tiedote, tammikuu 2018

SuomiSportin käyttöönotto etenee hitaasti mutta varmasti.
Olemme saaneet lupauksia seurojen jäsenmyynnin valmistumiseksi vielä tammikuun aikana.
Seura-alustan valmistumisen myötä jäsenmyynti voidaan aloittaa SuomiSportissa. Huomioikaa seuraavat asiat:
1. SuomiSport -rekisteriin lisätään kaikki yhdistyksen jäsenet, ei ainoastaan lisenssinhaltijat.
2. Seurasi löytyy SuomiSportista, kun se on toimittanut SFL:lle tarvittavat tiedot
3. PRH:lla tulee olla yhdistyksen ajantasaiset nimenkirjoittajat, että sopimus Maksuturvan kanssa voidaan
allekirjoittaa
4. Siirtymäaikaa varataan seurakohtaisesti 1-14 vrk, että seurat ehtivät luoda jäsenmyyntinsä järjestelmään.
Siirtymäaikana lisenssi on vielä hankittavissa ilman jäsenyyttä SuomiSportissa.

Järjestelmään on jo lisätty toiveistamme valinnainen ominaisuus ”pakollinen seurajäsenyys”. Tämä tarkoittaa
seuraavaa:
• kun SuomiSportin jäsenmyynti avautuu, seuran jäsenyys tulee hankkia SuomiSportissa ennen lisenssin
lunastamista (pl. siirtymäaika)
• jos olet jo hankkinut seuraltasi jäsenyyden vuodelle 2018, luo ilmainen käyttäjätunnus SuomiSportiin ja
ilmoita sen jälkeen Sportti-ID seurasi jäsenvastaavalle.
• Seurakäyttäjät lisäävät SuomiSportiin (eli jäsenrekisteriin) niiden liikkujien tiedot, jotka ovat jo
lunastaneet jäsenyyden suoraan seuralta

Seuraavassa esimerkein havainnollistettuna käytännön tilanteita.

Esimerkki 1, Matti Mando
Vuodesta 2014 lisenssillä kilpaillut Matti on viivyttänyt ohjeiden mukaan lisenssin hankkimista. Nyt Matti
kuitenkin tarvitsee kilpailulisenssin voimaan välittömästi, kun Afro Tour Moroccan March Openin
ilmoittautuminen avautuu. Seuran hallivuoroilla olisi lisäksi hyvä olla vakuutus jo voimassa varmuuden
välttämiseksi. Matti ei vielä ole maksanut seuran jäsenmaksua.
* Matti voi hankkia kisalisenssin suoraan SuomiSportista. SFL syöttää lisenssin PDGA:n järjestelmiin viikon
kuluessa.
* Matin tulee valita seuravalikosta tuleva edustusseuransa.
* Matin kannattaa myös hankkia Sporttiturva-vakuutus, joka kattaa lajin piirissä sattuneet tapaturmat
vakuutusehtojen mukaisesti
* Parin viikon kuluessa, kun seuran jäsenmyynti on auki, Matti maksaa myös jäsenmaksunsa SuomiSportissa.
- seuran jäsenmaksu ja kilpalisenssin edustusseura tulee täsmätä SuomiSportissa. Aikanaan Metrixissä
molempien voimassaolo samaan seuraan on lisenssin voimassaolon ehto. SuomiSportissa (selainversiossa)
Matin tulee lisätä PDGA-numero omiin tietoihinsa.

Esimerkki 2, Pirkko Putti
Pirkko osallistuu Halsualla helmikuussa järjestettävään C-tier talvikilpailuun. Pirkko on odottanut lisenssin
hankintaa viimeiseen asti, mutta nyt alkaa jo olla kiire, kun ilmoittautuminen sulkeutuu ylihuomenna. Pirkko
on hankkimassa ensimmäistä kilpailulisenssiään.
* Pirkko voi hankkia kisalisenssin suoraan SuomiSportista. SFL syöttää lisenssin PDGA:n järjestelmiin viikon
kuluessa, nopeutettua käsittelyä voi pyytää soittamalla toiminnanjohtajalle.
* Helmikuun kilpailut hallinnoidaan vielä Kisakoneessa. Pirkon tulee luoda käyttäjätili osoitteessa
kisakone.frisbeegolfliitto.fi
* Pirkon tulee lisätä myös PDGA-numeronsa omalle käyttäjätililleen sekä Kisakoneessa että SuomiSportissa,
että lisenssitiedot korreloituvat
* Pirkon tulee valita seuravalikosta tuleva edustusseuransa.
* Pirkon kannattaa myös hankkia Sporttiturva-vakuutus, joka kattaa lajin piirissä sattuneet tapaturmat
vakuutusehtojen mukaisesti
* Parin viikon kuluessa, kun seuran jäsenmyynti avautuu SuomiSportissa, Pirkko käy hankkimassa myös
seuran jäsenyyden.
- Kisakone vertailee jäsentietoja SFL:n poistuvan jäsenrekisterin kanssa ja sinne ei päivitetä SFL:n
lisenssitietoja 2018. Tästä syystä 2018 lisenssit näkyvät punaisella "ei voimassa" -tekstillä.
- Lisenssin varsinaisen voimassaolon Kisakone puolestaan tarkistaa suoraan PDGA:n järjestelmästä.
SuomiSportissa tilaamasi lisenssi on syötetty edelleen PDGA:n järjestelmiin, joten SuomiSportissa tilaamasi
lisenssi _on voimassa_.

