SVS-valmentajien ja baletinopettajien palkkataulukko €/tunti
Tasot määräytyvät koulutusasteen, kokemuksen sekä työnäyttöjen/tulostason mukaan
TASO

Startti

Apuohjaaja

Valmennusryhmien
valmentajat
Baletin-opettajat

1

Suomen Voimisteluliiton aloituskurssit /
tanssijan peruskoulutus

2
Liiton valmentajakoulutuksen I-taso
suoritettu*
kokemuslisä/
tanssija

3

4

5

Liiton II-taso suoritettu

Liiton III-taso/
ulkomaan koulutus/
seuran oma koulutus,
muu vastaava koulutus

IV taso koulutus,
UEG-/FIG-lisä,
kokemus- ja tuloskorotus

kokemus-/tuloslisä/
tanssin opettaja

kokemus-/tuloslisä/
tanssin opettaja

kokemus/tuloslisä/
tanssin opettaja

TTL:n tai ulkomaan
balettikoulutus

6
Suomen VAT/
kokemus- ja tuloskorotus/UEG-/
FIG-lisä

8€

10 €

12 €

15 €

20 €

23,5-25 €

30-35 €

15 €

20 €

23,50 €

25 €

30 €

40 €

50 €

*Voimisteluliiton I-taso sisältää seuraavat kurssit (vähintään 40h): VOIMISTELUOHJAAJAN STARTTI ( 8 h), VOIMISTELUKOULU
(16 h), LAJITAIDON PERUSKOULUTUS (22h), VALMENNUKSEN SUUNNITTELUN JA SEURANNAN PERUSTEET VERKKOKOULUTUS (10 h)

Tuomarikoulutuksen tuoma lisä valmentajan tuntipalkkaan €/tunti
Tuomarikoulutus
Lisä valmentajapalkkaan

Starttikurssi
1 osa-alue

Starttikurssit (D+E)

II-taso

I-taso

Brevet-taso

0,5 €/h

1 €/h

1,5 €/h

2 €/h

2,5 €/h

Vastuuvalmentajan suunnittelulisä, vanhempainvartit, toimistotyöt
Ryhmä

Suunnittelutunnit
oma tuntipalkka

Vanhempainvarti
t
oma tuntipalkka

Toimistotyöt
0 €/h

Edustusryhmä
Nuoret

4 h/kk

0,25 h/perhe/1-2
kertaa vuodessa

Prenuoret
Lapset
Minit
Esivalmennus
Harrastevalmennus

2 h/kk

1 h/kk
laskujen seuranta
(lisätunnit erikseen
sovitusti)

0,5-1,0 h/ryhmä/12 kertaa vuodessa

Palkat maksetaan kuukauden viimeinen päivä mennessä täytettyjen sähköisten tuntilistojen perusteella seuraavan kuukauden 10. päivä mennessä.
Sunnuntaityö korvataan, lomapalkat maksetaan heinä- elokuussa.
Tuntilistaan tulee merkitä treenin arvioidun kävijämäärän mukaan osallistujien määrä.
Jos harjoituksen kävijämäärä on 8 voimistelijaa tai yli = täysi tuntipalkka
Jos harjoituksessa on alle 8 voimistelijaa = vajaa tuntipalkka
Jos treeniryhmässä on kaksi valmentajaa ja yli 8 voimistelijaa, molemmat valmentajat saavat täyden tuntipalkan.
Jos 8 tai alle voimistelijaa-> vajaa tuntipalkka molemmille.
Valmennusryhmien/ikäluokkien minimikoko rekisterissä on kahdeksan voimistelijaa, tavoitekoko on 10-12 voimistelijaa.

Matkustamisesta aiheutuneiden kulujen korvaukset valmentajille:
Harjoituksiin kulkemisesta korvataan AB matkalippu (harjoituksia 4 kertaa viikossa tai enemmän) tai osa siitä >>>
(jos valmennuksia 3 kertaa viikossa, seura korvaa 40% matkalipun hinnasta).
Matkalipun kuitti liitetään Procountorissa omilla tunnuksilla tehtävään kululaskuun.
Autolla kulkevat voivat kirjoittaa kilometrikorvauksina matkalipun enimmäismäärää vastaavan matkalaskun Procountoriin.
PROCOUNTOR-tunnukset sekä opastus: lähetä viesti seuran toimistoon.
Kilpailuihin ja leireille kulkemisesta korvataan aiheutuneet matkakulut.
Yritetään ensisijaisesti saada kyyti järjestymään muiden tapahtumaan kulkevien kanssa kulujen minimoimiseksi.
Matkaliput tehdään liitteineen Procountoriin, km-korvaukset tehdään matkalaskuina Procountoriin sisältäen kyydissä matkustaneiden nimet.
Samaan matkalaskuun kirjataan mahdollisimman moni laskutettava tapahtuma kauden aikana Procountorin kulujen minimoimiseksi.
Yli 6 kk vanhoja laskuja tai ilman liitteitä lähetettyjä matka- tai kululaskuja ei hyväksytä.

Koulutusten korvaaminen:
Seura kannustaa ohjaajiaan ja valmentajiaan kouluttautumaan ja maksaa (etukäteen sovitut) kurssimaksut valmentajien puolesta.
Seuran maksaessa koulutuksen hinnan valmentaja sitoutuu valmentamaan seurassa vuoden ajan koulutuksen ajankohdasta alkaen.
Kalliimpien korkeamman tason koulutusten osalta valmentaja sitoutuu vähintään 2 vuodeksi. Muussa tapauksessa valmentaja suorittaa
koulutuksen hinnan seuralle takaisin/koulutuksen hinta vähennetään loppupalkasta.

