Raision Jumpparit ry:n palkkio-, matkakulu- ja koulutusperusteet
PALKKIOPERUSTEET (sivu 1/3)
Johtokunta määrittelee aina ennakkoon uuden ohjaajan/valmentajan palkkiotason. Uudet
ohjaajat/valmentajat ovat velvoitettuja toimittamaan johtokunnalle jo ennen kauden alkua
perustietolomakkeen, joka sisältää tiedot ohjaaja-/valmentajakoulutustasosta ja -kokemuksesta.
Raision Jumpparien maksamaan ohjauspalkkioon vaikuttavat ohjaajan / valmentajan koulutustaso,
kokemus ja taidot. Taidot johtokunta määrittelee suositusten ja näyttöjen perusteella. Palkkio
maksetaan kertakohtaisesti / ryhmä – ei tuntikohtaisesti. Peruspalkkio on 5 euroa / kerta, joka
maksetaan ohjaajalle/valmentajalle, jolla ei ole mainittavaa ohjaaja-/valmentajakoulutusta eikä kokemusta. Tämä palkkio maksetaan myös kertakohtaisille apuohjaajille. Uusille apuohjaajille
maksetaan palkkiota toisesta ohjauskaudesta alkaen.
Koulutustasosta maksimikorotus peruspalkkioon on 10e. Palkkionkorotus maksetaan alla olevan
säännön mukaan. Poikkeustapaukset johtokunta päättää erikseen.
* Suomen Voimisteluliiton I-tason koulutus tai vastaava +3e
* Suomen Voimisteluliiton II-tason koulutus tai vastaava + 6e (tuomarikoulutukset huomioidaan)
* Ammattivalmentaja / -ohjaaja (Suomen Voimisteluliiton III-taso tai vastaava tai ylempi) + 10e
* Kokemuksen perusteella maksimikorotus peruspalkkioon on 5e
* Taidoista voi saada korotusta peruspalkkioon maksimissaan 5e
Minimikorvaus ohjaus-/valmennuskerrasta on siis 5 euroa ja maksimikorvaus 25 euroa. Sijaisena
toimimisesta maksetaan lisäksi kiinteä 5 euron korotus / kerta, ja alle viikon hälytyksellä hoidetusta
sijaistamisesta 10 euron lisä / kerta. Sijaistuslisän saamisen edellytyksenä on, että sijaistustarpeesta
on ilmoitettu ja sovittu RaJun seuratouhukkaiden facebook-ryhmässä.
Seura maksaa palkkion lähtökohtaisesti yhdelle ohjaajalle / valmentajalle ja yhdelle apuohjaajalle / valmentajalle / ohjauskerta. Mahdollisista jumppakausikohtaisista poikkeustapauksista (esim. jos
harjoituksissa on kaksi tai useampia päävastuullisia ohjaajia/valmentajia yhtä aikaa paikalla)
johtokunta käsittelee ja päättää erillisten anomusten pohjalta. Valmennusryhmille mahdollisesti
järjestettävistä ylimääräisistä treenikerroista ei makseta valmentajille korvauksia seuraavien
treenimäärien ylittävältä osalta: 1krt / vk, enintään yht. 20 krt / kausi; 2krt / vk, enintään yht. 40 krt /
kausi; 3krt / vk, enintään yht. 60 krt / kausi; 4krt / vk, enintään yht. 80 krt / kausi (jne.) Saman
valmennusryhmän valmentajien tulee toimittaa ohjausilmoitukset ns. samassa nipussa kutakin
valmennusryhmää
koskevista
harjoituskerroista.
Näin
pystytään
tarkistamaan,
että
valmennusryhmien harjoitusmäärät ja niistä maksettavat palkkiot pysyvät em. rajoissa. Kesäkauden
valmennusmaksuista, harjoitusmääristä ja niistä maksettavista palkkioista sovitaan erikseen.
Palkkiot ja matkakulukorvaukset maksetaan kevät- ja kesäkausien osalta syyskuussa ja syyskauden
osalta tammikuussa, eli kaksi kertaa vuodessa, jollei toisin sovita erikseen johtokunnan kanssa.
Palkkion saamisen edellytyksenä on ohjausilmoituksen asianmukainen täyttäminen sekä
perustietolomakkeen päivittäminen ja viimeisimmän verokortin toimittaminen seuralle vuosittain.
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MATKAKORVAUSPERUSTEET (sivu 2/3)
Viikoittaiseen ohjaus- ja valmennustoimintaan kohdistuvat todelliset matkakulut korvataan linjaautoa käyttävien osalta kuitteja vastaan kokonaan. Oman auton käytöstä johtuvat kulut korvataan
vain, jos
1) matka harjoituspaikalle on linja-autoreittien ulkopuolella,
2) linja-auton käyttäminen esim. pakollisten vaihtojen takia tulisi kalliimmaksi,
3) matka on linja-autolla tai pyörällä kuljettavaksi liian pitkä tai hankala,
4) ohjaustoimintaan tarvittavien välineiden kuljetus sitä vaatii.
Huom. Oman auton perustellusta ja hyväksytystä käytöstä maksetaan 0,25e / km. Alaikäisen ohjaajan
vanhemmille ei makseta seuran puolesta matkakorvauksia.
Matkakorvauksia voidaan maksaa ainoastaan johtokunnassa hyväksyttyä anomusta vastaan. Anomus
toimitetaan kauden alussa toiminnanjohtajalle, joka toimittaa sen johtokunnan päätöksentekoon.

