
 

 

NOORMARKUN SYKE 

OHJAAJAN OPAS 
 

  



TOIMINTAKAUSI 
 
Kausi alkaa perinteisesti Noormarkun markkinoiden jälkeisellä viikolla, syyskuun alussa. 
Porin Kaupungin vapaa-aikatoimen päättämien salivuorojen mukaan päätämme tulevan 
kautemme keväisin. 
 
Juhlapyhinä ei ole tunteja ja aattopäivien tuntien pidosta voi sopia ryhmän kanssa. Ilmoita 
myös puheenjohtajalle tai ohjaajavastaavalle poikkeusjärjestelyistä! Loma-aikoina ei ole 
tunteja. Seuraa seuran netti- tai Facebook-sivuja, jonne pyrimme laittamaan mahdolliset 
saliperuutukset ja muutokset. Ohjaa myös ryhmäläisiä seuraamaan nettisivuja. 
 
Johtokunta sekä vapaa-aikalautakunta seuraavat kävijämääriä tunneilla. Muista laittaa 
päiväkirja tunnin alussa esille ja pyytää kävijöitä merkitsemään käyntinsä joka kerran. 
Näitä ”rasteja” vastaan saamme kaupungilta tukea ja salivuoroja. Luvut ovat siis tärkeitä. 
Jos emme käytä/täytä ryhmälle tarkoitettua vuoroa, tulee siitä ilmoittaa puheenjohtajalle tai 
ohjaajavastaavalle, jotta vuoro voidaan antaa toiselle ryhmälle/pois. 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 
 
Lasten ja nuorten ohjaajat tekevät toimintasuunnitelman, joka toimitetaan johtokunnan 
jäsenelle (kenelle tahansa) heti tuntien alettua.  Toimintasuunnitelmassa tulee olla esillä 
suunnitelma tuntien sisällöstä: mitä tunneilla tehdään, mitä lapset oppivat kauden aikana ja 
mistä jumpassa on kyse.  
 
 

PELISÄÄNNÖT 
 
Lasten ja nuorten ohjaajat sopivat ryhmän kanssa pelisäännöt ja kirjaavat ne ylös. 
Jokainen lapsi saa pelisäännöt kotiin vietäväksi. Myös vanhemmat kutsutaan mukaan 
pelisääntöjen tekemiseen. Materiaali pelisääntöjen tekemiseen toimitetaan 
ohjaajapalaverin yhteydessä syksyllä. Pelisäännöt tulee toimittaa syyskuun aikana 
johtokunnalle. 
 
SEURAN YLEISET PELISÄÄNNÖT: 
 
1. Jäsenillä on turvallinen liikuntaympäristö, kaikki ovat vakuutettuja.  
2. Kaikilla on osallistumismahdollisuus.  
3. Tarjotaan mahdollisimman monenlaisia liikuntalajeja –ja muotoja.  
4. Koulutetut ohjaajat ja toimiva ohjaajahuolto.  
5. Liikkumisessa tärkeintä on liikunnan ilo ja onnistumisen elämykset.  
6. Toimiva vuorovaikutus johtokunnan, ohjaajien ja jäsenistön kesken.  
 
 
 
 
 
 



TAPATURMAT 
 
Tapaturman sattuessa reagoi välittömästi, kaikilla jumppapaikoilla on 
perusensiaputarvikkeet. Vanhemmille tulee kertoa jumpan lopuksi, jos tunnilla on sattunut 
jotain. Informoi tapahtuneesta myös johtokunnan jäseniä, jotka vastaavasti tekevät 
ilmoituksen vakuutusyhtiöön. 
 

VANHEMPIEN YHTEYSTIEDOT 
 
Vanhempien yhteystiedot tulee kerätä heti syksyn ensimmäisellä tunnilla. Ohjaajalla tulee 
olla vanhempien yhteystiedot jokaisella tunnilla mukana vahinkotapauksia 
ajatellen. Jos tunnilla sattuu vahinko tai lapsi jää noutamatta, pystyy ohjaaja välittömästi 
ottamaan yhteyttä vanhempiin. 
 
 

OHJAAJA ON ESIMERKKI 
 
Muistathan, että ryhmä on sinun vastuullasi! Ohjaaja on lapsille malli, esikuva, opettaja ja 
kasvun tukija. Ohjaajan ei tarvitse olla liikunnan ammattilainen opettaakseen lapsia 
liikkumaan. Ohjaajan taito perustuukin siihen, miten hän saa lapset innostumaan ja 
liikkumaan tavoitellusti. Pyri siihen että tunnilla on ehkä liikaa toimintaa kun liian vähän. 
Älä koskaan käännä täysin silmiäsi pois, pyri olemaan ”läsnä” vaikka olisi peli menossa. 
Vahinko ei tule kello kaulassa.  
Ohjaajan tulee pukeutua liikunnallisesti ja vaatia tätä myös lapsilta. Farkut eivät ole 
liikunta-asu. Purkat ja karkit eivät myöskään kuulu jumppatunnille.  
Iltaisinkin kylällä liikuttaessa, tervehtiminen on hyvätapaista ja antaa esimerkkiä ja hyvää 
oloa - minut on huomattu ja huomioitu. ”Toi on mun jumppaope”, te olette se esimerkki. 
 
