaajan  väliseen 
sopimussuhteeseen tulevat sovellettavaksi tässä Sopimuksessa mainitut ehdot sekä Sopimukseen 
soveltuvat pakottavan lainsäädännön normit.   

Tällä Sopimuksella pelaaja sitoutuu harjoittelemaan ja pelaamaan Seurassa tämän johdon ja 
valvonnan  alaisena.  Pelaajalla  on  velvollisuus  käyttäytyä  niin,  ettei  menettelyllään  tai 
epäurheilijamaisella käyttäytymisellään aiheuta vahinkoa Seuralle, lajilleen tai urheilulle yleensä, sekä 
velvollisuus huolehtia kunnostaan aina.   



SOPIMUSKAUSI    
 
Pesäpallon pelaajasopimuskausi on 1.10.-30.9. 
 
Sopimus on määräaikainen. Sopimus alkaa (pp.kk.vvvv) __________ ja päättyy (pp.kk.vvvv) 
____________.    
 
tai 
 
Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimus alkaa (pp.kk.vvvv)  __________. 
 

Seuralla on oikeus optiokauteen sopimuskauden jälkeen. Optioehdon käyttämisestä on kirjallisesti 
ilmoitettava Pelaajalle viimeistään ___ kuukautta ennen em. sopimuskauden päättymistä. 
 

ja/tai 
 

Pelaajalla on oikeus optiokauteen sopimuskauden jälkeen. Optioehdon käyttämisestä on kirjallisesti 
ilmoitettava Seuralle viimeistään ___ kuukautta ennen em. sopimuskauden päättymistä.  

 
Optiokausi alkaa (pp.kk.vvv) _________________ja päättyy (pp.kk.vvv)__________________ 

 
SOPIMUSEHDOT    
 
1 § Pelaajan joukkue   
 
Pelaajan joukkue on Seuran edustus- tai muu joukkue, farmiseuran joukkue, 
kaksoisedustusoikeussopimuksen mukainen joukkue tai kilpailumääräysten § 24 tai § 25 mukainen 
joukkue, ellei Talousliitteessä ole muuta sovittu. 
 
Seuran ja Pelaajan yhteisellä sopimuksella Pelaajan edustusoikeus voidaan siirtää toiseen seuraan 
määräajaksi mainitun sopimuskauden aikana. Pelaaja sitoutuu pelaamaan ja harjoittelemaan toisen 
seuran valmennusjohdon määräysten mukaisesti siinä seuran joukkueessa, jonka toisen seuran johto 
osoittaa. 
 
2 § Pelaajasuhteen keskeiset ehdot   
 
Pelaajan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu pelaaminen ja harjoitteleminen kohdassa 1 § kuvatuissa 
joukkueissa. Seuralla on oikeus osoittaa Pelaajalle vähäisessä määrin myös muuta Pelaajan rooliin 
liittyvää työtä, josta ei saa kertyä Pelaajalle kustannuksia. Tällaisen työn tilanteessa tulee aina ottaa 
huomioon Pelaajan tosiasialliset mahdollisuudet työn tekemiseen.   
 
Pelaaja työskentelee Seuran tai Seuran osoittamaan kohdan 1 § mukaisen muun joukkueen 
kotipaikassa ja on velvollinen matkustamaan työn luonteesta johtuen Seuran kulloinkin antamien 
ohjeiden mukaisesti siten, ettei Pelaajalle aiheudu kustannuksia. Matkustusvelvollisuus voi liittyä 
ainoastaan Seuran tai Joukkueen kilpailu- tai harjoitustoimintaan.     



 
Pelaajan lähimpänä esimiehenä toimii Seuran edustaja.  Peleihin ja valmennuksen sisältöön liittyvissä 
asioissa Pelaaja on velvollinen noudattamaan Seuran valmennuksen ohjeita.   
 
