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1. KATSAUS VUOTEEN 2010
SEURASSA 

 

Liiton toiminnan laatu on kehittynyt laajasti ja systemaattinen 
on nähtävissä vuoden 2010 toiminnassa.

Liitto julkaisi vuonna 2010 seuratoiminnan tukemisen strategian, jossa linjataan, että miekkailu on 
kehittävä, monipuolinen ja kaikenikäisille sopiva liikuntaharrastus, jota on mahdollisuus harrastaa 
kuntoillen, kilpaillen tai huippu-urheilutavoittein.

Vuosittain hallinnon laatua mitataan hallituksen jäsenten kehityskeskustelulla. Arvioinnin perustella 
toiminnan laatu on kehittynyt tasaisesti koko kolmen vuoden aikana tehdyn mittauksen aikana. Liitto liittyi 
vuonna 2010 Nuoreen Suomeen jonka
toimintansa laatua. Vuoden 2010 kesällä päät
laadullista kehitystä kansalliseen valmentajakoulutukseen, jonka lisäksi parhaita valmentajia koulutettiin 
kansainvälisillä leireillä. Tuomaritoiminnan laadukas toiminta on edennyt varmaotteisesti nauttien
kansainvälistä tunnustusta. Laatu näkyy myös liiton järjestämissä lukui
ja tietenkin huippu-urheilun tasaisessa vuodesta toiseen jatkuvassa menestyksessä, kuten tänä vuonna
Teemu Seeven viides sija Euroopan 

Tarkasteltaessa miekkailun saamaa valtion tukea suhteessa lajin harrastajamääriin voidaan todeta että 
miekkailun saama tuki on tällä hetkellä vieläkin hieman alhaisempi kuin muilla olympiakamppailulajeilla 
suhteessa lajin toiminnan tasoon ja harrastajien määrään. Samanai
tuki olympiaurheilulajeille on tällä hetkellä riittämätön kun tukien määrää vertaa kansainvälisesti muihin 
miekkailun lajiliittoihin esimerkiksi Pohjoisma
lajituki, joka on ensisijainen resurssi olympiamen
harrastajamääriin. Samoin on syytä kiinnittää huomiota siihen että muilla 
vähemmän hajautettuja, mikä myös tehostaa lajiliiton toiminnan kesk
tarkotukseensa, lajin toiminnan kehittämiseen ja urheilun huipputulosten saavuttamiseen toissijaisen 
tulorahoituksen organisoimisen sijaan.

Syyskokouksessa päätettiin liiton strategian päivittämisestä ja määriteltiin tavoitteet vuoteen 2020. 
Aikaisemmin määrittelemämme strategia on osoittautunut toimivaksi ja uudessa strategiassa nostetaan 
erittäin kunnianhimoisesti tavoitettamme
laadukkaalla toiminnalla. Jäsenmäärän kasvattaminen toteutuu seurojen määrän lisäämisellä ja 
nykyisten seurojen toiminnan tukemisella seura

Varmistaaksemme miekkailun myönteisen kasvun, keskeiseksi teemaksi muodostui vuoden 2010 
etutyössä valmistelut uuden lajin tuomiseksi liiton toimintaan. Tähän liittyen aloitetti
nykyaikaisen 5-ottelun tuomiseksi osaksi liiton toimintaa.

Vuonna 2010 Miekkailuliitto oli mukana valmistelemassa Suomalaisen li
Reilun Pelin periaatteita, sekä huippu
ohjaavat tulevina vuosina suomalaista urheilua ja siten myös miekk

Miekkailun iloa pistävän hyvissä seuroissa toivottaen, 

   

 Kimmo Pentikäinen  
 Puheenjohtaja           
  

____________________________________________________________________________

      

KATSAUS VUOTEEN 2010 - LAADUKASTA MIEKKAILUA HYVÄSSÄ 

nyt laajasti ja systemaattinen vuosien työskentely laadun kehittämiseksi 
on nähtävissä vuoden 2010 toiminnassa. 

Liitto julkaisi vuonna 2010 seuratoiminnan tukemisen strategian, jossa linjataan, että miekkailu on 
monipuolinen ja kaikenikäisille sopiva liikuntaharrastus, jota on mahdollisuus harrastaa 

urheilutavoittein. 

on laatua mitataan hallituksen jäsenten kehityskeskustelulla. Arvioinnin perustella 
atu on kehittynyt tasaisesti koko kolmen vuoden aikana tehdyn mittauksen aikana. Liitto liittyi 

vuonna 2010 Nuoreen Suomeen jonka sinettiseuratoiminnan kautta Seurat voivat kehittää nuoriso
toimintansa laatua. Vuoden 2010 kesällä päättyi useampivuotinen SLU:n VOK-hanke joka on luonut 
laadullista kehitystä kansalliseen valmentajakoulutukseen, jonka lisäksi parhaita valmentajia koulutettiin 
kansainvälisillä leireillä. Tuomaritoiminnan laadukas toiminta on edennyt varmaotteisesti nauttien

tunnustusta. Laatu näkyy myös liiton järjestämissä lukuisissa kansainvälisissä kilpailuissa 
urheilun tasaisessa vuodesta toiseen jatkuvassa menestyksessä, kuten tänä vuonna

an Mestaruuskisoissa (alle 20v). 

Tarkasteltaessa miekkailun saamaa valtion tukea suhteessa lajin harrastajamääriin voidaan todeta että 
miekkailun saama tuki on tällä hetkellä vieläkin hieman alhaisempi kuin muilla olympiakamppailulajeilla 

ja harrastajien määrään. Samanaikaisesti on huomioitava että valtion 
tuki olympiaurheilulajeille on tällä hetkellä riittämätön kun tukien määrää vertaa kansainvälisesti muihin 

Pohjoismaissa. Tarkastelu osoittaa, että Suomessa valtion myöntämä 
nsisijainen resurssi olympiamenestyksen turvaamiseksi, on riittämätön suhteessa lajin 

harrastajamääriin. Samoin on syytä kiinnittää huomiota siihen että muilla Pohjoisma
myös tehostaa lajiliiton toiminnan keskittymistä pääasialliseen 

, lajin toiminnan kehittämiseen ja urheilun huipputulosten saavuttamiseen toissijaisen 
organisoimisen sijaan. 

