Yhdeksän kysymystä, yhdeksän vastausta

1. Mikä valmentajalisenssi on?
• Valmentajalisenssi on tanssiurheilun ohjaaja- ja valmentajalisenssi,
joka antaa sekä ohjaus- ja valmennuspalveluja ostaville jäsenseuroille
että myös niitä tarjoaville ohjaajille ja valmentajille keinon osoittaa,
että jokainen on omalta osaltaan sitoutunut urheilun eettisiin
periaatteisiin ja reilun pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin, ja että sekä
seurat että lisensoidut ohjaajat ja valmentajat ovat mukana yhteisessä
työssä luomassa turvallista toimintaympäristöä tanssiurheiluun
kaikissa liiton tanssilajiperheen lajeissa.

2. Miksi valmentajalisenssiä tarvitaan?
• Valmentajalisenssi on yksi osa Tanssiurheiluliiton vastuullisuustyötä
suojelemassa valmentajia, urheilijoita ja liikkujia ja luomassa turvallista
toimintaympäristöä sekä toteuttamassa hyvää ja avointa hallintotapaa.
Valmentajalisenssi on positiivinen kannuste sekä valmentajille että
palveluja ostaville seuroille ja urheilijoille tulla tietoisiksi urheilun
eettisistä periaatteista, sitoutua niihin ja samalla sitoutua yhdessä
tuumin turvallisen ja asiallisen tanssiurheilun luomiseen ja
ylläpitämiseen.

3. Mitä hyötyä valmentajalisenssistä on ohjaajalle/valmentajalle?
• Valmentajalisenssin avulla sen hankkinut ohjaaja tai valmentaja voi
osoittaa olevansa sillä hetkellä tanssiurheilun aktiivinen toimija,
sitoutunut kouluttautumaan ja ylläpitämään ammattitaitoaan sekä
tietoinen ja sitoutunut ohjaamiseen ja valmentamiseen liittyviin
eettisiin periaatteisiin ja säännöstöihin. Valmentajalisenssi on
tanssiurheilussa toimivan ohjaajan tai valmentajan oma laatumerkki.
Valmentajalisenssin hankkineet ohjaajat ja valmentajat kuuluvat
automaattisesti Tanssiurheiluliiton valmentajaverkostoon, jolle
järjestetään tapahtumia, tiedotusta, sekä ajatusten vaihdon ja
osaamisen kehittämisen paikkoja.

4. Mitä hyötyä seuralle on tunnistaa ja käyttää
valmentajalisenssin hankkineita ohjaajia/valmentajia?
• Seura sekä sen urheilijat ja liikkujat tietävät, että ostavat palveluitaan
sellaiselta ohjaajalta tai valmentajalta, joka on mukana yhteisessä
työssä luomassa turvallista toimintaympäristöä tanssiurheiluun. Seura
sekä sen urheilijat ja liikkujat tietävät myös, että ohjaaja/valmentaja on
sillä hetkellä tanssiurheilun aktiivinen toimija, tietoinen ja sitoutunut
ohjaamiseen ja valmentamiseen liittyviin eettisiin periaatteisiin ja
säännöstöihin, sekä sitoutunut kouluttautumaan ja ylläpitämään
ammattitaitoaan.

5. Mitä hyötyä Tanssiurheiluliitolle on valmentajalisenssistä?

• Valmentajalisenssin myötä Tanssiurheiluliitolla on koko ajan
ajantasainen kontaktiluettelo aktiivisista ohjaajista ja valmentajista.
Todennettavan tilastotiedon perusteella Tanssiurheiluliitolla on
paremmat mahdollisuudet ja vaikuttamisen paikat tanssiurheilun
toimintaympäristöä ja tanssiurheiluvalmentamista koskevien
kysymysten käsittelyssä sekä erilaisissa urheilun verkostoissa.
• Tanssiurheiluliitto voi myös osoittaa toimenpiteitä
vastuullisuusohjelman jalkauttamisen ja laadukkaan seuratoiminnan
kehittämisen osalta. Valmentajalisenssiä ei ole kuitenkaan rakennettu
esimerkiksi Olympiakomiteaa eikä Tanssiurheiluliiton organisaatiota
varten, vaan jokaista tanssiurheilussa toimivaa toimijaa varten.
Valmentajalisenssillä ei tavoitella mitään kiitosta eikä kunniaa mistään
suunnalta, vaan pyyteettömästi vastuullista ja turvallista harrastamisen
mahdollistamista, millaisella tasolla tahansa ja jokaisessa
lajiperheemme lajissa.
• Valmentajalisenssin myötä tanssiurheilun kurinpito ylettyy kaikkiin
tanssiurheilun toimintaympäristössä toimiviin tahoihin ja henkilöihin.