Pelaajasopimuksen tarkoittama toiminta sisältää laatunsa mukaan säännönmukaisesti otteluja ja 
harjoituksia sunnuntaisin ja juhlapyhinä sekä muina yleisinä vapaapäivinä ja iltaisin.  
 
3 § Optioehdot    
 
Seuran ja Pelaajan väliset mahdolliset optioehdot ovat sitovia ainoastaan silloin, kun niistä on sovittu 
tässä Sopimuksessa.  
 
4 § Pelaajan varusteet   
 
Ellei Talousliitteessä ole toisin sovittu, Seuran harjoituksissa ja otteluissa ja muissa Seuran 
edustustilaisuuksissa Pelaajan on käytettävä Seuran hyväksymää asua ja pelivarusteita joukkueen ja 
Seuran johdon antamien ohjeiden mukaisesti. Pelaajalle annettavat varusteet ja asusteet on 
palautettava Seuralle, ellei Talousliitteessä ole toisin sovittu.   

 
5 § Kaupalliset oikeudet, markkinointi ja Pelaajan henkilötiedot   
 
Pelaaja sitoutuu edustamaan Seuraa ilman eri korvausta Seuran johdon osoittamissa PR- ja muissa 
tilaisuuksissa.  Pelaaja on velvollinen Seuran johdon tai valmennusjohdon sitä pyytäessä 
osallistumaan ottelua edeltäviin ja niiden jälkeisiin lehdistötilaisuuksiin sekä antamaan ottelujen 
jälkeen haastatteluja tiedotusvälineille.    
 
Seuralla on markkinoinnissa yksinoikeus Pelaajasta Seuran asussa otettuihin valokuviin, videoihin ja 
muuhun vastaavaan materiaaliin. Pelaaja antaa suostumuksensa siihen, että Seuran asusteissa 
Pelaajasta otettuja kuvia, videoita ja ottelutallenteita voidaan Seuran toimesta ilman erillistä korvausta 
käyttää markkinointiin Sopimuksen aikana. Lisäksi Seura voi luovuttaa Pelaajaa koskevaa kuva- tai 
videomateriaalia yhteistyökumppaneiden, Superpesiksen tai PPL:n markkinointiviestintätarkoituksiin.  
Pelaaja antaa Seuralle luvan suunnitella ja myydä Pelaajan henkilöä (nimi, numero ym.)  hyödyntäviä 
markkinointi- tai fanituotteita.  
 
Kaikessa Pelaajan henkilöä seura-asussa koskevassa tai sitä hyödyntävässä markkinoinnissa 
noudatetaan hyviä markkinointitapoja ja yhteisesti sovittuja muita käytäntöjä, taikka PPL:n 
liittojohtokunnan tai sen määräämien elimien kulloinkin vahvistamia ohjeita, joissa otetaan huomioon 
myös Pelaajan etu.   
 
Pelaaja antaa suostumuksensa siihen, että hänen tavanomaiset henkilötietonsa voidaan luovuttaa ja 
rekisteröidä PPL:n rekistereihin urheilutoimintaan vaadittavan lisenssin rekisteröintiä ja hallinnointia 
varten sekä muita vastaavia PPL:n rekisteriselosteesta ilmeneviä tarkoituksia varten.  Edelleen 
pelaajan henkilötiedot voidaan luovuttaa ja rekisteröidä seuran urheilutoimen johtamisen kannalta 
välttämättömiin tarkoituksiin käytettäviin järjestelmiin (mm.  vakuutuksia, terveydenhoitoa ja 
fysiikkavalmennusta varten). Seuralla ja PPL:llä on lisäksi oikeus kerätä, hyödyntää ja julkaista 
erilaista pelistä syntyvää joukkue- ja pelaajakohtaista dataa.   
 



