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ETELÄ-SAVON URHEILUAKATEMIA VALMENNUKSEN TOTEUTUSTA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS
1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET
Etelä-Savon Liikunta Ry / Etelä-Savon Urheiluakatemia Mikkeli
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Yhteyshenkilö: koordinaattori, Kimmo Liukkonen
kimmo.liukkonen@esliikunta.fi, 044 341 0055
Mikkelin kaupunki/Sivistystoimi
Maaherrankatu 9 – 11
50100 Mikkeli
Yhdyshenkilö: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
virpi.siekkinen@mikkeli.fi, 044 794 3000
Etelä-Savon Urheiluakatemia (hallinnoiva organisaatio Etelä-Savon Liikunta Ry) ja Mikkelin
kaupunki sopivat tällä kahdenkeskisellä sopimuksella Etelä-Savon Urheiluakatemian Mikkelin
toiminnan tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä 1.1.2021 alkaen seuraavaa:
2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
Etelä-Savon Urheiluakatemian ja Mikkelin kaupungin tavoitteena on tällä puitesopimuksella
edistää koulunkäynnin ja koulutuksen sekä urheiluvalmennuksen yhteistyötä.
3 SOPIMUSOSAPUOLTEN TEHTÄVÄT
Tällä sopimuksella,
Mikkelin kaupunki (lukio, yläkoulut ja liikuntapalvelut) sitoutuu:
-

tukemaan urheilijaa koulunkäynnin-, opiskelun- ja urheilu-uran yhdistämisessä

-

kehittämään Etelä-Savon Urheiluakatemian Mikkelin toimintaa pitkäjänteisesti
yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta Ry:n / Etelä-Savon urheiluakatemian Mikkelin
kanssa.

-

tarjoamaan akatemian harjoitusryhmien tarvitsemat kaupungin omat liikuntatilat ja paikat urheiluakatemian ja akatemiaurheilijoiden käyttöön vuosittain sovittuina
aikoina veloituksetta tai yhteisesti sovitulla summalla muiden käyttäjien vuorotarpeet
huomioiden
o
o
o
o
o
o
o

Rantakeitaan uimahalli
Naisvuoren uimahalli
Kaupungin koulujen liikuntasalit ja ulkotilat
Kalevankankaan jäähallit ja jalkapallohalli
Kaupungin kuntosali Raviradantiellä
Saimaa Stadiumi
Hänninhaudan kenttä
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o Urpolan tekonurmi
-

maksamaan lukuvuosilta lukuvuosimaksua. joka määräytyy seuraavasti:
-

Perusasteen urheilijat 5.000 €/lukuvuosi
Toisen asteen urheilijat 13.000 €/lukuvuosi
Liikuntapalvelut 2.000 €/lukuvuosi

Etelä-Savon Liikunta Ry / Etelä-Savon urheiluakatemia Mikkeli sitoutuu:

-

valitsemaan akatemiaurheilijat akatemiavalmennukseen Etelä-Savon urheiluakatemia
Mikkelin laatimien kriteerien mukaisesti
Järjestämään akatemian aamuvalmennuksen kahtena aamuna viikossa (ti ja to), sekä
maanantaina iltapäivällä
Järjestämään urheilijalle asiantuntijatoimintaa mm. fysiovalmennusta

-

Lukuvuoden 2020-2021 akatemialajit valmentajien määrät

-

-

Jääkiekko / 5 valmentajaa
Jalkapallo / 3 valmentaja
Salibandy / yksi valmentaja
Jääpallo / yksi valmentaja
Lentopallo / yksi valmentaja
Uinti / yksi valmentaja
Taitoluistelu / yksi valmentaja
Voimistelu / yksi valmentaja
Ominaisuusvalmennus / yksi valmentaja
7. luokkalaisten yleisvalmennus / yksi valmentaja / yläkoulu (Lyseo ja
Kalevankangas)

Mikkelin lukiossa tai yläluokilla opiskeleva urheilija sitoutuu:
-

maksamaan akatemian urheilijamaksun lukuvuodesta
o 180 € lajivalmennuksessa olevat urheilijat
o 90 € 7. lk yleistaitovalmennuksessa olevat urheilijat
Mikäli aamuvalmennus on yläkoulu iässä olevalle urheilijalle
opetussuunnitelman mukaista työaikaa, passimaksua ei urheilijalta peritä.

-

osoittamaan motivoituneisuutta harjoitteluun ja osallistumaan akatemiavalmentajan
johdolla tapahtuviin aamuharjoituksiin, toistuvista luvattomista poissaoloista voi
seurata akatemiasta erottaminen.

-

antamaan luvan lähettää omaan sähköpostiinsa ja/tai puhelimeensa akatemian
tiedotteita.
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Mikkelin kaupungilla (lukio ja yläkoulut) on oikeus:
-

käyttämään Etelä-Savon Urheiluakatemian nimeä ja tunnuksia omassa
markkinoinnissaan ja suhdetoimintatyössään

-

saamaan haluamansa tunnuksen tai lyhyen informaation urheiluakatemian
julkaisuihin ja nettisivuille

-

Muista mahdollisista yhteistyömuodoista sopijapuolten välillä sovitaan erikseen.

Mikkelin lukiossa tai yläluokilla opiskelevalla urheilijalla on oikeus:
-

Akatemiapassin maksettuaan käyttää valmennus- ja valmennuksen asiantuntija
palveluita lunastamansa akatemiapassin mukaisesti Mikkelissä

4 YHTEISTYÖ MUIDEN YHTEISÖJEN KANSSA
Tämä puitesopimus ei estä osapuolia tekemästä yhteistyötä muiden yritysten tai
organisaatioiden kanssa.
5 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Muutos tulee voimaan, kun se
on osapuolten toimesta allekirjoitettu.
Tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön aikana laadittavat muistiot, pöytäkirjat tai muu
projekteihin liittyvä materiaali tulee osaksi tätä sopimusta vain, mikäli siitä on erikseen
kirjallisesti sovittu.
6 SALASSAPITO
Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään salassa tämän yhteistyön yhteydessä saamiansa
liike- ja ammattisalaisuudet.
7 YHTEISTYÖN NÄKYMINEN
Yhteistyöhön liittyvissä Etelä-Savon Urheiluakatemian viestintämateriaaleissa esitetään
Mikkelin lukio sekä mahdolliset yläkoulut yhteistyökumppanina seuraavasti:
*
*

Mikkelin lukio logo tai yläkoulun logo
Tekstinä: Mikkelin lukio tai yläkoulu tekstinä

Mikkelin kaupunki / lukio sekä yläkoulu voi esittää eri asiakastilaisuuksissaan Etelä-Savon
Urheiluakatemian kanssa sovitun yhteistyön esimerkkinä koulutuksen ja
urheiluvalmennuksen yhteistyöstä.
8 SOPIMUKSEN SIIRTO
Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman kaikkien osapuolten
kirjallista ennalta antamaa suostumusta.
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9 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JAVOIMASSAOLO
Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Sopimus on voimassa 31.12.2021 saakka.
10 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimuksen mukainen yhteistyö päättyväksi (3) kolmen
kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
11 PAIKKA, AIKA JA ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) kullekin
sopijapuolelle.

Etelä-Savon Liikunta Ry /
Etelä-Savon Urheiluakatemia Mikkeli

Mikkelin kaupunki

_______________ ___/___
Paikka ja aika

_________________ ___/____
Paikka ja aika

_______________________________
Mari Makkonen
aluejohtaja

________________________________
Virpi Siekkinen
Sivistysjohtaja
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