SEUROILLE MAHDOLLISUUS KOULUTTAA OHJAAJIA JA VALMENTAJIA KOULUTUSLISENSSILLÄ –
UUSIA SEUROJA MUKAAN TOIMINTAAN VUODEN 2019 ALUSTA!

Osaavat ohjaajat ja valmentajat ovat laadukkaan seuratoiminnan perusedellytys. Heidän osaamisen
kehittämisessään keskeistä on saada oppiminen osaksi seuran perustoimintaa ja ohjaajien/valmentajien
arkea. Yhtenä toimenpiteenä tähän liitto tarjoaa seuroille Koulutuslisenssi -toimintamalli, jossa seuralla on
oikeus lasten ja nuorten ohjaajien/valmentajien I-tason koulutusprosessin järjestämiseen seuran sisällä yksin
tai yhteistyössä lähiseurojen kanssa. Toimintaan otetaan mukaan uusia seuroja vuoden 2019 alusta.
Toimintamallin tavoitteet:
helpottaa ja tukea ohjaajien ja valmentajien oppimista arjen toiminnassa
madaltaa ohjaajien ja valmentajien osallistumiskynnystä koulutukseen
mahdollistaa seuran omaan toimintasykliin sopiva koulutusrytmi ja useampien ohjaajien/valmentajien
kouluttautuminen
Millainen toimintamalli on?
Seuralla myönnetään koulutuslisenssi, joka antaa oikeuden järjestää Voimisteluliiton I-tason koulutuksia
seuran omille ohjaajille/valmentajille tai lisenssissä mukana oleville seuroille. Koulutuslisenssi on voimassa
kaksi vuotta (2019-2020). Koulutuslisenssejä on kaksi erilaista:
Koulutuslisenssi, Startti
-

-

Oikeus järjestää Voimisteluohjaajan
startti -koulutusta seuran/seurojen
ohjaajille/valmentajille (ei määrällistä
rajoitusta)
Oppimisen tukemisessa hyödynnetään
vähintään I-tason oppimispassia

Koulutuslisenssi, I-taso
-

-

Oikeus järjestää seuran/seurojen
ohjaajille/valmentajille seuraavia I-tason
koulutuksia (ei määrällistä rajoitusta):
o Voimisteluohjaajien startti
o Voimistelukoulu
o Monipuolista harjoittelua
o Lajitaidon peruskoulutus
o Fyysisen valmennuksen peruskoulutus
Oppimisen tukena hyödynnetään I-tason
oppimispassia sekä Opitaan yhdessä!
vertaistutorpakettia tai jotakin seuran omaa
oppimisen tukemisen järjestelmää

Seura valitsee itselleen oman kouluttajan/kouluttajat, jotka vastaavat koulutusten toteuttamisesta seurassa.
Voimisteluliitto kouluttaa ja hyväksyy seuran kouluttajat.
Kouluttajan tulee omata seuraavaa osaamista ja kokemusta:
pedagoginen osaaminen (esim. kouluttajakokemus, opetusalan ammattilainen)
ohjaaja-/valmentajakokemus, minimissään vastuullisena/itsenäisesti 3 vuotta
riittävä voimisteluosaaminen
sitoutuminen ”Meidän seurassa” lasten liikunnan teeseihin sekä Voimisteluliiton arvoihin
hyvät vuorovaikutustaidot
perustasoinen urheiluosaaminen
Seuralla/seuroilla pitää olla vähintään 1 nimetty kouluttaja/koulutus; sama kouluttaja voi kouluttaa useampaa
koulutusta, mikäli hänellä on siihen riittävä osaaminen. Suosittelemme, että I-tason lisenssiä hakevalla
seuralla/seuroilla on yhteensä vähintään 2 kouluttajaa. Seuralla on mahdollisuus kouluttaa uusia kouluttajia
mukaan toimintaan n. vuoden välein.
Seura saa koulutusmateriaalit sähköisinä ja vastaa itse materiaalin jakelusta koulutusten osallistujille. Seura
ja kouluttajat sitoutuvat hoitamaan koulutustietojen päivityksen Hoika -koulutusrekisteriin.

