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Hyvä taitoluisteluväki, 
 

Liiton 29.1.2021 tiedotteessa ilmoitettiin, että kevään kilpailukaleterin kilpailut on peruttu 

keväältä 2021. Valtakunnallisen kilpailukalenterin peruuntumisesta huolimatta, seurat voivat 

harkintansa mukaan järjestää tapahtumia oman sairaanhoitopiirinsä ja alueviraston 

viranomaissäädöksiä ja -ohjeita tiukasti noudattaen. 

 

Kilpailuja ja tapahtumia voi järjestää omalla sairaanhoitopiirillä, tämä koskee myös 

(yksinluistelun) testien järjestämistä. Myös arvioijien on oltava samalta sairaanhoitopiiriltä tai 

jos sekä osallistujien että arvioijien koronatilanne on perustasolla, niin tapahtumia tai testejä 

voidaan järjestää. 

 

Poikkeuksellinen kausi edellyttää poikkeuksellisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat myös ainakin 

seuraavaan kilpailukauteen. Toimenpiteillä pyritään auttamaan seurojen toimintaa 

loppukaudella 2021 ja kaudella 2021-2022. 

 

Kilpailusääntöjen ja -järjestelmän työryhmä on käsitellyt ajankohtaisia asioita koskien 

loppukautta 2020-2021 ja kautta 2021-2022, joista seuraavilla sivuilla tarkemmin. 

 

1. Yksinluistelun perus- ja elementtitestit voimaan heti (11.2.2021) 

2. Ikärajat/iät kaudella 2021-2022 seurojen kuuleminen->liittohallitus 

- seurojen, valmentajien, arvioijien kannanotot kyselyn kautta  

viimeistään sunnuntaina 7.3.2021 

3. Kilpailuvaatimukset 2021-2022 tiedoksi 

 

 

Lisäksi julkaistaan vielä helmikuun aikana eli ei käsitellä tässä dokumentissa 

• ohjeet testien järjestämiseksi 1.3.2021 lähtien testitilaisuuksina/virtuaalisina 

• virtuaalikilpailujen järjestämisessä huomioitavat asiat, ohjeet ja lomakkeet 

 

Kilpailukalenterirunko kaudelle 2021-2022 julkaistiin 22.1.2021. Julkaisun jälkeen 

huomattiin muodostelmaluistelun SM-kilpailun olevan ns. vääränä viikonloppuna. Kalenteriin 

merkittyjä kilpailuja 26.2.-28.3.2022 on nyt hieman muutettu ja päivitetty sivuillemme. 

 

 

Kilpailusääntöjen ja -järjestelmän työryhmä 

Anne Fagerström 

kilpailupäällikkö 

  

https://www.lyyti.fi/questions/51059d1f8e
https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailukalenteri-2/
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1. Yksinluistelun testit  voimaan heti (11.2.2021) 

 

• helmikuussa 2021 ei saa järjestää perus- ja elementtitestejä 

• ohjeet testien järjestämiseksi julkaistaan helmikuun aikana 1.3. lähtien pidettäville testeille 

• testeihin osallistujien on noudatettava viranomaisten ohjeita kokoontumisista ja ryhmistä 

• testienkin arvioijien on oltava testin järjestäjän sairaanhoitopiiriltä (shp) tai koronan 

perustasolla olevalta shp:ltä. 

 
1.1. Perustestit 

• kaudelle 2021-2022 ei edellytetä, että sarjaan vaadittava perustesti(t) on suoritettu 
 

1.2. Elementtitestit 

• 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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2. Ikärajat/iät kaudella 2021-2022 seurojen kuuleminen -> liittohallitus 

 
Ehdotetaan yksinluistelun ja muodostelmaluistelun nuorten sarjoihin ikärajoihin poikkeus-
menettelyä kaudella 2021-2022 ja kaudesta 2022-2023 lähtien palataan takaisin normaaleihin 
ikärajoihin. Jäätanssia ja pariluistelua ikärajojen ehdotus ei koske. 
 
Poikkeuksellisten ikärajojen ehdotuksen taustalla on, että vähälle kilpailemiselle jääneet luistelijat 
voivat kilpailla samassa sarjassa kuin kaudella 2020-2021. Halutaan tukea muodostelma-
luistelujoukkueessa mukana pysymistä kaudella 2021-2022 etenkin niillä paikkakunnilla, joissa 
joukkueeseen on haastava saada riittävästi luistelijoita. 
 
Seurojen kuulemisen jälkeen lopullisen päätöksen ikärajoista tekee liittohallitus. 
 
Palaute ”samaa mieltä” / ”eri mieltä” kauden 2021-2022 ikärajoista kyselyn kautta viimeistään 
sunnuntaina 7.3.2021. 
 

