
Kilpaileminen keväällä 2022
• Syksyn 2021 osalta julkaistiin aikataulu milloin kilpailun järjestäminen/peruuttaminen vahvistetaan
• Kevään 2022 osalta ei 22.12.2021 laadittu erillistä aikataulua kilpailujen järjestämisen/peruuttamisen

vahvistamiseksi.

 Toimitaan viranomaismääräysten mukaisesti ja kilpailu(t) voidaan heidän määräysten mukaan peruuttaa myös 
lyhyelläkin varoitusajalla.
 Kilpailujen järjestäjä on yhteydessä omaan AVI:n ja tiedustelee miten kilpailu voidaan järjestää tai onko 

rajoituksia ja jos on – mitä ne ovat
 Taitoluisteluliiton sivuilla on myös aineistoa harjoittelemisesta/kilpailemisesta korona-aikana
 Seurataan herkeämättä koronaviruksen tilanteen kehittymistä ja vaikutusta kilpailemiseen
 Seuraavilla sivuilla on suunnitelmat SM/loppukilpailuun etenemisestä, mikäli valinta/lohkokilpailut joudutaan 

peruuttamaan.

 Kilpailusääntöjen- ja –järjestelmän työryhmä kokoontui 6.1.2022 ja teki seuraavilta sivuilta löytyvät 
muutokset lilalla kirjoituksella ja osin keltaisella korostuksella
 Yksinluistelun junioreille ja senioreille lisätty "SB-kilpailu"
 Yksinluistelun loppukilpailupaikkoja lisätty, JOS SM-noviisien ja debytanttien ja junioreiden ja 

senioreiden lisättyä SB-kilpailua EI voida järjestää
 Muodostelmaluistelukilpailuihin linjauksia
 Kutsukilpailuja voi vaihtaa virtuaalikilpailuiksi ja uusien virtuaalitapahtumien järjestämistä ei rajoiteta
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Kilpaileminen keväällä 2022
YKSINLUISTELU
Nostetaan loppukilpailupaikkojen ja varaluistelijoiden määrää poikkeuksellisesti kevään 2022 kilpailuihin
JOS sarjan valinta/lohkokilpailua 4.-6.2. / 19.-20.2.2022 EI pystytä järjestämään:

*) poikkeavat verryttelyryhmät: 7+7+7+7

 JOS sarjakohtaiset valinta- ja lohkokilpailut pystytään järjestämään, noudatetaan normaaleja 
SM/loppukilpailu/kulta/hopeafinaalipaikkamääriä sekä varapaikkamääriä
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sarja SM/LK/KF Hopeafinaali varapaikat  
HF/sen LK

SM-noviisit 24 -> 32 24 -> 28 (vain vo) 6 -> 12
Debytantit 24 -> 32 24 -> 28 0 -> 12
Juniorit 24 -> 28 *) 18 -> 24 (vain vo) 6 -> 12
Seniorit 12 - 0 -> 6

sarja SM/LK/KF Hopeafinaali 
varapaikat  
HF/sen LK

SM-noviisit 24 24 (vain vo) 6
Debytantit 24 24 0
Juniorit 24 18 (vain vo) 6
Seniorit 12 - 0

Taitoluisteluliitto varaa oikeuden tarvittaessa päivittää ja muuttaa ohjeistuksia.



Kilpaileminen keväällä 2022

YKSINLUISTELU

Junioreille ja senioreille järjestetään ylimääräinen valintakilpailu

 Järjestetään 19.-20.2.2022 kilpailut, joissa voi tavoitella pisteillä (SB) loppukilpailupaikkaa 
 Toinen kilpailu järjestetään Joensuussa (JoKa) Helmipiruetit-kilpailun yhteydessä ja toinen Tampereella (Koovee) 
 Kilpailukutsut julkaistaan viimeistään  keskiviikkona 19.1.2022
 Luistelijat ilmoitetaan sitovasti (Taikkarissa) toiseen kilpailuista viimeistään sunnuntaina 23.1.2022
 Lyhytohjelman 30 parasta etenee vapaaohjelmakilpailuun
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Kilpaileminen keväällä 2022
SM-kilpailujen ja loppukilpailujen luistelijat, mikäli valinta/lohkokilpailut joudutaan peruuttamaan

Jos valinta- tai lohkokilpailu(t) joudutaan perumaan jatkopaikat määritellään seuraavasti
Yksinluistelu: SM-noviisit
1) Mikäli Valintakilpailua 4.-6.2.2022 ei pystytä järjestämään TAI SM- ja Hopeafinaalipaikkoja ei oteta vastaan