Syyskokouksessa päätettiin liiton strategian päivittämisestä ja määriteltiin tavoitteet vuoteen 2020. 
Aikaisemmin määrittelemämme strategia on osoittautunut toimivaksi ja uudessa strategiassa nostetaan 

tavoitettamme harrastajien määrään kasvattamiseksi. Tämä on mahdollista 
laadukkaalla toiminnalla. Jäsenmäärän kasvattaminen toteutuu seurojen määrän lisäämisellä ja 

jen toiminnan tukemisella seurastrategian mukaisesti. 

e miekkailun myönteisen kasvun, keskeiseksi teemaksi muodostui vuoden 2010 
etutyössä valmistelut uuden lajin tuomiseksi liiton toimintaan. Tähän liittyen aloitetti

ottelun tuomiseksi osaksi liiton toimintaa. 

luliitto oli mukana valmistelemassa Suomalaisen liikunnan ja urheilun Visio2020:
Reilun Pelin periaatteita, sekä huippu-urheilutyöryhmän toimintaa. Kyseiset suuntaviivat ja periaatteet 
ohjaavat tulevina vuosina suomalaista urheilua ja siten myös miekkailuseurojen toiminnan edellytyksiä. 

Miekkailun iloa pistävän hyvissä seuroissa toivottaen,  

        

Lena Tallroth-Kock 
Toiminnanjohtaja 

___________________________ 
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A HYVÄSSÄ 

vuosien työskentely laadun kehittämiseksi 

Liitto julkaisi vuonna 2010 seuratoiminnan tukemisen strategian, jossa linjataan, että miekkailu on 
monipuolinen ja kaikenikäisille sopiva liikuntaharrastus, jota on mahdollisuus harrastaa 

on laatua mitataan hallituksen jäsenten kehityskeskustelulla. Arvioinnin perustella 
atu on kehittynyt tasaisesti koko kolmen vuoden aikana tehdyn mittauksen aikana. Liitto liittyi 

kautta Seurat voivat kehittää nuoriso-
hanke joka on luonut 

laadullista kehitystä kansalliseen valmentajakoulutukseen, jonka lisäksi parhaita valmentajia koulutettiin 
kansainvälisillä leireillä. Tuomaritoiminnan laadukas toiminta on edennyt varmaotteisesti nauttien 

ssa kansainvälisissä kilpailuissa 
urheilun tasaisessa vuodesta toiseen jatkuvassa menestyksessä, kuten tänä vuonna 

Tarkasteltaessa miekkailun saamaa valtion tukea suhteessa lajin harrastajamääriin voidaan todeta että 
miekkailun saama tuki on tällä hetkellä vieläkin hieman alhaisempi kuin muilla olympiakamppailulajeilla 

kaisesti on huomioitava että valtion 
tuki olympiaurheilulajeille on tällä hetkellä riittämätön kun tukien määrää vertaa kansainvälisesti muihin 

että Suomessa valtion myöntämä 
on riittämätön suhteessa lajin 
Pohjoismailla tulolähteet ovat 

ittymistä pääasialliseen 
, lajin toiminnan kehittämiseen ja urheilun huipputulosten saavuttamiseen toissijaisen 

Syyskokouksessa päätettiin liiton strategian päivittämisestä ja määriteltiin tavoitteet vuoteen 2020. 
Aikaisemmin määrittelemämme strategia on osoittautunut toimivaksi ja uudessa strategiassa nostetaan 

harrastajien määrään kasvattamiseksi. Tämä on mahdollista 
laadukkaalla toiminnalla. Jäsenmäärän kasvattaminen toteutuu seurojen määrän lisäämisellä ja 

e miekkailun myönteisen kasvun, keskeiseksi teemaksi muodostui vuoden 2010 
etutyössä valmistelut uuden lajin tuomiseksi liiton toimintaan. Tähän liittyen aloitettiin järjestelyt 

ikunnan ja urheilun Visio2020:tä, 
urheilutyöryhmän toimintaa. Kyseiset suuntaviivat ja periaatteet 

ailuseurojen toiminnan edellytyksiä.  
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2. HALLINTO  
 
Hallinnon laadullinen kehittyminen tarkastelukaudella 
Liiton säännöt uusittiin vuonna 2009 vastaamaan liiton nykyistä toiminnan laatua ja tavoitteita. Vuonna 
2010 alettiin valmistella liiton johtosääntöjä, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa käytäntöjä, 
selkeyttää toimintaperiaatteita ja varmistaa oikeudenmukaisuuden toteutuminen liiton toiminnassa.  

Hallintoa kehitettiin tarkasteluajanjaksolla kehittämällä mm. hallituksen kokouskäytäntöjä siten, että 
kokouksiin osallistuminen on mahdollista etäyhteydellä virtuaalikokoustekniikoita hyödyntäen. 
Hallinnossa ja hallituksen toiminnassa edelleen jatkettiin sosiaaliseen mediaan perustuvan mediawiki-
teknologian käyttöä, joka mahdollistaa dokumenttien ja esityslistojen muokkaamisen virtuaalisessa 
ryhmätyöskentelytilassa. 

Uutena toiminnan kehittämisen muotona hallitukselle järjestettiin strategiapäivä, joka toteutettiin 
Solvallassa 27–28.8.2011. Uuden toiminnan kokemukset olivat positiivisia ja kyseistä 
kehitystoimenpidettä jatketaan edelleen säännöllisesti tulevina vuosina. 

Vuosittain hallinnon laatua mitataan hallituksen jäsenten kehityskeskustelulla, jonka yhteydessä 
hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja arvioivat kvantitatiivisesti (asteikolla 4-10) ja kvalitatiivisesti 
toiminnan tasoa sekä eri vastuualueita. Arvioinnin perustella toiminnan laatu on kehittynyt mittauksen 
aikana (2007–2010). Parhaimmiksi toiminnan alueiksi vuonna 2010 arvioitiin koulutus, hallinto, talous ja 
seuratoiminta. 