Pelaajan tulee kertoa henkilökohtaisista sponsori- tai vastaavista sopimuksista Seuralle ennen 
pelaajasopimuksen allekirjoittamista.  Pelaaja ei ole sopimuksen voimassaoloaikana, mikäli 
Sopimuksen   Talousliitteessä   ei   ole   muuta   sovittu, oikeutettu   solmimaan   sellaisia 
henkilökohtaisia sponsori- tai vastaavia sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa Seuran tai PPL:n 
vastaavien sopimusten kanssa.    
 
Seura ja pelaajat voivat sopia yhteisistä säännöistä sosiaalisen median hyödyntämisessä Seuran 
toimintaa liittyvissä asioissa.  Pelaajan tulee pyrkiä kaikessa sosiaalisen median käyttämisessä 
toimimaan hyvien tapojen mukaisesti sekä huomioimaan myös Seuran edut.   
 
6 § Pelaajan edustajaa koskevat määräykset   
 
Määräykset, joiden mukaan Pelaajan on käytettävä Seuran valitsemaa tai hyväksymää edustajaa, ovat 
mitättömiä. Pelaajan on kuitenkin informoitava Seuraa omasta edustajasopimuksestaan, jos 
sellainen on.    
 
Pelaaja vastaa oman edustajansa käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista. Seuralle voi aiheutua 
kustannuksia  Pelaajan  edustajan  käyttämisestä  ainoastaan,  mikäli  näiden  kustannusten 
korvaamisesta on nimenomaisesti sovittu Talousliitteessä.   
 
7 § Terveystietojen luovuttaminen   
 
Seuralla ei ole ilman pelaajan suostumusta oikeutta luovuttaa pelaajaa koskevia yksityiskohtaisia 
terveystietoja voimassa olevan lainsäädännön rajoitukset huomioiden kolmannelle osapuolelle.  
Seuralla on kuitenkin oikeus tiedottaa yleisellä tasolla ja Pelaajan yksityisyyttä loukkaamatta 
esimerkiksi loukkaantumisista, jotka estävät Pelaajan pelaamisen.  

 
Pelaaja ilmoittaa hyväksyvänsä sen, että Seuran tahtotila Sopimuksen tekemiseen perustuu 
olennaisilta osin Pelaajan terveystilaan sekä sitä koskeviin tietoihin. Pelaaja vakuuttaa, että ennen 
Sopimuksen allekirjoittamista Pelaaja on kertonut Seuralle tai Seuran osoittamalle muulle 
terveydenhoidon ammattihenkilölle kaikki sellaiset olennaiset seikat, joilla voidaan katsoa olevan 
merkitystä Pelaajan mahdollisuuksille suorittaa tämän Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa sekä 
Seuran halukkuudelle allekirjoittaa tämä Sopimus.   

 

8 § Vedonlyönti  
 
Pelaaja ei saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa 
vedonlyöntiin oman sarjatasonsa tai yhteistyöseuransa sarjatason kilpailutapahtumista, eikä 
muutenkaan toimi tavalla, joka asettaa hänen toimintansa tai Seuran aseman suhteessa vedonlyöntiin 
kyseenalaiseksi.  
 
Pelaaja sitoutuu ilmoittamaan Seuran, PPL:n tai SUEKin kautta sekä poliisille sellaisista 
yhteydenotoista, jolla on ilmaistu pyyntö, tiedustelu tai muu toivomus ottelutuloksen ennakkoon 
järjestämisestä, oman tai vastustajajoukkueen pelaajan vahingoittamisesta, ottelutapahtumien tai 
kenttäolosuhteiden manipuloimisesta, vastustajajoukkueen toiminnan häiritsemistä ennen peliä tai 
sen aikana ja/tai hänelle on tarjottu rahaa tai muita rahanarvoisia etuja ottelutapahtumista 
sopimiseen.    
 



Tämän sopimusehdon laiminlyönti voi oikeuttaa Seuran purkamaan pelaajasopimuksen välittömästi.  
Lisäksi tämän sopimusehdon vastainen toiminta voi johtaa kurinpidollisiin seuraamuksiin Seuran, 
PPL:n tai muun vastaavan toimijan toimesta.   
 
