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VUOSI 2009 
 
Suomen Miekkailuliitto määritteli vuonna 2006 kymmenen vuoden strategian, jonka tavoitteena 
on harrastajamärän kasvattaminen ja menestys Olympiakisoissa. Strategiaa tarkennettiin 2007 
siten että tavoitteet toteutetaan tehokkaimmin seuratoiminnan kehittämisen kautta. Huippu-
urheilun osalta liitto on kyennyt seuraamaan menestyksekkäästi strategian mukaisia tavoitteita: 
(2007) sijoitus 16. joukossa miesten MM-kisoissa, (2008) ensimmäinen suomalainen 
Euroopanmestaruus (alle 17v.), (2009)ensimmäinen suomalainen maailmancupin voitto (alle 
20v.). Miekkailun harrastajamäärät ovat kasvaneet myös merkittävästi. Strategiaan kirjattu 
tavoite oli 20-30%. Toteutunut kasvu on ollut 50%.  

Liiton toiminta on kasvanut laadullisesti ja määrällisesti kovaa vauhtia viimevuosina ja tämä on 
vaatinut myös organisaation ja toimintatapojen soveltamiseksi uuteen ympäristöön. Tähän 
liittyen hallitus esitti ja syyskokous hyväksyi liiton uudet säännöt, joiden tavoitteena on 
mukauttaa säännöt kasvaneeseen toimintaan ja ajanmukaistaa vastaamaan paremmin 
nykyisiä lainsäädännöllisiä ja oikeudellisia vaatimuksia. Lisäksi uudet säännöt antavat 
mahdollisuuden liiton toiminnan laajentamiseksi tulevaisuudessa etenkin ottaen huomioon 
Opetusministeriön työryhmien mietinnöt liikuntalakiin ja liikuntajärjestöjen tukiperiaatteisiin 
liittyen, jotka todennäköisesti tulevat voimaan 2012 alkaen.  

Seuratoiminnan kehittämiseksi liitto tilasi SLU:lta selvityksen, jonka vuonna 2009 valmistuneet 
tulokset olivat erinomaisia ja rohkaisevia. Suomalaisilla miekkailuseuroilla on hyviä 
mahdollisuuksia kasvaa nykyistä huomattavasti suuremmiksi. Erityisesti jäsenmäärä on 
lisättävissä tehostamalla toimintaa nuorten tyttöjen saamiseksi mukaan miekkailuun. 
Seuratoiminnan kehittäminen on antanut uusia toimintatapoja seuroille jatkaa itsenäisesti 
seuratoiminnan kehittämistä, jota varten perustettiin liiton toimintaan uusi työryhmä.  

Jäsenmäärän ja huippu-urheilun menestyksen lisäksi kolmantena strategian toteutumisen 
mittarina on miekkailun työllistävien henkilöiden määrän kehittyminen. Liitto esitti 
Opetusministeriölle pilotointia vuodelle 2010, jonka tavoitteena on löytää onnistunut 
toimintamalli pienten lajiliittojen toiminnan laajentamiseksi. Tällä hetkellä päätoimisen 
työntekijän palkkaaminen muodostuu merkittäväksi esteeksi jossakin vaiheessa lajiliiton 
jäsenmäärän ja urheilusaavutusten kehittyessä. Lisäksi yhden henkilön organisaatiot ovat liian 
riskialttiita toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Näistä syistä johtuen olisi perusteltua löytää 
toimintamalli, jossa pienten lajiliittojen henkilöstöresursseja yhdistetään sisältäen myös pienten 
lajiliittojen ammattijohtamisen. Opetusministeriö ei kuitenkaan myöntänyt täysimääräisesti 
haettua tukea ja tältä osin joudumme miettimään uudelleen toimintamme organisoitumista 
käytettävissä olevilla resursseilla.  

Liitolle vahvistui vuoden 2009 aikana lisää resursseja etutyön toteuttamiseksi. Kansainvälisissä 
organisaatioissa suomalaisilla ei ole koskaan ollut yhtä merkittävää ja laajaa edustusta. Liiton 
varapuheenjohtaja Someroja valittiin Euroopan Miekkailu-Unionin hallitukseen, joka vastaa 
Kansainvälisen Miekkailuliiton jäsenmaiden toiminnan kehittämisestä Euroopassa. Liiton 
puheenjohtaja toimii Kansainvälisen Miekkailuliiton sekä Euroopan Miekkailu-Unionin lajin 
edistämisestä vastaavissa valiokunnissa ja Jaana Pihkala Kansainvälisen Miekkailuliiton 
kurinpitovaliokunnassa. SLU:n valiokunnissa Somerojan lisäksi on toiminut Roope Takala. 
Kansainvälisen etutyön tavoitteena oli vuonna 2009 etenkin vaikuttaa kilpailujärjestelmän 
muodostumiseksi sellaiseksi että se tukee pienten miekkailumaiden osallistumista 
Olympialaisiin. Kansallisesti liitto osallistui aktiivisesti liikuntapoliittiseen linjaukseen siten että 
se tukee laaja-alaisen ja monimuotoisen liikunnan yhteiskunnallista merkitystä, sekä luo 
mahdollisuuden huippu-urheilun kehittämiseen uusien nousevien lajien osalta.  