SM-kilpailuun: Lohkokilpailujen pisterankingin 24 -> 32 korkeimmat pisteet saaneet luistelijat lunastavat paikan SM-
kilpailuun = luistelijat pisterankingissä sijoilla 1-24. Mikäli kaikki eivät ilmoittaudu SM-kilpailuun, 
seuraavaksi rankingissä oleva(t) luistelija(t) lunastavat paikan SM-kilpailuun.
 SM-kilpailuun (26.-27.3.) osallistuminen on vahvistettava viimeistään perjantaina 25.2.2022

Hopeafinaaliin: Lohkokilpailujen pisterankingin seuraavat 24 -> 28 korkeimmat pisteet saaneet luistelijat lunastavat 
paikan hopeafinaaliin
= luistelijat pisterankingissä sijoilla 25-48. Luistelijoiden tilalle, jotka mahdollisesti nousevat SM-kilpailuun, 
pääsevät seuraavaksi rankingissä oleva(t) luistelija(t).
 Hopeafinaaliin (12./13.3.) osallistuminen on vahvistettava viimeistään perjantaina 25.2.2022

- samassa yhteydessä vahvistettava ottaako paikan vapautuessa
a) SM-kilpailuun
b) Hopeafinaaliin, koskee myös varapaikalle nimettyjä luistelijoita

HF varapaikat: Lohkokilpailujen pisterankingin seuraavat 6 -> 12 korkeimmat pisteet saaneet luistelijat ovat varapaikalla.
Varapaikalta pääsee eniten pisteitä saanut varaluistelija hopeafinaaliin, jos sinne päässyttä luistelijaa ei 
ilmoiteta hopeafinaaliin tai luistelija nousee SM-kilpailuun. Huomaa: Mahdollisuus päästä hopeafinaaliin 
on myös kahden lohkokilpailun pisterankingin 61 ja seuraavaksi sijoittuneella luistelijalla/luistelijoilla.

Pojat: Kaikki lohkokilpailuihin syksyllä 2021 osallistuneet pojat lunastavat paikan SM-kilpailuun
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Kilpaileminen keväällä 2022
SM-kilpailujen ja loppukilpailujen luistelijat, mikäli valinta/lohkokilpailut joudutaan peruuttamaan

Jos valinta- tai lohkokilpailu(t) joudutaan perumaan jatkopaikat määritellään seuraavasti
Yksinluistelu: Debytantit
1) Mikäli Valintakilpailua 5.-6.2.2022 ei pystytä järjestämään TAI Kulta- ja Hopeafinaalipaikkoja ei oteta vastaan

Kultafinaaliin: Lohkokilpailujen pisterankingin 24 -> 32 korkeimmat pisteet saaneet luistelijat lunastavat paikan kultafinaaliin 
= luistelijat pisterankingissä sijoilla 1-24. Mikäli kaikki eivät ilmoittaudu kultafinaaliin seuraavaksi rankingissä
oleva(t) luistelija(t) lunastavat paikan kultafinaaliin.
 Kultafinaaliin (26.-27.3.) osallistuminen on vahvistettava viimeistään perjantaina 25.2.2022

Hopeafinaaliin: Lohkokilpailujen pisterankingin seuraavat 24 -> 28 korkeimmat pisteet saaneet luistelijat lunastavat paikan 
hopeafinaaliin = luistelijat pisterankingissä sijoilla 25-48. Luistelijoiden tilalle, jotka mahdollisesti nousevat 
kultafinaaliin, pääsevät seuraavaksi rankingissä oleva(t) luistelija(t).
 Hopeafinaaliin (12./13.3.) osallistuminen on vahvistettava viimeistään perjantaina 25.2.2022

- samassa yhteydessä vahvistettava ottaako paikan vapautuessa
a) Kultafinaaliin
b) Hopeafinaaliin, myös poikkeuksellisesti varalle nimetyt luistelijat

Lohkokilpailujen pisterankingin seuraavat 0 -> 12 korkeimmat pisteet saaneet luistelijat ovat varapaikalla.
Varapaikalta pääsee eniten pisteitä saanut varaluistelija hopeafinaaliin, jos sinne päässyttä luistelijaa ei 
ilmoiteta hopeafinaaliin tai luistelija nouse kultafinaaliin. Huomaa: Mahdollisuus päästä hopeafinaaliin on siis 
myös kahden lohkokilpailun pisterankingin 61 ja seuraavaksi sijoittuneella luistelijalla/luistelijoilla.

Varapaikat: Loppukilpailupaikat ovat henkilökohtaisia, eikä pois jääneen luistelijan paikkaa siten anneta toiselle 
luistelijalle.