Eniten kehitystä verrattuna edelliseen vuoteen oli tapahtunut talouden ja hallinnon alueilla. Heikoimmaksi 
koettiin veteraanitoiminta. Eniten edellisestä vuodesta oli heikentynyt tuomaritoiminnan ja 
nuorisotoiminnan laadun arvostus. Liiton strategian painopisteiden perusteella etenkin viestintä ja 
valmennus vaativat kehitystoimenpiteitä.  

   muutos % 2010 2009 2008 2007 
 Koulutus  1.4 %    8.5     8.38    8.00 7.60 
 Valmennus  1.5 %    7.61    7.50    7.57 6.94 
 Nuorisotoiminta -4.2 %    7.57    7.90    7.57 7.19 
 Kilpailut  -3.3 %    8.13    8.40    7.36 8.00 
 Huippu-urheilun tulokset  8.00  n/a     n/a n/a 
 Seuratoiminta 0.8 %    8.17    8.10    7.00 7.70 
 Tuomaritoiminta -6.5 %    7.83    8.38    8.07 8.75 
 Veteraanit  -3.4 %    6.67    6.90    7.00 8.25 
 Etutyö  -3.4 %    8.00    8.28    8.33 7.90 
 Viestintä  0.6 %    7.44    7.40    7.57 7.83 
 Talous  16.7 %    8.17    7.00    7.00 7.63 
 Hallinto  3.5 %    8.28    8.00    7.08 7.10 
 Keskiarvo   7.9 7.8  7.5 7,72  

Luottamushenkilöstö ja työryhmät 
Liiton puheenjohtajana toimi vuonna 2010 Kimmo Pentikäinen, varapuheenjohtajina Marja-Liisa 
Someroja ja Jan Bade. 

Hallitus 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Hallituksen kokoonpano ja osanotto kokouksissa: 

• Kimmo Pentikäinen puheenjohtaja 9/10 
• Marja-Liisa Someroja varapuheenjohtaja 10/10 
• Jan Bade, varapuheenjohtaja 9/10 
• Tommi Kosunen 8/10 
• Peter Grönholm 8/10 
• Taneli Rautala 10/10 
• Anssi Alanne 8/10 
• Teemu Tokola 5/10  
• Tero Hakkarainen 8/10 
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Työryhmät 
 
Valmennus- ja kilpailutyöryhmä: 

• Tommi Kosunen, puheenjohtaja 
• Jan Bade 
• Lena Tallroth-Kock 
• Petri Vammelvuo 
• Velijussi Kyllijoki 

 
Koulutustyöryhmä: 

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

 
Taloustyöryhmä: 

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

 
Sääntö- ja tuomarityöryhmä: 

• Peter Grönholm, puheenjohtaja 
• Ari Launne 
• Mika Roman 
• Terho Mustonen 
• Kim Lindberg 
• Jyrki Maaranen  

 
Veteraanityöryhmä: 

• Anssi Alanne, puheenjohtaja  
• Peter Grönholm  
• Ilkka Seppänen  
• Leila Suvantola  
• Ville Elonheimo  

 
 Palkitsemistyöryhmä: 

• Tero Hakkarainen, puheenjohtaja  
• Anne Veinola, varapuheenjohtaja  
• Anssi Alanne  

 
Historiikkityöryhmä: 

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

 
Pyörätuolimiekkailutyöryhmä:  

• Ilkka Seppänen, puheenjohtaja  
• Ivan Blagoev  
• Samuel Tokola  

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

 
Tiedotustyöryhmä: 

• Ei nimetty 
 
Antidopingvastaava: 

• Sami Miettinen 
 
Aselajivastaavat: 

• Kalpa: Tommi Kosunen (miehet), Petri Vammelvuo (naiset), Lena Tallroth-Kock (juniorit) 
• Floretti: Anna Leppävuori 
• Säilä: Mika Roman 
• Minijuniorit: Tero Hakkarainen ja Niku Kivekäs 

 

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, kirjanpito, tilintarkastajat ja toimitilat  

Toimihenkilöstö 
Liiton toiminnanjohtajana on toiminut Lena Tallroth-Kock.  

SLU-lajipalvelutoimiston Eva-Liisa Aunio on toiminut liiton toimistonhoitajana erillisellä 
palvelusopimuksella. Eva-Liisan jäädessä eläkkeelle huhtikuussa 2010 SLU:n lajipalvelutoimistoon 
palkattiin lajipalvelun kehittäjä Taneli Tiilikainen. 

Marika Mänttäri palkattiin Sportti työllistää -tuella määräaikaiseen työsuhteeseen 15.11.2010–14.6.2011. 
Marikan pääasialliset työtehtävät liittyivät Your Move -hankkeen miekkailuosuuden suunnitteluun ja 
toteutukseen, mutta hän ehtii myös auttamaan liiton toimistotöiden kanssa. 

Kirjanpito 
Liiton kassaa ja kirjanpitoa on hoidettu SLU:n toimesta. 

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

Toimitilat 
Suomen Miekkailuliiton hallinnollinen toiminta on keskittynyt SLU:n lajipalvelutoimistoon. Liiton kalustoa 
säilytetään sekä Kisahallin miekkailusalin peltikaapeissa että Käenkuja 6:n varastotilassa Helsingissä. 
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3. KOKOUKSET, KOULUTUKSET, EDUSTUKSET, HUOMIONOSOITUKSET 
 
Kokoukset 

Liiton kokoukset 
Liittokokouksia pidettiin kaksi: kevätkokous 20.3.2010 ja syyskokous 10.12.2010.  

Hallitus kokoontui 10 kertaa ja työryhmät tehtäviensä mukaan. Hallitus lisäsi etätyöskentelyvälineiden 
käyttöä ja käytti aktiivisesti virtuaalineuvotteluvälineistöä kokouksissaan ja niiden valmistelussa. 