Taloudellisesti vuosi 2009 oli erittäin raskas ja tulevana vuonna 2010 tulemme vahvistamaan 
taloudellista seurantaa tavoitteena toiminnan osalta nollatulos.  
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Haasteellisesta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta vuosi 2009 oli erinomainen ja 
saavutimme paljon tavoitteita joita olimme asettaneet toiminnallemme. On hienoa olla 
miekkailija ja työskennellä Suomalaisen miekkailun puolesta, sillä meillä on vahvana reilu peli 
ja rehti meininki pistämättömän harrastuksen parissa!  

 
Miekkailun iloa toivottaen,  

              

Kimmo Pentikäinen   Lena Tallroth-Kock 
Puheenjohtaja  Toiminnanjohtaja 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannen kuvassa maajoukkuemiekkailijat vuonna 2009 (MM, EM ja PM kilpailut): 
 
Ylhäältä vasemmalta:  
Verneri Vesterinen, Kasper Roslander, Michaela Kock, Anna-Riikka Penttinen, Dennis Bade, András Koroknay-Pál 
 
Keskirivi vasemmalta:  
Catharina Kock, Annina Laine, Hilla Hämäläinen, Alexander Lahtinen, Terhi Lumme, Erik Liesola 
 
Alarivi vasemmalta:  
Anna Bálint, Pontus Huttunen, Gunnar Gräsbeck, Teemu Seeve, Niko Vuorinen ja Suvi Lehtonen 
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HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT  

Luottamushenkilöstö ja työryhmät 

Liiton puheenjohtajana toimi vuonna 2009 Kimmo Pentikäinen ja varapuheenjohtajana Marja-Liisa 
Someroja.  

 
Hallitus: 

Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 13 kertaa. Hallituksen kokoonpano ja osanotto kokouksissa: 

• Kimmo Pentikäinen puheenjohtaja 12/13  
• Marja-Liisa Someroja varapuheenjohtaja 13/13  
• Jan Bade, varapuheenjohtaja 10/13  
• Tommi Kosunen 12/13  
• Peter Grönholm 11/13  
• Ilkka Seppänen 10/13  
• Tero Hakkarainen 10/13 
• Roope Takala 10/13  
• Teemu Tokola 8/13  

Työryhmät vuonna 2009:  
 
Valmennus- ja kilpailutyöryhmä  

• Tommi Kosunen, puheenjohtaja  
• Riitta Michelson, varapuheenjohtaja 
• Jan Bade  
• Petri Vammelvuo 
• Lena Tallroth-Kock 

 
Koulutustyöryhmä  

• Teemu Tokola, puheenjohtaja 
• Marja-Liisa Someroja 
• Seppo Lauhio  
• Terhi Rantanen  
• Petri Vammelvuo 
• Tero Hakkarainen, nuorten koulutusvastaava  

Taloustyöryhmä  
• Jan Bade, puheenjohtaja 
• Kimmo Pentikäinen  
• Marja-Liisa Someroja 
• Lena Tallroth-Kock 

 
Sääntö- ja tuomarityöryhmä  

• Ari Launne, puheenjohtaja 
• Peter Grönholm 
• Mika Roman 
• Teemu Tokola 
• Terho Mustonen  
• Kim Lindberg 
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Veteraanityöryhmä  
• Peter Grönholm, puheenjohtaja  
• Ilkka Seppänen 
• Leila Suvantola 
• Ari Rautanen  

 
KV kilpailu työryhmä  

• Roope Takala, puheenjohtaja  
• Kimmo Pentikäinen 
• Marja-Liisa Someroja 

 
Palkitsemistyöryhmä  

• Anne Veinola 
• Ilkka Seppänen 

 
Historiikkityöryhmä  

• Ilkka Seppänen, puheenjohtaja  
• Jan Bade  
• Nils-Robert Sjöblom  
• Ari Rautanen 

 
Antidopingvastaava  

• Sami Miettinen  
 
Tiedotustyöryhmä  

• Jan Bade  
• Lena Tallroth-Kock 
• Tommi Kosunen 
• Tero Hakkarainen 
• Kimmo Pentikäinen 

 
Pyörätuolimiekkailutyöryhmä:  

• Ilkka Seppänen, puheenjohtaja  
• Paulus Tokola  
• Risto Kaski  

 
Seuratyöryhmä (perustettiin vuoden lopussa):  

• Marja-Liisa Someroja, puheenjohtaja  
• Petteri Leiviskä  
• Kimmo Puranen  
• Heikki Lihavainen  
• Ilari Saarinen  
• Kalle Laine  

 
 
Aselajivastaavat  
 
Kalpa:  

• Tommi Kosunen (kalpa miehet) 
• Petri Vammelvuo (naiset) 
• Lena Tallroth-Kock (juniorit ja kadetit)  
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Floretti:  
• Anna Leppävuori 

 
Säilä:  

• Mika Roman  
 
Minijuniorit:  

• Niku Kivekäs  
• Tero Hakkarainen  

 
 
Kanslia 
 
Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja muodostavat kanslian, joka kokoontui 
säännöllisesti ja teki tarvittavat toimivaltuuksien rajoissa olevat päätökset liiton toimintaan 
liittyen silloin, kun hallitus ei olut kokoontuneena.  

