VALMENTAJASOPIMUS
1. Sopimuksen osapuolet
Tämä sopimus on tehty Kajaanin Haka Ry, juniorijaoston ja _________________________________
(syntymäaika ____________________________) kesken.
Sopimus koskee valmentamista Kajaanin Haka Ry:n __________ juniorijoukkueen valmentajana.
2. Tehtävät
Tällä sopimuksella valmentaja sitoutuu suorittamaan seuran ja joukkueenjohdon valvonnan
alaisena seuraavat tehtävät seuralinjan mukaisesti:
2.1. Toimimaan Kajaanin Haka Ry:n _____________ joukkueen valmentajana.
2.2. Sitoutuu toteuttamaan seuran valmennuslinjan mukaista _____________ joukkueen
kausisuunnitelmaa.
2.3. Yhdessä vastuuvalmentajan kanssa vastaa joukkueesta sarja- ja muissa otteluissa, laatii
pelisuunnitelman, johtaa tarvittavat pelaajien neuvonpidot, suorittaa pelaajavalinnat
otteluihin.
2.4. On velvollinen olemaan läsnä joukkueen harjoituksissa ja otteluissa sekä tarvittaessa muissa
joukkueen tilaisuuksissa.
2.5. Valmentajan ollessa estynyt, hankkii hän itse sijaisen, ellei joukkueen vastuuvalmentajan tai
seuran valmennuspäällikön kanssa toisin sovita.
2.6. Sopivat valmennustehtävät, vapaapäivät vastuuvalmentajan / valmennuspäällikön /
joukkueenjohtajan kanssa suoraan.
2.7. Valmentaja sitoutuu noudattamaan Suomen Antidoping toimikunnan dopingsäännöstöjä,
kansainvälisen liiton dopingsäännöstöjä, lajiliiton kurinpitosäännöstöjä ja kurinpitomenettelyä.
2.8. Valmentaja sitoutuu noudattamaan seuran toimintakäsikirjan ohjeita ja tämän sopimuksen
allekirjoituksella vahvistaa perehtyneensä toimintakäsikirjaan.
2.9. Muut erikseen sovittavat tehtävät _____________________________________________

3. Kulukorvaukset
3.1. Valmennuksesta aiheutuvien kulujen korvaus, enintään _____________€/kk, maksetaan
seuraavan kuukauden viidenteen (5) päivään mennessä. Valmentaja toimittaa kulukorvauslomakkeen tositteineen heti kuukauden vaihduttua rahastonhoitajalle.
3.2. Valmentaja saa seuran / joukkueen kustantamana peli- ja harjoittelu-, sekä muut
valmennuksessa tarvittavat välineet, varusteet ja vaatetuksen.

4. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen
4.1. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
4.2. Seura tai valmentaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa ilman sanktioita kahden (2)
kuukauden irtisanomisajalla.
4.3. Seuran tai valmentajan sopimuksen laiminlyönti
Seura tai valmentaja voi purkaa sopimuksen ilman korvausvelvollisuutta neuvoteltuaan
asiasta ensin seurajohdon kanssa.

5. Tulkinta ja erimielisyydet
5.1. Tämän sopimuksen tulkinnasta ja mahdollisista erimielisyyksistä on seuran ja valmentajan
kesken välittömästi neuvoteltava, jolloin valmentajalla on oikeus käyttää apunaan Suomen
jalkapallovalmentajat ry:n osoittamaa asiantuntijaa.
5.2. Sopimuspuolet pidättäytyvät käsittelemästä julkisesti sopimuksesta mahdollisesti syntyviä
erimielisyyksiä ja välttävät menettelytapoja, jotka ovat omiaan heikentämään seuran ja
pelaajien, sekä valmentajan ja pelaajien välistä yhteistyötä. Seuraa koskevissa asioissa
tiedotusvastuu on seuran johdolla.

6. Muut ehdot
6.1. Valmentaja kuuluu vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen ”Tuplaturvavakuutuksen” piiriin.
6.2. Valmentaja toimittaa rikosrekisteriotteen joka vahvistaa sopimuksen voimaan tulon.
6.3. Joukkue huolehtii, että joukkueella on joukkueenjohtaja ja huoltajat sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt valmentajan tukena.
6.4. Seura ja joukkue huolehtivat siitä, että joukkueella on riittävät ja kohtuulliset harjoitus- ja
kilpailumahdollisuudet.
6.5. Valmentajan tulee osallistua seuran osoittamaan valmentajakoulutukseen tarpeen mukaan
sekä muuhun seuran järjestämään koulutukseen. Kustannuksista vastaa seura / joukkue.
Tätä sopimusta ei ole pidettävä työsopimuksena työsopimuslain tarkoittamalla tavalla.
Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Kajaanissa _______________kuun _____. päivä 20______.
Allekirjoitukset:
____________________

____________________

____________________

____________________
nimenselvennys
Seuran edustaja

____________________
nimenselvennys
Valmentaja

____________________
nimenselvennys
Juniorijaosto /
Team_____joukkue