Pojat: Kaikki lohkokilpailuihin syksyllä 2021 osallistuneet pojat lunastavat paikan kultafinaaliin
522.12.2021 / 12.1.2022 Taitoluisteluliitto varaa oikeuden tarvittaessa päivittää ja muuttaa ohjeistuksia.



Kilpaileminen keväällä 2022
…jos kilpailu(t) joudutaan perumaan, jatkopaikat määritellään seuraavasti

Yksinluistelu: Juniorit
1) Mikäli Lohkokilpailuja 8.-16.1.2022 ei pystytty järjestämään eikä 19.-20.2.2022 kilpailuja pystytä järjestämään

TAI loppukilpailu- ja Hopeafinaalipaikkoja ei oteta vastaan

Loppukilpailuun: Lohkokilpailujen ja 19.-20.2.2022 kilpailujen pisterankingin 24 -> 28 korkeimmat pisteet saaneet luistelijat 
lunastavat paikan loppukilpailuun = luistelijat pisterankingissä sijoilla 1-24. Mikäli kaikki eivät ilmoittaudu 
loppukilpailuun seuraavaksi rankingissä oleva(t) luistelija(t) lunastavat paikan loppukilpailuun.
Loppukilpailuun (12-13.3.) osallistuminen on vahvistettava viimeistään perjantaina 25.2.2022

Hopeafinaaliin: Lohkokilpailujen pisterankingin seuraavat 18 -> 24 korkeimmat pisteet saaneet luistelijat lunastavat paikan 
hopeafinaaliin = luistelijat pisterankingissä sijoilla 25-48. Luistelijoiden tilalle, jotka mahdollisesti nousevat 
loppukilpailuun, pääsevät seuraavaksi rankingissä oleva(t) luistelija(t).
Hopeafinaaliin (12./13.3.) osallistuminen on vahvistettava viimeistään perjantaina 25.2.2022
- samassa yhteydessä vahvistettava ottaako paikan vapautuessa

a) loppukilpailuun
b) Hopeafinaaliin, koskee myös varapaikalle nimettyjä luistelijoita

HF varapaikat: Lohkokilpailujen ja 19.-20.2.2022 kilpailujen pisterankingin seuraavat 6 -> 12 korkeimmat pisteet saaneet 
luistelijat ovat varapaikalla.
Varapaikalta pääsee eniten pisteitä saanut varaluistelija hopeafinaaliin, jos sinne päässyttä luistelijaa ei ilmoiteta 
hopeafinaaliin tai luistelija nousee loppukilpailuun. Huomaa: Mahdollisuus päästä hopeafinaaliin on myös 
seuraavaksi sijoittuneella luistelijalla/luistelijoilla.

Pojat: syksyn 2021 lohkokilpailuun osallistuneet pojat lunastavat paikan loppukilpailuun
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Kilpaileminen keväällä 2022
…jos kilpailu(t) joudutaan perumaan, jatkopaikat määritellään seuraavasti

Yksinluistelu: Seniorit
1) Mikäli Lohkokilpailuja 8.-16.1.2022 ei pystytty järjestämään eikä 19.-20.2.2022 kilpailuja pystytä järjestämään

TAI loppukilpailupaikkaa ei oteta vastaan

Loppukilpailuun: Lohkokilpailujen ja 19.-20.2.2022 kilpailujen pisterankingin 12 korkeimmat pisteet saaneet luistelijat lunastavat 
paikan loppukilpailuun = luistelijat pisterankingissä sijoilla 1-12 Mikäli kaikki eivät ilmoittaudu loppukilpailuun, 
varalle nimetyt 6 seuraavaksi rankingissä oleva(t) luistelija(t) lunastavat paikan loppukilpailuun.
 Loppukilpailuun (12-13.3.) osallistuminen on vahvistettava viimeistään perjantaina 25.2.2022

Varapaikat: Lohkokilpailujen ja 19.-20.2.2022 pisterankingin seuraavat 6 korkeimmat pisteet saaneet luistelijat ovat 
varapaikalla. Varapaikalta pääsee eniten pisteitä saanut varaluistelija loppukilpailuun, jos sinne päässyttä 
luistelijaa ei ilmoiteta loppukilpailuun.
 Varapaikan vastaanottaminen loppukilpailuun (12-13.3.) on vahvistettava viimeistään perjantaina 25.2.2022

Syksyn 2021 lohkokilpailujen pisterankingin 12 luistelijaa lunastaa paikan loppukilpailuun

Jäätanssin osalta vahvistetaan valintamenettely myöhemmin tai tarvittaessa.
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Kilpaileminen keväällä 2022

Muodostelmaluistelun SM-kilpailujen joukkueet

Muodostelmaluistelu: SM-juniorit ja -seniorit 
Molemmat valintakilpailut järjestettiin syksyllä 2021. SM-kilpailupaikan ja hopeafinaalipaikan lunastaneet joukkueet 
ovat siten selvillä ja julkaistu liiton verkkosivuilla.