 

Toimihenkilöstö, tilintarkastajat ja kirjanpito 

Toimihenkilöstö:  
Liiton toiminnanjohtajana on toiminut Lena Tallroth-Kock. SLU-lajipalvelutoimiston Eva-Liisa 
Aunio on toiminut liiton toimistonhoitajana erillisellä palvelusopimuksella.  

Tilintarkastajat:  
Liiton varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, Juha 
Nenonen, KHT, ja Tapio Lehikoinen sekä varatilintarkastajina Petri Karstunen ja Seppo 
Lauhio.  

Kirjanpito:  
Liiton kassaa ja kirjanpitoa on hoidettu SLU:n toimesta.  
 
 
Toimitilat 
 
Suomen Miekkailuliiton hallinnollinen toiminta on keskittynyt SLU-lajipalvelutoimistoon. Liiton 
kalustoa säilytetään sekä Kisahallin miekkailusalin peltikaapeissa että Käenkujan 6:n 
varastotilassa Helsingissä.  

 
 
KOKOUKSET, EDUSTUKSET, HUOMIONOSOITUKSET 

Kokoukset 
Liittokokouksia pidettiin kaksi: kevätkokous 21.3.2009 ja syyskokous 27.11.2009.  

Hallitus kokoontui 13 kertaa ja työryhmät tehtäviensä mukaan. Hallitus lisäsi 
etätyöskentelyvälineidenkäyttöä ja otti aktiivisesti käyttöön IP-puhelinteknologian.  

Muut seminaarit ja kokoukset 
• 23.-25.1.2009 Tuomariseminaari, Espoo  
• 13.-14.3.2009 Tuomariseminaari, Helsinki  
• 5.-6.6.2009 Tuomariseminaari, Oulu  
• 24.10.2009 Seuratapaaminen, Helsinki  
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Kansalliset ja kansainväliset edustukset 
 
Pentikäinen, Kimmo 

• Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan jäsen  
• Kansainvälisen Miekkailuliiton promootiovaliokunnan jäsen  
• Euroopan Miekkailu-Unionin promootiovaliokunnan jäsen  

 
Someroja, Marja-Liisa 

• Euroopan Miekkailu-Unionin hallituksen jäsen  
• Euroopan Miekkailu-Unionin naiskomission puheenjohtaja  
• SLU:n viestintävaliokunnan jäsen  
• Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan varajäsen  
• Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin koulutusvaliokunnan jäsen  
• Euroopan veteraanien liiton EVFC varapuheenjohtaja 

 
Grönholm, Peter 

• Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin sääntövaliokunnan jäsen  

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

 
Jaana Pihkala  

• Kansainvälisen Miekkailuliiton kurinpitovaliokunnan jäsen  

Jan Bade  
• Euroopan Miekkailu-Unionin veteraanivaliokunnan varajäsen  

 
 
SML:n osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin 

• 21-22.11. Kansainvälisen Miekkailuliiton kongressi Palermo, Italia, Kimmo Pentikäinen  
• 21.11. SLU:n syyskokous, Tampere, Jan Bade  
• 16.11.2009 Suomen Olympiakomitean syyskokous, Helsinki, Kimmo Pentikäinen  
• 31.10. Euroopan Miekkailu-Unionin hallituksen kokous Odense, Tanska, Marja-Liisa 

Someroja  
• 28.8. Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin kokous Tallinna, Viro, Kimmo Pentikäinen  
• 12.7. Euroopan Miekkailu-Unionin kongressi, Plovidiv, Bulgaria, Marja-Liisa Someroja  
• 30-31.5 Kansainvälisen Miekkailuliiton promootiovaliokunnan kokous, Lausanne, 

Sveitsi, Kimmo Pentikäinen  
• 18.5 Euroopan Veteraani Miekkailu-Unionin kongressi, Balatonfüred, Unkari, Marja-

Liisa Someroja, Ilkka Seppänen  
• 7.5. SLU:n kevätkokous, Helsinki, Kimmo Pentikäinen  
• 27.4 Olympiakomitean, kevätkokous, Helsinki, Kimmo Pentikäinen  
• 6.4. Euroopan Miekkailu-Unionin naiskomission 1. kokous Belfast, Pohjois-Irlanti, 

Marja-Liisa Someroja  
• 5.4. Kansainvälisen Miekkailuliiton yleiskokous Belfast, Pohjois-Irlanti, Kimmo 

Pentikäinen  
• 26.2. SLU:n ylimääräinen yleiskokous, Helsinki, Kimmo Pentikäinen  
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Huomionosoitukset 

Liiton kevätkokouksen yhteydessä suoritettiin seuraava huomionosoitus:  
Katterin Miekka luovutettiin Porvoon Miekkailijoiden Kari Kaajalle.  