Esimerkki 3, Aimo Alarauta
Aimo on osallistumassa kotipaikkakunnallaan järjestettävään perinteiseen SFL:n alaiseen kilpailuun, joka
järjestetään alustavasti toukokuussa. Kilpailua ei vielä ole anottu tai syötetty järjestelmiin. Aimoa kiinnostaisi
saada ennen kaikkea vakuutus voimaan ja olisihan se kisalisenssikin hyvä olla jo valmiina, vaikka kiekkoihin
Aimo on tarttumassa vasta lumien sulettua Pohjois-Pohjanmaalta.
• Vakuutus kannattaa hankkia kilpailulisenssin kanssa samalla kertaa
• Mikäli lisenssille ja vakuutukselle ei ole akuuttia tarvetta, pyydämme Aimoa vielä odottamaan
jäsenmyynnin aloitusta
• Kun SuomiSportin jäsenmyynti avautuu, Aimo saa lisenssin voimaan kätevästi ja kertakaikkisesti, ilman
katkoksia. Aimon tulee lisätä PDGA-numero SuomiSportin liikkujaprofiiliinsa.

Esimerkki 4, Eija Ekseli
Eija on yhdistyksensä todellinen primus motor ja hoitaa niin jäsenhallinnan ja kilpailunjärjestämisen kuin
tiedottamisenkin. Kyselyjä jäsenyyksistä ja lisenssistä saapuu päivittäin ja Eija tuntee olevansa puun ja kuoren
välissä. SuomiSport kuulostaa etäiseltä ja käyttöliittymästä ei ole mitään käsitystä. Eniten arveluttaa, miten
yhdistyksen jäsenrekisteriasiat kannattaa jatkossa hoitaa niin, että asiat ovat kaikkien kannalta järjestyksessä.
• SuomiSport on pian Eijan käytössä. Sitä varten Eijan on tarkistettava, että yhdistyksen nimenkirjoittajat
ovat ajan tasalla Patentti- ja rekisterihallituksessa http://prh.fi
• SuomiSport toimii samalla yhdistyksen jäsenrekisterinä ja siinä on kattavat raportointiominaisuudet
• Seuran kaikki jäsenet lisätään SuomiSportiin. Jos osa jäsenistä on lunastanut jäsenyyden suoraan
seuralta, Eija saa ohjeet näiden jäsenten tietojen lisäämiseksi SuomiSportiin nk ”nipputilauksena”.
• SFL toimittaa seuroihin ohjeet SuomiSportin toiminnallisuuksiin. Järjestelmään kannattaa tutustua
rauhassa ja aloittaa jäsenyyksien myynti varmistettuaan SFL:n toiminnanjohtajalta, että kaikki on
kunnossa.
• SFL:n poistuvasta jäsenrekisteristä saa haetuksi raportit taulukkomuodossa. Eijan kannattaa tarkistaa
myös yhdistyksen säännöistä, miten jäsen voi erota tai voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenluetteloita ei
kannata säilyttää monessa eri paikassa tietoturvasyistä, kuten Eija hyvin tietää.
Esimerkki 5, Veijo Vääpeli
Veijo haluaa järjestää keväällä 2018 SFL:n alaisen kilpailun, mutta ei tiedä milloin kilpailun voi anoa ja missä
tiedot tulevat näkymään. Myös paikkakunnan liikkujat kyselevät kilpailun sekä kisalisenssiasioiden perään.
• Kilpailunhaku avautuu helmikuun aikana
• Kilpailuhakemuskaavake uusiutuu kaudelle 2018.
• Talvikauden kilpailut esitetään Kisakoneessa, ainakin helmikuun loppuun. SFL tiedottaa maaliskuun
kilpailujen osalta tilanteesta mahdollisimman pian.
• Metrixiin Veijo voi tutustua sen perusominaisuuksiltaan jo nyt. Kuitenkin SFL:n
kilpailujärjestelmään on tulossa joitain ominaispiirteitä, jotka eivät perusversiossa näy.
Tiedotamme niistä erikseen.
• Veijon kannattaa tutustua huolella frisbeegolfin uusiin virallisiin sääntöihin sekä kilpailusääntöihin