6. Mitä valmentajalisenssi tarkoittaa pelottavan sanan ”kurinpito”
kannalta?
• Kukaan tanssiurheilussa ei halua eikä toivo, että häntä kiusataan
fyysisesti tai psyykkisesti, häiritään, tai kohdellaan muutoin
epäasiallisesti tai väkivaltaisesti harrastuksissa, kilpailuissa tai
sosiaalisessa mediassa. Ei myöskään ohjaaja/valmentaja. Jos kuitenkin
tällaista tapahtuisi, Tanssiurheiluliiton itsenäinen kurinpitoelin voi ottaa
käsittelyyn vain tapauksia, jotka kuuluvat Tanssiurheiluliiton
kurinpitomääräysten soveltamisalaan ja ulottaa kurinpitotoimia vain
sellaisiin tahoihin, jotka ovat kurinpitomääräysten alaisia henkilöitä tai
tahoja.
• Valmentajalisenssin hankkinut ohjaaja/valmentaja voi tuoda
tarvittaessa asioita kurinpitoelimen käsittelyyn riippumatta siitä,
toimiiko itse seurassa jäsenenä, toimihenkilönä tai hallinnossa. Seura
tai lisenssiurheilija voi puolestaan tuoda tarvittaessa asioita
kurinpitoelimen käsittelyyn tietoisena siitä, että valmentajalisenssin
hankkinut ohjaaja/valmentaja on samalla tavoin kurinpitomääräysten
alainen toimija.

7. Miten valmentajalisenssi hankitaan?
• Valmentajalisenssiä haetaan osoitteessa:
https://forms.gle/5Si5bgYkXYALXXCe6 (avautuu toisella
verkkosivustolla)
• Hakulomake on tehty Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n Google-tilillä ja
sen teknisenä toteutustapana on Google Forms -sovellus.
Hakulomakkeella kysytään nimen ja sähköpostiosoitteen lisäksi kahta
tilastotietoa; valmentajan syntymävuotta sekä korkeinta suoritettua
ohjaaja-/valmentajakoulutusta. Lisäksi valmentajalisenssin hakija
vahvistaa tutustuneensa ja sitoutuvansa yllämainittuihin periaatteisiin
ja säännöstöihin. Täytetyistä tiedoista tulee automaattinen koonti
hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jonka lisäksi liiton
toimisto nopean tarkastelun jälkeen kuittaa hakemuksen ja lähettää
lisenssin ostolinkin. Hakulomake uusitaan vuosittain ja edellisen
vuoden aikana kertyneet hakijatiedot tuhotaan uuden
valmentajalisenssikauden käynnistyttyä.
• Valmentajalisenssiä hallinnoidaan urheiluyhteisön yhteisessä
SuomiSport -palvelussa. Valmentajalisenssi uusitaan vuosittain, se on
voimassa 1.1.-31.12. Valitse lajiksi Tanssiurheilu ja seuraksi Valmentajat.
SuomiSport -mobiilisovelluksella voit nopeasti ja helposti näyttää
ruudulta olevasi lisensoitu ohjaaja/valmentaja.

8. Mitä valmentajalisenssi maksaa?
• Valmentajalisenssi maksaa 10 euroa. Valmentajalisenssiä ostava
ohjaaja tai valmentaja voi myös halutessaan ostaa lisäksi 10 euroa
maksavan Valmentajalisenssin Sporttiturvan, joka on edullinen
tapaturmavakuutus, joka on voimassa sekä harjoitus- että
kilpailutoiminnassa sekä niihin välittömästi liittyvillä matkoilla.
9. Kuinka valmentajalisenssiä kehitetään?
• Valmentajalisenssi on lanseerattu käyttöön vuoden 2021 alusta alkaen.
Keräämme jatkuvasti kokemuksia ja huomioita tanssiurheilun ja koko
urheilun toimintaympäristöstä liittyen vastuullisuusteemoihin sekä
valmentamiseen liittyvistä aiheista.
• Luomme ja lanseeraamme valmentajalisenssille oman merkin,
tunnisteen, jonka seurat ja lisensoidut ohjaajat/valmentajat voivat
laittaa verkkosivuilleen osoitukseksi osallistumisestaan tanssiurheilun
vastuullisuustyöhön.

