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Luistelijatiedot -
YKSINLUISTELU

Taikkarin henkilötiedot siirtyvät yönyli ajona Hoikasta. 
Taikkariin siirtyy kaikkien niiden henkilöiden tiedot, joilla on 
voimassa oleva kilpailupassi.



Passin haltijat

Passitiedot siirtyvät Hoikasta aina kerran 
vuorokaudessa (yöllä). Jos luistelija ostaa 
päivällä passin, näkyvät tiedot Taikkarissa
seuraavana päivänä.
Tarkistattehan ajoissa passien voimassaolon, 
jotta passitieto päivittyy ajoissa ennen 
kilpailuilmoittautumista. Jos kilpailupassi ei ole 
voimassa, ei kilpailuun pysty ilmoittamaan.

Klikkaamalla sarakkeen otsikkoa, voit 
sortata tiedot aakkosiin sarake 
kerrallaan.

Jos luistelija löytyy kahteen 
kertaan listalta, hänellä on 
Hoikassa useampi profiili. 

Luistelijan tiedot pitää 
yhdistää Hoikassa. HUOM! 

Hoikasta ei saa poistaa 
profiilia jossa on passi ja/tai 

testitietoja.



Kilpailuyksiköt

YL = Luistelija on yksi kilpailuyksikkö
ML= joukkue on yksi kilpailuyksikkö
JT= pari on yksi kilpailuyksikkö

Kun luistelijalla on voimassa oleva kilpailupassi niin,

YL
• Luistelijasta tulee automaattisesti kilpailuyksikkö kun hänellä 

on voimassa oleva kilpailupassi
ML
• Luistelijan  pystyy lisäämään joukkueen kilpailuyksikköön 

jäseneksi
JT
• Luistelija voidaan lisätä parin kilpailuyksikköön



Uuden kilpailuyksikön 
lisääminen tapahtuu 

täältä

Mikäli luistelijalla on ollut kilpailupassi edelliselle kaudelle, hänen tietonsa 
löytyvät Taikkarista kohdasta ”Passin haltijat”, mutta hänestä ei ole voitu 
muodostaa kilpailuyksikköä. Tällöin

YL
• Hänestä voi muodostaa manuaalisesti oman kilpailuyksikön, mutta 

häntä ei pysty ilmoittamaan kilpailuun ennen kuin passi on voimassa

ML
• Luistelijan voi liittää joukkueen jäseneksi, mutta joukkuetta ei pysty 

ilmoittamaan kilpailuun ennen kuin kaikilla on passi voimassa
JT 
• Luistelijan voi liittää parin jäseneksi, mutta paria ei pysty 

ilmoittamaan kilpailuun ennen kuin kummallakin on passi voimassa

Luistelijalla ei ole ollut edellisellä kaudella kilpailupassia:

YL
• Luistelijan tiedot siirtyvät Taikkariin, vasta kun kilpailupassi on hankittu,

jonka jälkeen hänestä muodostuu kilpailuyksikkö
ML
• Luistelijan tiedot siirtyvät Taikkariin, vasta kun kilpailupassi on hankittu,

jonka jälkeen hänet pystyy lisäämään joukkueeseen
JT 
• Luistelijan tiedot siirtyvät Taikkariin, vasta kun kilpailupassi on hankittu,

jonka jälkeen hänet pystyy lisäämään kilpailuyksikköön

Klikkaamalla sarakkeen otsikkoa, voit 
sortata tiedot aakkosiin sarake 
kerrallaan.

Nimihaku löytyy tästä



Kilpailuyksikön lisääminen YL

Valitse lajiksi Yksinluistelu 
ja luistelijan ensisijainen 

sarja

Hae luistelija nimilistasta 
ja paina Lisää passin 

haltija



Kun nimi on lisätty, näkyy 
se taulukossa alla. Tieto 

tallentuu automaattisesti.

Kilpailija löytyy haussa normaalisti 
nimellä. Järjestelmä muodostaa 
automaattisesti Kilpailuyksikön 

numerosarjan ja päivittää nimen 
tähän kohtaan kun poistut tästä 

näkymästä. 



Kilpailuyksikön päivittäminen ei aktiiviseksi YL
Kilpailuyksikköön pitää muuttaa tila ei aktiiviseksi mikäli:
- Luistelija on lopettanut
- Luistelija on pitkällä tauolla kilpailemisesta
- Luistelija vaihtaa lajia muodostelmaluisteluun tai jäätanssiin

Mikäli luistelija on lopettanut 
tai luistelija on pitkällä tauolla, 
tulee kilpailuyksikkötiedosta 
ottaa tämä täppä pois

Aktiivisuustietoa 
käytetään keväisin 
lohkojakoja tehdessä.
On siis tärkeää, että tiedot 
ovat ajantasalla.



Kilpailuyksikkötietojen päivittäminen YL

Kilpailuyksikkötietoihin on 
hyvä päivittää valmentajan 
yhteystiedot. 

Kilpailuyksikkötietoihin voi 
lisätä luistelijakuvan. 
Mikäli kilpailussa 
julkaistaan käsiohjelma, 
voi kuvaa hyödyntää tässä 
julkaisussa.
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