
 
 
Hyvä taitoluisteluväki, 19.12.2019 
 
 
Marraskuun alussa lähetimme tietoa julkaistuista uusista perustesteistä, jotka tulevat voimaan 
kilpailukaudesta 2020-2021 lähtien. 
 
Taitoluisteluliiton nettisivuilla julkaistiin vastaavuudet "vanhat vr. uudet", uusien perustestien liikkeet ja 
arviointikriteerit sekä perustestitasoittain englanniksi askeleet. Myös uusittu testijärjestelmän ohje julkaistiin. 
Viestissä oli myös, että Perustestien videot julkaistaan tämän vuoden puolella ja näin tapahtuikin, 
17.12.2019, linkki löytyy Liiton nettisivujen materiaalipankin kohdassa Perus- ja elementtitestit. 
 
Seuraava askel on iso eli tietojen siirto FigureCentrestä Hoika-järjestelmään. Tämän tekee Taitoluisteluliitto. 
Siirrossa viedään aktiivisten luistelijoiden kaikki voimassa olevat elementtitestit ja kokonaan suoritetut 
perustestit. Mikäli luistelija on suorittanut kokonaan esimerkiksi perustestin 3, merkitään hänelle suoritetuksi 
myös perustesti 1 ja 2 ja vastaavuudet vanhat verrattuna uusiin tarkistetaan. 

o Aktiivinen luistelija on hän, jolla on Hoikassa hankittu passi (lisenssi) kaudelle 2018-2019 ja/tai 2019-
2020 eli hänellä on 8:lla alkava sportti-id.  

 
Seurojen apua tarvitaan, että päästään saumattomasti suorittamaan uusia perustestejä. Tämä edellyttää, 
että Hoika-järjestelmän rekisteri saadaan ajan tasalle ja vasta tämän työn jälkeen sinne voidaan syöttää 
tuoreet suoritetut elementti- ja uudet perustestisuoritukset.  
 
Seura täyttää testipasseista omien luistelijoidensa perustestien osalta suoritukset, jotka ovat kesken, 
viimeistään sunnuntaina 19.1.2020 Keskeneräiset testitasot täytetään "testipöytäkirjaan", joka palautetaan 
Lyyti-järjestelmän kautta. Lomakkeeseen on täytettävä kaikki siinä pyydetyt luistelijan perustiedot. 
 
Luistelijat, joiden tietoja ei ole FigureCentressä ja joilla on vain uusi sportti-id, kaikki perus- ja 
elementtitestisuoritukset on lisättävä samaan lomakkeeseen kuin muiden keskeneräiset perustestit. 
Perustestien osalta merkitse vanha sportti-id -sarakkeeseen "ei ole". Elementtitestit ovat samaisessa 
lomakkeessa omilla alalehdillä, joihin suoritukset lisätään. Nämä suoritukset viedään Hoika-järjestelmään 
käsityönä. 
 
Täytetty lomake on palautettava viimeistään sunnuntaina 19.1.2020, mutta mielellään heti kun se on valmis. 
Palautus Lyyti-lomakkeen kautta tai kopioi linkki selaimen osoiteriville: 
https://www.lyyti.fi/reg/Keskeneraisten_testitietojen_palautus_7094  
 
Etenemisaikataulu (varataan oikeus muutoksiin) 

31.12.2019 
Kaikki syksyllä 2019 suoritetut elementit testeissä/kilpailuissa on oltava syötettynä 
FigureCentreen ja testipöytäkirjat olla toimitettuina Liittoon (ohjelmat@stll.fi). 

19.1.2020 
Viimeinen päivä palauttaa Seuran täyttämä lomake kesken olevien perustestien osalta ja 
ainoastaan 8:lla alkavalla sportti-id -luistelijoiden suoritukset. 

1.3.2020 Keskeneräiset perustestit ja 8:lla alkavien suoritukset viety Hoika-järjestelmään. 

2.3.2020 Seurat saavat järjestää testejä, joissa suoritetaan uusia perustestejä kaudelle 2020-2021 

18./19.4.2020 Arvioijien uusien perustestien koulutus 

 
Valinta-, lohko-, SM/KF/HF- ja IC-kilpailuissa suoritetut elementit raportoidaan normaaliin tapaan 
pöytäkirjassa ja kilpailun kontrolleri tai hänen valtuuttamansa spesialisti syöttää suoritukset Hoika-
järjestelmään, kun se avataan. Elementtitestisuorituksia ei viedä FigureCentreen enää 1.1.2020 lähtien. 
 
Seuroja tiedotetaan, kun testipasseja ei enää tarvitse säilyttää. Testipassivihkojen käyttö poistuu, kun kaikki 
tiedot on saatu siirrettyä ja syötettyä luistelijoille. Testipassit on kuitenkin pidettävä hyvässä tallessa 

https://www.stll.fi/wp-content/uploads/sites/4/2019/12/Perustestipöytäkirja-Seura-STLL.xlsx
https://www.lyyti.fi/reg/Keskeneraisten_testitietojen_palautus_7094
https://www.lyyti.fi/reg/Keskeneraisten_testitietojen_palautus_7094
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toistaiseksi mahdollisia tarkistuksia varten. Uusia testipasseja ei kuitenkaan enää vuoden 2020 alusta 
toimiteta.  
 
Lämmin kiitos jo etukäteen kaikille, 
 
t. Anne  
 