 

JÄSENMAKSUT 
 
Jäsenmaksut päättää vuosikokous johtokunnan ehdotuksesta ja ne ovat koko vuoden 
maksuja (sis.vakuutuksen). Maksut ovat 80 € aikuinen ja 50 € alle 15–vuotias lapsi. 
Maksuun kuuluu 5€ jäsenmaksu ja 75 ja 45 euron kausimaksu. Kertamaksu on 5 €. 
Jumppaajan on mahdollista käydä tutustumassa yhteen tuntiin jumppakauden 
ensimmäisellä viikolla ilmaiseksi ennen jäsenmaksun suorittamista. Jäsenmaksua ei 
palauteta. Jäsenmaksun maksaneilla on oikeus käydä 
kaikilla ikäryhmään sopivilla naisvoimistelijoiden tunneilla. 
 
Myös ohjaajat maksavat kaudelta voimisteluliiton vaatiman jäsenmaksun, joka 
naisvoimistelijoilla on 5€.  
 

 
 



FINPYYN YHTENÄISKOULU 
 
Finpyyn koulun ovet ovat aikalukolla varustettuja. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjaajan on 
tultava ajoissa paikalle, päästettävä jumpparit sisälle ja suljettava ovi. Oven ollessa 
avoinna yli 2 min lähtee vartiointiliikkeelle hälytys, josta aiheutuu seuralle ylimääräisiä 
kustannuksia. Mitään kapulaa tai oven suussa roikkumista ei tule siis tehdä. Tunnin jo 
alettua tulee käydä ovella vielä katsastamassa mahdollisia jumppareita. Voit esim. laittaa 
oveen lapulle puhelinnumerosi, johon voi soittaa jos on jäänyt ovien taakse. 
 
Lasten ohjauksessa on tärkeää, että ohjaajat ovat viimeisiä jotka poistuvat paikalta, 
varsinkin jos lapset ovat aikuisten kyydityksellä. Ketään ei saa jättää pihalle yksin. Jos ei 
kohtuullisen ajan kuluessa ole hakijaa saapunut, soita vanhemmille ja selvitä asia. 
 

TUNNIN PERUUTTAMINEN 
 
Jos olet kipeä tai tarvitset muuten apua tunnilla, ota ajoissa yhteyttä ohjaajavastaavaan 
tai kehen tahansa muuhun johtokunnan jäseneen. Tunnin peruuntumista tulisi välttää, aina 
on ensisijaisesti pyrittävä saamaan varaohjaajat paikalle. Ilmoitus tunnin peruuttamisesta 
tai omasta sairastumisesta tulee aina tehdä mahdollisimman ajoissa, jotta tuuraaja 
saadaan hoidettua paikalle. Jos ei varaohjaajiakaan saada, tulisi tunnin peruuntumisesta 
laittaa lappu oveen. Voit laittaa viestiä esim. Noormarkun Naisvoimistelijoiden watsapp-
ketjuun.  
 
 

PALKKA 
 
Noormarkun Naisvoimistelijat maksavat palkkaa ohjauksesta. Palkka muodostuu 
koulutuksen ja kokemuksen mukaan. Jos jumpassa on useita ohjaajia, voidaan 
ohjaajapalkkiot puolittaa ohjaajien kesken laskemalla ne ensin yhteen ja jakamalla 
ohjaajamäärän kesken. Jos päätätte olla yhdenvertaisia ohjaajia, teidän on helppo sopia 
palkan puolittamisesta ilmoittamalla siitä rahastonhoitajalle. Palkat maksetaan tuntilistoja 
ja ohjaajan päiväkirjaa vastaan syyskauden ja kevätkauden lopussa. (Palkkio 
tulee olla anottuna seuraavaan puolenkuuhun mennessä). Tästä kuitenkin tiedotamme 
aina s-postitse/watsappin kautta ja muistutamme asiasta. Rahastonhoitaja antaa 
mielellään lisätietoja tarvittaessa. Palkan maksamista varten olisi hyvä jo nyt hankkia 
verokortti. 
Palkat tarkistetaan vuosittain. 
 

 
 
 
 
 
 



 
KOULUTUS 
 
Noormarkun Naisvoimistelijat tarjoavat yhden vapaavalintaisen Voimisteluliiton tarjoaman 
koulutuksen ohjaajalle per jumppakausi. Koulutuksissa tulee suosia lähialueilla tapahtuvia 
koulutuksia. Jos koulutus tapahtuu toisessa kaupungissa tai on monipäiväinen, ohjaaja voi 
saada matka- ja majoituskorvauksia. Korvauksista tulee aina keskustella etukäteen 
johtokunnan kanssa.  
 
