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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 

Suomalainen huippumiekkailu elää erittäin jännittäviä hetkiä: meillä on huippu-urheilijoita ja nuoria 
superlupauksia. Vuoden 2007 lopussa ja 2008 alussa Alexander Lahtinen ja Catharina Kock 
miekkailivat useita mitalisijoja kovissa kansainvälisissä alle 17-vuotiaiden kisoissa ja Teemu Seeve 
voitti alle 17-vuotiaiden Euroopan mestaruuden. Dennis Bade osoitti MM-kisoissa, että Suomessa 
on miekkailussa huippu-urheilijoita, sijoittumalla hienosti kuudentoista joukkoon. Seurat toimivat 
aktiivisesti ja niissä on innostuneita miekkailijoita. Marja-Liisa Someroja voitti jälleen veteraanien 
MM-kultaa, mikä osoittaa, että miekkailu on mielekäs jännittävä urheiluharrastus, joka antaa upeita 
onnistumisen tunteita.  

Ansiot huippusuorituksista kuuluvat miekkailijoiden taustajoukoille, perheille, vanhemmille, 
valmentajille ja seuroille. Meidän on osaltamme tuettava tätä innostusta ja varmistettava, että 
seuroilla on toimintaedellytyksiä. Tilakysymykset askarruttavat lähes jokaisella paikkakunnalla, 
missä miekkaillaan. Tältä osin kunnat ovat seurojen tärkein yhteistyökumppani. Miekkailulla on 
myös paljon tarjottavaa kunnille: fyysisesti vaativa ja kehittävä, mutta turvallinen olympialaji - 
kilpailullinen väkivallaton kamppailulaji, johon kuuluu sisäänrakennettu herrasmiesmäisyys ja 
ihmisen kunnioittaminen. Miekkailu toimintatapana kasvattaa vastuuseen. Miekkailun 
tilavaatimukset ovat lisäksi kohtuulliset ja se yhdistää sukupolvia ja eri ikäryhmiä. Tämä on hieno 
urheilulaji, jota jokaisen kunnan tulisi viisaasti osaltaan tukea tarjoamalla tiloja miekkailulle.  

Jälleen kerran miekkailijat ovat osallistuneet pyyteettömästi miekkailutoiminnan järjestämiseen 
Suomessa. Tätä toimintaa on ollut kunnia johtaa. Kiitän kaikkia toimintaan osallistuneita hienosta 
vuodesta.  

Kimmo Pentikäinen  

puheenjohtaja  

Suomen Miekkailuliitto  

 

 

 

 

Etusivulla kuva Teemu Seevestä, joka voitti alle 17-vuotiaiden Euroopan mestaruuden 5.3.2008 
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HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT  

Luottamushenkilöstö ja työryhmät 

Liiton puheenjohtajana toimi vuonna 2007 Kimmo Pentikäinen ja varapuheenjohtajana Marja-Liisa 
Someroja.  

 
Hallitus   

Hallituksen kokoonpano ja osanotto kokouksissa:  

Hallitus kokoontui 11 kertaa.  

Kimmo Pentikäinen puheenjohtaja 11/11  

Marja-Liisa Someroja varapuheenjohtaja 11/11  

Peter Grönholm 2/2 (Hallituksessa 1.1.-28.2.2007)  

Ilkka Seppänen 9/11  

Tuomas Koskiniemi 6/11  

Tommi Kosunen 11/11  

Riitta Michelson 6/11  

Roope Takala 1/11  

Jan Bade 6/11  

Maija Haimi 7/9 (Hallituksessa 1.3.2007 alkaen)  

   

Kuvassa vasemmalta, Maija Haimi, Marja-Liisa Someroja, Tommi Kosunen, Jan Bade, Riitta Michelson, Peter Grönholm, Kimmo Pentikäinen 
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Työryhmät vuonna 2007  

Valmennus- ja kilpailutyöryhmä  

Tommi Kosunen, puheenjohtaja  

Riitta Michelson, varapuheenjohtaja  

Velijussi Kyllijoki  

Jan Bade  

Lars Winter, valmennuspäällikkö  

 
Koulutustyöryhmä  

Marja-Liisa Someroja, puheenjohtaja  

Seppo Lauhio  

Mika Roman  

Terhi Rantanen  

Ilkka Seppänen 15.8.2007 saakka  

 
Tiedotustyöryhmä  

Riitta Michelson, puheenjohtaja  

Kasper Kukkonen  

 
Taloustyöryhmä  

Peter Grönholm, puheenjohtaja  

Tuomas Koskiniemi, varapuheenjohtaja  

Tomi Sarpola  

Jan Bade  

Maija Haimi  
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Sääntö- ja tuomarityöryhmä  

