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Kotkan Naisvoimistelijat ry

Seuran ohjeistus joukkuevoimistelun joukkueille Stara – ja kilpailumatkoille
Näiden seuran laatimien yhteisten ohjeiden on tarkoitus tukea jokaisen joukkueen toimintaa ja luoda pohja joukkueen
omalle ohjeistukselle = joukkueen toimintamalli.
Ohjeistus on laadittu tammikuussa 2013 (päivitetty 13.9.2018) ja mukana on ollut 2 seuran johtokunnan jäsentä
(joukkuevoimistelun vastuuhenkilöt), seuran puheenjohtaja, 2 valmentajaa, 3 joukkueenjohtajaa.
Tarvittaessa ohjeistusta voidaan muuttaa/tarkentaa aina seuraavalle kaudelle jos siihen on yhteistä tarvetta.

A) Stara-matkat (alle 12-v kilpailutapahtuma), yksipäiväinen
-

Huoltajien matkakulut ja ruoka maksetaan joukkueen voimistelijoiden toimesta.
Ruokailu järjestetään jos lähtijät sen katsovat aiheelliseksi päivän pituudesta riippuen. ”Nopeat” staramatkat omilla, terveellisillä, eväillä ilman järjestettyä ruokailua.
Makeisten syönti stara-matkoilla ei ole sallittua.
Stara-matkoilla nimetyt huoltajat vastaavat voimistelijoiden arvotavarasta. Arvotavarat on kännykkä ja
pieni määrä rahaa. Huoltajat keräävät nämä voimistelijoiden tavarat itselleen ja huolehtivat niistä
kilpailupaikalla. Pukuhuone ei ole arvotavaran säilytyspaikka. Muut arvokkaammat tavarat, pelikonsolit,
soittimet yms. on mahdollista ottaa mukaan matkoille, jossa on käytössä oma linja-auto, johon nämä
tavarat voi jättää kisatapahtuman ajaksi. Kaikista tavaroista vastuu on kodin.

Stara-matkojen, kilpailumatkojen ja harjoitusleirien peruutusehdot:
Linja-auton vuokrakulut on aina samat oli peruutuksia tai ei, niin on päädytty siihen, että kun tapahtumaan
on ilmoittautunut, mutta joutuu syystä tai toisesta perumaan, on matkakulut kuitenkin maksettava, myös
sairastapauksissa.
1) Valmentajien vastuulla on tulevien tapahtumien, asemien, kilpailujen, leirien tiedottaminen kauden alussa
perheiden tietoon joko itse tai jojojen kautta. Jos jo ennalta huomataan, että jokin tapahtuma ei
ajankohtaisesti perheelle sovi, on siitä taas vastavuoroisesti ilmoitettava valmennukselle mahdollisimman
aikaisin.
Harjoituksista poissaolot tiedotetaan valmentajille, myös poissaolon syy. Joukkue tekee yhteiset pelisäännöt
oman joukkueen harjoituspoissaoloista.
2) Sponsorisopimuksiin seura ei voi ottaa kantaa yksin, vaan jokainen joukkue luo toimintamallin itse
saadessaan sponsorirahaa ulkopuoliselta taholta. Seuran suositus on se, että raha jaetaan joukkueen jäsenille
tasaisesti.
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B) Kilpailutoiminta ja matkat:
1) Pääosin toimitaan samoin ohjeistuksin kuin staratoiminta. Kilpailumatkoista tulee jo 10-12 v sarjassa osin
yömatkoja. Tästä syystä esim. on joukkuekohtaisesti mietittävä huoltajien kulujen maksaminen
voimistelijoiden toimesta (yöpyminen hotelli / koulu). Huoltajia tarvitaan voimistelijoiden kasvaessa
vähemmän, mutta kilpailumatkojen pidentyessä huoltomenot kasvavat.
2) Kilpailujen peruuntuminen sairastapauksen vuoksi on kilpailujen järjestäjän ehdoilla. Jos kilpailun järjestäjä
maksaa takaisin ruoka / majoituskuluja lääkärintodistusta vastaan, hoitaa perhe valmentajalta saadun
yhteyshenkilön kautta maksujen takaisin maksun käytännön asiat ja todistusten lähettämisen.
3) Kilpailumatkoilla makeisten syönti on joukkueen oma päätös, esim. paluumatkoilla. Jos kilpailujoukkueet
matkustavat tai stara-joukkueiden kanssa, makeisten syönnistä sovitaan tapauskohtaisesti valmentajien
kanssa.