2.1. Yksinluistelun ja pariluistelun ikärajat kaudella 2021-2022 kotimaan kilpailuissa 

• Debytantit, Noviisit ja SM-noviisit 
- samat syntymäajat kuin kaudella 2020-2021 
- syntymäajat ovat taulukossa eri värillä 

 

• SM-seniorit, SM-juniorit 
- ikärajat ISU:n sääntöjen mukaan, mutta kotimaan kilpailuissa ei ole alaikärajaa 

• seniorit ja juniorit 
- normaali syntymäaikarotaatio 

• aluesarjat, A- ja B-silmut, minit, tintit, aikuiset 
- normaali syntymäaikarotaatio 

 
Yksinluistelu kausi 2021-2022 kausi 2022-2023 

SM-seniori 
ISU:n sääntöjen mukaan yläikäraja, 
kotimaan kilpailuissa ei alaikärajaa: 
syntynyt 1.7.1941 tai myöhemmin 

syntynyt 1.7.1942 tai myöhemmin 

Seniori syntynyt 30.6.2006 tai aikaisemmin syntynyt 30.6.2007 tai aikaisemmin 

SM-juniori 
ISU:n sääntöjen mukaan yläikäraja,  
kotimaan kilpailuissa ei alaikärajaa: 
syntynyt 1.7.2002 tai myöhemmin 

syntynyt 1.7.2003 tai myöhemmin 

Juniori 
ISU:n sääntöjen mukaan yläikäraja, 
alaikäraja on täyttänyt 13 vuotta: 
syntynyt 1.7.2002-30.6.2008 

syntynyt 1.7.2003-30.6.2009 

SM-noviisi syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin 

Noviisi syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin 

Debytantti syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2009 tai myöhemmin 

Aluejuniori syntynyt 1.7.2002 tai myöhemmin  syntynyt 1.7.2003 tai myöhemmin  

Aluenoviisi syntynyt 1.7.2006 tai myöhemmin  syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin  

Aluedebytantti syntynyt 1.7.2008 tai myöhemmin  syntynyt 1.7.2009 tai myöhemmin  

A-, B- ja aluesilmu syntynyt 2010 tai myöhemmin syntynyt 2011 tai myöhemmin 

Mini syntynyt 2012 tai myöhemmin syntynyt 2013 tai myöhemmin 

Tintti syntynyt 2013 tai myöhemmin syntynyt 2014 tai myöhemmin 

Aikuinen syntynyt 1.7.1941-30.6.2003 syntynyt 1.7.1942-30.6.2004 

Taitaja ei ikärajaa ei ikärajaa 

 
  

https://www.lyyti.fi/questions/51059d1f8e
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Pariluistelu 
Ei esitetä muutoksia, ikärajat ISU:n ikärajasääntöjen mukaan 

SM-seniori Kummankin on pitänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä täyttää 15 vuotta. 

SM-juniori 
Kummankin on pitänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä täyttää 13 vuotta, 
mutta tyttö ei vielä ole saanut täyttää 19:ää eikä poika 21:tä vuotta. 

SM-noviisit 
(Adv.Novice) 

Luistelija, joka kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä on täyttänyt 10, mutta tyttö 
ei vielä ole saanut täyttää 15:tä eikä poika 17:ää vuotta. 

Noviisit PL 
(Basic Novice) 

Kumpikaan ei ole kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä täyttänyt 15:tä vuotta 

Debytantit 
(Basic Novice) 

Kumpikaan ei ole kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä täyttänyt 13:a vuotta 

 
 

2.2. Jäätanssin ikärajat kaudella 2021-2022 kotimaan kilpailuissa 
Ei esitetä muutoksia, ikärajat ISU:n ikärajasääntöjen mukaan 

 
Jäätanssi  kausi 2021-2022 kausi 2022-2023 
SM-seniori syntynyt 30.6.2006 tai aikaisemmin syntynyt 30.6.2007 tai aikaisemmin 

SM-juniori 
tyttö 1.7.2002-30.6.2008,  
poika 1.7.2000-30.6.2008 

tyttö 1.7.2003-30.6.2009,  
poika 1.7.2001-30.6.2009 

SM-noviisi 
(Adv.Novice) 

tyttö 1.7.2006-30.6.2011,  
poika 1.7.2004-30.6.2011 

tyttö 1.7.2007-30.6.2012,  
poika 1.7.2005-30.6.2012 

Noviisit 
(Interm.Novice) 

syntynyt 1.7.2006 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin 

Debytantit 
(Basic Novice) 

syntynyt 1.7.2008 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2009 tai myöhemmin 

Tulokkaat syntynyt 1.7.2004 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin 