Peter Grönholm, puheenjohtaja  

Mika Roman, varapuheenjohtaja  

Ari Launne  

Teemu Tokola  

Leila Suvantola  

 

Veteraanityöryhmä  

Ilkka Seppänen, puheenjohtaja  

Peter Grönholm  

Ari Rautanen  

 
KV kilpailu työryhmä  

Roope Takala, puheenjohtaja  

Marja-Liisa Someroja  

Maija Haimi  

Kunkin MC/MC Sat kisan johtajat  

 

Palkitsemistyöryhmä  

Ilkka Seppänen, puheenjohtaja  

Jan Bade  

Nils-Robert Sjöblom  

 
Historiikkityöryhmä  

Ilkka Seppänen, puheenjohtaja  

Jan Bade  
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Eki Karlsson  

Nils-Robert Sjöblom  

 
Pyörätuolimiekkailutyöryhmä  

Ilkka Seppänen, puheenjohtaja  

Seppo Lauhio  

Risto Kaski  

Paulus Tokola 

Antidopingvastaava  

Sami Miettinen  

 
Aselajivastaavat  

Kalpa: Lars Winter, Petri Vammelvuo (naiset), Lena Tallroth-Kock ( juniorit - syksy 2007 alkaen)  

Floretti: Pekka Tietäväinen/Dana Pillsbury  

Säilä: Mika Roman  

Minijuniorit: Niku Kivekäs, Mats Wikström  

Kanslia 

22.10.2007 liiton hallinnon uudelleenorganisoinnin mukaisesti Varapuheenjohtaja Marja-Liisa 
Someroja ja toiminnanjohtaja Peter Grönholm muodostivat kanslian, joka kokoontui säännöllisesti 
ja teki tarvittavat toimivaltuuksien rajoissa olevat päätökset liiton toimintaan liittyen silloin, kun 
hallitus ei olut kokoontuneena.  

 

Tilintarkastajat, kirjanpito ja toimihenkilöstö  

Toimihenkilöstö  

Liiton toiminnanjohtajana on toiminut 28.2.2007 asti Teemu Lakkasuo oman toimensa ohella, ja 
1.3.2007 alkaen Peter Grönholm oman toimensa ohella. SLU-lajipalvelutoimiston Eva-Liisa Aunio 
on toiminut liiton toimistonhoitajana erillisellä palvelusopimuksella. Liiton valmennuspäällikkönä 
on toiminut oman toimensa ohella Lars Winter.  
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Miekkailuliiton koordinaattoria toimi Kasper Kukkonen, jonka toimenkuvaan kuului sisäinen ja 
ulkoinen viestintä sekä kansainvälisten kilpailujen ilmoittautumiset.  

 
Tilintarkastajat   

Liiton varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, Arto Tenhula, 
KHT, ja Tapio Lehikoinen sekä varatilintarkastajina Lena Tallroth-Kock ja Kurt Lindeman.  

 
Kirjanpito   

Liiton kassaa ja kirjanpitoa on hoidettu SLU:n toimesta.  

Toimitilat 

Suomen Miekkailuliiton toiminta on jakaantunut kahteen toimipisteeseen. Aktiivisen 
kenttätoiminnan keskus sijaitsee Kisahallin toimintakeskuksessa ja liiton hallinnollinen toiminta 
keskittyy SLU-lajipalvelutoimistoon.  

KOKOUKSET, EDUSTUKSET, HUOMIONOSOITUKSET 

Kokoukset 

Liittokokouksia pidettiin kaksi: kevätkokous 31.3.2007 ja syyskokous 18.11.2007. Hallitus 
kokoontui 11 kertaa ja työryhmät tehtäviensä mukaan.  

Muut seminaarit ja kokoukset 

• 20.-22.4.2007 Tuomariseminaari, Hämeenlinna  
• 8.-10.6.2007 Tuomariseminaari, Oulu  
• 8.-9.9.2007 Seuratoimintaseminaari, Helsinki  
• 2.-4.11.2007 Tuomariseminaari, Helsinki  

Edustukset 

Kansalliset ja kansainväliset edustukset 

• Pentikäinen, Kimmo  
o SLU:n hallituksen jäsen  
o Euroopan Miekkailu-Unionin sääntötyöryhmän jäsen  
o SLU:n viestintävaliokunnan jäsen  
o Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan jäsen  
o Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin johtokunnan varajäsen  

• Someroja, Marja-Liisa  
o Kansainvälisen Miekkailuliiton kurinpitokomission jäsen  
o Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan varajäsen  
o Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin koulutustyöryhmän jäsen  
o Euroopan veteraanien liiton EVFC varapuheenjohtaja  
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• Grönholm, Peter  
o Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin sääntötyöryhmän jäsen  

