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Urheilijan tukihenkilön sopimus

Sopimuksen tausta ja tavoitteet
Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä ”SIL”) ja
SIL:n Urheilijan
tukihenkilö, ovat molemmat yhdessä (jäljempänä ”Osapuolet”) tällä sopimuksella sopineet Urheilijan
tukihenkilön vastuista ja velvollisuuksista.
Urheilijan tukihenkilö on maajoukkueen jäsen, esimerkiksi joukkueenjohtaja, valmentaja, mekaanikko,
avustaja jne.
Urheilijan tukihenkilö edesauttaa urheilijoiden ja joukkueiden menestymistä kilpailuissa tarjoamalla tukea
erikseen sovittavassa muodossa ja laajuudessa. Hänen tulee noudattaa tämän sopimuksen ehtoja sekä
SIL:n ja FAI:n sääntöjä. SIL:lla ja FAI:lla on, tai voi olla sääntöjensä puitteissa toimivalta kohdistaa Urheilijan
tukihenkilöön kurinpitotoimenpiteitä.
Osapuolet toteavat, että tämä sopimus on laadittu SIL:n yleiseksi Urheilijan tukihenkilön sopimukseksi.

1. SIL:n tuki
Urheilijan tukihenkilön rikkomukset voivat aiheuttaa rahallisten tukien takaisinperintään. SIL:n tuki voi olla
joko suoraa rahallista tukea, lentolippu ja/tai muuta erikseen sovittavaa tukea, jolla on rahassa mitattava
arvo.

2. Edustustehtävät
Urheilija tukihenkilö sitoutuu käyttäytymään asianmukaisesti kilpailuissa ja kilpailumatkoilla sekä
edustustehtävissä.
SIL:lla on oikeus sopia tämän sopimuksen liitteessä lueteltujen suursopimuskumppaniensa kanssa
mainospaikoista SIL:n edustustehtävissä käytettäviin edustus- tai kilpailuasuihin.
Urheilijan tukihenkilö on velvollinen käyttämään SIL:n edustustehtävissä maajoukkueen yhteistä virallista
asua tai muuta SIL:n edustusasua joukkueenjohdon tai SIL:n antamin ohjein. Urheilijan tukihenkilö on
myös velvollinen pitämään edustus- tai kilpailuasuissaan SIL:n tämän kohdan mukaisesti sopimat
mainokset.
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3. Osapuolten yhteiset velvollisuudet
Osapuolet sitoutuvat noudattamaan SIL:n ja FAI:n sääntöjä ja kilpailusääntöjä.

4. Sitoutuminen antidopingtyöhön
Osapuolet sitoutuvat antidoping-työhön. Urheilijan tukihenkilö perehtyy Suomen antidopingsäännöstöön
ja muuhun saamaansa informaatioon urheilussa kielletyistä lääkeaineista ja menetelmistä.
Urheilijan tukihenkilö sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.
Hän sitoutuu olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon, ja mikäli hän
sellaista havaitsee joko itselle ehdotettuna tai muutoin, hän sitoutuu ilmoittamaan siitä välittömästi
omalle lajiliitolleen ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:lle.
Voimassa oleva antidopingsäännöstö on Suomen urheilun eettisen keskuksen internet-sivuilla
(www.suek.fi). Urheilijan tukihenkilön tulee aktiivisesti seurata säännöissä mahdollisesti tapahtuvia
muutoksia.
Mahdollinen doping-sääntöjen rikkominen käsitellään SIL:n ja FAI:n sääntöjen mukaisesti. Urheilijan
tukihenkilön doping-rikkomus, jonka todetaan tapahtuneen tämän sopimuksen voimassaoloaikana, johtaa
tämän sopimuksen purkamiseen ja mahdollisesti kaikkien Urheilijan tukihenkilölle sekä hänen joukkueensa
urheilijoille jo maksettujen rahojen, kustannusten ja kulukorvausten takaisinperintään.

5. Urheilijan tukihenkilön muut velvollisuudet
Urheilijan tukihenkilö noudattaa FAI:n myöntämissä kilpailuissa FAI:n mainossääntöjä ja SIL:n myöntämissä
kilpailuissa SIL:n mahdollisia mainossääntöjä.

6. Urheilijan tukihenkilön henkilökohtaiset asiapaperit
Urheilijan tukihenkilö vastaa kaikista henkilökohtaisista kilpailuun ja matkaan vaadittavista asiakirjoista,
luvista ja niiden voimassa olosta.
Urheilijan tukihenkilöllä on oltava voimassa oleva matkavakuutus (liiton jäsenyyteen liittyvä
tapaturmavakuutus ei ole matkavakuutus).
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7. Sopimusrikkomukset
Mikäli jompikumpi Osapuolista rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan 30 päivän
kuluessa saatuaan asiasta kirjallisen huomautuksen, on toisella osapuolella oikeus irtisanoa sopimus
päättymään välittömästi. Muissa sopimusrikkomustapauksissa noudatetaan ensisijaisesti kohdan 8
mukaista neuvottelumenettelyä.
SIL voi osaltaan myös varoittaa Urheilijan tukihenkilöä tai rankaista tätä sääntöjensä mukaisesti, mikäli
Urheilijan tukihenkilö rikkoo tätä sopimusta tai SIL:n tai FAI:n sääntöjä. Muissa kuin vähäisissä
sopimusrikkomuksissa Urheilijan tukihenkilön edustamalle joukkueelle jo maksettu tuki voidaan periä
osittain tai kokonaan takaisin.

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Osapuolet sitoutuvat pidättäytymään mahdollisia SIL:n ja Urheilijan tukihenkilön välisiä erimielisyyksiä
koskevien tietojen saattamisesta julkisuuteen ennen kuin Osapuolilla on ollut mahdollisuus keskustella
keskenään erimielisyyksistä ja menettelytavoista niiden sovinnolliseksi ratkaisemiseksi.
Mahdolliset erimielisyydet tämän sopimuksen soveltamisessa tai muussa SIL:n valmennus- ja
kilpailutoimintaa koskevassa asiassa pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten keskinäisillä
neuvotteluilla. Mikäli näissä neuvotteluissa ei päästä kumpaakin Osapuolta tyydyttävään lopputulokseen,
tästä sopimuksesta syntyneet riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

9. Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä 31.12.2021 saakka, minkä jälkeen sopimuksen
voimassaolo päättyy ilman eri toimenpiteitä.

Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on laadittu kaksi saman sanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Helsingissä, ____.____.2021

______________________, ____.____.2021

___________________________________
toiminnanjohtaja
SUOMEN ILMAILULIITTO RY

____________________________________
urheilijan tukihenkilö
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Liite urheilijasopimukseen
A. SIL:n suursopimukset, jotka sisältävät kilpailevan mainonnan kiellon
Yhtiö

Toimiala

Lajit, joita sopimus
koskee

Mainospaikka
edustus- tai
kilpailuasussa

Toimiala

Lajit, joita sopimus
koskee

Mainospaikka
edustus- tai
kilpailuasussa

B. Muut SIL:n suursopimukset
Yhtiö
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