9 § Doping, huumausaineet ja lääkkeiden käyttö   

Dopingaineiden käyttö on kielletty. Pelaaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa liiton 
antidopingohjelmaa sekä maailman antidopingsäännöstöä, Suomen antidopingsäännöstöä sekä Euroopan 
neuvoston dopingvastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen Antidoping -sopimuksen ja Suomen 
allekirjoittamien muiden kansainvälisten sopimusten mukaisia sääntöjä. Pelaaja tunnustaa Suomen 
urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n tulostenkäsittelytoimivallan edellytyksenä osallistumiselleen 
kilpailumääräysten tarkoittamaan kilpailutoimintaan sekä on velvollinen toimimaan yhteistyössä 
antidopingorganisaation kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä.  

Uhkaava tai epäasiallinen käyttäytyminen dopingtestihenkilöstöä kohtaan tai kieltäytyminen yhteistyöstä 
antidopingorganisaation suorittaessa dopingrikkomuksen tutkintaa katsotaan dopingrikkomukseksi, josta 
voidaan määrätä rangaistus.  

Pelaaja on keskeytyksettä dopingvalvonnan piirissä. Epäillyt dopingrikkomukset käsittelee SUEK:n 
nimeämä elin Suomen antidopingsäännöstön mukaisesti.  

Dopingrikkomuksiin liittyvä kurinpitovalta on kaikkien sarjojen osalta PPL:n liittojohtokunnalla.  

Pelaajan todistettu dopingrikkomus tai huumausaineen käyttö, joka johtaa lainvoimaiseen kilpailukieltoon, 
oikeuttaa Seuran purkamaan Pelaajan Sopimuksen. 
 
10 § Lajiliiton kilpailusääntöjen noudattaminen ja kauden päätöstilaisuuteen liittyvät 
velvoitteet   

Kaikessa kilpailutoiminnassa noudatetaan PPL:n kulloinkin voimassa olevia kilpailuja koskevia 
sääntöjä ja määräyksiä. Edelleen Seura ja Pelaaja ovat velvollisia noudattamaan PPL:n ja Seuran 
eettisiä ohjeistuksia.    
 
Pelaaja sitoutuu noudattamaan myös Seuran sääntöjä, mikäli ne on toimitettu kirjallisesti Pelaajalle 
ennen Sopimuksen allekirjoittamista.   
 
Jos pelaaja tulee valituksi PPL:n arvo-otteluun, pelaajalla ei ole oikeutta kieltäytyä ottelusta ilman erityisen 
painavaa syytä (esim. terveydellinen syy).  
 
Lisäksi pelaajalla on velvollisuus osallistua kauden päätöstilaisuuteen, mikäli pelaaja palkitaan 
henkilökohtaisesti ja/tai seura onnistuu sarjanousussa Superpesikseen tai on mitaleilla Superpesiksessä. 

 

11 § Vakuuttaminen   
 
Seuran on vakuutettava Pelaaja PPL:n kilpailumääräysten perusteella. Vakuutusmääristä sekä 
vakuutusturvan olemassaolosta on annettava Pelaajalle vakuutusyhtiön antama selvitys kuukauden 
kuluessa sopimuksen alkamisesta lukien. 

Seura saa luovuttaa PPL:lle tietoja Pelaajan vakuutusturvan olemassaolosta.   

 

 



12 § Sairausajan korvaukset  
 
Mikäli Pelaaja loukkaantuu tai sairastuu siten, että ei kykene pelaajasopimuksen mukaiseen 
harjoitteluun ja pelaamiseen, on Pelaajan ilmoitettava tästä seuran edustajalle ja kyseisen joukkueen 
johdolle viipymättä. 
 
