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Tähän on koottu testien järjestämiseen liittyviä asioita ja linjauksia, kuinka testejä voi, saa ja kannattaa 
järjestää 1.3.2021 lähtien. 
 
COVID-19 takia valtakunnallisia testejä ei voi järjestää. Seurat voivat kuitenkin harkintansa mukaan järjestää 
testejä oman sairaanhoitopiirinsä ja alueviraston viranomaissäädöksiä ja -ohjeita tiukasti noudattaen. 
Huomioitavaa myös, että tämä koskee myös paikan päälle testiin saapuvia arvioijia. 
 
 
Perustestejä ei edellytetä olevan suoritettuna kilpailukaudella 2021-2022 mihinkään kilpailusarjaan 

• mikäli seura haluaa luistelijoiden suorittavan perustestejä, se on sallittua 
• perustestejä voi kuitenkin suorittaa ainoastaan siten, että molemmat arvioijat ovat paikalla 

testitilaisuudessa 
 

Muistutus 
• 1.1.2020 lähtien on tehtävä perustestit järjestyksessä 1->5 
• Jos perustestitasoa on aloittanut suorittamaan 1.7.2017-31.12.2019, ja tekemättä on 1 tai 2 liikettä, 

sen saa tehdä loppuun ja alemmat perustestitasot katsotaan suoritetuiksi. 
 

Elementtitestit on oltava suoritettuna kilpailusarjassa kilpaillakseen kilpailukaudella 2021-2022 
 

Ote 10.2.2021 seuroille ja vastuuvalmentajille lähetetystä tiedotteesta 
• kaudelle 2020-2021 SM-sarjaan (SM-noviisit, -juniorit ja -seniorit) hyväksytysti tehdyt elementit ovat 

voimassa myös kaudella 2021-2022 kyseiseen sarjaan 
 

• Jos SM-sarjaan (ET4, ET5 tai ET6) kaikkia elementtejä ei ole tehty kilpailuissa kaudella 2020-2021 on 
puuttuva(t) elementit tehtävä hyväksytysti ennen kuin SM-sarjassa voi kilpailla. Myös kautta 2021-
2022 varten testeissä suoritetut elementit ovat voimassa. 

 

• Siirryttäessä sarjasta toiseen on sarjaan vaadittava elementtitesti oltava suoritettuna. 
 Tilanne 1, SM-noviisi pysyy SM-noviisisarjassa 

Luistelijalla on voimassa ET4 kaudelle 2020-2021 tai tehty kilpailuissa kaudelle 2021-2022 ei 
tarvitse suorittaa mitään 

 

 Tilanne 2, Debytantti siirtymässä kilpailemaan SM-noviiseihin 
Luistelija on suorittanut kauden 2020-2021 kilpailuissa kaikki ET4 elementit kaudelle 2021-2022, 
ei tarvitse suorittaa mitään 

 

 Tilanne 3, SM-noviisi siirtyy SM-junioreihin 
Luistelija on suorittanut kauden 2020-2021 kilpailuissa osan ET5 elementeistä kaudelle 2021-
2022, hänen on hyväksytysti suoritettava puuttuvat SM-juniorisarjaan vaadittavat elementit 

 

 Tilanne 4, A/B-silmu siirtyy kilpailemaan debytantteihin 
Luistelijan on suoritettava debytanttisarjaan vaadittavat elementit 
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Korjaus Yksinluistelun testien ohje versio 4.1. kohtaan 3.1. 
 

o Testisuoritus 
Samassa testitilaisuudessa testitasot suoritetaan helpoimmasta vaikeimpaan. Testitilaisuudessa luistelija voi 
suorittaa enintään kahta perustestitasoa kerrallaan. Yksittäisissä tapauksissa ja erikseen sovittuna luistelija 
voi suorittaa ensin vaikeampaa tasoa ja jos ei sitä läpäise sen jälkeen alemman tason perustestin. Tämä 
koskee luistelijoita, jotka ovat aloittaneet perustestien suorittamisen ennen 1.1.2020. Tämän, 1.1.2020, 
jälkeen aloittavat perustestien suorittamisen PT1:stä ja tekevät ne tasojärjestyksessä alimmasta ylimpään 
tasoon (PT1->PT5). 
 
