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Vastaesitys hallitukselle ja/tai syyskokoukseen käsiteltäväksi: palkattu 

nuorisotoiminnan ohjaaja 

 
Kannatan lämpimästi nuorisotoiminnan kehittämistä ja laajentamista, 
mutta vastustan jäsenmaksun korottamista palkatun nuorisotoiminnan 
ohjaajan palkkaamiseksi. Seuraavassa esitän suunnitelmaluonnoksen 
miten nuorisotoiminnan mahdollinen laajentaminen voisi käydä päinsä.  
 
Perusperiaattteena on se, että toiminta aloitetaan pienimuotoisesti ja 
laajennetaan asteittain siten, että toiminta rahoittaa itse itsensä.  
 
Toiminta kannattaa aloittaa tuntiohjaajana vallitsevan alan käytännön 
mukaisesti.  Toimintaa laajennetaan sitten asteittain muutaman vuoden 
tähtäyksellä ja testataan, onko pääkaupunkiseudulla ylipäätänsä 
mahdollista saada toiminta ympäri vuoden niin laajaksi, että se ”elättää” 
palkatun ohjaajan.  
 
Näin pystytään välttämään suuremmin kajoamasta seuran nykyiseen 
tulo- ja menotasapainoon, esimerkiksi jäsenmaksua korottamalla.  
 
Avustusten varaan ei myöskään kannata panostaa, koska ne eivät ole 
pysyviä, vaan vääristävät todellisen kuvan. 
 
Huomionarvoista on sekin, että yhteisten tilojen remontti tullee 
lohkaisemaan seuran tuloista lähiaikoina suuren summan ja 
mahdollisesti vaatimaan tilapäistä korotusta esim. jäsenmaksuun. 
 
Ilmaista rahaa ei liiku enää missään, vaan palkan eteen täytyy tehdä 
tuottavaa työtä. Päätoimista valmentajan pestiä ei vain ole olemassa.  
 
Hahmotelma toiminnan aloittamiseksi  
 



Ensimmäisenä vuonna aloitus tapahtuu kesäkaudella, koska silloin on 
aikaisempien vuosien perusteella odotettavissa maksavia asiakkaita. 
Näistä pitää sitten saada vähintään kaksi ryhmällistä jatkamaan talven 
läpi. Nämä ryhmäläiset maksavat saamastansa valmennuksesta aivan 
kuten muissakin lajeissa.  
 
Toisena vuonna pidetään sama määrä melontakouluja sekä 
aikaisemman ryhmän harjoitukset. Samana syksynä jatkaa yksi 
edistyneempi harjoitusryhmä ja kaksi uutta harjoitusryhmää.  
 
Samaa jatketaan ja pikkuhiljaa melojat lisääntyvät ja työmäärä ja palkka 
kasvavat. Jatkossa melontakoululaiset ”tukevat” edistyneempiä, joiden 
maksua ei toki loputtomasti voi korottaa. 
 
 
2022 (toukokuusta alkaen pääohjaaja) 
 
Tulot 
 
1 aikuisten melontakoulu (ennen tavallisia kouluja) touko 120 euroa x 10 
henkeä yhteensä 1 200 euroa 
2 aikuisten koulua heinäkuu 2 x 120 euroa x 10 henkeä yhteensä 2 400 
euroa 
6 nuorten melontakoulua 50 euroa x 200 hlö yhteensä 10 000 euroa?  
Nuorten valmennusmaksu syksy (2 ryhmää à 8 henkeä ja 2 harjoitusta 
viikossa), 100 euroa, yhteensä 1 600 euroa. 
Nuorisojaosto budjetti ? euroa 
Melotukset 
 
YHTEENSÄ 20 200 
 
Menot 
 
Pääohjaajan tuntipalkka (touko-elokuu 20 euroa/tunti, yhteensä 2 400 
euroa. Palkka sisältää suunnittelun. 
Syys-joulukuu 20 euroa/harjoitus (realistista on kaksi ryhmää kaksi 
harjoitusta 1 h kerrallaan/vko eli 2h x 15 vko x 20 euroa = 1 200 euroa. 
Melontakouluvetäjien palkat (3h x 15 euroa x 2 apuvetäjää x 3 päivää x 
6 kurssia) 1 620 euroa. 
 
Seura ei maksa sivukuluja. 
 
YHTEENSÄ 5 220 



 
Kevät 2023 
 
Jää 9 980, joista palkkoihin menee noin 1 500 euroa.  
 

Tärkeää on, että rahaa jää periaatteessa yli, koska jatkossa 
kasvaneiden harjoitusten myötä ei osallistujien maksua voi korottaa ja 
lisäkuluja tulee myös kisamatkojen myötä. Työnkuvaan voidaan lisätä 
myöhemmin hallintoa ym. jos toiminta laajenee paljon, koska tulotkin 
kasvavat silloin. 
 
Marjo Malmström 
 
 
 
 

 