Seminaarit ja tilaisuudet 
• 22.–24.1.2010 Tuomariseminaari, Espoo 
• 19–21.3.2010 Tuomariseminaari, Helsinki 
• 20.3.2010 Valmentajaseminaari, Helsinki 
• 11–13.6.2010 Tuomariseminaari, Oulu 
• 12.6.2010 Valmentajaseminaari, Oulu 
• 17.10.2010 Valmentajaseminaari, Turku 
• 30.10.2010 Keskustelutilaisuus, Helsinki (aiheina SML:n strategiapäivitys sekä SML:n ja 5-

otteluliiton yhdistymisen arviointi) 
 

Koulutukset 

• 13.–14.2.2010 Valmentajakoulutus: I-tason tasokoe ja kalvan 2-tason koulutus 
• 6.-7.3.2010 Floretin 2-tason koulutus 
• 10.–11.4.2010 Miekkailuohjaus II (pariharjoittelukurssi) 
• 5.-11.7.2010 Valmentajakoulutus: kalvan 2-taso 
• 28.–29.8.2010 Valmentajakoulutus: I-tason tasokoe, Helsinki 

 
Edustukset 

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:n varapuheenjohtaja 

Grönholm, Peter 
• Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin sääntövaliokunnan jäsen 

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

Jaana Pihkala 
• Kansainvälisen Miekkailuliiton kurinpitovaliokunnan jäsen 

Jan Bade 
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• Euroopan Miekkailu-Unionin veteraanivaliokunnan varajäsen 

Lena Tallroth-Kock 
• Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin hallituksen varajäsen 2010–2011 

 

SML:n osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin 2010 
• Marja-Liisa Someroja osallistui Ateenassa Euroopan Miekkailu-unionin hallituksen kokoukseen 

6.3.2010 ja Leipzigissa 16.7.2010.  
• Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock edusti liittoa Kansainvälisen Miekkailuliiton kokouksessa 

Bakussa 1.4.2010. 
• Marja-Liisa Someroja osallistui Olympiakomitean kevätkokoukseen 26.4.2010 sekä 

syyskokoukseen 15.11.2010. 
• Puheenjohtaja Kimmo Pentikäinen osallistui liiton edustajana SLU:n kevätkokoukseen 6.5.2010 
• Jan Bade edusti liittoa Euroopan Veteranien Miekkailuliiton kokouksessa Skopjessa 

Makedoniassa 27.5.2010. Marja-Liisa Someroja osallistui myös kokoukseen varapuheenjohtajan 
ominaisuudessa. 

• Marja-Liisa Someroja osallistui SLU:n viestintävaliokunnan kokoukseen 22.1., 17.3., 7.6. ja 
2.9.2010.  

• Marja-Liisa Someroja edusti liittoa Euroopan Miekkailu-unionin kongressissa 16.7.2010 
Leipzigissa 

• Puheenjohtaja Kimmo Pentikäinen edusti liittoa Kansainväisen Miekkailuliiton 
Promomootiovaliokunnan kokouksessa 4-5.9.2010 Lausannessa, Sveitsissä 

• Puheenjohtaja Kimmo Pentikäinen edusti liittoa Pohjoismaisen Miekkailu-unionin kongressissa 
Oslossa 24.9.2010. Kokoukseen osallistu myös toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock  

• Euroopan Miekkailu-Unionin women and sport council workshop 10.11.2010 Pariisissa: 
Suomesta osallistui varapuheenjohtaja Marja-Liisa Someroja 

• Puheenjohtaja Kimmo Pentikäinen edusti liittoa Kansainvälisen Miekkailuliiton kongressissa, 
Moskovassa 4-5.12.2010 

• Valmennus- ja kilpailutyöryhmän puheenjohtaja Tommi Kosunen ja toiminnanjohtaja Lena 
Tallroth-Kock osallistuivat Huippu-urheilun muutostyön lajitapaamiseen 8.12.2010 Helsingissä 

Muut kansainväliset tehtävät 
• Kimmo Pentikäinen toimi FIE:n nimeämänä kilpailun johtajana Moskovan säilän GP-kilpailussa 

12.–14.2.2010 
• Peter Grönholm kutsuttiin arvokisatuomariksi seuraaviin arvokisoihin 2010: 
• Junioreiden ja kadettien MM: Baku, Azerbaijan 2.-10.4.2010 
• Senioreiden EM: Leipzig, Saksa 16.–22.7.2010 
• Junioreiden EM: Lobnya, Venäjä 25.–30.10.2010 
• Marika Mänttäri osallistui vapaaehtoistyöntekijänä Pariisin MM-kilpailujen järjestelyihin. Marika 

avusti kisaorganisaation eri tehtävissä, mm. pyörätuolimiekkailussa. 
 

Huomionosoitukset 
 
Liiton kevätkokouksen yhteydessä suoritettiin seuraava huomionosoitus: 

• Katterin Miekka  
Katterin Miekka luovutettiin Saimaan Säilille tunnustuksena seuran työstä perinteisen Asinsaaren 
miekkailuleirin järjestäjänä. Asinsaaren leiri järjestettiin vuonna 2010 jo 40. kerran.  

Liiton syyskokouksen yhteydessä julistettiin vuoden 2010 parhaat: 

• Vuoden miekkailija Dennis Bade 
Perustelut: Ensimmäinen suomalainen Kupittaa Tournamentin miesvoittaja. Lisäksi miesten PM-
hopeaa ja Weisser Bär kv. kilpailun pronssia. 

• Vuoden juniorimiekkailija: Alexander Lahtinen 
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Perustelut: Kaksikertainen junioreiden Pohjoismaiden mestari (2008 ja 2010), Suomen 
seniorimestari 2010 sekä "Vuoden taistelija" (nopea paluu huipulle vakavan loukkaantumisen 
jälkeen) 

• Vuoden valmentaja Petri Vammelvuo 
Perustelut: Suorittanut vuoden aikana sekä Italian Miekkailuliiton että Kansainvälisen 
Miekkailuakatemian AAI:n (Academie d'Armes International) opettajapätevyydet.  