• Takala Roope  
o Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin kilpailutyöryhmän jäsen  
o SLU:n Kansainvälisten asioiden valiokunnan jäsen  

SML:n osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin 

• 17.2.2007 Euroopan Miekkailu-Unionin sääntötyöryhmän kokous, Moskova, Venäjä, 
Kimmo Pentikäinen  

• 09.4.2007 Euroopan Miekkailu-Unionin sääntötyöryhmän kokous, Belek, Turkki, Kimmo 
Pentikäinen  

• 09.4.2007 FIE:n yleiskokous Belek, Turkki, Kimmo Pentikäinen  
• 18.4.2007 Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan kevätkokous, Helsinki, Kimmo 

Pentikäinen  
• 10.5.2007 SLU:n kevätkokous, Vierumäki, Kimmo Pentikäinen  
• 16.5.2007 Euroopan Veteraanien Miekkailu-Unionin yleiskokous, St. Gallén Sveitsi, Marja-

Liisa Someroja  
• 24.6.2007 Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin yleiskokous, Odense, Tanska, Kimmo 

Pentikäinen  
• 30.6.2007 Euroopan Miekkailu-Unionin yleiskokous, Belgia, Kimmo Pentikäinen  
• 28.7.2007 EFC-sääntötyöryhmän kokous, Milano, Italia, Kimmo Pentikäinen  
• 13.11.2007 Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan syyskokous, Helsinki, Marja-Liisa 

Someroja  
• 17.11.2007 SLU:n syyskokous, Jyväskylä, Kimmo Pentikäinen  
• 25-26.11.2007 FIE:n yleiskokous , Madrid, Espanja, Kimmo Pentikäinen  

Huomionosoitukset 

Liiton kevätkokouksen yhteydessä suoritettiin seuraavat huomionosoitukset:  

Kulttuuriministerin myöntämä Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi 
luovutettiin Seppo Lauhiolle.  

Todettiin kulttuuriministerin myöntäneen Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitalin 
kultaisin ristein Matti Huhtalalle.  

Katterin Miekka luovutettiin Turun Miekkailijoille vuodeksi eteenpäin tunnustuksena edellisen 
vuoden miekkailuteosta, veteraanien joukkue EM-kisojen järjestelyistä.  

Liiton plaketin saivat edellisen vuoden miekkailuseuraksi valittu Helsingin Miekkailijat ja edellisen 
vuoden parhaaksi junioriksi valittu Aleksander Lahtinen.  

 
Liiton syyskokouksen yhteydessä julistettiin vuoden 2007 parhaat:  

Vuoden miekkailija Dennis Bade  

Vuoden valmentaja Kimmo Puranen  
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Vuoden juniorimiekkailija Teemu Seeve  

Vuoden tuomari Peter Grönholm  

Bade sai vuodeksi haltuunsa ikuisesti kiertävän rapier-miekan ja muut palkitut tunnustukseksi liiton 
plaketin.  

 
Nils-Robert Sjöblomin kiertopalkinnoksi lahjoittama miekkailijapatsas nimettiin uudestaan Nils 
Sjöblomin ja Kauko Jalkasen mukaan. Palkinto otetaan käyttöön naisten kalpamiekkailun Suomen 
mestaruuskilpailujen ikuisesti kiertävänä kiertopalkintona.  

 
Päätettiin käynnistää Suomen miekkailun historiikin laadinta tavoitteena historiikin julkaiseminen 
vuonna 2011, jolloin Suomen Miekkailuliitto täyttää 80 vuotta.  

SUOMEN MIEKKAILULIITON JÄSENSEURAT V. 2007 

Miekkailuliiton jäsenseurat 31.12.2007:  

Allez Keski-Suomi  

Helsingin Miekkailijat  

Hämeenlinnan seudun Miekkailijat  

Miekka-Miehet  

Turun Miekkailijat  

Oulun Miekkailuseura  

Pyhän Olavin Miekkailijat  

Porvoon Miekkailijat  

Espoon Miekkailijat  

Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat  

Kalpaveljet  

Rovaniemen Miekkailijat  

Tapanilan Erä/miekkailujaos  

Vaasan Miekkailijat  

Kuopion Miekkailijat  
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HABDA  

Hyvinkään Nykyaikaiset 5-ottelijat  

Lahden Nykyaikaiset 5-ottelijat  

Saimaan Säilät  

Turun Nykyaikaiset 5-ottelijat  

Ylioppilasmiekkailijat  

Kymen Miekkailijat  

Karjalan Kalpa 

 
Suomen Miekkailuliitto Finlands Fäktförbund ry on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU), 
Kansainvälisen Miekkailuliiton (FIE), Euroopan Miekkailu-unionin, Euroopan 
Veteraanimiekkailukomitean ja Pohjoismaisen Miekkailu-unionin jäsen sekä kuuluu Suomen 
Olympiakomiteaan.  

