
MATKANJOHTAJA:         Luotu 7.2.2013 /tarkastettu 23.9.2019 

 

JOUKKUEVOIMISTELUN MATKOJEN JÄRJESTÄMINEN: 

 
Jokaiselle kisa- ja staramatkalle valitaan yksi matkanjohtaja, jonka tehtäviin kuuluu seuraavaa: 

1. Selvittää lähtijöiden määrä kilpailuun. Matkanjohtajalle ilmoitetaan matkasta sovittaessa 

jokaisen joukkueen lähtijämäärät (tytöt + huoltajat) sekä valmentajien määrä. Lisäksi 

tarkastetaan, onko tuomareita lähdössä. Näiden määrien mukaan joukkueita laskutetaan 

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

mukaan. Keväällä 2019 turistihinta 15 €, sis bussikyydit meno-paluu. Alle 12-vuotiaalle 7,50€ 

2. Varata mahdollisimman edullinen bussi tälle matkalle. Firmoja voi tarvittaessa kysyä jojojen 

Whatsup-ryhmässä.  

3. Kun tapahtuman aikataulu on selvillä, laatia aikataulu ja jakaa se bussifirman sekä osallistujien 

kesken. Aikataulut laaditaan niin, että jokaisen osallistuvan joukkueen jojo selvittää 

valmentajiltan, monelta näiden joukkueen pitää olla perillä ja aikaisimman tarpeen mukaan 

mennään (myös tuomarikokouksen aikataulu huomioidaan, jos tuomari on mukana). 

4. Ilmoittaa bussifirmaan myös lähtöpaikka (yleensä Aittakorven koulu) 

5. Itse tai sopimansa henkilö tarkastaa kaikilta valmentajilta, että kaikki ovat kyydissä. Valmentaja 

tarkastavat omat joukkueensa. 

6. Matkan jälkeen matkanjohtaja tai sopimansa henkilö tarkistaa bussin, ettei tytöiltä ole jäänyt 

bussiin mitään tavaraa ja bussi jää siistiksi. Siisteydestä tiedotetaan jokaisella matkalla erikseen 

ja muistutetaan roskien oikea paikka. 

7. Laskea joukkuekohtaiset kustannukset laskun saavuttua. Seuralle toimitetaan alkuperäinen 

laskut ja se maksetaan seuran tililtä. Matkanjohtaja täyttää dokumentin 

(Bussilaskutusdokumentti) ja toimittaa sen sekä alkuperäisen laskun osoitteeseen 

sihteeri@kotkannaisvoimistelijat.com Osallistuneet joukkueet maksavat 

bussilaskutusdokumentissa olevat summat seuran tilille. 

 

 

 - 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.  

 

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

ilmoittautumisen ko. tapahtumaan / tai sovitusti valmentajien kanssa.  

 

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

 

 


