
TESTIREKISTERI HOIKASSA 
Figurecentren testirekisteri ei ole enää käytössä. Vanhat testitulokset siirretään Hoikaan liiton
toimesta kevään 2020 aikana.

• KIRJAUTUMINEN :

• ARVIOIJAT: Tunnukset Hoikaan ovat samat kuin passia ostettaessa.

• Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite tai passin haltijan nimi. Mikäli
salasana on hukassa, klikkaamalla ”Tilaa uusi salasana” – linkkiä uusi
salasana lähetetään sähköpostiosoitteeseen

• SEURAKÄYTTÄJÄT: Liitto on antanut yhdet tunnukset/ per seura, joilla pääsee
näkemään testisuorituksia. Seura voi myöntää itse oikeuksia seuran sisällä. Jotta
oikeus voidaan antaa, pitää henkilöllä olla profiili Hoikassa. 

• LUISTELIJAT: Testisuoritukset näkyvät samassa järjestelmässä mistä luistelupassit
ostetaan. Tunnukset Hoikaan ovat samat kuin passia ostettaessa. 

• Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite tai passin haltijan nimi. Mikäli
salasana on hukassa, klikkaamalla ”Tilaa uusi salasana” – linkkiä uusi
salasana lähetetään sähköpostiosoitteeseen



TESTIREKISTERI HOIKASSA

• Ilmoittautumiset testitilaisuuksiin tehdään kuten ennenkin. Tämän lisäksi luistelija pitää nimetä
Hoikassa olevaan testirekisteriin.

• Seurat nimeävät luistelijat niihin testeihin, joita luistelija suorittaa kauden aikana.

• Luistelija pitää olla nimettynä testiin ennen kuin hän osallistuu testitilaisuuteen. 

• Perustestit 1-5 ja elementtitestit 1-3(D):

• Nimeäminen tehdään vain kerran luistelijan uran aikana

• Jos luistelijat ei pääse testiä kerralla läpi, häntä ei nimetä testiin toistamiseen, 
vaan arvioijat täydentävät olemassa olevaa testiä

• Elementtitestin 2 hyväksyttyjä suorituksia hyväksytään Elementtitesti 3:een. On 
tärkeää, että kun luistelija nimetään ET2 niin luistelija nimetään myös ET3:een

• Elementtitestit 4-6:

• Elementtitestit 4-6 suoritetaan jokaisella kaudelle erikseen. Kilpailuissa suoritetut
elementit voidaan hyväksilukea jo seuraavalle kaudelle. On tärkeää, että luistelija joka
suorittaa kauden aikana elementtitestejä 4-6, luistelija nimetään kaikille kausille joihin
luistelija voidaan nimetä. 
Liitto lisää uuden kauden aina keväisin Hoikaan



Luistelija pääsee näkemään omia testitietojaan kohdasta: 
Omat Tiedot ja Osallistumiset

Kynää klikkaamalla luistelija voi käydä 
tarkastamassa tarkemmat tiedot suoritetuista 
testeistä

LUISTELIJAT: OMIEN TIETOJEN KATSOMINEN 



Seuran ylläpito tunnuksilla pääsee näkemään luistelijoiden 
testitietoja kohdasta: Henkilöt. Hae henkilö ja mene 
henkilön tietoihin ja sen jälkeen Osallistumiset

Kynää klikkaamalla seuran ylläpitotunnuksilla 
voi käydä tarkastamassa tarkemmat tiedot 
suoritetuista testeistä

SEURAT: LUISTELIJAN TESTITIETOJEN KATSOMINEN 



Testikortin näkymä sekä luistelijalla että seuran ylläpitäjä- tunnuksilla.

Harmaa tarkoittaa EI, oranssi KYLLÄ



SEURAT: LUISTELIJAN NIMEÄMINEN TESTIIN 
- Kun luistelija on ilmoitettu testitilaisuuteen, seuran täytyy käydä nimeämässä luistelija

testiin, jota hän suorittaa testitilaisuudessa 

Nimeäminen testiin 
tapahtuu 
Ilmoittautumisen kautta

Valitse testi johon 
luistelija nimetään



Valitse listalta luistelija

Kun olet 
nimeämässä uutta
luistelijaa testiin, 
valitse 
”Tee uusia 
ilmoittautumisia”

SEURAT: LUISTELIJAN NIMEÄMINEN TESTIIN 

Voit tarkastella jo 
testeihin nimettyjen 
luistelijoiden tietoja. 

Sivulla näkee listana seuran 
luistelijat, jotka on nimetty 
testiin ja myöskin 
testisuoritusten tilanne



Seurat eivät pysty 
täyttämään testitietoja, 
ainoastaan
arvioijat

Kun tämä on oranssilla, 
tieto nimeämisestä 
testiin menee myös 
luistelijalle

Muista vielä klikata 
”Lähetä”

SEURAT: LUISTELIJAN NIMEÄMINEN TESTIIN 



SEURAT: LUISTELIJAN TESTITIETOJEN ILMOITTAMINEN TESTIJÄRJESTÄJÄLLE

Kun luistelija ilmoitetaan testiin,
muodosta niistä luistelijoista 
testikohtainen
raportti, jossa näkyy mitä testejä 
luistelijalla
on vielä suorittamatta. Toimita raportti
testijärjestäjälle joka antaa raportin
testiarvioijille.

Muodosta Excel- raportti testeistä ja 
lähetä se testijärjestäjälle