STRATEGIA 

Strategia hyväksyttiin yksimielisesti liiton syyskokouksessa 2006. Strategian kehittämistä jatkettiin 
vuonna 2007. Strategia vaatii tarvittaessa uudelleen muokkaamista. Päämäärien tarkentaminen on 
tärkeä osa strategista suunnittelua. Konkreettiset keinot päämäärien saavuttamiseksi kuuluvat 
yksittäisten vuosien toimintasuunnitelmiin ja strategia kokonaisuudessaan tullaan arvioimaan 
säännöllisesti.  

Strategian yhteenveto 

Liiton pitkän aikavälin strategian tarkoitus on kehittää miekkailua Suomessa.  

Seurojen kautta tuetaan juniori- ja harrastustoimintaa. Huippu-urheilulle luodaan edellytykset 
tukemalla urheilijoiden ammattimaista valmentautumista, valmentajia ja sidosryhmiä.  

Miekkailuliiton toiminnan tarkoitus on määritelty strategiassa kolmeen painopistealueeseen, joita 
kehitetään itsenäisesti omilla alueillaan korkeatasoisesti ja laaja-alaisesti. Nämä kolme erillistä 
toiminnan painopistealuetta ovat nuorisotoiminta, harrastajatoiminta ja huippu-urheilu.  

Nuorisotoiminta  

Miekkailuliiton nuorisotoimintaan kuuluvat kaikki alle 20-vuotiaat miekkailijat. Toiminnan 
tarkoituksena on tukea nuorten liikunnallista kehitystä ja miekkailuun liittyviä taitoja, jotka osaltaan 
tukevat huippu-urheilutavoitteita, mutta jotka ennen kaikkea antavat nuorille valmiuksia harrastaa 
miekkailua niin kilpailullisesti kuin ilman kilpailullisia tavoitteita.  

Harrastajatoiminta  
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Kyseiseen toiminnan alueeseen kuuluvat kaikki aikuisikäiset miekkailijat: aloittelijat, harrastajat 
sekä kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijat, jotka eivät kuulu huippu-urheilutoiminnan 
piiriin. Harrastajatoiminnan tavoitteet toteutetaan tukemalla koulutusta, ohjattua valmennusta ja 
seuratoimintaa.  

Huippu-urheilutoiminta  

Toiminnan tavoitteena on kehittää ja tukea kansainvälisesti menestyviä, pitkän aikavälin 
tavoitteisiin sitoutuneita huippu-urheilijoita, jotka kykenevät kilpailemaan lajin arvomitaleista.  

ETUTYÖ 

Etutyön tavoitteena on ollut edistää miekkailemista Suomessa nuorisotoimintana, 
liikuntaharrastuksena ja huippu-urheiluna. Etutyö on jakaantunut kahteen osaan: miekkailun 
toimintaedellytysten kehittämiseen Suomessa ja suomalaisen huippumiekkailun edistämiseen 
kansainvälisesti.  

Miekkailun toimintaedellytykset 

Suomalaisen miekkailun toimintaedellytysten turvaamiseksi työskenneltiin seurojen tuen 
kehittämisen puolesta, miekkailutilojen saatavuuden edistämiseksi kunnissa, lainsäädäntöön ja 
poliittisiin päätöksiin vaikuttamisessa siten, että ne mahdollistaisivat Suomessa tasavertaisen 
liikunnan harrastamisen ja nuorisotyön huomioiden miekkailun erityispiirteet.  

Liitto osallistui aktiivisesti SLU:n toimintaan ja liiton puheenjohtaja oli mukana mm. työryhmässä 
valmistelemassa SLU:n luottamusjohtamisen kehittämistä. SLU arvioitiin myös tulevaisuudessa 
liiton tärkeimmäksi kanavaksi toimintaedellytysten turvaamisessa. Yhteistoiminnassa muiden 
SLU:n jäsenten kanssa edistetään parhaiten seurojen ja liiton toimintaedellytyksiä ja resursseja.  