Kun Perustestitaso on kerran hyväksytysti suoritettu, se on voimassa koko hänen luistelu-uransa ajan.  
Luistelijalla on oltava kaikki alemmat perustestit suoritettuna hänen siirtyessään kilpailemaan A-silmuihin tai 
liiton sarjoihin (debytantit, SM-noviisit, juniorit, seniorit, SM-juniorit, SM-seniorit). 
Luistelijalla on oltava kaikki alemmat perus- ja elementtitestit suoritettuna hänen siirtyessään kilpailemaan 
A-silmuihin tai liiton kalenterin kilpailusarjaan (debytantit, SM-noviisit, juniorit, seniorit, SM-juniorit, SM-
seniorit) on suoritettava kaikki alemmat PT- ja ET-tasot ja myös kilpailusarjaan vaadittavat testit. 
o Esimerkki: luistelija siirtyy kilpailemaan debytantteihin, eikä hänellä ole aiemmin testejä suoritettuna. 

Hänen on suoritettava: Perustestit 1, 2 ja 3 sekä elementtitesti 1, 2 ja D3. 
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1. Kaikissa testien järjestämisvaihtoehdoissa on hyvissä ajoin tehtävä 
ennakkovalmistelut 

 
 Millainen testitilaisuus järjestetään 
 Koska testitilaisuus järjestetään 
 Mitkä testitasot järjestetään ja ketkä niihin osallistuvat tai kutsutaan 
 Kutsu ja sen lähettäminen kutsuttaville + tilaisuuden lisääminen liiton tapahtumakalenteriin 
 Kuinka paljon testiin tarvitaan jääaikaa 
 Arvioijien nimeäminen ja käytännöistä sopiminen 
 Luistelijan ilmoittaminen Hoikassa testitasolle (tehdään vain kerran kullekin tasolle, ei jokaiseen testiin 

erikseen) 
 Hoikassa testitasoittain ilmoitetuista luistelijoista excel, joka toimitetaan arvioijille 
 Testitilaisuuden vahvistus, kun kaikki ilmoittautumiset on saatu  
 Testitilaisuuteen ilmoitetuista luistelijoista testitasoittain pöytäkirjapohjaan tiedot, joka toimitetaan 

arvioijille 
 Arvioijien arviointilomakkeiden tekeminen testitasoittain liikkeiden arviointiin 
 Jos toinen tai molemmat arvioijat ovat etänä: pilvipalveluun 

o arviointidokumenttien tallennus arvioijien käyttöön 
o testipöytäkirjapohja(t) tallennus valmiiksi 
o testitilaisuuden aikana suoritukset tallennetaan ja etänä oleva katsoo ne sieltä 

 Testin järjestämiseen tarvittavien laitteistojen kartoittaminen ja järjestäminen testiä varten 
o kamera ja jalusta 
o esim. cutter-ohjelma suorituksen toiston katseluun ja tarvittavat kaapelit 
o riittävästi sähköä laidalle 

 Testitilaisuudessa tarvittavat henkilöt 
o testin valvoja 
o mahdollinen kuuluttaja 
o ajanoton järjestäminen  
o suoritusten (video)kuvaaja 
o vastuuhenkilö huolehtimaan tekniikan toimimisesta etänä olevalle/oleville arvioijille 

 
 

2. Vaihtoehdot elementtitestien järjestämiseksi 
 

2.1. Vaihtoehto 1 (molemmat arvioijat paikan päällä) 
 

Elementtitestit järjestetään kuten tähänkin asti 
• luistelijat tekevät elementit normaalisti ja noudattavat arvioijien ohjeita 
• molemmat arvioijat ovat jäähallissa paikalla 
• ohjeiden mukaan suoritukset kuvataan uusintakatselua varten 
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2.2. Vaihtoehto 2 (toinen arvioija testitilaisuudessa ja toinen etänä) 
 

Elementtitesti voidaan järjestää siten, että toinen arvioija on paikalla jäähallissa ja toinen samaan aikaan 
virtuaalisesti  
• luistelijat tekevät suoritukset normaalisti, mutta vain toinen arvioija on paikalla ja toinen samaan 

aikaan virtuaalisesti eli video suorituksesta välitetään livenä hänelle 
• paikan päällä oleva arvioija ohjeistaa luistelijan joko tekemään suorituksen uudelleen, enintään 2 

uusintayritystä, tai suoritus hyväksytään 
• etänä oleva arvioija katsoo suorituksen joko livenä tai esimerkiksi pilvipalveluun ladatusta tiedostosta 

välittömästi suorituksen jälkeen 
• tuomarille ei tarvitse näyttää kuvaa hidastettuna 
• teknisen on aina pystyttävä katsomaan suoritus myös hidastettuna 
• arviointiaika pitenee, kun toinen on etänä ja katsoo suorituksen uudelleen 
• arvioijat kommunikoivat keskenään esimerkiksi puhelimella 