Muodostelmaluistelu: SM-noviisit
Molemmat valintakilpailut järjestettiin syksyllä 2021. SM-kilpailupaikan ja hopeafinaalipaikan lunastaneet joukkueet 
ovat siten selvillä ja julkaistu liiton verkkosivuilla.

SM-kilpailut ja niissä kilpailevien joukkueiden määrät, arvioita, mikäli rajoitukset jatkuvat SM-kisaan (5.-6.3.2022) asti 
ja/tai etteivät joukkueet ole saaneet harjoitella.

 SM-seniorit 5 joukkuetta kaikki joukkueet saavat harjoitella
 SM-juniorit 12 mutta vähintään 5 joukkuetta, joilla harjoittelulupa
 SM-noviisit 12 joukkuetta, kaikki joukkueet saavat harjoitella 
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Kilpaileminen keväällä 2022

Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 2. kilpailu ja SM-junioreiden 3. valintakilpailu 29.-30.1.2022

Muodostelmaluistelu: ns. kansalliset sarjat lohkokilpailu 29.-30.1.2022 pystytään rajoitetusti järjestämään
• Tiedossa on 7.1.2022 Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen (avi) tekemät päätökset, jotka ovat voimassa 24.1.2022 asti
• Edellä mainittujen rajoitusten takia 29.-30.1.2022 kilpailu Espoossa pystytään järjestämään osalle kilpailusarjoista, 

mikäli muita rajoituksia tai kilpailemiseen liittyviä kieltoja ei myöhemmin tule:
• Noviisit

o Avi-rajoituksen takia kilpailevassa joukkueessa ei sallita luistelijoita, jotka ovat syntyneet vuonna 2002 tai aikaisemmin
o kilpailevan joukkueen koko on 12-24 luistelijaa

• Minorit
o Avi-rajoituksen takia kilpailevassa joukkueessa ei sallita luistelijoita, jotka ovat syntyneet vuonna 2002 tai aikaisemmin

o kilpailevan joukkueen koko on 12-20 luistelijaa
• Juniorit

o Joukkueen jäsenet: syntyneet 1.1.2003 – 30.6.2009, mikäli Etelä-Suomen avi ei muuta rajoituksia
o Avi-rajoituksen takia kilpailevassa joukkueessa ei sallita yhtään em. ikärajaa vanhempaa luistelijaa

o kilpailevan joukkueen koko on 12-20 luistelijaa
• SM-juniorit, 5 kutsuttua joukkuetta lyhyt- ja vapaaohjelmakilpailut

• Rajoitusten takia kilpailussa 29.-30.1.2022 eivät ole kilpailusarjat: 
• Seniorit
• Masters
• Aikuiset
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Kilpaileminen keväällä 2022
Muodostelmaluistelu: kansallisten sarjojen joukkueiden valinta kauden 3. kilpailuun 12.-13.3.2022 / 19.-20.3.2022

• Kolmanteen kilpailuun pääsevien joukkueiden määrässä ei ole muutoksia
• Kilpailusarjat minorit ja juniorit: 

- syksyn 2021 ja tammikuun 2022 lohkokilpailujen korkeimmat pisteet saaneet joukkueet etenevät kauden 3. kilpailuun 12.-13.3.2022
- mikäli tammikuun 2022 kilpailua ei pystytä järjestämään huomioidaan vain syksyn 2021 lohkokilpailun pisteet

• Kilpailusarjat seniorit, masters ja aikuiset:
- syksyn 2021 lohkokilpailun pisterankingin korkeimmat pisteet saaneet joukkueet etenevät kauden 3. kilpailuun 12.-13.3.2022

• Kilpailusarja noviisit ja tulokkaat:
- ei rankinglistausta

• Kooste 3. kilpailun ja tulokkaiden kilpailujen joukkuepaikoista
- 12.-13.3.2022 kilpailussa kilpailevat myös SM-junioreiden ja -noviisien hopeafinaalijoukkueet