SLU:n organisoima nuorten kampanja 2011 katsottiin tärkeäksi tapahtumaksi. Tapahtuman 
tavoitteisiin haluttiin kuuluvan jäsenjärjestöjen yhteistyön lisääminen suurtapahtumien 
organisointiin liittyen ja ns. Tanskan mallin pilotointi yhdistämällä usean lajin kilpailutapahtuma 
nuorille. Lajeilta, joilla on pienet harrastajamäärät, puuttuu realistiset mahdollisuudet luoda 
merkittäviä kilpailutapahtumia nuorille. Nuorten kampanja 2011 on erinomainen mahdollisuus 
luoda toimintaympäristö tähän liittyen. Lisäksi Nuorten kampanja 2011 on myös mahdollisuus 
kokeilla pilottina isojen tapahtuminen koordinoimista Tanskan mallin mukaisesti. Tanskassa isot 
urheilutapahtumat toteuttaa erillinen organisaatio, joka pyörii lajista riippumatta. Ei ole järkevää, 
että jokainen järjestö tekee samoja asioita yksin. SLU:n hallitus hyväksyi nuorten kampanja 2011 
tavoitteisiin kyseiset lisäykset kokouksessaan 11.12.2007. Lisäksi SLU:n palvelutoiminnan 
uudistaminen koettiin tärkeäksi osa-alueeksi. Tältä osin pieniä lajiliittoja edusti kyseisessä 
valmistelutyössä Nykyaikaisen 5-otteluliiton toiminnanjohtaja Jouko Pakarinen.  

Suomalainen huippumiekkailu 

Liitto valvoi ja vaikutti kansainväliseen miekkailun toimintaan kuluneena vuotena etenkin 
osallistumalla Euroopan Miekkailu-Unionin ja Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin uusien sääntöjen 
muodostamiseen ja varmistamalla, että ne kohtelevat tasaveroisesti miekkailijoita ja edistävät 
miekkailua. Tähän liitolla oli erinomaiset edellytykset koska liitolla oli mahdollisuus Italian, 
Ranskan, Saksan ja Unkarin lisäksi nimetä oma edustajansa Euroopan Miekkailu-Unionin sääntöjen 
muutostyöhön. Lisäksi liiton hallitus määritteli keväällä 2007 etutyön erääksi painopisteeksi 
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maailmancupin arvon saavuttamisen Turun Kupittaa Tournamentille. Tämän puolesta 
työskenneltiin, mutta tämä toteutunee aikaisintaan 2009.  

Kansainvälisen Miekkailuliiton kongressi Madridissa 24.-25.11.2007 käsitteli FIE:n 
luottamushenkilöiden valintaa. Suomen Miekkailuliitto toi esiin näkemyksen, että miekkailu on osa 
olympialiikettä ja meidän olisi noudatettava kansainvälisen olympialiikkeen periaatteita myös 
miekkailussa. Lisäksi Suomen Miekkailuliitto toimi vuonna 2007 aktiivisesti, jotta Tanska valitaan 
vuoden 2009 maailmanmestaruuskisojen järjestäjäksi. Kyseinen tapahtuma vahvistaisi 
pohjoismaista yhteistyötä ja antaisi suomalaiselle erinomaisia mahdollisuuksia 
kisaorganisaatiotaitojen kehittämiseksi.  

 

VALMENNUS- JA KILPAILUTOIMINTA 

Yleistä  

Vuonna 2007 Suomessa järjestettiin kolme erillistä kansainvälistä kilpailutapahtumaa. Liitto järjesti 
junioreiden (tyttöjen ja poikien) maailmancupin "Young Lions" osakilpailun marraskuussa 
Helsingissä. Lisäksi Suomessa järjestettiin kahdessa eri tapahtumassa neljä maailmancupin 
satelliittiosakilpailua: Helsingissä Coupe du Nord -naisten ja miesten säilä 
Ylioppilasmiekkailijoiden avustuksella sekä Turussa Kupittaa Tournament - naisten ja miesten 
kalpa Turun Miekkailijoiden avustuksella. Nämä kilpailut ovat myös seuraavan vuoden ohjelmassa. 
Myös mahdollisuuksia Floretin MC satelliittikilpailun järjestämiseksi selviteltiin.  

Kilpailijalisenssejä lunastettiin yhteensä 430  kappaletta. Toimintakertomuksen liitteenä 1 on 
vuoden 2007 kunkin aselajin ja ikäsarjan SM-, PM-, EM- ja MM -kilpailutuloksia ja liitteenä 2 on 
vuoden 2007 lopun kansallinen ranking-tilanne.  

Kalpa  

Vuoden pääkilpailuna olivat MM-kilpailut Pietarissa lokakuussa.  

 
Vuoden parhaasta tuloksesta vastasi Dennis Bade, joka sijoittui MM-kilpailuissa 12. sijalle. Kalvan 
MC-pisteille ylsi vuoden aikana kuusi naista ja viisi miestä.  

