
              

VALMENNUSMAKSUT 2022

1) Sopimusurheilija (2002 ja aiemmin syntyneet)
- urheilijan ja seuran velvollisuudet sekä valmennusmaksut ja valmentajakorvaukset esitetty 

Urheilija-seurasopimus -dokumentissa

2) Sopimusurheilija (2003-2007 syntyneet) 440 € /vuosi tai *** 190 €/vuosi
- henkilökohtainen valmentaja*** 
- henkilökohtainen valmennusohjelma
- seuran harjoitusvuorojen käyttöoikeus
- kaksi päiväleiriä talvikaudella
- osallistumismaksut pm- ja SM-kisoihin sekä kaikkiin viesteihin ja seuraotteluihin
- arvokisoihin valitun urheilijan omavastuuosuus
- matkustussäännön mukaiset kulukorvaukset urheilijalle / valmentajalle
- mahdollisuus stipendiin ym. palkitsemisiin (16-sarjasta ylöspäin)

3) Yhteisharjoituksiin osallistuva urheilija 340 €/vuosi
- ohjatut yhteisharjoitukset
- seuran harjoitusvuorojen käyttöoikeus
- kaksi päiväleiriä talvikaudella
- osallistumismaksut pm- ja SM-kisoihin sekä kaikkiin viesteihin ja seuraotteluihin
- arvokisoihin valitun urheilijan omavastuuosuus
- matkustussäännön mukaiset kulukorvaukset urheilijalle / valmentajalle
- mahdollisuus stipendiin ym. palkitsemisiin (16-sarjasta ylöspäin)

4) Omatoimiurheilija 50 €/vuosi
- kilpailee melko aktiivisesti, mutta ei tarvitse seuran palveluita
- osallistumismaksut pm- ja SM-kisoihin sekä kaikkiin viesteihin ja seuraotteluihin
- ei kulukorvauksia urheilijalle / valmentajalle
- mahdollisuus stipendiin ym. palkitsemisiin (16-sarjasta ylöspäin)

5) Ilmaisurheilija 0 €/vuosi
- kilpailee yksittäisissä kisoissa, mutta ei tarvitse seuran palveluita
- hoitaa kisailmoittautumiset ja –maksut itse, poikkeuksena viestit ja seuraottelut
- ei kulukorvauksia urheilijalle / valmentajalle
- ei vuosikorvausta valmentajalle
- mahdollisuus palkitsemisiin (16-sarjasta ylöspäin)

Jos urheilija osallistuu vain kesäkauden toimintaan, maksu on 75% kausimaksusta (koskee kohtien 2 ja 3 
urheilijoita). Valmennusmaksun lisäksi urheilija liittyy seuran jäseneksi, suorittaa seuran vuotuisen 
jäsenmaksun sekä hankkii lisenssin 1.10.2021 jälkeen (lisenssikausi 1.10.2021-30.9.2022) www.sul.fi.

Valmennusmaksu maksetaan Lempäälän Kisa Yleisurheilun tilille FI02 4108 0010 8075 04
Viestikenttään urheilijan nimi ja ”Valmennusmaksu 2022”

*** Jos valmentaja on eri seurasta TAI oma huoltaja TAI urheilija ja valmentaja sopivat valmennuskorvaukset 
keskenään erikseen, maksaa urheilija LeKi Yleisurheilulle 190 € ja korvaa itse valmentajan kulut. LeKi maksaa 
valmentajalle matkustussäännön mukaiset kulukorvaukset, muttei urheilijakohtaista valmentajakorvausta.

http://www.sul.fi/


              

VALMENTAJAKORVAUKSET 2022

- Kulukorvaus 250 € / henkilökohtainen valmennettava / vuosi tai *** jos maksu 190 €, niin 
erikseen valmentajan kanssa sopien korvaus, joka minimissään 250 €/vuosi

- Seura korvaa valmentajille kuluja koulutukseen pohjautuen
- Puolivuotisurheilijan valmentajan kulukorvaukset puolitetaan
- Matka-, leiri- ja arvokisojen kulukorvaukset matkustussäännön mukaisesti
- Kulukorvaukset maksetaan kuitteja vastaan

HUOMIOITAVAA

- Jokainen urheilija hankkii itse kilpailulisenssin
- Menettely loukkaantumistapauksissa käsitellään tapauskohtaisesti
- Doping-rikkomus tai muu epäurheilijamainen käytös aiheuttaa sopimusten välittömän 

purkamisen
- Mahdollinen muu sopimusrikkomus käsitellään osapuolten keskinäisessä neuvottelussa.


