
Me Pajulahdessa toteutamme suurimman osan lajileireistämme ja 
lajikoulutuksistamme yhteistoimintakursseina. Tämän ansiosta tapahtumien 
ohjaajille ja ohjattaville seuraa tiettyjä etuisuuksia. 
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YHTEISTOIMINTALEIRIT 
Liikuntakeskus Pajulahti

Yhteistoiminta- leiriin kuuluu  majoitus  ja ruokailut.

Jatkuu toisella sivulla >

YHTEISTOIMINTAKURSSIN TUNNUSMERKIT: 

• Kurssin vähimmäispituus on kaksi päivää (yksi yö). 
Esimerkiksi lauantaista sunnuntaihin majoituksella  
ja täysihoidolla. 

• Tapahtuman tulee sisältää ohjattua opetusta 
vähintään 10 opetustuntia, opetustunnin pituus on 
45 min ja keskimäärin 5h / päivä

• Kahden päivän (la-su) tapahtumassa ohjattua 
opetusta tulee olla vähintään 15 opetustuntia, 
kolmen päivän (pe-su) tapahtumassa 15 opetustuntia 
ja neljän päivän (to-su) tapahtumassa 20 
opetustuntia jne.

• Opetustunneiksi ei lasketa ruokailuja, saunailtaa, 
makkaranpaistoa tai muuta vastaavaa, 
mutta ruokailut tulee kuitenkin merkitä aina 
kurssipäiväkirjaan mukaan.
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OHJAAJAN VELVOLLISUUDET

Tapahtumasta vastuussa oleva henkilö suunnittelee 
ohjelman yhdessä myyntipalvelumme kanssa 
yllä mainittujen kriteerien mukaisesti ja palauttaa 
myyntipalvelusta saamansa osallistujaluettelon 
täydellisenä Pajulahden myynnin yhteyshenkilölle ja 
vastaanottoon (vastaanotto@pajulahti.com) sähköpostilla 
viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa. 

Leirin päätöspäivänä vastuuvetäjän tulee palauttaa 
täytetyt palkkiotieto- ja kilometrikorvauslomakkeet sekä 
kurssipäiväkirja Pajulahden vastaanottoon. Tämä toimii 
palkanmaksun perusteena ja on edellytys palkkioiden 
maksulle ja muiden etuisuuksien saavuttamiselle. 

Osallistujien ja ohjaajien edut yhteistoimintatapahtumissa:
Yhteistoimintakurssin täysihoitohinnat ovat edullisemmat, 
kuin ns. omatoimisten kurssien. 
Valtakunnallinen Valmennus- ja Liikuntakeskus Oy 
maksaa ohjaajalle / valmentajalle palkkion ohjatuista 
tunneista 

• Palkkion suuruus on yhden vuorokauden leirillä  
8 € / ohjaustunti ja kahden vuorokauden  
leirillä 12 € / ohjaustunti 

• Yhden vuorokauden, eli kahden päivän mittaisesta 
kurssista (esim. la- su) palkkio maksetaan 10 tunnilta 
ja kahden vuorokauden, eli kolmen päivän mittaisesta 
kurssista (esim. pe- su) palkkio maksetaan  
15 tunnilta jne.

• Vähintään 15 henkilön ryhmäkoolla palkkio 
maksetaan yhdelle ohjaajalle, vähintään 30 henkilön 
ryhmäkoolla palkkio maksetaan kahdelle  
ohjaajalle jne.

• Palkkioon oikeutettua ohjaajaa ei lasketa mukaan yllä 
olevaan osallistujamäärään 
 
 

 

KURSSIPÄIVÄKIRJAN, PALKKIOTIETOLOMAKKEEN JA 
MATKAKORVAUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEITA

• Kurssipäiväkirja tulee täyttää huolellisesti 
toteutuneen ohjelman mukaisesti ja kuitata tunnit

• Ohjaus- / koulutustunnin pituus on vähintään 45 min. 
(esim. klo 12.00- 14.00 on kaksi opetustuntia ja klo 
12.00- 14.15 on kolme opetustuntia.)

• Kurssilla tulee olla vähintään 10 opetustuntia ja se on 
jaettava keskimäärin 5 h / päivä

• Muista täyttää palkkiotietolomake huolellisesti 
vastaamaan kurssipäiväkirjaa. Vaillinaiset lomakkeet 
viivyttävät palkanmaksua.

• Kurssipalkkioiden maksupäivä on 25. päivä, tai 
edellinen arkipäivä. Kuukauden 10. päivän jälkeen 
toimitetut lomakkeet menevät oikeutetuille maksuun 
seuraavan kuun 25. päivä

• Korvausten veroprosentti on 60 %, mikäli opistolle ei 
ole toimitettu asianmukaista verokorttia. 

Edellytyksenä palkkioiden maksamiseen palauta 
leirin päätyttyä kurssipäiväkirja, palkkiotietolomake ja 
matkakorvauslomake opiston vastaanottoon.


