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Matkustaminen omalla autolla sopimuksen mukaan ja pyritään kulkemaan
kimppakyydeillä= useampi valmentaja/tuomari samalla kyydillä. Kilometrikorvaus ajetuista
kilometreistä 0,46 € / km, lisämatkustajista ei tule lisäkorvausta. Jos menet omalla autolla
siitä, on sovittava erikseen Pirkon kanssa. Aina tavoitteena, että useampi
valmentaja/tuomari kulkee yhdessä samalla autolla. Yksi autolla liikkumista pitää yrittää
välttää.
Junalla/bussilla liikkuessa, liput matkoille ostaa ennakkoon Pirkko. Jos ostat junaliput itse,
junalipusta tulee lähettää kuva Pirkolle ja lisätä tiedot matkalaskulomakkeelle.
Palkkiot tuntityöntekijöille maksetaan kisojen valmennustuntien perusteella.
Kisavalmennus alkaa siitä, kun voimistelijat on pyydetty kisapaikalle alkuveryttelyä varten.
Esim. luokan alkuveryttely alkaa klo 14.45 ja olet sopinut voimistelijoiden kanssa, että
kisapaikalla oltava klo 14.30, työtunnit alkavat klo 14.30. Valmennus päättyy
palkintojenjaon päätyttyä. Jos joudut lähtemään kisapaikalta aiemmin, valmennus päättyy
tietysti siihen.
Palkkiot tuntityöntekijöiden tuomaroinneista maksetaan tuntipalkkoina tuomaripalaverin
alusta kisan/luokan päättymiseen.
Kisoista maksetaan tuomareille ja valmentajille lisäksi päivärahaa (sisältää matkustusajan=
lähtö kotoa ja paluu kotiin) 6–10 h maksetaan puolipäiväraha 20 € ja yli 10 h kokopäiväraha
45 €. Jos seura/järjestävä seura tarjoaa kaksi ateriaa yli 10 h ajalla maksetaan puolet
kokopäivärahasta 22,50 € tai yhden aterian 6–10 h ajalla, maksetaan puolet
puolipäivärahasta 10 €. Kisat, jotka ovat alle 15 km säteellä kotipaikasta tai Veskulasta
päivärahoja ei makseta. Maksetaan vain tuntipalkka ja tarvittaessa kilometrikorvaukset.
Oman seuran järjestämistä kilpailuista ei makseta päivärahoja. Maksetaan työtunneista
tuntityöntekijöille kilpailuissa.
Kokopäiväisten kisoista aiheutuvat ylityöt (ylityöt tulee näkyä kuukauden tuntiraportista,
jos ei toimita kuukausiraportteja ylitöitä ei korvata) pyritään korvaamaan vapaina. Ylitöistä
maksetaan ylityökorvaukset, jos vapaita ei pystytä järjestämään.
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Palkkiot tuntityöntekijöille leireistä: Leireistä maksetaan leirin valmennustunnit.
Kokopäiväleireillä, joilla yövytään, maksetaan vähintään 8 h / päivä vaikka
valmennustunteja olisi vähemmän. Poikkeuksista tulee sopia ennakkoon Pirkon kanssa.
Päiväleireiltä maksetaan valmennustunnit.
Päivärahat leireistä, jos leirillä on kaksi lämmintä ateriaa (lounas ja päivällinen) maksetaan
puolet kokopäivärahasta 22,50 €/ päivä. Jos vain yksi lämmin ateria tai ei aterioita,
maksetaan kokopäiväraha 45 €/päivä. 6–10 h päivältä, jos tarjotaan yksi lämmin ateria,
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maksetaan puolet puolipäivärahasta eli 10 €/päivä. Jos ei aterioita maksetaan
puolipäiväraha 20 €/puolipäivä.
Omalla salilla pidettävistä leireistä ei makseta päivärahoja vain valmennustunneista.
Jos toimit Voimisteluliiton tehtävissä leireillä ja saat palkkaa, päivärahoja tai matkakuluja
Voimisteluliitolta, seura ei maksa päällekkäisiä korvauksia. Jos olet osan leiristä vastuussa
yksin seuran voimistelijoista, sinun tulee sopia muista käytännöistä ennakkoon.