 
Erityishuomioita 
• Aikataulua laskettaessa on huomioitava, että tässä vaihtoehdossa tarvitaan testitilaisuuden 

läpiviemiseksi enemmän aikaa kuin silloin kun molemmat arvioijat ovat paikan päällä. 
o luistelijoita mahtuu vähemmän kuin normaalissa testitilaisuudessa (vaihtoehto 1) 
o arvio, koko testitason suoritus: lisäaikaa 2 minuuttia/suoritus 
o enintään 40 testisuoritusta per päivä, kun vähintään toinen arvioija on etänä 

 arvioijien kanssa sovitaan tauoista, esimerkiksi 10 suorituksen jälkeen 5-10 min tauko, jos ei 
ole jäädytyksiä tai muita luonnollisia taukoja; etänä arvioijan saatava riittävästi taukoja. 

 
• Suoritusten kuvaaminen 

o vahva suositus on, että suoritukset kuvataan ensisijaisesti (video)kameralla ja toissijaisesti muuta 
laitetta kuten tablettia käyttäen 

o vakaan kuvan saamiseksi kameran pitäisi olla kiinni jalustassa 
o käytettäessä muuta kuin videokameraa, varmistettava että kuva on vaakasuorassa 
o kuvaamisessa on käytettävä zoomausta (optinen zoomaus, ei digitaalinen), että luistelija näkyy 

mahdollisimman suurena ja suoritus voidaan vaivattomasti arvioida 
 tarkista kamera-asetuksista, että valittuna on optinen zoomaus 

o jos kuvan laadun takia suorituksesta ei saa selvää (luistelija näkyy liian pienenä tms.), suoritus 
voidaan hylätä 

o Tiedoston tallennusmuotosuositus on MP4 tai sellainen, että sen voi toistaa VLC-ohjelmalla 
 tarvittaessa tiedosto on konvertoitava 

• Hallin verkkoyhteys ja/tai sen laatu on tarkistettava ja testattava hyvissä ajoin etukäteen kaikilla 
laitteilla, joihin verkkoa tarvitaan 
o suoritus tallennetaan heti sen päätyttyä pilvipalveluun etänä olevan arvioijan käyttöön 
o tallennusnimi: elementtitestitaso, mitä sisältää (Jump/Spin) ja luistelijan nimi, esim. ET2 J Liisa 

Luistelija 
• Puheluyhteyden toimivuus ja laatu on tarkistettava hyvissä ajoin ennen testitilaisuuden alkua  
• Riittävästi sähköpistorasioita kameraa/tablettia ja tietokonetta sekä puhelinta varten jään laidalle 
• Etänä olevalla arvioijalla on oltava kunnollinen verkkoyhteys ja laite (pc/mac/tabletti), jolla suoritukset 

voi vaivattomasti katsoa suorana*) ja pilvipalvelusta. 
o verkkoyhteyden ja laitteen toimivuus on tarkistettava hyvissä ajoin ennen testin alkua 
o arvioija huolehtii itse etukäteen, että hänellä on käytössään videoiden katseluohjelma ja kuinka se 

toimii 
*) suorana katsottuna esim. Zoom tai Teams kokousohjelmaa hyödyntäen, testattava etukäteen  
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2.3. Vaihtoehto 3 (molemmat arvioijat ovat etänä) 
 

Elementtitesti voidaan järjestää niin, että molemmat arvioijat ovat etänä 
• suoritukset arvioidaan etänä  
• suoritukset kuvataan (tallennetaan) sovittuna ajankohtana tai ajankohtina 

o Suoritusten kuvauksessa on käytettävä zoomausta, että luistelija näkyy mahdollisimman suurena 
ja suoritus voidaan vaivattomasti arvioida 
 suositus käyttää kamerassa/tabletissa jalustaa 

o Jos kuvan laadun takia suorituksesta ei saa selvää (luistelija näkyy liian pienenä tms.), suoritus 
voidaan hylätä 

• tallennetut elementtisuoritukset toimitetaan arvioijille sovitun mukaisesti lisäämällä ne esimerkiksi 
ennakkoon luotuun pilvipalveluun 

o tärkeää: tallennettavien videoiden on oltava editoimattomia 
o Toimintaohje testisuorituksiin -kohdassa ohjeet tallenteiden nimeämiseen 

 
Ennen testivahvistuksen lähettämistä järjestäjä ja arvioijat sopivat mm. seuraavista asioista 
• testisuoritusten luistelun ajankohta 
• testisuoritusten valvoja, hänen yhteystiedot, ja tehtävistä sopiminen: 

o verryttelyajan mittaaminen 
o suoritukset tehdään sääntöjen mukaan 

• suoritusten arviointiajankohta 
o enintään 40 testisuoritusta per päivä, kun vähintään toinen arvioija on etänä.  

 arvioijien kanssa sovitaan tauoista, esimerkiksi 10 suorituksen jälkeen 5-10 min tauko. 
 

