
 

Ohjaajien Toimintalinja 

 
 

1. Tavoitteet 

 

Forssan Naisvoimistelijoiden tavoitteena on tarjota lapsille, nuorille sekä 

aikuisille monipuolista liikuntaa erilaisissa ryhmissä. Tuntien tulee olla 

ryhmälle sopivia, mielenkiintoisia ja liikuntaan innostavia. Toivomme 

että saamme kaikki lapsesta lähtien nauttimaan liikunnan riemusta niin, 

että se säilyy mukana läpi koko elämän. 

 

 

2. Ohjaajien velvollisuudet 

 

Ohjaaja laatii ryhmänsä kanssa ryhmän yhteiset pelisäännöt. Niiden 

tulee olla ryhmän ikään ja taitotasoon sopivat. Pelisäännöt toimitetaan 

myös harrastekoordinaattorille. 

 

Ohjaaja tekee ryhmälleen kausisuunnitelman, jonka esittää myös 

harrastekoordinaattorille. 

 

Ohjaaja saapuu harjoituksiin ajoissa. Harjoitusten päätyttyä ohjaaja 

huolehtii, että jokainen on lähtenyt turvallisesti kotiin. Hän myös 

tarkistaa, että harjoitustilat jäävät siistiksi oman vuoron jälkeen. 

 

Ohjaaja on velvollinen tiedottamaan ryhmänsä vanhempia/harrastajia 

kaikista ryhmään liittyvistä asioista ajoissa. mm. harjoitus aikojen 

muutoksista tai peruuntumisista. + Näytökset, kenraalit yms. 

 

Ohjaaja toimii esimerkkinä ja esikuvana kaikille nuorille voimistelijoille. 

Hänen tulee muistaa noudattaa hyviä käytöstapoja harjoituksissa ja 

niiden ulkopuolella. Kannustaa kaikkia omassa ryhmässä olevia 

tasapuolisesti harjoitusten aikana. Hän myös opettaa voimistelijoita 

käyttäytymään asiaan kuuluvasti sekä kannustamaan kaikkia muitakin 

seuran ryhmiä ja voimistelijoita seuran näytöksissä. 

 



 

Mikäli ohjaaja ei pääse pitämään harjoituksia, hän 

on velvollinen itse hankkimaan sijaisen tunnille. 

 

 

3. Ongelma tilanteet 

 

Ensisijaisesti ongelmatilanteet pyritään hoitamaan itse keskustelemalla 

ja selvittämällä. Mikäli ongelma ei näin selviä, otetaan yhteyttä 

harrastekoordinaattoriin, tai siihen johtokunnan jäseneen jonka 

vastuualueeseen ongelma kuuluu. Johtokunnan jäsenten vastuualueet 

löytyvät seuran nettisivuilta. 

 

4. Tuntikorvaus 

 

Valmennustunneista saa sopimuksen mukaisen korvauksen. Ryhmät 

ovat erilaisia, ja sen takia jokaisen ryhmän kohdalla on mietitty erikseen 

montako ohjaajaa ryhmä tarvitsee. 

 

Palkka sisältää tuntien ohjauksen lisäksi suunnitelutyön 

(kausisuunnitelmat, tuntien suunnittelu, esitysten suunnittelu jne.) Sekä 

käytännön järjestelyihin kuluvan ajan. 

 

Palkat maksetaan kaksi kertaa vuodessa, touko- ja joulukuussa. 

Tuntilistat toimitetaan harrastekoordinaattorille annettuun päivään 

mennessä, joko sähköpostilla tai paperisena. Myös voimassa oleva 

verokortti tulee toimittaa tuntilistojen yhteydessä keväällä. Mikäli haet 

verokortin pois tilitoimistosta, tai siihen tulee muutoksia, pitää se 

toimittaa palkan maksua varten myös syksyllä. 

 

 

5. Salivuorot 

 

Keväällä harrastekoordinaattori ottaa yhteyttä ohjaajiin, selvittää 

jatkaako ryhmä syksyllä, ja pyytää toiveita syksyn salivuoroista. Vuorot 

jaetaan seuralle myönnettyjen salivuorojen puitteissa. Johtokunta 

vahvistaa salivuorot. 

 