• Vuoden miekkailuteko: Niko Vuorinen, Alexander Lahtinen, Teemu Seeve ja Rasmus Mellanen  
Perustelut: Ensimmäinen "ei virolainen" voittajajoukkue Viron avoimissa 
joukkuemestaruuskilpailuissa  

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

Liitto järjesti mitalikahvit ja onnittelutilaisuuden seuraavasti: 
• 11.10.2010 Kaikkien aselajien vuoden 2010 PM-mitalien kunniaksi järjestettiin yhteiset 

mitalikahvit Töölön Kisahallissa. 

Liitto kunnioitti huomionosoituksella seuraavia merkkipäiviä: 
• SML onnitteli Risto Kaskea 60v 7.1.2010 korusähke 
• Olavi Mannonen 80v, 7.3.2010 korusähke 
• Erkki E. Nurmi 80v, 17.3.2010 korusähke 
• Sirpa Lundgren 60v, 3.10.2010 korusähke 

4. SML:N YHDISTYSSÄÄNNÖT 
 
Suomen Miekkailuliiton yhdistyssäännöt uudistettiin vuoden 2009 aikana ja hyväksyttiin 
syyskokouksessa 27.11.2009. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi uudet säännöt 7.1.2010. 

5. SUOMEN MIEKKAILULIITON JÄSENSEURAT V. 2010 
 
Mikkelin Miekkailijat ry hyväksyttiin SML:n jäseneksi 19.5.2010. Miekkailuliiton jäsenseurat 31.12.2010, 
yhteensä 21 kpl: 

• Allez Keski-Suomi 
• Espoon Miekkailijat 
• HABDA 
• Helsingin Miekkailijat 
• Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat 
• Hämeenlinnan seudun Miekkailijat 
• Kalpaveljet 
• Karjalan Kalpa 
• Kuopion Miekkailijat 
• Kymen Miekkailijat 
• Miekka-Miehet 
• Mikkelin Miekkailijat  
• Oulun Miekkailuseura 
• Porvoon Miekkailijat 
• Pyhän Olavin Miekkailijat 
• Rovaniemen Miekkailijat 
• Saimaan Säilät 
• Tapanilan Erä/miekkailujaos 
• Turun Miekkailijat 
• Vaasan Miekkailijat 
• Ylioppilasmiekkailijat 
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6. LIITON JÄSENYYDET 2010 
 
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, Nuoren Suomen jäsen, sekä kuuluu Suomen Olympiakomiteaan. 

7. STRATEGIA 
 
Syyskokouksessa päätettiin liiton strategian päivittämisestä ja määriteltiin tavoitteet vuoteen 2020. Liiton 
pitkän aikavälin strategian tavoitteena on lisätä miekkailun harrastajien määrää Suomessa, saavuttaa 
suomalaisille miekkailijoille kansainvälistä kilpailumenestystä sekä luoda näkyvyyttä miekkailulle 
Suomessa.  Strategia kokonaisuudessaan on tämän toimintakertomuksen liitteenä. 
 

Katsaus liiton strategian toteutumiseen 2006–2010 

Vuonna 2006 hyväksyttiin pitkän aikavälin strategia 2006–2016. Vuonna 2010 strategiaa täydennettiin ja 
määritellään tavoitteet vuoteen 2020. 

Vuonna 2007 strategiaa tarkennettiin siten että tavoitteet toteutetaan tehokkaimmin seuratoiminnan 
kehittämisen kautta. Seuratoiminnan kehittämiseksi liitto tilasi SLU:lta selvityksen. Selvityksen mukaan 
suomalaisilla miekkailuseuroilla on hyviä mahdollisuuksia kasvaa nykyistä huomattavasti suuremmiksi. 

Vuonna 2009 liitto uudisti sääntönsä kasvaneeseen toimintaan soveltuvaksi ja vastaamaan paremmin 
nykyisiä lainsäädännöllisiä ja oikeudellisia vaatimuksia. Lisäksi uudet säännöt antavat paremmat 
mahdollisuudet liiton toiminnan laajentamiseksi. 

Huippu-urheilussa on saavutettu onnistuneesti strategian mukaisia tavoitteita: 2007 sijoitus 16. joukossa 
miesten MM-kisoissa, 2008 ensimmäinen suomalainen Euroopan mestaruus (alle 17v) ja 2009 
ensimmäinen suomalainen maailmancupin voitto (alle 20v). 

Miekkailun harrastajamäärät ovat kasvaneet nopeammin kuin aikaisemmassa strategiassamme 
tavoiteltiin. Strategiaan kirjattu tavoite oli 20–30%. Toteutunut kasvu oli jo vuoteen 2009 mennessä 50 %. 
Uudessa strategiassa tavoittelemme jopa hieman nopeampaa kasvuprosenttia, jonka tavoitteena on 
nostaa miekkailu harrastajamäärällä mitattuna merkittävien Olympiakisoihin kuuluvien 
yksilökamppailulajien joukkoon Suomessa.  

Jäsenmäärän ja huippu-urheilun menestyksen lisäksi kolmantena strategian toteutumisen mittarina on 
ollut miekkailun työllistämien henkilöiden määrän kehittyminen. Tältä osin strategia ei ole toteutunut 
tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2010 osalta karkeasti arvioiden miekkailu työllistää 2-3 henkilötyövuotta. 
Viimeisimmän arvion mukaan vuoden 2011 osalta lukema kohoaa 4-6 henkilötyövuoteen. Seuratasolla 
on odotettavissa hyvää kehitystä vuoden 2011 osalta mm. Sportti työllistää -tukimuodon avulla. Liitolla 
tulee olemaan kevään 2011 aikana täysipäiväinen työntekijä Your Move tapahtuman valmisteluun liittyen, 
johon saamme tukea SLU:lta.  