Ennen testitilaisuuden/videoinnin järjestämistä 
• testipöytäkirja on lähetettävä arvioijille etukäteen tai tallennetaan luotuun pilvipalveluun 

o tärkeää: testipöytäkirjassa on oltava mitä testitasoja tai osasuorituksen elementtejä tekevät, 
muuten suorituksia ei arvioida 

 
Toimintaohje testisuorituksiin 
• testeittäin verryttelyt ja niiden verryttelyaikojen mittaaminen  
• testisuoritukset alkavat ja suoritusten tallennus alkaa: 

o kuvataan ensin hallin kellonaika, jos kamerasta ei saa tallennettua päivämäärää ja suorituksen 
ajan juoksevaa aikaa kuvataan ensin hallin kellonaika ja sen jälkeen 

o vuorossa oleva luistelija kertoo kameralle (tallenteeseen) ensimmäiseen*) tallenteeseen oman 
nimen ja elementtitestitason, jota suorittaa 
 

• Suoritusten kuvaaminen 
o vahva suositus, että suoritukset kuvataan ensisijaisesti (video)kameralla ja toissijaisesti muuta 

laitetta kuten tablettia käyttäen 
o vakaan kuvan saamiseksi kameran pitäisi olla kiinni jalustassa 
o käytettäessä muuta kuin videokameraa, varmistettava että kuva on vaakasuorassa 
o kuvaamisessa on käytettävä zoomausta (optinen zoomaus, ei digitaalinen), että luistelija näkyy 

mahdollisimman suurena ja suoritus voidaan vaivattomasti arvioida 
 tarkista kamera-asetuksista, että valittuna on optinen zoomaus 

o jos kuvan laadun takia suorituksesta ei saa selvää (luistelija näkyy liian pienenä tms.), suoritus 
voidaan hylätä 

o tiedoston tallennusmuotosuositus on MP4 tai sellainen, että sen voi toistaa VLC-ohjelmalla 
 tarvittaessa tiedosto on konvertoitava 

 Kuvauksessa käytettävän kameran tai tallennusvälineen toiminnallisuudet on harjoiteltava ja 
testattava hyvissä ajoin etukäteen  
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Hyppy- ja piruettisuoritukset ja tallenteet 
ET1 (rata) 1 tallenne: hyppyrata tehdään 3 kertaa peräkkäin, hypyt samassa järjestyksessä 

1 tallenne:  sama piruetti 3 kertaa peräkkäin, toista muut piruetit samoin  
 

ET1 osasuoritus 1 tallenne: ensin 3 kertaa peräkkäin puuttuva hyppy/hypyt ja sen/niiden jälkeen 
piruetit  
- esim. 3 kertaa peräkkäin 1F seuraavana 3 kertaa 1A ja 3 kertaa 

CoSp 
- kaikki samaan tallenteeseen 

 
ET2, ET3 !) 1 tallenne: hypyt 3 kertaa peräkkäin 

- esim. ensimmäinen hyppy 3 kertaa peräkkäin, toinen hyppy 3 kertaa 
peräkkäin jne. 

1 tallenne: ensimmäinen piruetti 3 kertaa peräkkäin ja sen jälkeen toinen piruetti 3 
kertaa peräkkäin 

 
D3 !) 1 tallenne: hyppy-yhdistelmä 3 kertaa peräkkäin 

- jokaisella kerralla on tehtävä sama hyppy-yhdistelmä 
1 tallenne: ensimmäinen piruetti 3 kertaa peräkkäin ja sen jälkeen toinen piruetti 3 

kertaa peräkkäin 
 

ET4 1 tallenne: hyppy-yhdistelmä 3 kertaa peräkkäin 
- jokaisella kerralla on tehtävä sama hyppy-yhdistelmä 

1 tallenne: ensimmäinen piruetti 3 kertaa peräkkäin ja sen jälkeen toinen piruetti 3 
kertaa peräkkäin 

 
ET5 1 tallenne: ensimmäinen hyppy 3 kertaa peräkkäin 

1 tallenne: toinen hyppy 3 kertaa peräkkäin 
1 tallenne: piruetti 3 kertaa peräkkäin 

 
ET6 1 tallenne: ensimmäinen hyppy 3 kertaa peräkkäin 

1 tallenne: toinen hyppy 3 kertaa peräkkäin 
1 tallenne: kolmas hyppy 3 kertaa peräkkäin 

 
Huomioita 
!) piruetit  ET3 piruetit hyväksytään myös D3, mikäli luistelija on ilmoitettu suorittamaan molempia 

testitasoja. 
o Luistelija voi siis tehdä ET3:ssa piruetin 3 kertaa ja D3:ssa toiset 3 kertaa. 
o Videotallenteet nimetään: ET3 Sp sukunimi etunimi ja D3 Sp sukunimi etunimi. ks. 

tallenteiden nimeämisen ohjeet alla. 
 

