
 

 

LAITILAN JYSKE RY – TOIMIHENKILÖSOPIMUS 

Salibandy - joukkue 

 

 

1. OSAPUOLET 

Sopimus on solmittu Laitilan Jyskeen (jäljempänä seura) ja henkilön 

_____________________________________ (vastuuvalmentaja/valmentaja/joukkueenjohtaja/huoltaja) 

välille. 

  

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä velvoitteista ja oikeuksista, joita toimihenkilöillä 

(valmentaja, joukkueenjohtaja, huoltaja) on seuran toiminnassa. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa, 

että sopimuksessa mainitulla joukkueella on toimihenkilöt koko toimintakauden ajan. 

 

3. SOPIMUSKAUSI 

Sopimus astuu voimaan allekirjoitushetkellä ja päättyy ____________. Sopimukseen liittyy _____ vuoden 

mittainen optio ja jatkosopimus allekirjoitetaan tämän sopimuksen mukaisin ehdoin ilman erillistä 

sopimusneuvottelua molempien osapuolten niin halutessa. 

 

4. VASTUUVALMENTAJAN VELVOLLISUUDET 

Vastuuvalmentaja sitoutuu toimimaan seuran arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Vastuuvalmentaja vastaa: 

• Joukkueensa valmentamisesta 

• Joukkueensa pelaamisesta ja tulostavoitteista sekä siitä kuka milloinkin otteluissa pelaa 

• Joukkueensa muista valmentajista ja heidän kouluttamisestaan 

 

4. VALMENTAJAN VELVOLLISUUDET 



Valmentaja sitoutuu toimimaan seuran arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Valmentaja vastaa: 

• Vastaa joukkueensa valmentamisesta vastuuvalmentajan ohjeiden mukaan 

• Tekee tarvittaessa ehdotuksia vastuuvalmentajalle 

 

4. JOUKKUEENJOHTAJAN VELVOLLISUUDET 

Joukkueenjohtaja sitoutuu toimimaan seuran arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Joukkueenjohtaja vastaa 

joukkueensa:  

• pelaaja- ja toimihenkilösopimuksista 

• taloudesta 

• juoksevista asioista 

• peliasuista, pelimatkoista ja kotiturnauksista 

• medianäkyvyydestä 

• yhteyksistä sidosryhmiin joista tärkeimpinä vanhemmat ja sponsorit 

• Tekee tarvittaessa ehdotuksia valmennuksellisiin asioihin liittyen vastuuvalmentajalle 

• sarjaan ilmoittautumisista, lisensseistä sekä Y- ja R-luvista 

• Osallistuu sihteerin kanssa salivuorojen hallintaan vastuuvalmentajan toiveiden mukaan 

4. HUOLTAJAN VELVOLLISUUDET 

Huoltaja sitoutuu toimimaan seuran arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Huoltajan vastaa: 

• EA-laukku 

• ensiapu 

• juomapullojen täyttö 

• pukuhuoneiden avaimet 

• arvoesineet sekä harjoitusliivien pesu 

• Huoltaja toimii mahdollisuuksien mukaan harjoituksissa valmentajan apuna  

5. SEURAN VELVOLLISUUDET 

Seura vastaa toimihenkilöiden kanssa sovittujen palkkioiden maksuista, toimihenkilöiden asujen 

hankinnasta ja muista yhteisesti sovituista asioista. 

6. KORVAUKSET 

Toimihenkilölle maksetaan/ei makseta tämän sopimuksen perusteella kulukorvauksena xxx ajokilometriä 

kuukaudessa, xxx puhelinkuluja kuukaudessa ja xxx palkkioita kuukaudessa 

7. MUUT SOVITTAVAT ASIAT 

Ei ole. 

7. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 



Sopimus päättyy automaattisesti sopimuskauden päätyttyä, mutta sitä voidaan jatkaa, jos molemmat 

osapuolet näin sopivat.  Sopimus voidaan purkaa kesken sopimuskauden, jos molemmat osapuolet ovat 

ratkaisuun tyytyväisiä. Purkaessaan sopimuksen kesken sopimuskauden on toimihenkilö velvoitettu 

auttamaan korvaajan hankinnassa. 

 

8. SOPIMUKSEEN LIITTYVIEN ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

Sopimusrikkomuksesta molemmilla osapuolilla on mahdollisuus sopimuksen purkamiseen. Päätöksen 

asiasta tekee Laitilan Jyskeen salibandyjaoston yhteinen kokous. Jaoston puheenjohtajalla tai 

varapuheenjohtajalla on oikeus ilmoittaa toimihenkilölle sopimuksen purkamisesta. 

 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta yksi kummallekin sopijaosapuolelle. 

 

 

 

Paikka _____  _______________  Päivämäärä ____ . ____. 20 

 

 

 

Toimihenkilön allekirjoitus  _________________________________________ 

Nimenselvennys   

 

Seuran edustaja  _________________________________________ 

Nimenselvennys   