Kasvusta huolimatta voidaan arvioida että liiton toiminta on pysynyt hallinnollisesti tehokkaana. Vuonna 
2004 liitto käytti henkilöstökuluihin 17 000 euroa ja toisaalta valmennus- ja kilpailukuluihin 16.000 euroa. 
Vuonna 2010 henkilöstökuluihin käytettiin ainoastaan 30 000 euroa, vertailuluvun, valmennus- ja 
kilpailukulujen ollessa 37 000 euroa. 

Päätoimisen toiminnanjohtajan palkkaaminen on muodostunut merkittäväksi esteeksi toiminnan 
laajentamiseksi miekkailijoiden määrään lisääntyessä ja urheilusaavutustemme kehittyessä. Yhden 
henkilön organisaatiot ovat liian riskialttiita toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Liitto on usean vuoden 
ajan toiminut järjestelmällisesti saadakseen varoja täysipäiväisen toiminnanjohtajan palkkaamiseksi. 
Tämä mahdollisuus voi toteutua vuoden 2011 aikana jos liitto ottaa mukaan lajivalikoimaansa 
nykyaikaisen 5-ottelun. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmis ohjaamaan kyseisen lajin ylläpitämiseen 
varatut varat liitollemme sekä lisäksi kasvattamaan tukea, sillä ministeriö uskoo, että laajempaa toimintaa 
ylläpitävä liitto kykenee toimimaan paremmin seurojen toimintaa tukevana yhteistyötahona.  
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Strategian kehittäminen vuonna 2010 

Aikaisemmin määrittelemämme strategia on osoittautunut toimivaksi ja uudessa strategiassa nostetaan 
kunnianhimoisesti tavoitteemme harrastajien määrään kasvattamaksi. Lisäksi nostettiin näkyvyys 
keskeiseksi tavoitteeksi.  

Miekkailuliiton hallitus valmisteli syyskokoukseen strategiapäivitystä, jossa tarkennettiin vuonna 2006 
sovittuja tavoitteita. Valmistelu aloitettiin hallituksen strategiapäivillä Solvallassa 27–28.8.2010, jonka 
jälkeen hallituksen alustava esitys lähetettiin lausuntokierrokselle liiton seuroille. Aiheeseen liittyen 
järjestettiin erillinen keskustelutilaisuus. Keskustelutilaisuuden ja lausuntojen sisältö käsiteltiin liiton 
hallituksessa ja huomioitiin strategian valmistelussa. 

Keskustelutilaisuudessa nousi keskeiseksi keinoksi strategian toteuttamisessa toiminnan kehittäminen 
seuroissa, joissa miekkailu tapahtuu, sekä oikeudenmukaisuus - kaikkia kolme lajia on kohdeltava 
tasapuolisesti ja alueellista tasa-arvoa on tuettava.  

 
Strategian perusteet 

Miekkailuliiton strategian toteutumisen vaatimat rahoitukselliset ja laadulliset tulokset saavuttaakseen 
liiton tulee tavoitella tulevina vuosina entistä merkittävämpää valtionavustuksen nousua. Tämä on 
mahdollista kasvattamalla merkittävästi harrastajamäärää. Lisäksi kasvava harrastajamäärä lisää 
merkittävästi kassavirtaa ja tulorahoitusta miekkailun piirissä sekä seura- että liittotasolla. 

Tavoite on perusteltu arvioitaessa valtionavun määrää suhteessa harrastajamääriin vastaavissa 
vertailuun soveltuvissa olympiakamppailulajeissa. Vertailtaessa liittoa näihin kohderyhmiin, on realistista 
tavoitella pitkällä aikavälillä jäsenmäärän kasvattamista 10 000 jäseneen nykyisestä noin 2 000 
jäsenestä. Tämä tavoite tulee ohjaamaan liiton toimintaa. 

Jäsenmäärän kasvattaminen toteutuu seurojen määrän lisäämisellä ja nykyisten seurojen toiminnan 
tukemisella seurastrategian mutta myös välillisten tukien kuten "www.sporttityollistaa.fi" ohjelman kautta.  

Vertailtaessa muiden olympiakamppailulajien tulorahoitusta ja huippu-urheilun tuloksia, sekä arvioidessa 
kansainvälisesti muita miekkailuliittoja, voidaan perustellusti todeta että sponsorirahoituksella ei ole 
ensisijaista merkitystä liiton tulorahoituksen kehityksessä. Tärkeimpänä tulorahoituksen ja tulevan 
kasvun indikaattorina voidaan pitää harrastajamäärän kasvua. Tämä voidaan todeta myös 
tarkastelemalla toteutunutta trendiä miekkailun tulorahoituksen ja harrastajamäärän kasvun osalta 
viimeisen kuuden vuoden aikana.  

Strategiaprosessin aikana syksyllä 2010 todettiin, että liiton kannattaa pysyä nykyisessä strategiassa ja 
keskittyä harrastajamäärän kasvattamiseen, mikä lisää tulorahoitusta lajille – mikä puolestaan lisää 
henkilötyövuosien määrää miekkailussa sekä huippu-urheilun tuloksia ja näkyvyyttä. 

 
Seuratyön tukemisen strategia 2015 

Liiton seuratoimintatyöryhmä valmisteli vuoden 2010 aikana SLU:n Sirpa Korkatin johdolla liiton 
seuratoiminnan tukemisen strategian: “Miekkailua pistävän hyvissä seuroissa – Suomen Miekkailuliiton 
seuratoiminnan tukemisen strategia 2010 – 2015”. Valmistellusta strategiaehdotuksesta pyydettiin 
lausunto seuroilta ja se hyväksyttiin osaksi liiton toimintaa. Strategia on syntynyt vuoden 2009 SLU:n 
kanssa solmitun seuratyön kehitysprojektin tuloksena.   