Tallenteiden nimeäminen 
• Tallenteet nimetään testitason ja luistelujärjestyksen mukaan 

*) luistelijan suorittaessa koko elementtitestitason, hypyistä tehdään yksi tallenne  
ja pirueteista toinen. 

 
esim. 1 ET1 ensimmäinen tallenne luistelujärjestyksen ensimmäinen luistelija hypyt 

tallenne 1: 1ET1 J Esimerkki Erkki 
ET1 toinen tallenne luistelujärjestyksen ensimmäinen luistelija piruetit 

tallenne 2 1ET1 Sp Esimerkki Erkki  
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esim. 2 ET2 ensimmäinen tallenne, luistelujärjestyksen toinen luistelija hypyt 
tallenne 1:  2ET1 J Meikäläinen Maija  

ET2 toinen tallenne luistelujärjestyksen toinen luistelija piruetit 
tallenne 2:  2ET1 Sp Meikäläinen Maija 
 

esim. 3 ET5 ensimmäinen tallenne, luistelujärjestyksen neljäs luistelija 1. hyppy 
tallenne 1:  4ET5 J1 Meikäläinen Maija  

ET5 toinen tallenne luistelujärjestyksen neljäs luistelija 2. hyppy 
tallenne 2: 4ET5 J2 Meikäläinen Maija 

ET5 kolmas tallenne luistelujärjestyksen neljäs luistelija piruetti 
tallenne 3: 4ET5 Sp Meikäläinen Maija 

 
• kaikkien suoritusten ja nimeämisten jälkeen testisuoritukset tallennetaan sisältö editoimattomina 

pilvipalveluun 
 

• Sovittuna ajankohtana molemmat arvioijat katsovat suoritukset samanaikaisesti pilvipalvelusta ja ovat 
toisiinsa yhteydessä esim. puhelimella. 
o suorituksia ei voi katsoa eri aikaan – molempien samanaikainen panos tarvitaan 

 

3. Testisuoritusten pöytäkirja, suoritusten vienti Hoika-järjestelmään sekä 
etäarviointiajat 

3.1.  Vaihtoehdossa 1 molemmat arvioijat paikan päällä  
Vaihtoehdossa 2 toinen arvioija on paikan päällä ja toinen etänä 

• Vastaava arvioija täyttää testitasoittain testipöytäkirjat ja vie hyväksytyt suoritukset Hoika-
järjestelmään yhden viikon kuluessa testin päättymisestä.  

• Lisäksi laadittu pöytäkirja lähetetään liittoon (ohjelmat@stll.fi). 
 

3.2.  Vaihtoehdossa 3, kun molemmat arvioijat ovat etänä 
• Molempien arvioijien on arvioitava suoritukset yhdessä samanaikaisesti yhden viikon 

kuluessa, kun kaikki testisuoritukset on toimitettu ja, 
• Vastaava arvioija täyttää testitasoittain testipöytäkirjat ja vie hyväksytyt suoritukset Hoika-

järjestelmään yhden viikon kuluessa testin päättymisestä.  
• Lisäksi laadittu pöytäkirja lähetetään liittoon (ohjelmat@stll.fi). 

 
Jos testitilaisuuden osallistujat ovat kaikki yhdestä ja samasta seurasta, vastaava arvioija voi tallentaa 
testipöytäkirjan pilvipalveluun seuran käyttöön. Mikäli osallistujia on useammasta seurasta, tietoturvasyistä 
pöytäkirjaa ei saa tallentaa pilvipalveluun tai tietoja toimittaa edelleen muiden seurojen nähtäväksi. 

 

4. Arvioijien palkkiot 
vaihtoehto 1 testin jälkeen arvioijat lähettävät järjestäjälle matkalaskun palkkioineen 
vaihtoehto 2 testin jälkeen paikalla ollut arvioija lähettää järjestäjälle matkalaskun palkkioineen ja 

etänä ollut arvioija palkkioista 
vaihtoehto 3 testin jälkeen arvioijat lähettävät järjestäjälle laskun palkkioista  
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