
 

 
KERHONOHJAAJAN TIEDOT 
 
Nimi:  
Osoite:  
Postinro:  
Puhelin: 
Sähköposti: 

 

TYÖNTEKIJÄN TIEDOT 
 
Nimi: Tommi Aulasmaa 
 
 
Puhelin:040-5271487 
Sähköposti: tommi.aulasmaa@evl.fi 

Kerhotyön toimintakausi: syksy 2021 - kevät 2022  
 
Kerhonohjaajan tehtäviin ja velvollisuuksiin 
kuuluu: 
 

• Noudatan työntekijän antamia ohjeita ja 
toisten ohjaajien kanssa tehtyjä yhteisiä 
sopimuksia. 

• Toimin kerhossa luottamuksen arvoisesti. 

• Tutustun kerholaisiin ja opettelen heidän 
nimensä. 

• Noudatan vaitiolovelvollisuuttani, en kerro 
kerholaisten asioita muille kuin tarvittaessa 
työntekijälle. 

• Kohtelen kerholaisia tasapuolisesti. 

• Hyväksyn kerholaiset ja toiset ohjaajat omina 
itsenään. 

• Sitoudun pitämään kerhohartaudet. 

• Sitoudun suunnittelemaan kerho-ohjelman. 

• Sitoudun käymään kerhonohjaajakokouksissa 
ja koulutuksissa.  

• Estyneenä ilmoitan työntekijälle poissaoloni. 

• Vaikeissa tilanteissa ja ongelmissa käännyn 
työntekijän puoleen saadakseni tukea ja apua. 

• Pidän hyvää huolta kerhotarvikkeista sekä 
kerhotilan viihtyvyydestä. 

• Huolehdin kerhon turvallisuudesta. 

• Toimin hyvänä esimerkkinä kristitystä 
nuoresta kerhossa ja sen ulkopuolella. 

 

 
Kerhonohjaajan vapauksiin ja oikeuksiin 
kuuluu: 
 

• Toimin kerhossa luottamuksen arvoisena ja 
tulen hyväksytyksi omana persoonana. 

• Minulla on oikeus epäonnistua. 

• Saan esittää mielipiteitäni kerhonohjaamisesta 
ja tulla niissä kuulluksi. 

• Minulla on mahdollisuus vaikuttaa kerhon 
suunnitteluun. 

• Minulla on oikeus käyttää lahjojani ja kykyjäni 
kerhossa. 

• Saan työntekijältä tukea, apua ja ohjausta 
vaikeissa tilanteissa ja ongelmissa. 

• Työntekijä vierailee kerhossa. 

• Annan ja saan rakentavaa palautetta. 

• Tiedän ja luotan siihen, että päävastuu 
kerhotoiminnasta on työntekijällä. 

• Saan ohjausta kerhohartauksiin ja kristittynä 
kasvamiseen. 

• Saan riittävän selkeät ohjeet tehtävistäni ja 
odotuksista sekä tulevista muutoksista. 

 
 

 
Sitoudun noudattamaan kerhonohjaajana yllä mainittuja 
tehtäviä ja velvollisuuksia. 
 
Sitoudun toimimaan kerhonohjaajana varmistaen mainittujen 
vapauksien ja oikeuksien toteutumisen. 
 
 

Tuusulassa 12.9.2021 
 

 
_______________________ 
 

 
Sitoudun työntekijänä tukemaan kerhonohjaajaa hänen 
ohjaustyössään. 

 
Sitoudun työntekijänä varmistamaan, että kerhonohjaajan 
vapaudet ja oikeudet toteutuvat. 

 
Tuusulassa 12.9.2021 
 

 
_____________________ 
Tommi Aulasmaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TUUSULAN EV. LUT SEURAKUNNAN 

KERHONOHJAAJAN SOPIMUS 

  

KERHON LAKKAUTTAMINEN 

 

1. Mikäli kerhotoiminta ei käynnisty kerhonohjaajasta riippumattomista syistä (esim. ei riittävästi kerholaisia), on 
kerhonohjaajalla oikeus kerhopalkkioon siihen asti kunnes kerho lakkautetaan. 

2. Mikäli kerhonohjaaja laiminlyö yllämainittuja tehtäviä, työntekijällä on oikeus lopettaa kerhonohjaajan 
toimiminen kerhossa. 

3. Mikäli kerhonohjaaja ilmoittaa lopettavansa kerhon ohjaamisen kesken kerhokauden, hän on velvollinen 
jatkamaan ohjaamista kuukauden tai sitä lyhemmän ajan mikä työntekijällä kuluu kerhoasioiden uudelleen 
järjestämiseen. 