Seurastrategiassa linjataan, että miekkailu on kehittävä, monipuolinen ja kaikenikäisille sopiva 
liikuntaharrastus, jota on mahdollisuus harrastaa kuntoillen, kilpaillen tai huippu-urheilutavoittein. 
Miekkailuseurat tarjoavat paikan harrastaa, osallistua seuratoiminnan eri muotoihin sekä kasvaa 
miekkailijaksi jokaisen omien tavoitteiden mukaisesti. Suomen Miekkailuliitto haluaa tukea ja auttaa 
jäsenseurojaan seurojen toiminnan kehittymisessä ja perustoiminnassa. Liiton seuratoiminnan strategia 
on ennen kaikkea seuratoiminnan tukemisen strategia niistä asioista, joita SML haluaa vahvistaa koko 
miekkailu-urheilun kehittymisen kannalta. Seuratyön strategia on kokonaisuudessaan tämän 
toimintakertomuksen liitteenä. 
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8. ETUTYÖ 
 
Yleiskatsaus 

Vuonna 2010 liiton etutyö kehittyi ja laajeni strategian mukaisesti. Painopiste siirtyi yhä enemmän 
kansalliseen etutyöhön, jonka vaikuttavuus arvioitiin suurimmaksi strategian toteuttamisen näkökulmasta. 
Etutyö sisälsi siten erityisesti toimenpiteitä joilla pyrittiin turvaamaan miekkailijoiden määrän kasvaminen, 
huippumiekkailijoiden harjoitusolosuhteiden kehittäminen ja miekkailun piirissä työskentelevien 
ammattilaisten määrän lisääminen. 

Miekkailuliiton valtiontuen määrä on kasvanut erittäin voimakkaasti viime vuosien aikana. Tämä johtuu 
osittain miekkailun toiminnan laajenemisesta ja osittain aikaisemmasta tilanteesta jossa liiton saaman 
tuen määrä ei vastannut vastaavien olympiakamppailulajien saamaa tukea. Varmistaakseen miekkailun 
valtiontuen myönteisen kasvun myös tulevaisuudessa siten että se kuvastaa liiton toiminnan kasvua ja 
laadullista kehittymistä - keskeiseksi teemaksi muodostui vuoden 2010 etutyössä valmistelut uuden lajin 
tuomiseksi liiton toimintaan.  

Liikuntalain valmistelu ja muutokset suomalaisen liikunnan ja urheilun toiminnassa tukivat toimenpiteitä, 
joiden mukaisesti liiton tulee merkittävästi kasvattaa toimintaansa turvatakseen toimintaedellytykset ja 
strategian toteutumisen. Liitto neuvotteli ja valmisteli nykyaikaisen 5-ottelun lisäämistä liiton toimintaan 
yhteistyössä Nykyaikaisen 5-otteluliiton, sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 

Neuvottelujen taustalla on Opetus- ja kulttuuriministeriön halu tukea toiminnallisesti vahvempia liittoja. 
Siksi se kannustaa liittoja tutkimaan eri vaihtoehtoja siten, että aikaansaataisiin urheilutoiminnan laadun 
ja ammattimaisuuden lisäämistä. Ministeriössä uskotaan vahvasti suurempien yksiköiden tuomaan 
voimaan ja tästä syystä ministeriö myös kohdentaa valtionavustuksia erityisesti lajitoimintojen 
yhdistämiseksi lisäämällä niiden liittojen valtionavun määrää merkittävästi, jotka edesauttavat tätä 
suuntausta. Huomioitavaa on siis, ettei ministeriön kannustus lajien toiminnan yhdistämiseksi liity 
julkisten rahojen säästöön eikä ministeriö pakota liittoja yhdistymään. Päinvastoin, ministeriö haluaa 
vahvistaa kansalaistoimintaa ja kanavoida liikunnan kansalaistoimintaan osoitettua määrärahalisäystä 
muun muassa lajitoimintojen yhdentymisprosessien tukemiseen. 

Uuden lajin lisääminen liiton toimintaan edistäisi siten liiton strategisia tavoitteita. Miekkailulle on luonteva 
tavoite nostaa pitkällä aikavälillä valtion toiminta-avustus 250 000 euroon lisäämällä harrastajiensa 
määrää strategiansa mukaisesti. Kyse ei ole pelkästään lineaarisesta ja orgaanisen kasvun tavoitteen 
toteutumisesta. Pienelle liitolle ensimmäisen päätoimisen työntekijän palkkaaminen ja toiminnan 
vakiinnuttaminen ammattimaisena toimintana on kriittinen tekijä ja samalla myös kiihdyttää toiminnan 
kasvua. Samaan kasvuun pääseminen orgaanisesti tulisi viemään enemmän aikaa.  

Valtion toiminta-avustuksen nousu 2001-2010
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KUVA 1: Valtion toiminta-avustuksien nousu vuosina 2001-2010 
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Kuvassa 1 nähdään liiton toiminta-avustuksen kehitystä suhteessa lajiliitoille myönnettyjen avustusten 
kehittymiseen ja myönnetyn avustuksen keskiarvoon. Vertailulukuna on käytetty vuoden 2001 avustusta 
euroiksi muutettuna. Vertaillessa avustuksen nousua vuodesta 2001 vuoteen 2010 Miekkailuliiton 
toiminta-avustus on noussut kymmenenneksi eniten 69:stä kyseisenä ajanjaksona avustusta saaneesta 
lajiliitosta. 

 

KUVA 2: Olympiakamppailulajien tulot harrastajaa kohden 

 

Tarkasteltaessa miekkailun saamaa valtion tukea suhteessa lajin harrastajamääriin (katso kuva 2) 
voidaan todeta että miekkailun saama tuki on tällä hetkellä vieläkin hieman alhaisempi kuin muilla 
olympiakamppailulajeilla. Siten suhteessa lajin toiminnan tasoon ja harrastajien määrään miekkailulla on 
perusteltuja korotuspaineita saada merkittävämpi valtion tuki. Ottaen huomioon liiton strategia on 
perusteltua olettaa, että valtionavun tulisi seurata strategian suotuisaa toteutumista ja kasvaa yhä 
edelleen merkittävästi. 
 

Valtion tuki olympiakamppailulajeille on kyseisten lajiliittojen merkittävin toiminnan rahoituksen lähde. 
Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että yhä edelleen liiton kannattaa kehittää jossain määrin muita 
tulonlähteitä, jotka ovat tällä hetkellä hyvällä tasolla verrattuna muihin olympiakamppailulajeihin (katso 
kuva 3). 