Loukkaantumis- tai sairausaikana Pelaaja on vapautettu niistä tehtävistä, joihin hän lääkärin 
lausunnon mukaan ei voi osallistua. Tehtävillä tarkoitetaan tässä ohjattua, valvottua, Seuran 
määräämää tai harjoitusohjelmaan perustuvaa harjoittelua sekä peli-, harjoitus-, leiritys- tai 
sponsoritapahtumia tai muita tähän Sopimukseen perustuvia velvoitteita sekä niihin liittyviä matkoja.  
 
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. 
 
Mikäli urheilija loukkaantuu tai sairastuu muusta kuin em. syystä, urheilijalla on oikeus saada 
sopimuksen mukaiset korvaukset Talousliitteen mukaisesti.  
 
Seura ei ole velvollinen suorittamaan Pelaajalle korvauksia, ellei Pelaaja noudata lääkärin antamia 
lääkitys-, huolto- ja kuntoutusta koskevia ohjeita ja määräyksiä.   
 
13 § Pelaajasopimuksen purkaminen ja irtisanominen   
 
Pelaajasopimus voidaan purkaa, mikäli Pelaaja syyllistyy tämän Sopimuksen olennaiseen 
rikkomiseen tai käytöksellään aiheuttaa olennaista haittaa tai vahinkoa Seuralleen tai 
joukkuekavereilleen.   
 
Mikäli pelaajasopimus sovitaan päättyväksi yhteisellä päätöksellä, on Pelaajalla vapaa siirto-oikeus 
toiseen  seuraan  ilman,  että  vanha  Seura  voi  vaatia  minkäänlaista  korvausta  Pelaajan 
edustusoikeuksien luovuttamisesta uudelle seuralle.   
 
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. Irtisanominen on tehtävä 
kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa viimeisen virallisen sarjaottelun pelaamisesta. 
 
Seura vastaa siitä, että Seura maksaa Pelaajalle kaikki tämän sopimuksen mukaiset korvaukset.  PPL 
nimeää omasta henkilökunnastaan henkilön, keneen pelaajat voivat olla yhteydessä, mikäli heidän 
korvausten maksujen suhteen tulee ongelmia tai maksuviivästyksiä.  
 
 
 



14 § Salassapitovelvoite   
 
Osapuolet   sitoutuvat   pitämään   salassa   Talousliitteessä   sovitut   osapuolten   väliset taloudelliset 
ehdot.  
 
15 § Riitaisuuksien ratkaiseminen   
 
Sopimuksen osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan erimielisyydet viivytyksittä saatuaan tiedon 
erimielisyydestä.  
 
Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vaihtoehtoisesti: 

 • ensisijaisesti työnantajan ja pelaajan välisillä neuvotteluilla 
 • työnantajan ja pelaajan välisillä neuvotteluilla, joihin osallistuu myös seuran 

luottohenkilö sekä tarvittaessa pelaajan edustaja 
 • 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, nimeää välimiehen Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja tai 
liittojohtokunnan puheenjohtaja 

 
16 § Jakelu   
 
Tätä sopimusta on laadittu kaksi saman sanaista kappaletta, yksi Seuralle ja yksi Pelaajalle. Seuran 
on toimitettava Pesäpalloliittoon kopio tästä sopimuksesta ilman Talousliitettä PPL:n määräämällä 
tavalla. 

 

Paikka ja aika: ___________________________________   

 

Allekirjoitukset:   
 

_______________________________  _______________________________  

Seuran edustaja   Pelaaja   
 

_______________________________  

Alaikäisen pelaajan huoltaja   
 
 
 
LIITE   Talousliite    



  
   

 

LIITE PELAAJASOPIMUKSEEN - TALOUSLIITE   

Tämä taloudellisia ja muita Pelaajaa koskevia ehtoja sisältävä liite sisältyy seuraavan sopimukseen: 

 