 
Juniorit ja kadetit   

Vuoden pääkilpailuina junioreille ja kadeteille olivat MM- ja EM-kilpailut, sekä syksyllä 
Helsingissä pidetyt nuorten MC- ja kadettikilpailut. Kalvan nuorten MC-pisteille ylsi vuoden aikana 
11 junioria. Arvokisatuloksista parhaana voidaan pitää Teemu Seeven 12. sijaa kadettien EM-
kilpailuissa. Muissa kansainvälisissä kilpailuissa menestyttiin laajalla rintamalla.  

 
Minijuniorit   

Minijuniortioiminta jatkui edellisen vuoden tapaan. Kilpailukaudella minijunioreille pidettiin 
henkilökohtaiset kilpailut kerran kuussa, paitsi joulukuussa jolloin järjestettiin alle 15-vuotiaiden 
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joukkuekilpailu. Kaikkien minijuniorikilpailujen järjestäjinä toimivat suomalaiset miekkailuseurat. 
Uutena kilpailuna käynnistettiin Masters-kilpailujen sarja junioreille ja minijunioreille.  

PM-kilpailuissa Tanskan Odensessa mitaleille ylsi neljä miekkailijaa. Suomalaiset minijuniorit 
kiersivät lisäksi ahkerasti lähialueiden kansainvälisissä kilpailuissa saavuttaen useita hyviä tuloksia.  

 
Säilä  

PM kilpailuissa Olli Mahlamäki sai hopeaa avoimessa senioreiden sarjassa. Pronssia saavuttivat 
Johan Salonen (P15) ja Ari Rautanen (Vet). Arvokisamenestyksen lisäksi kauden parhaan tuloksen 
saavutti Olli Mahlamäki voittamalla Örebron satelliitti-MC:n jo toistamiseen.  

PM-menestyksen lisäksi vuoden kilpailullisia huippukohtia oli Olli Mahlamäen voitto Örebron 
satelliitti-MC kisassa. MC-pisteille ylsi kauden aikana kolme miestä ja yksi nainen.  

Säiläharrastuksen levittäminen koko maahan jatkui. Säilän SM-kilpailut järjestettiin ensimmäistä 
kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella Turussa. Myös juniorisarjoissa järjestettiin kilpailuja, jopa 
kansainvälisiä osallistujia saavuttanut Tapanila Swordfest.  

 
Floretti   

Kilpailukalenterin mukaisesti harjoittelu- ja kilpailukaudella järjestettiin sekä miehille että naisille 
florettikilpailu kerran kuukaudessa sekä yksi florettileiri helmikuun kisojen yhteydessä.  

Florettiharrastajien määrä on kasvanut merkittävästi muutaman vuoden takaisista luvuista. Sekä 
miesten että naisten rankinglistoilla on kymmeniä florettimiekkailijoita. Myös junioreissa on 
kilpailutoiminta saatu herätettyä monien vuosien hiljaiselon jälkeen.  

 
Veteraanit  

Veteraanimiekkailun suosio oli edelleen hienoisessa kasvussa. Veteraanien SM-kisat Olavinlinnassa 
keräsivät enemmän osanottajia kuin aikaisempien vuosien mestaruuskilpailut. Ohjelmassa oli myös 
ensimmäistä kertaa veteraanien joukkue SM-kilpailut, jotka järjestettiin miehille kaikilla aseilla.  

Marja-Liisa Someroja lisäsi arvokisamitaliensa määrää voittamalla sekä veteraanien EM- että MM-
kisoissa kultaa kalpamiekkailussa ja hopeaa floretissa. St Gallenissa Sveitsissä järjestettyihin 
kisoihin osallistui Suomesta kuusi naista ja kuusi miestä. Sydneyn MM-kisoissa oltiin mukana 
kahden hengen voimin.  

Ennen St Gallenin kisoja pidettiin Helsingissä leiri, jonka avulla pyrittiin nostamaan matkaan 
lähtevän ryhmän yhteishenkeä ja innostamaan väkeä veteraanimiekkailun pariin.  

Veteraaneille laadittiin oma ranking-järjestelmä, joka otettiin käyttöön veteraanien SM-kisoista 
alkaen.  
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KOULUTUSTOIMINTA  

Suomen Miekkailuliitto anoi VOK-määrärahaa vuodelle 2006 ohjaajakoulutusmateriaalin laadintaa 
varten. Materiaali saatiin valmiiksi elokuussa 2007. Ohjaajakurssin lajiosan laativat Seppo Lauhio 
ja Ilkka Seppänen. Vuoden aikana järjestettiin kaksi pilottikurssia ja syyskuussa ensimmäinen 
ohjaajakurssi uudella materiaalilla.  

