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Ystävänpäiväkutsukilpailu Lahti 13.2.2022 
 
Aikuiset, Tulokkaat, Minorit, Seniorit, SM-noviisit ja SM-juniorit 
 
Lahden Taitoluistelijat ry (LTL) kutsuu STLL:n jäsenseurojen joukkueita Lahden Isku Areenalle muodostelmaluistelun 
Ystävänpäiväkutsukilpailuun. 
 
Paikka ja aika  Lahden jäähalli Isku Areena, Svinhufvudinkatu 29, 15110 LAHTI, 13.2.2022 klo 11-16 
 
Aika ja alustava aikataulu   
  

Sunnuntai 13.2.2022  

Klo 11:15 Aikuiset 

Klo 11:59 Tulokkaat 

Klo 12:43 Minorit 

Klo 13:27 Seniorit 

Klo 14:11 SM-noviisit 

Klo 14:55 SM-juniorit, lyhyt ohjelma 

 
Kilpailussa ei joukkueilla ole harjoituksia. Varaamme oikeuden aikataulun muuttamiseen. 
Vahvistettu aikataulu toimitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 

 
Säännöt  Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.  
   
Kentän koko   58 x 28 
  
Musiikki Musiikkitiedot on tallennettava mp3-tiedostona Taikkariin viimeistään perjantaina 

28.1.2022 klo 16:00. 
 
 Musiikista on oltava myös varakopio mp3 muodossa USB-tikulla. 
 
Arvonta Luistelujärjestys arvotaan perjantaina 4.2.2022 klo 18:00 SOL Areenalla. 

Luistelujärjestys julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun verkkosivuilla. 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi sarjoissa minorit, seniorit, SM-noviisit, SM-juniorit ja MUPI 

arviointi sarjoissa tulokkaat ja aikuiset. 
 

Arvioijat  Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen avautuu STLL:n Taikkari-järjestelmässä maanantaina 27.12.2021 klo 

09:00 ja päättyy perjantaina 21.1.2022 klo 16:00. Otamme 4 joukkuetta per sarja 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Jälki-ilmoittautuminen on 
tehtävä viimeistään keskiviikkona 26.1.2022 klo 16:00 mennessä ja tällöin 
ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. 

 
 Ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa. Seura 

vakuuttaa ja vastaa myös, että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja toimihenkilöillä on 
voimassa oleva toimihenkilöpassi. 

 
 Jokainen joukkueen mukana tuleva henkilö (valmentajat korkeintaan 2 henkilöä, 

joukkueenjohtajat ja huoltajat korkeintaan 3 henkilöä ja lisäksi mahdollinen kuvaaja) 
ilmoitetaan Taikkarissa. 

 
 Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7. mukaisesti. 

https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-kilpailut/ml-kansallisten-sarjojen-1-kilpa/
https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-kilpailut/ml-kansallisten-sarjojen-1-kilpa/


 
 Joukkueen suunniteltu ohjelma ja ohjelmamusiikki tulee olla ladattuna Taikkariin ennen 

ilmoittautumista. Ilmoittautumista ei voi suorittaa loppuun ilman em. tietoja. 
 
Ilmoittautumismaksu Ilmoittautumismaksu määräytyy arviointiperusteen mukaisesti. 
 

ISU-arvioitavat sarjat:  
- SM-juniorit 140 € / joukkue  
- SM-noviisit 140 € / joukkue 
- Seniorit 140 € / joukkue 
- Minorit 140 € / joukkue 
 
MUPI-arvioitavat sarjat:  
- Tulokkaat 100 € / joukkue 
- Aikuiset 100 € / joukkue 

 
Osallistumismaksu laskutetaan arviointikululaskun yhteydessä 
kilpailun jälkeen.  

 
Palkintojenjako Palkintojenjaon tarkemmat ohjeet ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
Suunniteltu ohjelma –lomake 

 
Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on tallennettava Taikkariin viimeistään 
perjantaina 28.1.2022 klo 16:00. 

