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LUISTELUPASSIT KAUDELLA 2022-2023 
 

Jokaisella Suomen Taitoluisteluliiton (STLL) jäsenseurassa luistelevalla tulee olla joko harrastaja- tai 

kilpailupassi. 

Passin ostamalla urheilija ja/tai toimihenkilö sitoutuu noudattamaan Suomen Taitoluisteluliiton 

kilpailu- ja kurinpitosääntöjä sekä eettistä ohjeistusta. 

Uusi passikausi alkaa 1.5.2022 ja nämä passit ovat voimassa 30.4.23 saakka.  

Jokaisella luistelijalla on oltava passi ostettuna ennen toukokuun harjoituksia. Muutoin 
harjoituksiin osallistuminen on kielletty.  

PASSIN OSTO JA TIETOJEN TARKISTUS 

Kauden 2022–2023 luistelu- ja toimihenkilöpassit ovat nyt myynnissä. Ohjeita passin ostoon, 
sekä oikean passin valintaan löytyy TÄÄLTÄ  

Ohessa vielä ohjeet, joita noudattamalla passin osto pitäisi onnistua vaivatta: 

1. Kauden 2022–2023 luistelu- ja toimihenkilöpassien osto tapahtuu TÄÄLTÄ. Valikkoon 
kirjoitetaan Hyvinkään Taitoluistelijat, jonka jälkeen järjestelmä hakee oikean seuran. 

 

 

 

https://www.stll.fi/liitto/kurinpitosaannot/
https://www.stll.fi/liitto/eettinen-saannosto/
https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssit-ja-vakuutukset/ohje-lisenssin-ostoon/kilpailupassit/
https://go.hoika.net/public/SeuranValinta.aspx?ryhma=suomentaitoluisteluliittory
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2. Kirjautuminen tapahtuu seuraavalla sivulla huoltajan omaa sähköpostia käyttäen. Uuden 
salasanan unohtuneen tilalle saa tilattua ”Tilaa uusi salasana kohdasta”. Uutta profiilia ei 
siis tehdä, jos salasanaa ei muista.  Mikäli palvelua käytetään ensimmäistä kertaa, on ensin 
rekisteröidyttävä ja luotava uusi käyttäjä. Tällöin luodaan käyttäjätunnukset luistelijan 
tiedoilla. Asiointikieleksi voi valita suomen lisäksi englannin sekä ruotsin.  
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3. Ennen passin ostoa, jokaisen tulisi tarkistaa luistelijan tiedot ”Omat tiedot” kohdasta. 
Luistelijan etunimeksi pitää ensimmäiseksi kirjata se, jota käytetään kutsumanimenä. 
Palvelusta tiedot siirtyvät automaattisesti uuteen TAIKKARI- järjestelmään, josta tehdään 
ilmoittautumiset mm. kilpailuihin. Nimi siirtyy sellaisena järjestelmään ja sen vuoksi 
kirjoitusasulla on merkitystä. Kilpailevien luistelijoiden tulisi myös kirjata oikea kilpasarja, 
mikäli se on jo tiedossa. Kilpailusarjat olisi hyvä päivittää viimeistään elokuun alussa, joten 
jokaisen perheen tulisi huolehtia tästä omatoimisesti. Tietojen ollessa kunnossa, voi ne 
tallentaa.  

             

 

4. Luistelupassi ostetaan kohdasta ”lisenssien osto”. Ensin valitaan urheilija ja tämän jälkeen 
järjestelmä vielä varmistaa henkilötiedot. Tallennuksen jälkeen valitaan oikea kategoria, eli 
YL yksinluistelu. 
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5. Tämän jälkeen valitaan oikea passi (ylempänä linkki, josta löytyy passeista kattava selvitys). 
Passin pitää oikeanlainen, jotta luistelija voi osallistua esimerkiksi tietyn sarjan kilpailuihin. 
TAIKKARI- järjestelmässä passilla on myös merkitys! Passin valinnan jälkeen järjestelmä 
ohjautuu nettipankkiin, jossa passi maksetaan. Kuitti ostosta tulee sähköpostiin ja sitä on 
hyvä säilyttää passin voimassaolon ajan. 

             

 

Näemme passien reaaliaikaiset ostot HOIKA-palvelusta, joten erillistä ilmoitusta ostosta ei tarvitse 
tehdä. Varmistamme ennen harjoitusten alkua, että jokaisella on passi ja valmentajalla on 
oikeus evätä pääsy harjoitukseen, mikäli passia ei ole ostettu.  

Mikäli luistelupassien hankinnassa on jotain ongelmia tai teille herää kysymyksiä, voitte olla 
yhteydessä sähköpostitse kilpailuvastaava@hytl.fi tai soittamalla 050 5356 048, autan oikein 
mielelläni! 

Luisteluterveisin, 

Jenni Virtanen-Laine 

mailto:kilpailuvastaava@hytl.fi