Vuonna 2007 järjestettiin miekkailuleiri Levillä, alkeiskurssit Mikkelissä ja Hämeenlinnassa sekä 
alkeisjatkokurssi Kuopiossa. Ohjaajina toimivat Seppo Lauhio, Henry de Silva, Terhi Rantanen ja 
Ilkka Seppänen. Lisäksi kesäkuussa järjestettiin valmentajatilaisuus, jossa Mats Wikström opasti 
vuoden 2006 Ranskan valmentajakurssilla oppimiaan taitoja.  

Koulutustyöryhmän puheenjohtajana on ollut Marja-Liisa Someroja ja jäseninä Seppo Lauhio, Mika 
Roman, Terhi Rantanen ja Ilkka Seppänen 15.8.2007 saakka. Työryhmä kokoontui vuoden aikana 4 
kertaa.  

SÄÄNTÖ- JA TUOMARITOIMINTA 

Suomen Miekkailuliiton kannalta sääntö- ja tuomarityöryhmän toiminnassa on kyse miekkailijoille 
ja katsojille suuntautuvasta palvelusta. Toiminnan arvostusta kohotettiin ottamalla koekäyttöön 
tuomariaktiivisuuden seuranta, uudistamalla koulutus- ja pätevöitymisjärjestelmää, lisäämällä 
avoimia keskustelutilaisuuksia ja aktivoimalla vanhoja sekä kannustamalla uusia ihmisiä toimimaan 
myös tällä miekkailun osa-alueella.  

 
Tuomaritoiminta   

Tuomarimme luokitellaan edelleen neliportaisen tuomariluokituksen mukaisesti. Vuoden 2007 
lopulla luokiteltujen tuomareiden määrät olivat seuraavat:  

                                       Floretti               Kalpa                 Säilä 
FIE                                 0                       7(+3)                      3 
Pohjoismainen               5                      15                            1                 
Kansallinen                  10                      16                            2 
Seura                            66                     132                         40 
Yhteensä                      81                    170                          46 

Seuroihin nimettiin tuomarivastaavat, jotka toimivat yhdyssiteenä liiton sääntö- ja 
tuomarityöryhmän ja seuransa tuomareiden välillä. Yhteistyön tulos näkyi kilpailujen parantuneena 
tasona, sillä syyskaudella kilpailuissa tuomitsivat pääasiassa ulkopuoliset tuomarit.  

 
Liitto kutsui ja kustansi tuomareita kalvan SM-kilpailuihin.  

 
Suomalaiset tuomarit tuomitsivat seuraavissa kansainvälisissä arvokilpailuissa: Kadettien EM-
kilpailuissa Serbian Novi Sadissa, Veteraanien EM-kilpailuissa Sveitsin St. Gallenissa, Senioreiden 
EM-kilpailuiissa Belgian Gentissä, Pietarin MM-kilpailuissa sekä Junioreiden EM-kilpailuissa 
Prahassa.  
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Tuomarivelvoite on vakiintunut ja sen noudattamista tehostettiin vuosikokouksen vahvistamilla 
sanktioilla.  

 
Tuomarikoulutus   

Tuomarikoulutusjäsrjestelmän uudistus toteutettiin vuonna 2007. Vanhan järjestelmän mukaisten 
tuomarikokeiden järjestämisestä luovuttiin, ja uusi, tuomareita aktiivisuuteen kannustava 
tuomariseminaarijärjestelmä otettiin käyttöön. Pilottiseminaari järjestettiin Lappeenrannassa 
kevättalvella 2007, ja ensimmäinen varsinainen seminaari keväällä Hämeenlinnassa HsM:n 
juhlakilpailuiden yhteydessä. Lisäksi pidettiin seminaarit Oulussa ja Helsingissä. Osallistujia 
seminaareissa oli yhteensä 46.  

 
Lisäksi järjestettiin Porvoossa paikalliselle seuralle sääntö- ja tuomarikoulutusta, jonka 
tarkoituksena oli valmistaa seuran jäseniä tuomariseminaariin. Koulutukseen osallistui 7 henkilöä.  

 
Säännöt  

Säännöistä julkaistiin liiton verkkosivuilla osan "Tekniset Säännöt" uusi käännös. Käännöstä 
päivitetään FIE:n julkaistessa muutoksia.  

 
Verkkosivuilla käytiin myös keskustelua säännöistä ja niiden soveltamisesta.  

 
LONTOO 12-projekti   

Sääntö- ja tuomarityöryhmä käynnisti vuoden 2007 lopulla projektin, jonka tarkoituksena on saada 
koulutettua vähintään kuusi uutta FIE-pätevää tuomaria vuoteen 2012 mennessä. Projektiin 
ilmoittautui 20 henkilöä, joista osalla on jo FIE-pätevyys yhdellä aseella. Projektiryhmä piti yhden 
kokouksen ja sille luotiin oma sähköpostituslista. Viisi projektiryhmäläistä ilmoitettiin FIE:n 
kandidaattilistalle vuonna 2007.  

