
      

 

 
 
CHEERLEADERSIIRTOJEN EETTISET OHJEET 
 
Perusperiaate: 

Emme estä sopimuksettoman, velvoitteensa täyttäneen urheilijan omaehtoista halua vaihtaa toiseen seuraan. Nämä 
ohjeet koskevat junioritason tai alle urheilijasiirtoja. 

 

URHEILIJAN / VANHEMMAN ALOITTEESTA  
 

Uusi seura: 
 

1. Kehoitamme urheilijaa informoimaan välittömästi uutta valmentajaansa siirrosta. 

2. Valmentaja ilmoittaa siirrosta seuran sisäisten ohjeiden mukaisesti siirroista vastaavalle seuratoimijalle. 

3. Seuratoimija täyttää seurasiirtolomakkeen. Huomaattehan että seurasiirtolomakkeeseen tarvitaan urheilijan 

sekä alaikäisen urheilijan huoltajan allekirjoitukset. 

4. Seuratoimija lähettää täytetyn ja allekirjoitetun seurasiirtolomakkeen, sekä todistuksen kirjausmaksun 

suorittamisesta sähköisesti (skannattuna) liittoon. 

5. Liittohallituksen valtuuttama henkilö toimittaa seurasiirtolomakkeen hyväksyttäväksi vanhalle seuralle 

seurasiirtomääräysten määrittelemien aikarajojen puitteissa. 

6. Liittohallituksen valtuuttama henkilö vahvistaa uudelle seuralle siirron hyväksytyksi tai ilmoittaa siirron 

eväämisestä. Mikäli vanha seura evää siirtopyynnön, käsitellään eväämispyyntö seurasiirtomääräysten 

määrittelemällä tavalla. 

7. Mikäli seurasiirto hyväksytään vanhan seuran toimesta, liittohallituksen valtuuttama henkilö vahvistaa 

kirjallisesti siirron sekä uuteen että vanhaan seuraan. 

8. Urheilijan edustusoikeus uudessa seurassa alkaa heti kirjallisesti ilmoitetusta siirron hyväksymispäivästä. 

 

Vanha seura: 

 
Yhdessä urheilijan, (urheilijan huoltajan) ja vanhan seuran edustajan kanssa pyrimme varmistamaan sen, että siirto 

edesauttaa urheilijan kehittymistä ja minimoimme siirron aiheuttamia ongelmia. 

 
1. Kehoitamme urheilijaa informoimaan välittömästi valmentajaansa siirrosta. 

2. Liittohallituksen valtuuttama henkilö lähettää seuran seurasiirroista vastaavalle seuratoimijalle uuden seuran 

toimittamat ja esitäyttämät seurasiirtolomakkeet. 

3. Seuratoimija tarkistaa, että urheilija on hoitanut omat velvoitteensa vanhaa seuraa kohtaan kunnollisesti ja 

urheilija on sopimukseton, eli vapaa siirtymään uuteen seuraan.  

4. Mikäli seurasiirto hyväksytään, täyttää seuratoimija seurasiirtolomakkeen vanhan seuran tietojen osalta, ja 

toimittaa sen sähköisesti (skannattuna) liittoon. 

5. Mikäli seurasiirto evätään vanhan seuran toimesta, tulee seurasiirtolomakkeesta löytyä perustelut seurasiirron 

eväämiselle. Tässäkin tapauksessa tulee seurasiirtolomake toimittaa allekirjoitettuna sähköisesti liittoon. 

6. Liittohallituksen valtuuttama henkilö vahvistaa uudelle seuralle siirron hyväksytyksi tai ilmoittaa siirron 

eväämisestä. Mikäli vanha seura evää siirtopyynnön, käsitellään eväämispyyntö seurasiirtomääräysten 

määrittelemällä tavalla. 

7. Mikäli seurasiirto hyväksytään vanhan seuran toimesta, liittohallituksen valtuuttama henkilö vahvistaa 

kirjallisesti siirron sekä uuteen että vanhaan seuraan. 

8. Tarvittaessa vanha seura toimittaa urheilijan aikaisempaan kehitykseen liittyvät informaatiot uudelle seuralle 

kaikkien osapuolten yhteisellä suostumuksella. 



JOUKKUEEN SIIRTYMINEN 

 
1. Seurajohdon väliset keskustelut ennen siirtymistä: seurat sopivat keskenään käytännön järjestelyistä. 

2. Urheilijoiden vanhempien keskustelu: miten siirto vaikuttaa urheilijoiden matkustamiseen harjoituksiin, 

opiskeluun. 

3. Uuden joukkueen esittely vanhemmille ja urheilijoille: esitellään uuden seuran toimintatavat. 

4. Seurajohto: vanhan ja uuden seuran johto sopivat keskenään ja toimittavat sopimuksesta kopion liittoon. 

5. Liittohallituksen valtuuttama henkilö tekee joukkueen urheilijoiden edustusoikeuksien siirron ryhmäsiirtona 

uuteen seuraan. Ryhmäsiirron kirjausmaksu määräytyy joukkueen tason mukaisesti. 

 