C) Yleistä:
Matkakuluja Stara- ja kilpailutapahtumiin seura maksaa jokaiselle joukkueelle yhtä paljon.
Bussimatkat alkavat ja päättyvät yhteisesti sovitusta paikasta. Turvallisuus- ja vastuusyistä ei poisjääntiä eri
pysäkeillä.
Jos matkoilla käytetään ”kimppakyytejä” ja kuljetaan esim. omin autoin, on autojen määrä minimi ja kuljettajalle
maksetaan polttoaineraha, joko seuran tai voimistelijoiden toimesta. Seuran toimesta siinä tapauksessa, että
seuran maksamaa kulurahaa ei ole vielä kokonaan käytetty. Kuluraha ei ole käytettävissä syksyllä 2018.
Jos huoltajiksi on paljon halukkaita, jaetaan tapahtumat ja kierrätetään huoltajia, jotta kaikki saavat toimia tässä
roolissa.
Jos huoltajia on vaikea saada, joukkue suorittaa arvonnan tai jollain muulla keinoin kierrättää huoltajien
osallistumisen. Huoltajana toimiminen on joukkueen toiminnan kannalta erittäin tärkeää, jopa ”kevyesti”
pakollista. Joukkueen toiminta, varsinkin pienemmillä voimistelijoilla riippuu valmentajien lisäksi myös huoltajista
ja kun on huoltajia, joukkue pystyy osallistumaan erilaisiin tapahtumiin.
Jos mukana on aina samat huoltajat omasta halustaan, eikä muita ole ilmoittautunut halukkaaksi. Näiden
huoltajien kulut maksetaan aina.

D) Joukkuevoimistelun lopettaminen kesken kauden
Kaikki kauden alussa alkanut toiminta pyrkii siihen, että meneillään oleva kausi voimistellaan / valmennetaan
loppuun asti. Lopettamisten ajankohta kauden loppuun, ei kesken kauden. Jäsenmaksuja ei palauteta. Jos
voimistelija joutuu lääketieteellisistä tai paikkakunnalta muutosta johtuvista syistä lopettamaan voimistelun
syyskaudella niin, että kevätkausi on maksettu mutta hän ei pysty osallistumaan toimintaan koko kevätkaudella,
on kevätkauden maksua mahdollista anoa takaisin. Johtokunta tekee tästä päätöksen ja lääkärintodistus
vaaditaan, jos syy on perustuu loukkaantumiseen / sairastumiseen.
Joukkueelle tai voimistelijalle tilatut varusteet / kulut on lopettamisen yhteydessä maksettava niiltä osin kun
tilaukset on ehditty tehdä ennen lopettamisilmoitusta. Lopettamisilmoitus annetaan valmentajille ja
joukkueenjohtajille sähköpostilla. Jojot ilmoittavat tiedon jäsenrekisterin ylläpitäjälle.
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E) Joukkueiden talkootyö:
Joukkueen talkootyöhön joukkueet tekevät omat sopimukset joukkueen kesken.
Jos halutaan varoja kartuttaa myymällä tai tekemällä talkootyötä on se mahdollista. Joukkue voi jakaa rahat
tasaisesti kaikille tai jos mukana on henkilöitä, ketkä eivät halua osallistua, voi ”talkoopalkan” summan arvioida ja
sopia, että talkootyöhön osallistumattomat voivat summan korvata maksamalla sen rahana.

