Tampereen Seudun Koirakerho ry

Kouluttajaetuudet 7.2.2021 alkaen
Seuran kouluttajana olet oikeutettu seuraaviin etuuksiin:
●
●

Kulkuoikeus treenitiloihin: Kouluttaja saa kulkuoikeudet treenitiloihin maksutta siksi
aikaa kun kouluttaa, sekä tunnukset varauskalenteriin.
Kiitoslahja: Hallitus saattaa muistaa aktiivisia kouluttajia kiitoslahjalla.

Lisäksi jokaista koulutettua ryhmää kohden kouluttaja saa valita:
●
●

laskutatko seuralta matkakulut VAI
ottaako paikan kouluttajaryhmässä.

TamSKilta voi lisäksi anoa takautuvasti virallisten kouluttajakoulutusten osallistumismaksun,
mikäli seura on puoltanut kurssille osallistumista ja kouluttaja on kouluttanut vaaditun
määrän tunteja seuralle (yleensä 10 tuntia). Tällöin ei voi samoista tunneista saada myös
matkakuluja tai kouluttajaryhmäpaikkaa kouluttajaetuutena.
Valmennusryhmän koulutusvelvollisuuteen kuuluvista koulutustunneista ei saa
kouluttajaetuuksia.

Matkakulut
Matkakulut kotoa treenipaikalle ja takaisin. Korvattava matka per koulutuskerta max 25
km/suunta eli 50 km/treenikerta. Matkakulut korvataan verottajan vuosittain määrittelemän
km-korvauksen mukaisesti (vuonna 2021 korvaus 0,44 €/km).
Kuluja maksetaan vain toteutuneiden koulutuskertojen mukaisesti. Kulukorvaukset tulee
hakea kouluttajille ilmoitettavana ajankohtana, jotka ovat yleensä seuraavat:
●
●
●

Loka-joulukuun matkakulut tammikuussa
Tammi-huhtikuun matkakulut toukokuussa
Touko-syyskuun matkakulut lokakuussa

Seuralla ei ole velvollisuutta korvata matkakuluja takautuvasti myöhemmin.

Kouluttajaryhmät
Kouluttajan on mahdollista hakea paikkaa kouluttajien treeniryhmissä, jotka toimivat joko
itseohjautuvasti tai (osin) ohjatusti. Kouluttajien treeniryhmien kokovaihtoehdot ovat
seuraavat:
●
●
●

4 koirakkoa/1 h + käytettävissä 200 €/kausi koulutukseen per ryhmä TAI
4 koirakkoa/1 h + seuran sisältä kouluttaja TAI
3 koirakkoa/1 h, ei kouluttajaa tai budjettia.
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Kouluttajaryhmää kouluttava seuran kouluttaja saa normaalit kouluttajaetuudet.
Budjettia käytettäessä jos kouluttajalla on toiminimi tai muu yritys, laskutus tapahtuu
normaalisti seuralta. Muuten korvaus maksetaan joko laskutuspalvelun kautta TAI
km-korvauksina ja/tai päivärahoina verottajan ohjeiden mukaisesti toteutuneiden
kellonaikojen ja kilometrien mukaisesti.
Kouluttajaryhmässä ei tarvitse treenata sitä lajia, mitä tällä hetkellä kouluttaa, mutta
treenaamisesta tulee pitää oppimispäiväkirjaa, eli ainakin kuukausittain kirjata ylös lyhyesti
treeneissä edistyminen ja huomionarvoisia asioita nimen omaan koulutuksellisesta
näkökulmasta.

Kurssien ja koulutuspäivien kouluttaminen
Kursseja ja koulutuspäiviä kouluttavat kouluttajat ovat oikeutettuja samoihin etuuksiin kuin
kausiryhmiä kouluttavat kouluttajat. Kulkuoikeudet saa niille kuukausille, joina kouluttaa
vähintään kaksi tuntia. Kouluttajaryhmässä voi treenata niin monta tuntia kuin on kouluttanut
kauden aikana.

Kouluttajien kouluttaminen
Ajoittain aktiivisille kouluttajille saatetaan järjestää kursseja tai koulutuspäiviä. Näihin
koulutustilaisuuksiin voivat osallistua vain kyseistä lajia kouluttaneet kouluttajat.
Koulutustapahtumat voivat olla maksullisia tai maksuttomia, ja koulutukseen päästäkseen
voidaan vaatia, että kouluttaja on kouluttanut tietyn määrän viimeisen vuoden aikana.

Apukouluttaja
Aloitteleva ja kokematon kouluttaja voi kaivata tukea ja neuvoja aloitellessaan kouluttamista.
Aloitteleva kouluttaja voikin kysyä mahdollisuutta päästä jonkin kouluttajan avustajaksi
joksikin aikaa. Avustajana toimimisesta ei saa muita kouluttajaetuuksia kuin ot-oikeuden
korkeintaan puolikkaan kauden ajaksi.

Kouluttaminen talkoita vastaan
Kukin lajitiimi voi järjestää kolme kertaa vuodessa erikoiskoulutuksen, jossa kouluttajana
toimiva saa talkoot kouluttamista vastaan. Talkoita vastaan kiinnostuneita kouluttajia etsitään
kerran vuodessa ja mahdollisuus erikoiskoulutuksen pitämiseen annetaan vuorotellen
kiinnostuneille kouluttajille. Jos ottaa koulutusetuutena talkoot, ei saa mitään muita
kouluttajaetuuksia.
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Esimerkkejä
1. Maija kouluttaa agilityn kausiryhmää talvikaudella 2020-21. Maijan koulutusetuudet
ovat:
● Kulkuoikeudet talvikaudelle
● Matkakulut TAI kouluttajaryhmäpaikka talvikaudella missä lajissa tahansa.
2. Tiina kouluttaa 10 kerran kurssin rally-tokoa (1.10.-15.12.). Tiinan koulutusetuudet
ovat:
● Kulkuoikeudet loka-joulukuulle
● Matkakulut TAI 10 kerran kouluttajaryhmäpaikka talvikaudella missä lajissa
tahansa.
3. Sanni kouluttaa kolme 6 tunnin koulutuspäivää (5.10., 12.12., 1.3.) tokoa. Sannin
koulutusetuudet ovat:
● Kulkuoikeudet loka-, joulu- ja maaliskuulle
● Matkakulut TAI puolikas (= 18 kerran) kouluttajaryhmäpaikka talvikaudella
missä lajissa tahansa.