Liiton syyskokouksen yhteydessä julistettiin vuoden 2009 parhaat: 

• Vuoden miekkailija Teemu Seeve  
• Vuoden valmentaja Peeter Nelis  
• Vuoden tuomari: Peter Grönholm  
• Vuoden kilpailutapahtuma: Espoon Miekkailijoiden järjestämä kalvan joukkue SM finaali 

kauppakeskus Isossa Omenassa.  
 

Seeve sai vuodeksi haltuunsa ikuisesti kiertävän rapier-miekan ja muut palkitut tunnustukseksi  

Lisäksi liitto järjesti yhteistyössä HFM:n kanssa mitalikahvit ja onnittelutilaisuuden seuraavasti: 

• 29.9.2009 Junioreiden saavutukset Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa  

Liitto kunnioitti huomionosoituksella seuraavia merkkipäiviä: 

• Suomen Nykyaikainen 5-otteluliito 50v. Kimmo Pentikäinen osallistui juhlaan.  

Miekkailuliitto lähetti poismenneen Matti Huhtalan omaisille muistoadressin. Matti Huhtalan In 
Memoriam -kirjoitus julkaistiin liiton www-sivuilla.  

Alfred Kordelinin Yleisen edistys- ja sivistysrahaston Urheilun Tuki -rahasto myönsi Kurt 
Lindemanille 2000 euron kannustuspalkinnon tunnustuksena paneutuneesta nuorison 
valmennustyöstä miekkailun ja viisiottelun parissa  

 

SML:N YHDISTYSSÄÄNNÖT 

Suomen Miekkailuliiton yhdistyssäännöt uudistettiin vuoden aikana ja hyväksyttiin 
syyskokouksessa 27.11.2009. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi uudet säännöt 8.1.2010.  

 

SUOMEN MIEKKAILULIITON JÄSENSEURAT 2009 

Miekkailuliiton jäsenseurat 31.12.2009: 

• Allez Keski-Suomi 
• Espoon Miekkailijat 
• HABDA 
• Helsingin Miekkailijat 
• Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat 
• Hämeenlinnan seudun Miekkailijat 
• Kalpaveljet 
• Karjalan Kalpa 
• Kuopion Miekkailijat 
• Kymen Miekkailijat 
• Miekka-Miehet 
• Oulun Miekkailuseura 
• Porvoon Miekkailijat 
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• Pyhän Olavin Miekkailijat 
• Rovaniemen Miekkailijat 
• Saimaan Säilät 
• Tapanilan Erä/miekkailujaos 
• Turun Miekkailijat 
• Vaasan Miekkailijat 
• Ylioppilasmiekkailijat 

 
Yhteensä 20 jäsenseuraa. 
 
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 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:  

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.  
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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 
asiantuntijapalveluiden saatavuuden lisäämiseksi, miekkailutilojen saatavuuden edistämiseksi 
kunnissa, lainsäädäntöön ja poliittisiin päätöksiin vaikuttamisessa siten, että ne 
mahdollistaisivat Suomessa tasavertaisen liikunnan harrastamisen ja nuorisotyön huomioiden 
miekkailun erityispiirteet.  

Vuoden 2009 kansallisen etutyön keskeisinä toimenpiteinä oli avoin keskustelu eri toimijoiden 
kanssa liikuntalain uudistuksesta ja sen vaikutuksesta pienten lajiliittojen toimintaan. Vuoden 
aikana pyrittiin vaikuttamaan Miekkailuliiton toimintaedellytysten turvaamiseksi ja 
laajentamiseksi, sekä etenkin kokopäiväisen toiminnanjohtajan palkan rahoituksen 
varmistamiseksi.  

Suomalainen huippumiekkailu 

Kansainvälisen etutyön tavoitteena oli varmistaa korkeatasoisten kilpailujen järjestäminen 
pohjoismaissa ja Suomessa. Tähän liittyen Kansainvälisessä Miekkailuliitossa pyrittiin 
vaikuttamaan maailmancupin kisojen rotaatiojärjestelmän toteutumiseen ja 
olympiakarsintakriteerien muodostumiseksi sellaiseksi, että se mahdollistaa mahdollisimman 
hyvin suomalaisille miekkailijoille Olympialaisiin osallistumisen.  

Yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa liitto jatkoi yhteisen valmennushankeen 
valmistelemista joka rahoitettaisiin kansainvälisen miekkailuliiton tuella. Kyseinen projekti 
jatkuu vuoden 2010 aikana.  