Mitä toiminta maksaa?
Koulutuslisenssi voidaan myöntää joko yhdelle seuralle tai yhteisesti 2, 3 tai 4-6 seuralle. Mikäli lisenssi on
yhteinen useammalle seuralle, voivat myös kouluttajat olla yhteisiä.
1 seura alle
200 jäsentä
Koulutuslisenssi, Startti
Koulutuslisenssi, I-taso
Koulutuslisenssi, I-taso,
Huippuseura
sertifikaatin saaneet
seurat (vähintään
yhdellä seuroista tulee
olla huippuseura
sertifikaatti)

950 €
4800 €
2700 €

1 seura
200 tai yli
jäsentä
1500 €
4800 €
2700 €

2 seuraa
yhdessä

3 seuraa
yhdessä

4-6 seuraa
yhdessä

2400 €
7680 €
4320 €

3150 €
10 080 €
6370 €

4500 €
14 400 €
9100 €

Huippuseurojen koulutuslisenssi on muita edullisempi, koska heillä on jo oikeus tiettyjen koulutusten
järjestämiseen seuran sisäisesti (Voimisteluohjaajan startti ja Lajitaidon peruskoulutus).
Hintaan sisältyy:
- oikeus järjestää lisenssin mukaisia koulutuksia ilman määrällistä rajoitusta 2 vuoden ajan (2019-2020)
- kouluttajakoulutus seuran nimeämille kouluttajille
- seuran valinnan mukaan 2 ilmaista osallistumispaikkaa joko Valmentajapäiviin tai syksyn Conventioniin
Mikäli mukana on useita seuroja, voivat seurat keskenään sopia roolituksesta toiminnassa. Esim. jokin
seuroista voi olla ns. osallistujaseura, jolla ei ole omia kouluttajia tai joka ei osallistu koulutusten järjestelyihin
tai kaikki seurat voivat olla toiminnassa mukana tasavertaisella panoksella. Seurat sopivat keskenään myös
lisenssimaksun jakautumisesta.
Lisenssi laskutetaan kokonaisuudessaan lisenssikauden alkaessa. Lasku lähetetään yhteen seuraan.
Voimisteluliitto ja seura/seurat solmivat toiminnasta lisenssikoulutussopimuksen.
Kouluttajakoulutus
Voimisteluliitto järjestää mukaan valituille seuroille kouluttajakoulutuksen 19.-20.1. Helsingissä.
Kouluttajakoulutukseen osallistuminen on pakollista kaikille seuran kouluttajille. Kouluttajakoulutus on
lisenssiseuroille maksuton. Seura vastaa omien kouluttajiensa matka- ja majoituskuluista.
Kouluttajakoulutuksen lisäksi suosittelemme, että kouluttajat käyvät seuraamassa vähintään yhden
koulutuksen liiton avoimissa koulutuksissa (maksuton seuralle).
Miten mukaan?
Starttilisenssiä voivat hakea kaikki Voimisteluliiton jäsenseurat. I-tason koulutuslisenssiä voivat hakea kaikki
Tähtiseurat (eli seurat joilla on jokin Voimisteluliiton laatusertifikaatti). Mukaan valitaan vain sellaisia seuroja,
jotka ovat hoitaneet jäsenvelvoitteensa (jäsenmaksu ja vuositilasto).
Haku tapahtuu erillisellä hakulomakkeella 31.10. mennessä. Mikäli seurat hakevat yhteistä lisenssiä,
täytetään vain yksi yhteinen hakulomake. Valinnasta ilmoitetaan seuroille 23.11. mennessä.

Hakulomake: https://my.surveypal.com/Koulutuslisenssihaku-2019

Arviointi ja toiminnan jatkuminen
Koulutuslisenssitoimintaa arvioidaan lisenssikauden aikana. Seuralla on oikeus jatkaa toimintaa koko
kauden ajan, ellei toiminnassa havaita puutteita, jotka rikkovat lisenssin ehtoja. Seura voi omaehtoisesti
irtautua koulutuslisenssistä kesken kauden vain erittäin painavista syistä (esim. seuran toiminnan
loppuminen).
Lisätiedot: kehitysjohtaja Heli Pekkala etunimi.sukunimi@voimistelu.fi tai puh. 0400 303077