Kilpailumatkojen osalta huomioitavaa:
Raision Jumpparit maksaa kisoissa vaadittavien tuomareiden päivärahat (6-10h = 19e, yli 10h = 41e) ja
matkakulut halvimman matkustustavan mukaan. Tuomareiden tulee huolehtia itse
matkajärjestelyistään. Matkakulut maksetaan kuitteja vastaan. Seura maksaa päivärahaa sellaisilta
tuomarointipäiviltä, joihin on pakko mennä, ja joista liitto tai järjestävä seura ei maksa päivärahaa.
Oman auton käytöstä maksetaan 0,25e / km ja yöpymiskuluja korvataan ainoastaan, jos näistä
asioista on tehty ennakkopäätökset johtokunnassa. Seura ei pääsääntöisesti osallistu valmentajien
kilpailu-, esiintymis- tai leirimatkojen matka- ja majoituskulujen kustantamiseen, vaan niiden osalta
käytäntönä on ollut, että kilpaileva ryhmä / joukkue kustantaa yhteisvastuullisesti yhden valmentajan
matka- ja majoituskulut. Valmentajille seura maksaa yhdelle valmentajalle yhden kerran
ohjauspalkkion / kilpailupäivä / jokaista alkavaa 10 jumpparia kohti. Seuran edustusmatkoihin tai
arvokisoihin liittyvistä kulukorvauksista johtokunta päättää tapauskohtaisesti anomuksia vastaan.
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KOULUTUSPERUSTEET JA MUUT EDUT (sivu 3/3)
Raision Jumpparit tarjoaa kaikille ohjaajilleen Suomen Voimisteluliiton voimisteluohjaajan Startti-koulutuksen
(8h). Seura pyrkii järjestämään ko. koulutuksen kaikille uusille ohjaajille vuosittain syyskauden alussa. Muissa
tapauksissa seura korvaa em. koulutukset Länsi- tai Etelä-Suomen alueella järjestettyihin koulutuksiin. Kaikista
muista I-tason tutkintoon tähtäävistä koulutuksista seura korvaa 70% kustannuksista. Kaikista 1-tason
tutkintoon tähtäävistä koulutuksista seura korvaa matkakulut halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan
(enintään 35euroa / koulutus).
Muista ohjaaja- ja valmentajakoulutuksista voi tehdä kirjallisen anomuksen seuran johtokunnalle. Johtokunta
päättää koulutusten korvauksista tapauskohtaisesti tilanne- ja tarvenäkökohdat huomioiden. Lähtökohtaisesti
seuratouhukkaille kustannetaan enintään yksi koulutus kaudessa.
Tuomarien koulutuskustannukset seura korvaa tarpeen mukaan kokonaan. Tuomarikoulutusten muut kulut
(matkat, majoitus) korvataan johtokunnan erillisellä päätöksellä. Koulutukseen osallistuvan on toimitettava
hyvissä ajoin vapaamuotoinen hakemus päätettäväksi seuran johtokunnan kokoukseen sekä myöhemmin kuitit
sovituista kustannuksista.
Johtokunnalle on toimitettava hakemus jokaisesta koulutuksesta, myös em. kokonaan korvattavista
koulutuksista, käsiteltäväksi ja päätettäväksi ennen koulutukseen osallistumista.
Raision Jumppareissa ohjaajan koulutustaso vaikuttaa ohjauspalkkion suuruuteen. Käytyään koulutuksessa
ohjaajan vastuulla on ilmoittaa koulutustasonsa muutokset päivitetyllä perustietolomakkeella seuran
toiminnanjohtajalle. Näin koulutukset voidaan huomioida myös ohjauspalkkioissa.
Ohjaajien ja valmentajien sitoumus:
Seuran kustannuksella koulutetut ohjaajat ja valmentajat ovat velvoitettuja toimimaan seurassa aktiivisesti
kahden vuoden ajan koulutusajankohdasta eteenpäin laskien. Muutto paikkakunnalta tai vastaava syy
voidaan kuitenkin hyväksyä perusteluksi aiempaan toiminnan lopettamiseen. Jos hyväksyttävää syytä
lopettamiselle ei ole, ohjaaja / valmentaja joutuu korvaamaan seuralle maksetuista koulutuksista 25–50%
takaisin. Takaisinmaksun määrä riippuu ohjausajasta ja maksetuista koulutuksista. Myös nämä asiat käsitellään
ja päätetään aina tapauskohtaisesti seuran johtokunnan kokouksissa.
SEURATOUHUKKAIDEN MUUT SEURAN SISÄISET EDUT:








Seuratouhukkaat saavat käydä vapaasti ja veloituksetta kaikilla RaJun perus- ja ryhmäliikuntatunneilla.
Valmennusryhmiin kuuluvat seuratouhukkaat maksavat jäsenmaksun ja puolet valmennusmaksuista.
Kiltalaiset saavat käydä ryhmäliikuntatunneilla rajoituksetta 65euron kausimaksulla (sis. jäsenmaksun).
Kesäjumppiin kiltalaiset saavat osallistua puoleen hintaan.
Ohjaajan / valmentajan oma lapsi saa käydä ohjaajan / valmentajan tunnilla pelkällä jäsenmaksulla.
Muista tunneista seuratouhukkaiden lähiperheenjäsenet (lapset ja puolisot) maksavat vain
jäsenmaksun ja puolet kausimaksusta.
Johtokunnan jäsenille maksetaan 20 euron kokouspalkkio niistä kokouksista, joissa on ollut läsnä.
Kokouspalkkiot maksetaan keskitetysti vuoden lopussa.
Näytöksistä seuratouhukkaille maksetaan yhden ohjauskerran palkkio.
Seuratouhukkaille järjestetään vuosittain kehittämispäivä seuran kustannuksella (esim. Picnic-risteily).