Euroopan Miekkailu-Unionin yleiskokous valitsi Plovdivissa kesäkuussa Marja-Liisa Somerojan 
hallituksensa jäseneksi. Kyseessä on toistaiseksi korkea-arvoisin miekkailussa suomalaiselle 
myönnetty kansainvälinen luottamustehtävä. Samalla valittiin promootiovaliokunnan jäseneksi 
Kimmo Pentikäinen ja veteraanivaliokunnan varajäseneksi Jan Bade.  

Tällä hetkellä liitolla on erittäin hyvät ja luottamukselliset suhteet suurimpaan osaan 
kansainvälisen Miekkailuliiton ja Euroopan miekkailu-unionin hallituksen jäseniä.  

 

VALMENNUS- JA KILPAILUTOIMINTA 

Yleistä  

Vuonna 2009 Suomessa järjestettiin kolme erillistä kansainvälistä kilpailutapahtumaa. Liitto 
järjesti junioreiden (tyttöjen ja poikien) maailmancupin "Young Lions" osakilpailun 
marraskuussa Helsingissä. Lisäksi Suomessa järjestettiin kahdessa eri tapahtumassa kolme 
maailmancupin satelliittiosakilpailua: Helsingissä Coupe du Nord miesten säilä 
Ylioppilasmiekkailijoiden avustuksella sekä Turussa Kupittaa Tournament - naisten ja miesten 
kalpa Turun Miekkailijoiden avustuksella.  

Nuori Olympiavalmennettava miekkailijalupaus Teemu Seeve teki suomalaista 
miekkailuhistoriaa voittamalla ensimmäisenä suomalaisena miekkailijana MC-osakilpailun 
Luxemburgissa 13.9.2009.  
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Kilpailukaudelle 2008-2009 lunastettiin kansallisia kilpailijalisenssejä yhteensä 438 kappaletta 
ja FIE:n kv. kilpailulisenssejä 105 kappaletta.  

Vuoden aikana toteutettiin rankingpisteytysuudistus, joka astui voimaan 1.9.2009.  

Toimintakertomuksen liitteenä 1 on vuoden 2009 kunkin aselajin ja ikäsarjan SM-, PM-, EM- ja 
MM -kilpailutuloksia ja liitteenä 2 on vuoden 2009 lopun kansallinen ranking-tilanne.  

Kalpa, seniorit: 

Vuoden pääkilpailut olivat EM-kilpailut Plovdivissa (Suomen edustajat: Dennis Bade, Hilla 
Hämäläinen ja Catharina Kock) sekä MM-kilpailut Antalyassa (Suomen edustaja Dennis 
Bade).  

Suomen Belgradin Universiadit 2009 joukkueeseen kuuluivat miekkailijat Dennis Bade, Niko 
Vuorinen, Jussi Korhonen ja Zsofia Olah.  

Kalvan MC-pisteille ylsi vuoden aikana 6 naista ja 5 miestä.  

Dennis Bade, Teemu Seeve ja Catharina Kock ovat saaneet Olympiakomitean nuorten huippu-
urheilutukea, 2000 eur per henkilö. Lisäksi Dennis Bade on saanut Opetusministeriön 
valmennus- ja harjoitteluapurahaa, yhteensä 7000 eur.  

Kalpa, 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 21 junioria.  

Arvokisatuloksista parhaina mainittakoon:  
• Alexander Lahtinen MM 7. 20v Belfast  
• Teemu Seeve MM 7. 17v Belfast  
• Catharina Kock EM 8. 20v Odense  
• Catharina Kock PM 1. 20v Uppsala  
• Carolina Fusoni PM 1. 17v Uppsala  
• Pojat joukkue PM 1. Uppsala 20v (Seeve, Roslander, Liesola, Huttunen) 

 
Teemu Seeven MC-voiton lisäksi menestyttiin muissa kansainvälisissä kilpailuissa laajalla 
rintamalla.  

Kalpa, minijuniorit: 

Minijunioritoiminnan vetäjiksi valittiin Tero Hakkarainen ja Niku Kivekäs. Toiminnan tavoitteeksi 
asetettiin ei-kilpailevien minijuniorien sitouttaminen lajiin ja toisaalta sosiaalisen aspektin 
vahvistaminen zorrokilpailuissa.  

Vuoden 2009 minijunioritapahtumia:  
• Juniorien Suurkisat Espoossa  
• Master osakilpailujen finaali  
• Saimaan Säilien perinteinen Asinsaaren kesäleiri.  
• Minijuniorileirin Parmanharjulla 3.-4.10.2009, ensimmäiselle liiton järjestämälle 

Zorroleirille osallistui 12 miekkailijaa.  
• Alle 13- ja 15-vuotiaiden joukkuekilpailu joulukuussa. Paras nimi, maskotti ja 

joukkuehuuto palkittiin.  
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Kaikkien minijuniorikilpailujen järjestäjinä toimivat suomalaiset miekkailuseurat. Masters-
kilpailujen sarjaa junioreille ja minijunioreille jatkettiin edellisen vuoden tapaan.  

