
MATKANJOHTAJA:         Luotu 7.2.2013 /tarkastettu 13.9.2018 

 

JOUKKUEVOIMISTELUN MATKOJEN JÄRJESTÄMINEN: 

 

- Matkojen bussitilaukset hoitaa yksi henkilö, joka sovitaan jojopalaverissa/ jojojen Whatsapp 

ryhmässä.. Bussitilaajalle ilmoitetaan matkasta sovittaessa jokaisen joukkueen lähtijämäärät (tytöt + 

huoltajat) sekä valmentajien määrä. Näiden määrien mukaan joukkueita laskutetaan bussikuluista, 

vaikka tulisikin sairastapauksia. Mikäli bussiin jää tilaa, otetaan turisteja matkaan mukaan. Syksyllä 

2018 turistihinta 15 €, ilman ruokailua. 

Bussin tilaaja laskee joukkuekohtaiset kustannukset laskun saavuttua. Lasku maksetaan seuran tililtä ja 

seuralle toimitetaan alkuperäinen lasku. Matkanjohtaja täyttää dokumentin (Bussilaskutusdokumentti) 

ja toimittaa sen tilitoimistoon. 

 

- Jokaisella kisa- ja stara-matkalla on erikseen nimetty matkanjohtaja. 

 

- Matkanjohtaja laatii päivän aikataulun yhdessä valmentajien kanssa. Aikataulusta tiedotetaan 

mukaan lähtevien joukkueiden jojot, valmentajat, tuomarit sekä bussin tilaaja. 

 

- Bussin tilaaja ilmoittaa bussifirmaan osoitteet ja lähtöajan ja -paikan, matkanjohtajalta saatujen 

tietojen perusteella. 

 

- Matkanjohtaja huolehtii valmentajien kanssa, onko kaikki kyydissä. Valmentaja tarkastavat omat 

joukkueensa. 

 

- Matkan jälkeen matkanjohtaja tarkistaa bussin, ettei tytöiltä ole jäänyt bussiin mitään tavaraa ja bussi 

jää siistiksi. Siisteydestä tiedotetaan jokaisella matkalla erikseen ja muistutetaan roskien oikea paikka. 

 

- Joukkueenjohtajat sopivat valmentajan kanssa jojopalaverissa tai muuten, kuka jojo hoitaa minkäkin 

stara- ja kisamatkan matkanjohtajan roolin. Pyritään toimimaan tasapuolisesti. 

 

-Kisa- ja stara-matkoilla bussi kulkee aina pisimpään viipyvien aikataulun mukaisesti, mukaan lukien 

tuomarit (kisoissa) ja arvit (Staralla) siten, että kaikki seuran jäsenet pääsevät samalla kyydillä. Tästä 

voi seurata se, että osa ryhmästä joutuu odottamaan pidempään oman esiintymis- tai kisavuoronsa 

jälkeen. Jos matkalle lähtee useampi bussi, bussit voivat kulkea eri aikataulussa mahdollisimman 

sujuvan kisapäivän varmistamiseksi. 

 

 

 



 

RUOKAILUT MATKOJEN AIKANA: 

 

- Valmentaja, jojo tai matkanjohtaja huolehtii ruokatilaukset kisa- ja stara-matkoille jos niihin 

päädytään (riippuen ruokailun sijainnista: kisa / muu). Ruoka tilattava etukäteen ja allergiat 

huomioiden. Useimmiten kisapaikan ruokailu on riittävä. 

 

- Mikäli ruokailu tapahtuu kisa- tai stara-järjestäjän toimesta, ruokailun varaa se henkilö, joka tekee 

ilmoittautumisen ko. tapahtumaan / tai sovitusti valmentajien kanssa. Lapsen sairastumistapauksessa  

perhe voi itsenäisesti tiedustella ruokailukulujen takaisin saamisesta tapahtuman järjestäjältä. 

 

- Matkanjohtaja ilmoittaa joukkueiden jojoille ruokailukulut, jos ruokaillaan muualla kuin kisapaikalla. 

 

 