Aikuiset/Masters syntynyt 1.7.1993-30.6.2003 syntynyt 1.7.1994-30.6.2004 

Soololuistelijat   

Aikuinen alle 28 syntynyt 1.7.1993-30.6.2003 syntynyt 1.7.1994-30.6.2004 

Aikuinen yli 28 syntynyt 1.7.1941-30.6.1993 syntynyt 1.7.1942-30.6.1994 

Muut soolosarjat samat ikärajat kuin jäätanssipareilla samat ikärajat kuin jäätanssipareilla 

 
 

2.3. Muodostelmaluistelun ikärajat kaudella 2021-2022 kotimaan kilpailuissa 

• SM-noviisit 
- yläikärajan syntymäaika sama kuin kaudella 2020-2021,  

alaikärajan syntymäaika vuoden nuorempi kuin kaudella 2020-2021 
- syntymäajat ovat taulukossa eri värillä 

• Minorit, noviisit ja tulokkaat 
- samat syntymäajat kuin kaudella 2020-2021 
- syntymäajat ovat taulukossa eri värillä 

 

• SM-seniorit ja SM-juniorit 
- ikärajat ISU:n sääntöjen mukaan 

• seniorit, juniorit, masters ja aikuiset 
- normaali syntymäaikarotaatio 
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Joukkueen kokoavan (valmentajan) vastuulla on huomioida poikkeusikärajojen vaikutus 
joukkueeseen niin kaudella 2021-2022 kuin 2022-2023 palattaessa normaaleihin ikärajoihin. 

 

 kausi 2021-2022 kausi 2022-2023 
SM-seniori syntynyt 1.7.1940-30.6.2006 syntynyt 1.7.1941-30.6.2007 

SM-juniori syntynyt 1.7.2002-30.6.2008 syntynyt 1.7.2003-30.6.2009 

SM-noviisi syntynyt 1.7.2005-30.6.2011 syntynyt 1.7.2007-30.6.2012 

Seniori syntynyt 1.7.1941-30.6.2004 syntynyt 1.7.1942-30.6.2005 

Juniori syntynyt 1.7.2002-30.6.2009 syntynyt 1.7.2003-30.6.2010 

Masters syntynyt 1.7.1941-30.6.1996 (30.6.2003) syntynyt 1.7.1942-30.6.1997 (30.6.2004) 

Aikuinen syntynyt 1.7.1941-30.6.1996 (30.6.2003) syntynyt 1.7.1942-30.6.1997 (30.6.2004) 

Minori syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2009 tai myöhemmin 

Noviisi syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin 

Tulokas syntynyt 1.7.2008 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2010 tai myöhemmin 

 
3. Kilpailuvaatimukset kaudella 2021-2022 tiedoksi 
 

3.1. Yksinluistelu 
Kilpailuvaatimukset pidetään samoina kuin kaudella 2020-2021 
o poikkeus: SM-seniorit ja -juniorit ISU:n päätösten mukaan 
o poikkeus: seniorit ja juniorit mukaillen ISU:n päätöksiä, esimerkiksi lyhytohjelman 

soolohyppy- ja piruettien rotaatiot 
o kotimaan sarjakohtaiset vaatimukset julkaistaan ISU:n vahvistettua kilpailuvaatimukset 

SM-senioreille ja -junioreille. 
o tarvittaessa tarkistetaan muiden sarjojen vaatimukset ISU:n päätöksiä mukaillen 
o kaudella 2021-2022 arvioinnissa noudatetaan ISU:n julkaisemia kriteerejä ja muissa 

kotimaisissa kilpailusarjoissa niitä [kriteerejä] tarvittaessa soveltaen 
 

3.2. Jäätanssi 
Kilpailuvaatimukset pidetään samoina kuin kaudella 2020-2021 
o poikkeus: SM-seniorit, -juniorit ja -noviisit sekä noviisit ja debytantit ISU:n päätösten 

mukaan 
o tarvittaessa tarkistetaan muiden sarjojen vaatimukset ISU:n päätöksiä mukaillen 
o kotimaan sarjakohtaiset vaatimukset julkaistaan ISU:n vahvistettua kilpailuvaatimukset 
o kaudella 2021-2022 arvioinnissa noudatetaan ISU:n julkaisemia kriteerejä ja muissa 

kotimaisissa kilpailusarjoissa niitä [kriteerejä] tarvittaessa soveltaen 
 

3.3. Muodostelmaluistelu 
Kilpailuvaatimukset pidetään samoina kuin kaudella 2020-2021 
o poikkeus: SM-seniorit, -juniorit ja -noviisit ISU:n päätösten mukaan 
o tarvittaessa tarkistetaan muiden sarjojen vaatimukset 
o kotimaan sarjakohtaiset vaatimukset julkaistaan ISU:n vahvistettua kilpailuvaatimukset 
o kaudella 2021-2022 arvioinnissa noudatetaan ISU:n julkaisemia kriteerejä ja muissa 

kotimaisissa kilpailusarjoissa niitä [kriteerejä] tarvittaessa soveltaen. 


