
 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY – VALMENNUSSÄÄNTÖ 

 PÄIVITETTY 26.9.2022 

 § 1  Jokaisen jäsenen tulee rekisteröityä Myclub-jäsenrekisteriin.  Valmennusryhmään ilmoi�audutaan 
 kausi�ain joukkueen valmentajan ohjeiden mukaises�. 

 § 2  Ilmoi�autuminen on voimassa ja sitova, kunnes  se ir�sanotaan. Voimistelijan tai alle 18-vuo�aan 
 voimistelijan lope�aessa huoltajan on ilmoite�ava lope�amisesta kirjallises� vastuuvalmentajalle, 
 toimistolle ja valmennusvastaavalle. 

 § 3  Voimistelija sitoutuu kauden alussa sovi�uun  joukkueen aikatauluun ja pelisääntöihin. Kilpailukaudella 
 ja ennen esiintymisiä urheilijan on osallistu�ava säännöllises� joukkueen harjoituksiin. Valmentaja 
 määri�elee kunkin kilpailun kokoonpanon parhaaksi katsomallaan tavalla. 

 § 4  Ilmoi�autuessasi valmennusryhmään hyväksyt, e�ä  valmennusryhmissä voimistelevien valokuvia, 
 videokuvaa tms. materiaalia harjoituksista ja näytöksistä julkaistaan seuran ne�sivuilla ja sosiaalisen 
 median kanavissa. 

 § 5  Valmennusvastaava ja joukkueiden valmentajat huoleh�vat  toimintaan lii�yvien asioiden 
 �edo�amisesta ja informaa�on väli�ämisestä vanhemmille. Tiedotuskanavat ovat myClub, sähköpos� ja 
 WhatsApp. Jokaisella valmennusryhmällä on oma WhatsApp-ryhmä. 

 § 6  Yhteys�etojen muu�uessa voimistelija tai hänen  huoltajansa päivi�ää �edot myClub-jäsenrekisteriin 
 mahdollisimman pikaises�. Välitäthän muu�uneet yhteys�edot myös vastuuvalmentajalle. 

 § 7  Valmennusmaksu laskutetaan kuukausi�ain. Kuukausimaksu  erääntyy kunkin kuukauden 15. päivä. Jos 
 maksut ovat myöhässä yhden kuukauden eräpäivästä, eikä huomautuksista huolima�a maksua ole hoide�u, 
 voimistelijalle asetetaan osallistumiskielto. Viivästyneet maksut siirtyvät automaa�ses� Visma Financial 
 Solu�ons Oy:n hoide�avaksi. Tarvi�aessa teemme maksusuunnitelmia, joten otathan yhtey�ä ennen 
 laskujen erääntymistä  toimisto@voimistelijat.com  ja  sovitaan maksujärjestelyistä. Laskut ovat 
 perintäkelpoisia. 

 § 8  Toimintamaksu laskutetaan 2-4 kertaa vuoden aikana.  Toimintamaksut erääntyvät 1.10., 1.12., 1.3., 1.5. 

 § 9  Sairauspoissaoloista tulee ilmoi�aa myClubiin  syyn kera,  ei  WhatsAppiin. Satunnaiset poissaolot 
 harjoituksista eivät ole korva�avissa. Valmennusryhmissä joukkueen lukujärjestykseen ja aikatauluihin tulee 
 sitoutua. Ylimääräisiä (eli muita kuin sairastumisesta johtuvia) poissaoloja tulee väl�ää ja esim. lomamatkat 
 on hyvä sovi�aa valmentajien ilmoi�amiin loma-aikoihin. Muista kuin poissaoloista tulee keskustella 
 etukäteen valmentajien kanssa. 
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 § 10  Yli kolmen viikon sairauden aiheu�amasta poissaolosta ei peritä kausimaksua kahden viikon 
 omavastuuajan jälkeiseltä ajalta. Yksi omavastuu ka�aa uusiutuvasta vammasta seuraavan sairasloman 
 kauden aikana. 

 § 11  Maksuvapautuksen saamiseksi tulee voimistelijan  tai huoltajan toimi�aa lääkärin kirjoi�ama todistus, 
 josta selviää harjoi�elukiellon alkamis- ja loppumispäivä. Todistus on toimite�ava toimistolle (suoraan tai 
 valmentajan kau�a suljetussa kirjekuoressa). Toimistolta otetaan yhtey�ä voimistelijan vanhempiin ja 
 sovitaan käytännöistä. 

 § 12  Maksuvapautusta ei myönnetä osi�aisesta harjoi�elukiellosta (esim. murtunut sormi). Näissä 
 �lanteissa voimistelijalle järjestetään kevenne�yä ja yksilöityä harjoi�elua. 

 § 13  Kuukausimaksu ensimmäiseltä sairaspoissaolokuukaudelta  lasketaan seuraavas�: (kuukaudessa 
 käytämme 30 päivää): kuukausimaksu-(kuukausimaksu*(sairaslomapäivät – omavastuu) / kuukauden päivät) 

 § 14  Voimistelijan lope�aessa voimistelun kesken  syys- tai kevätkauden on hänellä kahden kuukauden 
 ir�sanomisaika, jonka ajalta tulee maksaa valmennus- ja toimintamaksut. Ir�sanomisaika alkaa sen 
 kuukauden viimeisenä päivänä, kun ir�sanominen on ilmoite�u. 

 § 15  Voimistelijalla on mahdollisuus peruu�aa seuraavaan  kauteen osallistumisensa ilmoi�amalla siitä 
 kirjallises� vastuuvalmentajalle  syyskauden osalta  30.6. ja kevätkauden osalta 1.12. mennessä  . 

 § 16  Joukkueiden valmennus�imi keskustelee ja käy  joukkueiden kokoonpanoja ja joukkuejakoja läpi 
 yhdessä valmennusvastaavan kanssa. Tarvi�aessa muutoksia tehdään puolen vuoden välein. 

 § 17  Vanhempien toivotaan sitoutuvan seuran järjestämiin  tapahtumiin talkooapuna. 
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