 
Joukkue-esittelyt Joukkueen kuva sekä linkki joukkueen kotisivuille julkaistaan kilpailun nettisivuilla.  
  Pyydämme lähettämään joukkuekuvan ja joukkuetiedot viimeistään 28.1.2022 klo 16:00  
  osoitteella mlkilpailut.ltl@gmail.com 
 
  Pyydämme nimeämään tiedot ja kuvat seuraavasti: 
  Seuralyhenne_Joukkue_Sarja_Tiedot 
  Seuralyhenne_Joukkue_Sarja_Kuva 
 
Ruokailu  Joukkueille pyritään järjestämään ruokailu Isku Areenan Lämäri -ravintolassa. Lisätietoa ja 

tarkemmat ohjeet lähetämme kilpailuvahvistuksessa.  
  
Majoitus  Joukkueet järjestävät itse mahdollisen majoituksensa. Huomioittehan, että Lahdessa  

järjestetään Finlandia hiihto 2022 -tapahtuma samanaikaisesti www.visitlahti.fi.  
 
Verryttely  Joukkueille on varattu verryttelytilat, Isku Areenan läheisyydestä. Tarkemmat  
  tiedot toimitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.  
 
Pääsyliput  Toivomme saavamme myös yleisöä kisatapahtumaamme. Lipunmyynnistä sekä muista  

yleisönpalveluista tiedotamme kilpailuvahvistuksessa. Päivitämme tietoja myös  
kilpailusivuillemme. Tarvittaessa käytössä on koronapassi.  

 
Tulokset Tulokset ilmoitetaan LTL:n kilpailujen nettisivuilla. 
 
Kilpailun nettisivut Kilpailun nettisivut löytyvät seuramme sivuilta: 

https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut 
 
Logistiikka ja parkkialueet Urheilukeskuksen alueella järjestetään samanaikaisesti myös Finlandia hiihto -

tapahtuma, minkä vuoksi jäähallin lähiparkkialueet ovat ainoastaan 
kilpailuorganisaatioiden käytettävissä.  

 
 Toivomme joukkueiden mahdollisimman paljon käyttävän yhteiskuljetuksia kilpailuihin.  
 Henkilöautoja ei pääse parkkeeraamaan jäähallin välittömään läheisyyteen.  
 
 Kisasivuillemme tulee tarkempaa tietoa pysäköintialueista ja kulkureiteistä. Infoamme  
 asiasta myös kilpailun vahvistuksen yhteydessä.  
 
Kilpailuvahvistus Kilpailuvahvistus lähetetään sähköpostitse viikolla 4. Kirjatkaa kilpailuilmoittautumisen 

yhteydessä STLL:n Taikkari -järjestelmän Lisätietoja -kohtaan sähköpostiosoite, johon 
lähetämme kilpailuvahvistuksen. Merkitse osoitteen eteen VAHVISTUS. 

 
 

mailto:mlkilpailut.ltl@gmail.com
http://www.visitlahti.fi/


 Seuraamme tarkoin valtakunnantason sekä myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin 
 viranomaistiedotusta ja päätöksiä koronaan liittyen. Mikäli kilpailun järjestämiseen tai  
 aikatauluun vaikuttavia muutoksia ilmenee, tiedotamme niistä heti ilmoittautuneille  
 seuroille.  
 
Kilpailun johtajat Virpi Hurri, puh. 040 756 7776, virpi.hurri@gmail.com 
  Miia Karppinen, miia.karppinen1@gmail.com (markkinointi ja myyntipaikat) 
 
Kilpailun sihteeri Hanna Vavuli, mlkilpailut.ltl@gmail.com 
  

Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Lahteen! 

 

 Lahden Taitoluistelijat ry/muodostelmajaosto 

 

 Virpi Hurri & Miia Karppinen 

 kilpailun johtajat 

 

Jakelu STLL, arvioijat, ESJT, ETK, EVT, HSK, HL, HTK, JOKA, JYTLS, JTL, KAARI, KEMU, 
KTK, KK, KKJT, KULS, LTL, MERTA, MTK, NTL, OLK, PML, PTL, RAUTL, RJT, ROITA, 
SAIML, SEITL, TAPPARA, TTK, TRT, UTL, VARALA, VG-62, WATS 

 
  
 
 www.lahdentaitoluistelijat.fi  

mailto:miia.karppinen1@gmail.com
http://www.lahdentaitoluistelijat.fi/

