
 

 PELAAJALIIKENNESOPIMUS 
 
 
SISÄLTÖ  
 
Oulun Lippo juniorit ry, Kempeleen Kiri ry, Oulunsalon Vasama ry, Muhoksen Pallo-Salamat ry ja 

Tyrnävän Tempaus ry, Kiimingin Urheilijat ry , Iin Urheilijat ry, Simon Kiri ry ja Pattijoen Urheilijat 

Juniorit ry sopivat tällä sopimuksella pelaajaliikennesopimuksen kaudelle 2018.  

 

Sopimus kattaa yhteistyön kaikissa G-B-joukkueissa, kaikissa seuroissa.  

Seurat sopivat myös seurojen keskinäisestä tukemisesta, aiempien yhteistyösopimusten mukaisessa 

hengessä. Samalla sovitaan, että yhteistyöseurat tukevat valmennusvastaavia sekä heidän yhteisesti 

sopimiaan, toimintaa ja yhteistyötä kehittäviä projekteja ja suunnitelmia mm. joukkuekartan 

suunnittelun kaudelle 2018. Valmennusvastaavilla on näissä tilanteissa puheenjohtajilta saatu valtuutus 

tehdä päätökset. 

  

Yhteistyöjoukkueissa pelaajat edustavat kotiseuraansa kauden ajan. Seurojen valmennusvastaavat 

sopivat pelaajien liikuttelusta ja kustannuksista yhteistyöjoukkueiden välillä.  

 

Samalla sovitaan, että seurojen pelaajien kasvattajakorvausosuudet menevät niihin seuroihin, joihin 

pelaajalla on ollut Pesäpalloliiton edustusoikeus. Mikäli pelaaja on vaihtanut seuraa kesken kauden, se 

ei vaikuta kasvattajakorvausoikeuksiin.  

 

 

TAVOITTEET  
 
Oulun alueen pesäpalloseurojen yhteistyön tarkoituksena on kehittää alueen junioripesäpalloilua 

avoimessa yhteistyössä ja toteuttaa tervettä keskinäistä kilpailua. Tavoitteena on rakentaa ja tarjota 

mahdollisimman suurelle määrälle pelaajia hyvä koulutus ja valmennus tasokkaissa joukkueissa sekä 

tarjota samalla jokaiselle alueen pelaajalle paikka omaa taitotasoa vastaavassa joukkueessa. Tavoitteena 

on järjestää vuosittaiset ikäryhmäkohtaiset palaverit ja löytää yhteinen suunnitelma joukkueista 

ikäluokittain eri sarjatasoille.  

 

Erityisesti B- ja C-ikäisissä pyritään kattamaan valtakunnalliset ja alueelliset sarjatasot mahdollisimman 

kattavasti. Eri sarjatasot allokoidaan seuroille kunakin vuonna erikseen. Tällä vältetään valmennus- ym. 

resurssien päällekkäisyydet ja vähät seuraresurssit tulevat tehokkaasti hyödynnetyiksi. Joukkueiden 

sijoittelun eri seurojen välillä suunnittelee seurojen yhteistyöryhmä. Suunnittelussa tulee huomioida ja 

nimetä kunkin joukkueen tarvitsemat avainhenkilöt, so. vastuuvalmentaja ja joukkueenjohtaja. 

Yhteistyöseurojen neuvottelukunta päättää sijoittelusta em. ehdotuksen perusteella.  

Periaatteena on, että kukin seura tukeutuu kasvatuksessa omaan toiminta-alueeseensa ja pyrkii 

hankkimaan pelaajansa omalta alueeltaan. Yhteistyöllä halutaan turvata seurojen 

toimintamahdollisuudet myös vanhemmissa ikäluokissa.  

 

Yhteistyö käsittää valmennus- ja koulutusyhteistyön eri muodoissaan. Tavoitteena on saada aikaan 

yhteiset urheilutoiminnan ja valmennuksen linjaukset. Urheilutoiminnasta ja sen arvioinnista vastaavat 

seurojen valmennusvastaavat.  



NEUVOTTELUKUNTA  
 

Neuvottelukunnan muodostavat yhteistyöseurojen puheenjohtajat. Neuvottelukunta ohjaa yhteistyön 

toteutumista ja päättää tärkeimmistä vuosittaisista yhteistyömuodoista. Neuvottelukunta valitsee 

vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii kokousten koollekutsujana. Ristiriitatilanteissa 

neuvottelukunta päättää ongelman ratkaisemisesta.  

 

 

YHTEISTYÖRYHMÄ  
 
Käytännön yhteistyössä avainasemassa ovat seurojen valmennusvastaavat. Valmennuksesta vastaavat 

muodostavat yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmä käsittelee tarkemmin urheilullisia 

seurayhteistyömuotoja. Tavoitteena on järjestää säännöllisiä palavereja.  

 

Seurojen valmennusvastaavien yhteistyöryhmä laatii kutakin toimintavuotta varten valmennuksellisen 

toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma toimitetaan seuroille hyvissä ajoin ennen kauden alkua, so. 

erillinen sopimusliite.  

 

Joukkuekartta pyritään luomaan seuraavalle kaudelle syys-lokakuussa. Tuon jälkeen ei ole lupaa 

perustaa enää uusia joukkueita ilman yhteistyöryhmän lupaa.  

 

 

URHEILULLISISTA YHTEISTYÖMUODOISTA  
 
1. Vähintään kerran vuodessa järjestetään yhteiskoulutusta, johon seurojen valmentajat velvoitetaan 

tulemaan. Yhteiskoulutuksien järjestäjinä toimivat valmennusvastaavat.  
 

2. Pelaajilla on mahdollisuus osallistua toisten seurojen harjoituksiin valmentajien ja 
valmennusvastaavien valitsemien pelaajien osalta.  

3. Luodaan yhteistyössä henkilökohtaisia pelaajapolkuja lahjakkaille pelaajille. Näissä keskusteluissa 

ovat mukana seurojen valmennusvastaavat, pelaaja sekä pelaajan vanhemmat. 

  

4. Suorat yhteydenotot eri seuroista pelaajiin ja vanhempiin ovat kiellettyjä. Keskustelut käydään aina 

valmennusvastaavien ja valmentajien välillä ennen pelaajakontaktia. Avoimia Try Out –tilaisuuksia ei 

järjestetä C – ja sitä nuoremmissa ikäluokissa.  

 

5. Pelaajasiirrot käsitellään seurojen valmennusvastaavien kesken. Ratkaisuissa kuullaan joukkueiden 

valmentajia ja otetaan huomioon asiaan vaikuttavat eri tekijät.  

 

6. Mikäli jollakin joukkueella on "ylitarjontaa" pelaajista, joukkueen valmentaja tarjoaa ja ohjaa 

aktiivisesti pelaajia toisten yhteistyöseurojen käyttöön.  

 

 

 

 

Oulussa  4.11 2017 

 

 

Tätä sopimusta on tehty kuusi saman sisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijapuolille. 

 

 



 

 

  

Jari Viitasalo        Juha-Matti Ranta Anu Silfverhuth 

Oulun Lippo Juniorit ry   Kempeleen Kiri ry Oulunsalon Vasama ry 

 

 

 

 

 

 

Päivi Hannuniemi  Riitta Suorsa  Sanna Salmi 

Tyrnävän Tempaus ry  Kiimingin Urheilijat ry Muhoksen Pallo-Salamat ry 
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