1022.12.2021 / 12.1.2022

Minorit 24 joukkuetta
Juniorit 16 joukkuetta ja seuraavaksi sijoittuneet joukkueet tulokkaiden kilpailun yhteydessä 19.-20.3.2022
Seniorit 10 joukkuetta ja seuraavaksi sijoittuneet joukkueet tulokkaiden kilpailun yhteydessä 19.-20.3.2022
Masters 12 joukkuetta
Aikuiset 12 joukkuetta ja seuraavaksi sijoittuneet joukkueet, tulokkaiden kilpailun yhteydessä 19.-20.3.22

Noviisit ei rankinglistausta, kilpailevat joko 3. kilpailussa (12.-13.3.2022) tai tulokkaiden kilpailun yhteydessä
19.-20.3.2022, mikäli aikataulullisesti mahtuvat

Tulokkaat ei rankinglistausta, kaikki halukkaat tulokasjoukkueet kilpailevat omassa tapahtumassaan 19.-20.3.2022

Taitoluisteluliitto varaa oikeuden tarvittaessa päivittää ja muuttaa ohjeistuksia.



Kilpaileminen keväällä 2022

Muodostelmaluistelu: kansallisten sarjojen kilpailut 12.-13.3.2022 ja 19.-20.3.2022

• Kansallisten sarjojen 3. kilpailu 12.-13.3.2022 Kouvola (KKJT), alustava suunnitelma kilpailujärjestykseksi
- lauantaina 12.3.2022 kilpailevat mupi-arvioinnin sarjat: aikuiset ja noviisit sekä ISU-arvioinnin sarjat seniorit ja masters
- sunnuntaina 13.3.2022 kilpailevat ISU-arvioinnin sarjat: minorit, SM-noviisit ja -juniorit (vo) HF, juniorit

• Tulokkaiden kilpailutapahtuma 19.-20.3.2022 Vantaa (EVT), jossa mukana myös 
o halukkaat aikuiset ja noviisit 
o juniori- ja seniorijoukkueet, jotka eivät lunastaneet paikkaa 12.-13.3. Kouvolan kilpailuun.

 joukkue saa osallistua ainoastaan joko KKJT:n tai EVT:n kilpailuun, ei molempiin

• Alustava suunnitelma kilpailujärjestykseksi
- lauantaina 19.3.2022 kilpailevat mupi-arvioinnin sarjat: aikuiset, tulokkaat ja noviisit
- sunnuntaina 20.3.2022 kilpailevat juniorit ja seniorit

- jos joukkuemäärä jää ennakoitua pienemmäksi ja joukkueet turvallisesti mahtuvat yhden päivän aikana kilpailemaan, 
kilpailujärjestys on sama, mutta yhtenä päivänä – lauantaina 19.3.2022
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Kilpaileminen keväällä 2022
Kutsukilpailujen järjestäminen keväällä 2022

• Koronaepidemian pahentumisen myötä seuroja pyydetään vahvasti harkitsemaan kutsukilpailujen järjestämistä, 
mikäli tilanne ei parane ja seuraamaan viranomaisten ja paikallisen AVI:n ohjeita & määräyksiä

• Myönnettyjä kutsukilpailuja (liitto) normaalikilpailuina ei siirretä uuteen ajankohtaan
• Liiton kalenteriin hyväksytyt kutsukilpailut voi liittoon ilmoittamalla muuttaa järjestettäväksi virtuaalitapahtumina
• "Uusia" virtuaalikilpailuja/tapahtumia saa järjestää ilmoittamalla niistä liittoon
• Virtuaalikilpailujen/tapahtumien järjestämisohjeita ja -tarkennuksia julkaistaan helmikuun alkupuolella
• Pitäkää kilpailut maltillisen kokoisina ja aikataulut väljinä, että tiloja ehditään putsata
• Tarvittaessa kilpailut ilman katsojia
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Kilpaileminen keväällä 2022
Toisenlaisten tapahtumien järjestäminen keväällä 2022

• Sään ja rajoitusten salliessa pienimuotoisia tapahtumia voi järjestää myös luonnon- tai ulkojäillä
• Harjoittelun lomassa voi seuran sisäisesti luistella ohjelmia "puhtaalla" esim. parin viikon välein

o palautteen voi antaa valmentaja, luistelijakaverit tai muut henkilöt
• Ohjelmien esittämisen sijaan voi järjestää esimerkiksi elementtikisaamista, kuten

o Eniten kierroksia piruetissa
o Perusluistelussa nopeimmin päästä päähän tai sirklaukset eri suuntiin kahdeksikossa
o Pisin vaaka, linjeeraus tms.
o Joukkue jaetaan 2-3 ryhmään: 

o Millä ryhmällä suorin rivi, tiivein blokki, vauhdikkain mylly tai liikkuvin piiri jne.
-> vain mielikuvitus on rajana
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