ANTIDOPING TOIMINTA 

Antidopingohjelman toteuttamisesta vastasivat antidopingvastaavan lisäksi seurojen valmentajat ja 
liiton valmennustyöryhmä. Ennaltaehkäisevänä työnä liitto tiedotti seurojen miekkailijoille, 
valmentajille ja toimihenkilöille reilun pelin periaatteita ja antidopingtyön tärkeyttä.  

 
Seurojen ja Miekkailuliiton yhteyshenkilöt ovat ADT:n (Antidopingtoimikunta) postituslistalla. 
Täten kenttäväki on tietoinen tapahtumista kansallisessa ja kansainvälisessä antidopingtoiminnassa. 
Miekkailuliiton ja monien seurojen nettisivuilla on linkkiyhteys ADT:n sivuille.  

Suomessa miekkailijoille suoritettiin yhteensä 11 dopingtestiä. Harjoituskaudella ei suoritettu 
testejä vaan kaikki testit suoritettiin kilpailutesteinä. Kaikkien suomalaisten miekkailijoiden testien 
tulos oli negatiivinen.  
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TIEDOTUSTOIMINTA 

Tiedotustoiminnan välineinä käytettiin edelleen Miekkailuliiton www-sivuja, Miekkailuliiton 
jäsentiedotteet -foorumia sekä sähköpostia. Antidoping-tiedotusta varten on oma foorumi ADT-
tiedotus. Suomen Miekkailuliiton foorumia käytetään aikaisempien vuosien tapaan myös 
kilpailukutsujen ja –tulosten sekä alkeiskurssitiedotteiden julkaisemisessa.  

 
Vuoden aikana Miekkailuliitto lähetti tiedotusvälineille 13 tiedotetta. Näissä kerrottiin lähinnä 
tuloksia kansainvälisistä kilpailuista. Sisäisiä eli liiton jäsenille suunnattuja tiedotteita julkaistiin n. 
45 kappaletta. Sisäisesti tiedotettiin säännöllisesti mm. hallituksen kokouksista. Antidoping-
tiedotteita julkaistiin 1 kappale.  

PYÖRÄTUOLIMIEKKAILU 

Oulun Miekkailijat ja Saimaan Säilät esittelivät vammaisjärjestöjen edustajille miekkailua ja 
pyörätuolimiekkailua keväällä harjoitustiloissaan. Varsinaisesti pyörätuolimiekkailun harrastus 
käynnistyi Suomessa 11.10.2007, kun Saimaan Säilät aloitti säännölliset 
pyörätuolimiekkailuharjoitukset Lappeenrannassa.  

TALOUSTOIMINTA 

Suomen Miekkailuliiton toiminnan rahoitus perustuu pääasiassa sijoitustoiminnan tuottoon sekä 
valtion tukeen. Valtio avusti liiton toimintaa 38.000 euron toiminta-avustuksella. Liitto sai myös 
Opetusministeriön ja Olympiakomitean myöntämää valtionapua yhteensä 11.000 euroa. Kulujen 
osalta liiton toimintasuunnitelmasta poikkeavia merkittäviä yllätyksiä ei tullut. Liitto sai lisätuloja 
myös lisenssi- ja jäsenmaksuista.  

Suomen Miekkailuliiton omaisuuden hoidosta vastaa kaksi varainhoitoyhtiötä eQ Pankki Oy ja 
Elina Pankkiiriliike Oy  

Päättynyt sijoitusvuosi jää historiankirjoihin isojen markkinamyllerrysten ja vaatimattomien 
tuottojen vuotena. Osakemarkkinoilla koettiin vuoden aikana kolme isoa korjausliikettä, jotka 
painoivat keskeiset pörssi-indeksit viimevuotisten päätöslukemien liepeille.  

Ailahteleva sijoitusvuosi oli hyvä testi kaikkiin omaisuuslajeihin ulottuvan hajautusmallin 
toimivuudesta. Hajautusstrategia toimi erityisen hyvin juuri silloin, kun osakemarkkinoilla oli 
kaikkein vaikeinta. Suomen Miekkailuliiton sijoitussalkun tuotto ylitti vuodenvaihteessa maailman 
osakemarkkinoita kuvaavan MSCI World-indeksin tuoton.  

Vaatimattoman absoluuttisen tuoton seurauksena, toiminnan rahoitukseen käytettiin edellisten 
vuosien voittovaroja. Tilikauden tulokseksi muodostui 33.353,87 euroa tappiota. Taseen 
loppusumma oli 470.043,94, kun se vuotta aikaisemmin oli 500.539,50  

 