 
Säilä:  

Vuoden kirkkaimmasta saavutuksesta vastasi Olli Mahlamäki, joka voitti miesten 
Pohjoismaiden mestaruuden Örebrossa pidetyssä PM kilpailuissa. Mika Roman oli samassa 
sarjassa pronssilla, ja Johan Salonen voitti pronssin kadettien sarjassa. Menestystä täydensi 
Suomen joukkueen toinen perättäinen mestaruus. Joukkueessa miekkailivat Mahlamäen ja 
Romanin lisäksi Kimmo Pentikäinen ja Henrik Salonen.  

Vuosi 2009 oli säilän osalta ristiriitainen, sillä samalla kun nuoremmat miekkailijat alkavat 
vakiinnuttaa asemaansa kansallisella tasolla vanhempien miekkailijoiden osallistuminen on 
vähentynyt.  

 
Floretti:  

Florettimiekkailijoiden määrä oli vuonna 2009 kohtalainen. Toisaalta mahdollisuudet harrastaa 
florettia olivat hyvin erilaiset eri seuroissa. Myöskään juniorien ikäluokkiin kuuluville ei 
Suomessa pystytty järjestämään tarpeeksi kilpaurheilua tukevia harrastusmahdollisuuksia 
kuten leirejä tai kilpailuja.  

Sekä miesten että naisten rankinglistoilla vuodelta 2009 on kymmeniä miekkailijoita. Sekä 
tyttöjen että poikien alle 15-vuotiaiden, alle 17-vuotiaden ja alle 20-vuotiaiden listoilla on 
jokaisella myös noin kymmenen nimeä.  

Aktiivisimmat kilpamiekkailijat kävivät vuoden aikana ahkerasti kisoissa ja leireillä ulkomailla. 
Myös florettivalmentajat kouluttautuivat seurojen, liiton sekä ulkopuolisten tahojen järjestämillä 
kursseilla. Suomella oli edustaja myös FIE:n kahden kuukauden mittaisessa 
florettivalmentajakoulutuksessa.  

 
Veteraanit  

Veteraanimiekkailun tapahtumat painottuivat kotimaassa SM-kisoihin. Kisat järjestettiin 
Joensuussa kaikilla aseilla. Säiläkilpailua ei käyty osanottajapulan takia. Muista kotimaassa 
järjestetyistä veteraanikilpailuista merkittävin oli Kupittaa Tournamentin yhteydessä pidetty 
veteraanien kansainvälinen kalpakilpailu.  

Kansainvälisten veteraanikisojen kirkkain suomalainen tähti oli jälleen Marja-Liisa Someroja. 
Hän saavutti pronssia Moskovan maailmanmestaruuskilpailuissa kalvalla ja floretilla sekä 
Euroopan mestaruuskilpailuissa hopeaa floretilla ja pronssia kalvalla. Henkilökohtaiset 
Euroopan mestaruuskilpailut pidettiin Unkarin Balatonfürenissä, johon osallistui Suomesta 
ennätysmäärä veteraanimiekkailijoita. Someroja osallistui lisäksi North American Cup-
kilpailuihin USA:n Pittsburghissa, saavuttaen siellä kultaa, hopeaa ja pronssia eri 
veteraanisarjoissa floretilla ja kalvalla.  

Veteraanien Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa Uppsalassa Ismo Hokkanen saavutti 
miesten kalvassa hopeamitalin.  

Seuratasolla Saimaan Säilät jatkoi aktiivista, vuonna 2006 käynnistynyttä kanssakäymistä 
Venäjän Armeijan Urheiluseuran (SKA) veteraanimiekkailijoiden kesken. Ryhmä suomalaisia 
veteraanimiekkailijoita eri seuroista kilpaili SKA:n kanssa sekä Lappeenrannassa että 
Pietarissa, jossa vastustajina oli isäntien lisäksi ruotsalaisia veteraaneja.  
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KOULUTUSTOIMINTA  

Vuoden 2009 aikana Suomen Miekkailuliiton koulutustyöryhmä on jatkanut SLU:n VOK-
hankkeen piirissä ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen toteuttamista. Työryhmä on jatkanut I-
tason koulutusten järjestämistä, ja ensimmäinen II-tason koulutusjakso pidettiin.  

VOK-hankkeeseen liittyen yhteistyötä Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden 
tiedekunnan liikuntabiologian laitoksen kanssa on jatkettu, tänä vuonna on yhteistyön 
tuloksena valmistunut miekkailijan fyysisen suorituskyvyn testausprosessi.  