Ohjaajat saavat tietoa koulutuksista ohjaajavastaavalta tai käymällä itse ilmoittautumassa 
kiinnostavaan koulutukseen. Informoithan aina etukäteen johtokuntaa, jos ilmoittaudut 
koulutukseen. Koulutukseen ilmoittautumisessa tarvitset samat Hoikan nettitunnukset, jolla 
rekisteröidyit ohjaajaksi naisvoimistelijoihin (nimi tai s.posti ja salasana). Jos koulutuksiin 
ilmoittautumisessa on ongelmia, saat aina apua johtokunnalta. 
 
Lastenjumppien ohjaajien olisi hyvä käydä ainakin yksi jumppakoulu-koulutus. 
 
Koulutukset löydät osoitteesta: www.voimistelu.fi 
 Osaamisen kehittäminen 

 Koulutushaku 

 

 

OHJAAJAPALKKIOIDEN HAKEMINEN JA RAPORTOINTI 
 
Viikoittainen raportointi: 
 
Ohjaajat pitävät kirjaa jumpan kävijämäärästä ”Päiväkirjan” avulla. Päiväkirjaan 
jumppaajat kirjoittavat nimensä ja rastin jumppakerran kohdalle. Näin ohjaaja on selvillä 
kuinka monta/keitä jumppareita kullakin kerralla on ollut paikalla. Päiväkirja palautetaan 
rahastonhoitajalle samaan aikaan ohjaajapalkkiolomakkeiden kanssa. 
 
Kouluilla on yleinen ”Iltakäyttäjien kuittauslista”, johon tunnin loputtua ohjaaja kirjoittaa 
oman tuntinsa nimen ja jumppareiden lukumäärän. Jokainen ohjaaja voi myös täyttää 
omaa listaansa. Omat listat tulee palauttaa kuukausittain vapaa-aikavirastoon.  
 
Päiväkirjan ja kuittauslistan löydät nettisivuilta ”Ohjaajille”-välilehden alta. 
 

 

Ohjaajapalkkiot ja raportit: 
 
Ohjaajana saat ohjaamistasi tunneistasi palkkaa. Tuntipalkkio perustuu koulutuksen ja 
kokemuksen määrään. 
 

http://www.voimistelu.fi/


Ohjaajapalkkiot haetaan kaksi kertaa kauden aikana – ennen joulua ja keväällä ennen 
kesätaukoa. Lomakkeet palautetaan rahastonhoitajalle. Nettisivuilta löydät kaikki 
palkkioiden hakemiseen vaadittavat lomakkeet kohdasta: ”Ohjaajille” -> ”Ohjaajapalkkiot” 
 

Palkkion hakemista varten sinun pitää täyttää ”Ohjaajan palkkiotilitys”, ”Tuntilista” ja 
”Käteisen tilitys” –lomakkeet. Lisäksi sinun tulee palauttaa ”Päiväkirja”. 
 
Ohjaajan palkkiotilitys: Täytä henkilötietosi, tunnin nimi, tunnin pitoaika (esim. 10.9-
20.12.), pidettyjen tuntien kappalemäärä ja oma tuntipalkkasi. Jos et tiedä tuntipalkkaasi, 
saat sen rahastonhoitajalta. Lomakkeen loppuun laske palkkiosi kokonaissumma 
(pidettyjen tuntien määrä x tuntipalkka). HUOM! Ohjaajapalkkiota varten sinun tulee 
toimittaa rahastonhoitajalle voimassaoleva verokorttisi. 
 
Tuntilista: Tähän merkkaat pidettyjen tuntien päivämäärät 
 
Käteisen rahan tilitys: Tämä lomake pitää täyttää jos jäsenmaksuja on maksettu 
käteisellä, tunneilla on kerätty kertamaksuja (5e) tai myyty käteismaksulla jäsentuotteita.  
Jäsenmaksuja-kohtaan laske yhteissumma käteisellä maksetuista jäsenmaksuista ja 
liitteeksi jumpparin nimi kenen jäsenmaksu on kyseessä. 
Kertamaksuja-kohtaan laske yhteissumma kertamaksuista (a’ 4e)  
Muuta-kohtaan esim. jumpassasi myytyjen jäsentuotteiden (paidat/pipot) käteismaksut. 
Laske yhteissumma ja liitteeksi selvitys esim. ”Jäsentuotteita, 3 kpl paitoja” 
Lopuksi laske kaikki yhteen. 
 

 
Johtokunnan jäsenet ovat aina tukenasi ja turvanasi. Jos tunneilla on 
häiriköintiä tai jokin muu asia askarruttaa ota rohkeasti yhteyttä! 
 

HYVÄÄ JA INNOSTAVAA JUMPPAKAUTTA KAIKILLE! 