Pelaaja:________________________________________________    

Seura:_________________________________________________   

Seuran edustaja:_________________________________________   
Pelaajasopimuksen allekirjoituspäivä: ________________________   

 

Pelaajaa on edustanut sopimusneuvotteluissa tämän sopimuksen § 6 tarkoitettu edustaja    

Kyllä   Ei 

 
Edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys______________________________________________   

 

Seuraa on edustanut sopimusneuvotteluissa tämän sopimuksen § 6 tarkoitettu edustaja    

Kyllä   Ei   

 
Edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys______________________________________________   

 
 

1 Kulukorvaukset  
Pelaajalle korvataan seuraavat kustannukset seuraavalla maksuaikataululla: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 



  
   

 

2 Muut ehdot:   
 
Pelaajan joukkue   

 

Pelaajan ei tarvitse pelata tämän sopimuksen § 1 mainituissa seuraavissa joukkueissa: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 
Optioehdot: 

Optiokauden kulukorvausehdot: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

Optiokauden muut ehdot: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

 

Vakuutus   
 
Vakuutus on pakollinen kaikilla Pesäpalloliiton sarjoissa pelaavilla pelaajilla. Vakuutus tulee voimaan 
tuoteselosteessa annettujen vakuutusehtojen mukaisesti. Pelaaja on vakuutettava Pohjolan 
Sporttiturva-vakuutuksella tai vastaavalla vakuutuksella toisesta vakuutusyhtiöstä. 
Toisen vakuutusyhtiön nimi allekirjoitushetkellä: 
 
______________________________________________________________________________  
 
Mikäli Pelaajaan on urheilutoiminnassa kohdistunut tapaturma, sitoutuu Seura tästä tapaturmasta 
suorittamaan Pelaajan kohtuulliset hoito- ja leikkauskulut vakuutuksen hoitokulua koskevan 
enimmäismäärän ylittävältä osalta: 
 

Kyllä   Ei   

 
 
 



  
   

 

Sallitut urheilu- ja liikuntatoimet   
 
Pelaajalla on oikeus normaaliin kuntoliikuntaan, kuten esimerkiksi kävelyyn ja juoksemiseen. Seuran 
luvalla Pelaajalla on oikeus muihinkin urheilu- ja liikuntatoimiin.  Seuran sallima urheilu- ja 
liikuntatoiminta: __________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________   
 
Sairausajan korvaukset 
 
Mikäli urheilija loukkaantuu tai sairastuu § 12 mainitusta muusta syystä, urheilijalla on oikeus saada 
sopimuksen mukaiset korvaukset vähintään ____________________________ajalta 
sairastumisesta tai loukkaantumisesta lukien, ei kuitenkaan silloin, kun kohdan em. Sallitut urheilu- 
ja liikuntatoimet sopimuskohtaa on rikottu. 
Sairaus- ja loukkaantumisajan päättymisen määrittelyssä noudatetaan § 12 määräyksiä, jos 
urheilijan pelikyvystä syntyy erimielisyyksiä. 
 
Pelivarusteet   
 
Pelaaja  käyttää  Seuran  varustesopimukseen   kuuluvia___________________(tuotemerkki)  
välineitä ja asusteita harjoituksissa ja otteluissa, jolloin Seura vastaa pelivarusteiden hankinnasta ja 
kustannuksista 
 

Kyllä   Ei 
 
Jos pelaajaa käyttää muita väline- ja asusteita (eri tuotemerkki). Pelaaja kustantaa ne itse ja vastaa 
mahdollisista seuraamuksista. 
 

Kyllä   Ei   
 

Muut ehdot (muut varusteet, käyttäytyminen, korvausvelvollisuus ym.)   
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________   
 

Paikka ja aika: ___________________________________   

 

Allekirjoitukset:  

_______________________________  _______________________________  

Seuran edustaja   Pelaaja  

 

_______________________________  

Alaikäisen pelaajan huoltaja 
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