Ensimmäisen tason kursseista järjestettiin Miekkailuohjaus I, alkeiskurssin ohjaaminen ja 
Miekkailuohjaus II: pariharjoittelukurssi. Toisen tason kursseista järjestettiin kalpamiekkailun II-
tason valmennuskurssi Asinsaaren miekkailuleirin yhteydessä. Loppuvuodeksi suunniteltuja 
koulutuksia ja tasokoetta ei pidetty liiton tiukan rahatilanteen vuoksi vaan ne siirrettiin vuodelle 
2010.  

Koulutustyöryhmän puheenjohtajana on ollut Teemu Tokola, varapuheenjohtajana Marja-Liisa 
Someroja sekä jäseninä Seppo Lauhio, Terhi Rantanen, Petri Vammelvuo ja Tero Hakkarainen. 
Työryhmä on työskennellyt pääasiassa sähköpostin välityksellä, mutta on kokoontunut vuoden 
aikana kaksi kertaa. 

 

SÄÄNTÖ- JA TUOMARITOIMINTA 

Suomen Miekkailuliiton kannalta sääntö- ja tuomarityöryhmän toiminnassa on kyse 
miekkailijoille ja katsojille suuntautuvasta palvelusta. Uudistettu koulutus- ja 
pätevöitymisjärjestelmä on todettu käytännössä toimivaksi, ja lisäksi on lisätty avoimia 
keskustelutilaisuuksia. Näillä toimilla on saatu uusia ihmisiä toimimaan myös tällä miekkailun 
osa-alueella.  

Tuomaritoiminta 

Tuomarimme luokitellaan edelleen neliportaisen tuomariluokituksen mukaisesti. Vuoden 2009 
lopulla luokiteltujen tuomareiden määrät olivat seuraavat:  

   Floretti  Kalpa  Säilä 
 FIE  1 7(+3)  3 
 Pohjoismainen  6  16 2                 
 Kansallinen  19 29 4 
 Seura   93  198 92 
 Yhteensä  119 250 101 
 
Seuroihin nimetyt tuomarivastaavat toimivat yhdyssiteenä liiton sääntö- ja tuomarityöryhmän ja 
seuransa tuomareiden välillä. Yhteistyön tulos näkyi kilpailujen parantuneena tasona. 
Kansallisissa kilpailuissa tuomitsivat pääasiassa ulkopuoliset tuomarit.  

Liitto kutsui ja kustansi tuomareita SM-kilpailuihin, lukuun ottamatta säilän SM-kilpailut, jotka 
järjestettiin Turussa joulukuussa 2009.  

Suomalaiset tuomarit tuomitsivat seuraavissa kansainvälisissä arvokilpailuissa: Kadettien EM-
kilpailuissa, senioreiden EM-kilpailuissa, junioreiden EM-kilpailuissa, senioreiden PM-
kilpailuissa sekä junioreiden PM-kilpailuissa. Lisäksi suomalaiset tuomarit tuomitsivat useissa 
junioreiden ja senioreiden MC-kilpailuissa.  

Tuomarivelvoite on vakiintunut ja sen noudattamista tehostettiin vuosikokouksen vahvistamilla 
sanktioilla.  
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Tuomarikoulutus 

Tuomarikoulutusjärjestelmän uudistus toteutettiin jo vuonna 2007. Vanhan järjestelmän 
mukaisten tuomarikokeiden järjestämisestä luovuttiin, ja uusi, tuomareita aktiivisuuteen 
kannustava tuomariseminaarijärjestelmä otettiin käyttöön. Vuoden 2009 seminaarit järjestettiin 
keväällä Espoossa ja Helsingissä sekä kesällä Oulussa.  

Lisäksi järjestettiin syksyllä Habdan pyynnöstä sääntö- ja tuomarikoulutusta, jonka 
tarkoituksena oli valmistaa seuran jäseniä tuomariseminaariin. Koulutukseen osallistui 
henkilöitä myös muista pääkaupunkiseudun seuroista.  

Säännöt 

Säännöistä julkaistiin liiton verkkosivuilla jo vuonna 2008 osan "Tekniset Säännöt" uusi 
käännös versio. Käännöstä päivitettiin 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. 
Projektiryhmällä on oma sähköpostituslista ja Google-sivusto.  

FIE:n virallisella kandidaattilistalla oli vuoden 2009 lopussa 8 projektiryhmän jäsentä, jotka 
tavoittelevat 11 uutta pätevyyttä.  

Ensimmäinen uusi pätevyys saavutettiin kesällä 2009, Peter Grönholmin läpäistessä 4.7. 
Bulgarian Plovdivissa järjestetyn floretin FIE kokeen.  

OPM myönsi 3500 euron erityismäärärahan tuomaritoiminnan kehittämiseen. 

 

SEURAKEHITYSPROJKETI 

Suomen Miekkailuliiton seurakehitysprojekti ja yhteistyö SLU:n Sirpa Korkatin kanssa alkoi 
vuoden 2008 loppupuolella. Vuoden 2009 aikana toteutettiin seuraavaa:  

• Keväällä 2009 toteutettiin seuraselvitys, josta Korkatti teki yhteenvedon kaikille 
seuroille.  

