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Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Strategia 2022–2028



Tilanneanalyysi 2021



Vahvuudet

Miekkailu

● vakaa harrastajapohja

● vahva osaaminen Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa

● ammattimaisia miekkailun opettajia

● hyvin organisoitu sääntö- ja tuomaritoiminta

● seurojen lukumäärä

● olympialaji

● huippu-urheiluesikuvia ja kansainvälistä menestystä

5-ottelu
● vahvat perinteet

● huippu-urheiluesikuva

● olympialaji

Liitto

● toimiva hallinto ja organisaatio

● osaava henkilöstö

● toimiva yhteistyö sidosryhmien kanssa

● Vahva taloudellinen tilanne ja varallisuus

● toimiva kansainvälinen yhteistyö
● kilpailu- ja muu kalusto

Jäsenseurat

● vahvat perinteet

● tähtiseurat

● seurojen aktivoituva yhteistyö

● kasvava määrä aikuisharrastajia

● yhteisöllisyys ja rakentava ilmapiiri



Heikkoudet

Miekkailu

● laskevat kilpailijamäärät

● ikääntyvät valmentajat

● Kokonaisvaltaisen valmennuksen puutteet

● junioritoiminnan alueelliset aukot

5-ottelu
● pienenevä harrastuspohja

● pienet kilpailijamäärät

● pieni määrä seuroja

Liitto
● laaja tehtäväkenttä resursseihin nähden

● yhteistyössä seurojen kanssa ajoittain haasteita

● pääkaupunkikeskeisyys

Jäsenseurat

● alueellisia aukkoja

● seuroja ilman junioritoimintaa

● toiminta pääosin vapaaehtoispohjalla

● seuratoimijoiden määrä rajallinen



Uhat

Miekkailu

● erityisesti kilpailevien tyttöjen väheneminen 

● ei onnistuta olemaan mukana Suomen mallin kehityksessä

● suurten lajien dominanssi

● valmentajien määrän väheneminen

● lajimarkkinoinnissa epäonnistuminen isojen valtakunnallisten lajien katveessa

5-ottelu ● lajin hiipuminen Suomesta

● riski olympiastatukselle

Liitto
● julkisen rahoituksen epävarmuus ja vaatimusten kasvaminen

● vapaaehtoisten määrän väheneminen ja ikääntyminen

Jäsenseurat
● liikuntapalvelujen kaupallistuminen

● vapaaehtoisten määrän väheneminen ja ikääntyminen



Mahdollisuudet

Miekkailu

● kiinnostava laji

● Urheiluakatemiayhteistyö

● aktiivinen lähialueyhteistyö

● kansainvälinen laadukas markkinointi ja PR-työ

5-ottelu
● uudet, helpommin lähestyttävät harrastus- ja kilpailumuodot

● kehittyvä seurojen välinen yhteistyö

● vanhojen viisiottelijoiden aktivointi

Liitto
● olemassa olevan pohjan päälle rakentaminen

● liikunnan kasvava kansanterveydellinen merkitys

● uudet lajimuodot, esimerkiksi historiallinen miekkailu

Jäsenseurat

● julkiset rahoitus- ja tukimuodot

● Suomen mallin tuomat taloudelliset mahdollisuudet

● liikunnan kasvava kansanterveydellinen merkitys

● uusien tehokkaampien seuratoiminnan työkalujen käyttöönotto



Toiminnan perusta



Suunta

Olla kasvava, kehittyvä ja 
menestyvä kilpaurheilijoista ja 

harrastajista koostuva miekkailu- ja 
5-otteluyhteisö 

Tarkoitus Arvot

Tuottaa elinikäistä iloa ja 
yhteisöllisyyttä miekkailun ja 

5-ottelun kautta

● Arvostus, kunnioitus ja reilu 
peli

● Ilo, vastuullisuus ja 
yhteisöllisyys

● Tahto olla parempi ja 
menestyä



Strategiset tavoitteet



Miekkailu- ja 
5-otteluharrastus 
kasvaa

1. Lisää sitoutuneita harrastajia
2. Lisää laadukasta harrastus- 

ja kilpailutoimintaa
3. Koulutetaan ohjaajia ja 

valmentajia ja luodaan 
yhtenäinen 
koulutusjärjestelmä

Kilpailumenestys 
lisääntyy

Osaava ja palvelu-
orientoitunut liitto 
seuratoiminnan 
tukena

1. Kilpaurheilijoiden määrä 
kasvaa

2. Valmentaminen 
ammattimaistuu

3. Suomi on Pohjoismaiden 
johtava miekkailu- ja 
5-ottelumaa

1. Liitto tukee ja kehittää 
jäsenseurojaan ja palvelee 
lajien yhteisöjä

2. Digitalisaation tehokas 
hyödyntäminen

3. Tuloksellinen yhteistyö 
seurojen ja ulkoisten 
kumppanien kanssa 
kotimaassa ja 
kansainvälisesti



Strategian toimeenpano



Vuosikohtaiset 
toimintasuunnitelmat

Tavoiteohjelman tavoitteet 
ohjaavat vuotuisten 
toimintasuunnitelmien 
tekemistä. 

Tavoiteohjelma 
2022–2028
Tarkemmat käytännön 
toimenpiteet ja tavoitteet 
kaudelle 2022–2028 
määritellään liiton 
tavoiteohjelmassa

Strategiset 
tavoitteet
Toiminnan perustasta 
johdetut strategiset 
tavoitteet ohjaavat liiton 
toimintaa ja suunnittelua 

Työryhmien 
tavoitteet

Liiton työryhmät asettavat 
omat konkreettiset 
tavoitteensa 
toimintasuunnitelman 
pohjalta.


