SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY

Toimitsijalisenssi
Taustaa:
Vuoden tuomari- ja valmentajajäsenyydet ovat Turun Atleettiklubin organisoimasta ja muiden seurojen tukemasta aloitteesta palautuneet takaisin johtokunnan käsittelyyn. Jäsenyydet koettiin kalliiksi ja hankalaksi ja koska toimijat ovat useammassa roolissa (urheilija, valmentaja, tuomari), tuli suunnitellulla järjestelyllä päällekkäisyyttä.
Jäsenyyksiin toivottiin selkeämpää järjestelyä. Uudistusta on olleet valmistelemassa SPNL toimiston kanssa Turun Atleettiklubin edustajat, joille muut aloitteen tehneet ovat antaneet valtuutuksen. Asiasta pidettiin muutama palaveri etäyhteyksien avulla, joiden perusteella SPNL toimisto on valmistellut uuden ehdotuksen toimitsijalisenssistä korvaamaan tuomari- ja valmentajajäsenyydet.

Käyttötarkoitus:
Uuden lisenssin tarkoitus on saada kirjattua ylös seurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt. Tätä kirjaamista tarvitaan, jotta SPNL voi jatkossa antaa todennettavat määrit toiminnassa mukana olevista henkilöistä avustushakemusten
tueksi. Tarve tarkempien henkilölistauksien tekemiseen on nyt kuluvan kevään aikana osoittautunut tarpeelliseksi nyt
mahdollisten koronan tartuntaketjujen jäljittämiseksi. Myös kevään aikana tehty SUEK:in tutkimuksessa esiin noussut
epäasiallinen käytös ja sen kitkemiseksi tehtävät toimet tarvitsevat tuekseen tarkemman listauksen toiminnassa mukana
olevista henkilöistä.
Tarvetta on myös saada tarkempi listaus eri seuroissa olevista tuomareista näkyviin SPNL nettisivuille. Tällä hetkellä missään ei ole listaa tuomareista, josta seurat voisivat etsitä tuomareita omiin kisoihinsa. Lisenssin avulla voidaan saada listaukset tuomareista eri alueittain, jolloin kilpailujen järjestäminen helpottuu.
Tarkoituksena on jatkossa järjestää toimitsijalisenssin omaaville koulutusta, kuten vuosittain järjestettävät valmentajaja tuomaripäivät.

Prosessikuvaus:
Toimitsijalisenssin hinta on 10 €
- Valmentajat
- Tuomarit
- Yksi lisenssi riittää, mikäli henkilöllä on kilpailuun oikeuttava lisenssi (ei harrastelisenssi) ei tarvita toimitsijalisenssiä.

-

Jotta jatkossa osataan erottaa tuomarit, valmentajat ja kilpailijat toisistaan tulee meriittien käyttöä jatkossa tehostaa. Tämä tarkoittaa eri tapahtumiin (esim. koulutus) ilmoittautumista Suomisportin kautta.

Ostaminen tapahtuu Suomisportin kautta
- Lisenssin voi ostaa jokainen käyttäjä itse
- Lisenssi voidaan hankkia myös seuran toimesta nippuostona, jolloin kaikilla ei tarvitse välttämättä olla Suomisport-tunnusta
- Toimitsijalisenssi tulee kaikille automaattisesti, kun suorittaa kalenterivuonna tuomari/- valmentajakoulutuksen.
Lisenssi tulee käyttöön 1.1.2021 alkaen
- Toimihenkilöiden tulee ilmoittautua SM-tason kilpailuihin, myös huoltajien. SPNL toimisto huolehtii ilmoittautumisjärjestelyistä.
- Lisenssien määrät tulevat osaksi toimintakilpailua kohtaan 1. Lisenssinostajat-->Lisenssit
o Ehdotus painotuksista toimintakilpailuun:
▪ Nuorten lisenssi x6
▪ Aikuiset ja Masters kilpailulisenssi x4
▪ Toimitsijalisenssi x2
▪ Harrastajalisenssi x1

