
Tervetuloa ohjaajaksi Raision Jumppareille! 
 

Olemme koonneet tähän työsuhteesi aloituksen kannalta kaikkein olennaisimmat asiat. Alle olemme 

lisäksi koonneet linkkejä, joiden kautta voit tutustua seuraamme ja käytäntöihimme vielä 

tarkemmin. Lämpimästi tervetuloa mukaan reiluun, reippaaseen ja riemukkaaseen seuraamme! 

 

Perustietolomake ja työsopimus 

Tavallisesti kevätkausi alkaa viikolla 2 ja syyskausi alkaa elo-syyskuun vaihteessa. Pidä huolta, että 

työsopimuksesi on tehty ennen työn aloitusta ja ensimmäistä ohjauskertaasi. Allekirjoittaaksesi 

työsopimuksen, olethan yhteydessä toimistoon sähköpostitse toimisto@raisionjumpparit.fi.  

Täytä perustietolomake ennen yhteydenottoa ja lähetä se sähköpostin liitteenä toimistolle, kun 

ilmoitat aloittavasi työt ohjaajana/valmentajana seurassa. Perustietolomakkeelle täytetään 

yhteystietojesi lisäksi perustiedot koulutuksestasi ja kokemuksestasi, jotka vaikuttavat 

ohjauspalkkiosi lähtötasoon. 

Perustietolomakkeen löydät täältä: 

https://bin.yhdistysavain.fi/1599925/4eC9PfpRfm712ZkonzKV0RZnLh/perustietolomake.xlsx 

 

Ohjauspalkkion määräytyminen 

Ohjauspalkkio määräytyy taitojen, koulutustason ja kokemuksen perusteella. Palkkion määritystä 

varten tulee ennen työn aloittamista toimittaa perustietolomake täytettynä seuran toimistolle. 

Peruspalkkio on 5 euroa /ohjauskerta, joka maksetaan ohjaajalle/valmentajalle, jolla ei ole 

mainittavaa ohjaaja-/valmentajakoulutusta eikä aiempaa kokemusta. Taitojen, koulutuksen ja 

kokemuksen karttuessa, voi palkkioon anoa korotusta. Tämä tehdään lähettämällä seuran 

hallitukselle vapaamuotoinen hakemus. Lähetä hakemus toimiston sähköpostiin, josta se päätyy 

hallituksen seuraavan kokouksen asialistalle. 

Lisätietoa palkkion määräytymisestä löydät Työsäännöstä: 

https://bin.yhdistysavain.fi/1599925/IyGNi8mjoda7MhNPgMrg0WkUGk/Ty%C3%B6s%C3%A4%C3%

A4nt%C3%B6_ohjaajat_valmentajat_apuohjaajat.pdf 

 

Ohjausilmoitus ja palkanmaksu 

Palkkiot maksetaan kevät- ja kesäkauden osalta 30.9. ja syyskauden osalta 31.1, ellei toisin ole 

työntekijän kanssa sovittu. Toimita ohjausilmoitus palkkion maksua varten toimiston sähköpostiin 

verokortin kera kevät- ja kesäkauden osalta viimeistään 10.9. ja syyskauden osalta viimeistään 10.1., 

jotta saat edeltävältä ajanjaksolta palkan. Ohjausilmoituspohja löytyy Materiaalipankista: 

https://bin.yhdistysavain.fi/1599925/mx5eRqE0rCJqt7t62m7E0UP6hU/RaJu_Ohjausilmoitus.xlsm 
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Seura tukee kouluttautumistasi 

Raision Jumpparit tarjoaa kaikille ohjaajilleen Suomen Voimisteluliiton voimisteluohjaajan Startti-

koulutuksen (8h).  Suosittelemme kaikkia uusia apuohjaajia käymään tämän koulutuksen. 

Ilmoittautuessasi Starttikoulutukseen, valitse maksuvaihtoehdoksi, että seura maksaa koulutuksen. 

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Voimisteluliiton eTaikan kautta: https://voimisteluliitto.etaika.fi/ . 

Palveluun pääset kirjautumaan tilaamalla ilmoittautumislinkin sähköpostiisi. 

Muista I-tason tutkintoon tähtäävistä koulutuksista seura korvaa 70 % kustannuksista. Muista kuin I-

tason tutkintoon tähtäävistä ohjaaja- ja valmentajakoulutuksista voi tehdä kirjallisen anomuksen 

seuran hallitukselle ennen koulutukseen osallistumista. Hallitus päättää koulutusten korvauksista 

tapauskohtaisesti tilanne- ja tarvenäkökohdat huomioiden. Nämä osittaiset korvaukset maksetaan 

osallistujan tilille, kun toimitat toimistolle kopion laskusta ja tilinumerosi. Työntekijöille 

kustannetaan enintään yksi (1) koulutus kaudessa. 

 

Valmennusryhmien ilmoitus 

Valmennusryhmiin ilmoittaudutaan aina valmentajan kautta. Vanhempi ei voi ilmoittaa lastaan 

valmennusryhmään Hoikassa eli jäsenrekisterissämme (harrasteryhmiin sen sijaan ilmoittaudutaan 

aina Hoikan kautta). Vanhemman tulee kuitenkin rekisteröidä itsensä Hoikaan ja lapsensa 

alikäyttäjäksi. Jos lapsi on ollut jo aiemmin harrasteryhmässä, on tämä rekisteröinti jo valmiiksi 

kunnossa. 

Valmentajan vastuulla on ilmoittaa valmennusryhmän osallistujat toimistolle. Tähän käytetään 

nettisivujemme Materiaalipankista löytyvää excel-taulukkoa nimeltä Valmennusryhmien ilmoitus. 

https://bin.yhdistysavain.fi/1599925/CRDYR4dprB9dF3rBY0RZ0Y2ogc/Valmennusryhmien_ilmoitus.x

lsx 

 

 

Linkkejä 

Materiaalipankki:  

https://www.raisionjumpparit.fi/raju/seuratouhukkaan-materiaalipankki/ 

Materiaalipankin tärkeimmät dokumentit valmentajalle/ohjaajalle/apuohjaajalle 

https://www.raisionjumpparit.fi/raju/seuratouhukkaan-materiaalipankki/ohjaajille-ja-valmentajille/ 

Seuratouhukkaan käsikirja kokoaa yhteen seuran käytäntöjä: 

https://bin.yhdistysavain.fi/1599925/B6KwtgVnRYAsL3QPOxEm0Y5l8P/RaJu%20seuratouhukkaan%2

0k%C3%A4sikirja_p%C3%A4ivitetty%202022.pdf 
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