
TANSSIURHEILU
ICT-Ryhmä

DANCECORE-KYSELYN YHTEENVETO

Tanssiurheiluliiton asettama ICT-ryhmä toteutti keväällä 2020 kyselyn DanceCoren 
käytöstä ja parannusehdotuksista, ajankohta oli tarkalleen huhtikuu 2020. Kysely 
suunnattiin Seura-admin tunnusta käyttäville seura-aktiiveille. 

Seura-admin tunnuksia on tietokannassa yhteensä 132 kpl. Joillain seuroilla on kahdella 
tai useammalla käyttäjällä seura-admin-tunnukset. Eri tanssiurheiluseuroja tulee seura-
admineista yhteensä 72.

Kiitokset kaikille kyselyyn osallistuneille. 

Tähän yhteenvetoon on koottu palautemateriaalin sanallisista palautteista ja toiveista 
ydinkohtia kolmeen eri osioon:

Osio 1. Asiat jotka ovat selviä virhe- / väärin määriteltyjä toimintoja ja korjataan niin pian 
kuin mahdollista

Osio 2. Kohdat jotka vaativat uudelleen koodaamista ja korjataan seuraavaan versioon

Osio 3. Kohdat joista on tullut useampia kommentteja, mutta siitä huolimatta ei voida 
muuttaa – osaan näistä pätee lisätermi - ainakaan vielä

Osio1 Korjattavat:

 Sarjan tarkistus ilmoittautumisen yhteydessä – selvä bugi – korjataan
 Sukupuolitieto – muutetaan tanssikategoriaan kuuluvaksi Vak/Lat = tarvitaan R&S = 
ei tarvita
 Syöttö-exceliin muutos: Huoltajatieto pois. Huoltaja syötetään rekisteröitymällä tai 
lisäämällä huoltajalle huollettava.
 Muutetaan vuosittainen jäsenyyksien siirtyminen seuraavalle vuodelle negaatioksi. 
Eli rastitetaan poisjääneet jäsenet ja muut siirtyy. Nykyinen tapa on - rastitetaan siirtyvät.
 Jonkun verran esiintyi selvää epätietoisuutta, kuinka mikäkin osio toimii. Tähän 
tiedon puuteeseen järjestetään webinaari elokuussa. Juuri ennen kilpailukauden alkua. 
 Omien parien ilmoittaminen kilpailuun ilman maksua on mahdollista. Julkaistaan 
asiasta ohje DanceCore ohjeet sivulla.
 Kilpailuyksikön nousupisteet näkymään myös seura-adminille kilpailuyksikkö-
näkymässä.

Osio 2 Seuraavaan versioon

 Seura-admineille mahdollisuus ladata seuranvaihtodokumentti ”Jäsenyydet”-sivulta. 
Seura-admin saa printattua esitäytetyn lomakkeen seuraa vaihtavan jäsenen tiedoilla.
 Toimihenkilöistä vastaava sivu kuin kilpailuyksiköistä. Vaatii hiukan työstämistä. 
Tämä ominaisuus tullut esiin myös paratanssijoiden yhteydessä.
 Lapselle useampi kuin yksi huoltaja.
 Jäsenyydet sivulle merkintä ”Edustusseura”. Tilanteessa jossa urheilija on 



usemmman seuran jäsen.
 Kilpailuilmoitukselle ”Tallenna Luonnos”-mahdollisuus. Eli voi tehdä ilmoitusta 
vähitellen. Kilpailu-ilmoituksen kentät vielä kerran kriittiseen tarkasteluun. Onko turhia ja 
onko tarpeelliset riittävän monta merkkiä sallivia.
 Ilmoittautumisissa näytetään ilmoittautuneet sitä myöten kun ilmoittautuvat. Ei 
mitään varsinaista julkaisupäivää. Tämä tehdään käytännössä seuraavasti: 
Kilpailukalenterissa oleva kilpailutapahtuma muokataan hakemaan ja julkaisemaan 
ilmoittautuneet sitä mukaa kuin niitä tulee järjestelmäään. 
 Kannatusjäsenien syntymäaikoja ei tarvita Excelissä. Poistetaan.
 HUOM! Seuraava versio, niin kuin kaikki muukin muutostyö, tehdään ja 
rakennetaan budjetin raameissa. Eli priorisointia joudutaan tekemään.

Osio 3 Kommentoidut, mutta ei ainakaan tässä vaiheessa aiheuta toimenpiteitä.

 Syntymäaikojen keräämisestä oli muutamia kommentteja. Ainoa varma 
identifiointitapa on - syntymäaika ja henkilötunnus. Suomessa on paljon ns täyskaimoja eli 
etu- ja sukunimi ovat samoja. Lisäksi kilpailijat lisenssiä ostaessaan identifioidaan 
syntymäajalla. Mikäli DanceCoressa ei olisi syntymäaikaa tekisi rajapinta uuden henkilön. 
Joka kerran kun tanssija ostaa lisenssin Suomi-Sportista. Vaihtoehtoisesti pelkällä nimellä 
tunnistautuminen ei olisi mahdollista koska samannimisiä henkilöitä löytyy.
 Myös jäsenten sisäänluku-Exceliin tuli kommentteja. Virheiden välttämiseksi ja 
datan oikeelliseuuden pitämiseksi mahdollisimman korkeana. Excelistä ei olla luopumassa. 
Mutta siihen tokikin tehdään jo aiemmin mainittuja korjauksia. Huoltaja-tieto, ja 
kannatusjäsen ainakin. Lisäksi tämä sisäänluku-aputyökalu on ollut vuosiakausia monen 
pyyntö. Sellaista ei edellisessä ohjelmistossa ollut niin se koettiin puutteena.
 CheckOut-palveluun liittyviä asioita:  
1. CheckOut valittiin koska siinä oli ainoana tämä monikauppias-mahdollisuus. Eli niin että 
jokainen seura on oma kauppias. Muilla vaihtoehtoisilla tarjokkailla oli niin, että kaikki raha
kiertäisi liiton kassan kautta. Tämä malli ei ole edes mahdollinen. Finanssivalvonnan 
ohjeistuksen ja säänösten mukaan. Näin ei voi toimia. 
2. ChektOut on ollut erittäin tarkkana kauppissopimuksen tietojen kanssa. Tämä on tietysti 
hyvä asia, kun kyse on kuitenkin rahojen liikuttelusta. Lisäksi on huomioitava ettei mikään 
noista CheckOutin ehdoista ole ns. mahdoton. Kauppiassoåimus CheckOutin ja seuran 
välillä on saatu jopa yhdessä päivässä kuntoon. Seuran tiedot ajan tasalla jne...
 Käyttöliittymään ja DanceCoreen yleisesti: Erilaisia listauksia/raporttteja haluttiin. 
Niitä on tulossa syksyllä. ICT-ryhmä laatii parhaillaan eri raporttien tarvetta. Vahvan 
tunnistautumisen tai kaksinkertaisen tunnistamisen mahdollisuutta ollaan tutkimassa. Tämä 
ei kuitenkaan poista hetun tarvetta. Hetu tarvitaan jotta henkilö vodaan identifioida ja liittää 
jäseneen,  kilpailuyksikköön jne. Rekisteröityminen ja käyttäjä ovat vain yksi osa-alue. 
 Myös muutamassa palautteessa haluttiin joitakin avoimia rajapintoja DanceCoreen 
esim: REST ja SOAP. Tällä hetkellä ei nähdä tarpeelliseksi laajentaa nykyisen html-
rajapinnan lisäksi muihin. DanceCore sovelluksena ei ole este rajapinnoille.
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