• Tehotiimipäivä pidettiin elokuussa 2009 halukkaille seuroille. Tilaisuuteen osallistui 7 
seuraa.  

• Seuratapaaminen kaikille seuroille järjestettiin lokakuussa 2009. Käsiteltävinä asioina 
olivat avustukset, sinettiseura ja seurastrategia. Tilaisuudessa päätettiin jatkaa 
seurastrategian kehittämistä perustamalla Seuratyöryhmä. Puheenjohtajaksi lupautui 
Marja-Liisa Someroja ja jäseniksi lupautuivat Kalle Laine, Kimmo Puranen, Petteri 
Leiviskä, Heikki Lihavainen ja Ilari Saarinen.  

• Seuratyöryhmä kokoontui Sirpa Korkatin johdolla marraskuussa. Kokouksen ajatusten 
perusteella Sirpa Korkatti teki alustavan ehdotuksen seurastrategiaksi 2015. Ehdotus 
käsitellään vielä työryhmässä ennen kuin se laitetaan seuroille arvioitavaksi 
kevättalvella 2010. 

Työn tuloksena valmistuu keväällä 2010 SML:n Seurastrategia 2015.  
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ANTIDOPING TOIMINTA 

Antidopingohjelman toteuttamisesta vastasivat antidopingvastaavan lisäksi seurojen 
valmentajat ja liiton valmennustyöryhmä.  

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

Suomessa miekkailijoille suoritettiin yhteensä 9 dopingtestiä - kalvan sen SM (2), Coupe de 
Nord (1), Young Lions jun MC (4) ja Kupittaa Tournament (2). Harjoituskaudella ei suoritettu 
testejä vaan kaikki testit suoritettiin kilpailutesteinä. Kaikkien suomalaisten miekkailijoiden 
testien tulos oli negatiivinen.  

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 9 tiedotetta. Näissä kerrottiin lähinnä 
tuloksia kansainvälisistä kilpailuista. Sisäisiä eli liiton jäsenille suunnattuja tiedotteita julkaistiin 
n. 53 kappaletta. Sisäisesti tiedotettiin säännöllisesti mm. hallituksen kokouksista, 
arvokisavalinnoista, sparringharjoituksista jne. Antidoping-tiedotteita julkaistiin seitsemän.  

PYÖRÄTUOLIMIEKKAILU 

Pyörätuolimiekkailun harrastusta jatkettiin Lappeenrannassa, missä Saimaan Säilät piti lajin 
säännölliset harjoitukset edelleen kerran viikossa. Lajia myös esiteltiin paikkakunnalla 
invalidijärjestöille ja soveltavan liikunnan ohjaajille eri yhteyksissä. Pyörätuolimiekkailusta 
julkaistiin artikkeleita sekä sanoma- että aikakauslehdissä. Pyörätuolimiekkailuharrastuksen 
viriäminen Suomessa tuli näin varsin laajaan tietoisuuteen.  

SUOMEN MIEKKAILUN HISTORIIKKI 

Vuonna 2007 aloitettua Suomen miekkailun historiikin laatimista jatkettiin. Historiikkityöryhmä 
on tukenut kirjoittajaksi valitun Dick Lundellin työtä. Kertomusvuoden aikana työn 
painopistealueina olivat miekkailun historiallinen osuus Helsingin olympialaisiin saakka sekä 
miekkailu Puolustusvoimissa. Tavoitteena on saada historiikki painatetuksi kirjaksi vuoden 
2011 alkupuolella ennen kuin liitto täyttää 80 vuotta.  

TALOUSTOIMINTA 

Suomen Miekkailuliiton toiminnan rahoitus on perustunut sijoitustoiminnan tuottoon sekä 
valtion tukeen. Valtio avusti liiton toimintaa 50.000 euron toiminta-avustuksella. Miekkailuliitto 
toteutti tilikauden aikana mittavan säästö-ohjelman, jossa leikattiin kululuja niin 
kilpailutoiminnassa että varsinkin henkilöstökulujen puolella. Tilikauden toiminnallinen tappio 
oli 12602 euroa (budjetoitu tappio 12000 euroa).  

Miekkailuliiton sijoitustoiminta tilikaudella 2009 tuotti suuren tappion 74208 euroa. Syynä oli 
aiempien vuosien yleinen negatiivinen talouskehitys ja se että Miekkailuliitto suoritti tilikauden 
aikana mittavan uudelleenjärjestelyn sijoitusten suhteen. Varat sijoitettiin Nordea Pankin 
sijoitussuositusten mukaisesti periaatteella, jossa 85 % varoista on erittäin turvallisesti sijoitettu 
ja 15 % on hieman suuremmalla riskillä. Käytäntö on yleisesti käytetty sijoitusperiaate kun 
pääoman säilyvyys on tärkeämpi kuin maksimaalinen tuotto.  