 

KUVA 3: Olympialajien tulolähteiden vertailu 
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Samanaikaisesti on kuitenkin huomattava että valtion tuki olympiaurheilulajeille on tällä hetkellä 
riittämätön kun tukien määrää vertaa kansainvälisesti muihin miekkailun lajiliittoihin esimerkiksi 
Pohjoismaissa. Tarkastelu osoittaa, että Suomessa valtion myöntämä lajituki, joka on ensisijainen 
resurssi olympiamenestyksen turvaamiseksi, on riittämätön suhteessa lajin harrastajamääriin (katso kuva 
4). Samoin on syytä kiinnittää huomiota siihen, että muilla Pohjoismailla tulolähteet ovat vähemmän 
hajautettuja, mikä myös tehostaa lajiliiton toiminnan keskittymistä pääasialliseen toimintaan, lajin 
toiminnan kehittämiseen ja urheilun huipputulosten saavuttamiseen toissijaisen tulorahoituksen 
organisoimisen sijaan. 

 

KUVA 4: Miekkailun tulonlähteet eri Pohjoismaissa 

 

Etutyön henkilöstö 

Liiton etutyö ammattimaistui vuoden 2010 aikana ja yhä merkittävämpi osa etutyön toteuttamisesta ja 
sen johtamisesta siirtyi toiminnanjohtajalle. Tämä kehitys tukee strategian mukaisia tavoitteita. 
Toiminnanjohtaja Tallroth-Kock vastasi etutyöhön liittyvistä toimenpiteistä etenkin SLU-yhteisön 
suuntaan, sekä siihen liittyvien hankkeiden koordinoimisesta. Lisäksi toiminnanjohtaja oli aikaisempaa 
näkyvämmin mukana myös kansainvälisessä etutyössä edustaen liittoa mm. kansainvälisissä 
kokouksissa. 

Luottamushenkilöt toimivat edelleen vahvasti etutyöhön liittyen. Puheenjohtaja Pentikäinen vastasi 
etenkin etutyön strategiasta, uuden lajin koordinoimisesta liiton toimintaan, kansainvälisissä kokouksissa 
edustamisesta, kansainvälisten kisojen tarkkailusta ja miekkailun kansainvälisen tunnettavuuden 
edistämisestä Kansainvälisen Miekkailuliiton promootiovaliokunnassa.  

Varapuheenjohtaja Someroja toimi Euroopan Miekkailu-unionin hallituksessa ja vastasi lisäksi 
johtamansa kansainvälisen valiokunnan kautta Euroopassa miekkailun tasa-arvotyöstä, sekä toimi SLU:n 
viestintävaliokunnassa. Roope Takala edusti SLU:n kansainvälisessä valiokunnassa ja Jaana Pihkala 
kansainvälisen liiton kurinpitovaliokunnassa. Valmennus- ja kilpailutyöryhmän puheenjohtaja Kosunen 
vastasi etuyöhön liittyen yhteistyöstä Huippu-urheilutyöryhmän kanssa. 
 

Kansallisen etutyön tulokset 

Miekkailuliiton on osallistunut viime vuosina erittäin aktiivisesti SLU-yhteistön toimintaan. Kyseisen 
toiminnan tulokset ja edut miekkailuseuroille tuloutuvat välillisesti ja siten niiden vaikutuksia ei voida 
täysin arvioida vuositasolla, mutta voidaan perustellusti arvioida että niiden vaikutukset ovat olleet erittäin 
merkittäviä.  
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Vuonna 2010 Miekkailuliitto tutustui ja kommentoi ja oli mukana valmistelemassa SLU-yhteisön liikunnan 
ja urheilun visiota, Reilun Pelin periaatteita, sekä huippu-urheilutyöryhmän toimintaa. Kyseiset strategiat 
ja periaatteet ohjaavat tulevina vuosina suomalaista liikuntapolitiikkaa ja siten myös miekkailuseurojen 
toiminnan edellytyksiä. Tämän lisäksi liitto on jatkanut hyvin keskusteluyhteyksien ja yhteistyön 
syventämistä SLU:n organisaation kanssa kehittääkseen erityisesti miekkailun osalta liikunnan 
toimialuetta.  

Konkreettisina tuloksina edellisten vuosien toiminnasta saimme edelleen nauttia seuratyön kehittämiseen 
liittyvästä suorasta tuesta sekä asiantuntijakonsultoinnista. Liitto oli aloitteellisena esittämässä ja sen 
jälkeen käynnistämässä SLU:ssa vuonna 2008 seurakehittäjätoimintaa, johon liittyen SLU:lle palkattiin 
Sirpa Korkatti asiantuntijaksi. Liitto oli käynnistämässä SLU:n hallituksessa vuonna 2006 toimenpiteet 
seuratoiminnan työllistämisen tukemiseksi sekä liikunnan yhteistapahtuman järjestämiseksi. Näiden 
toimenpiteiden tuloksena vuonna 2010 liitolle palkattiin Your Move hankkeeseen liittyen Sportti työllistää -
tuella työntekijäksi Marika Mänttäri.  

Liitto on ollut aktiivisesti edistämässä ja tuomassa esiin pienten liitojen yhteistoiminnan merkitystä SLU-
yhteisön toiminnassa ja tämän tuloksena liitolla oli mahdollisuus osallistua mm. Olympiakomitean 
organisoimaan “Olympiakamppailulajien yhteiseen uutisvirtaan”, joka tuo miekkailulle kansallista 
näkyvyyttä. Vuonna 2010 liitto alkaa tähän alueeseen liittyen myös valmistella lajien yhteistä kilpailua 
joka tulee YLE:n televisioitavana lähetyksenä vuoden 2011 lopulla. Liiton aktiivinen toiminta on 
vakuuttanut Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Olympiakomitean myöntämään lahjakkaille nuorille 
miekkailijoille nuorten tukirahoitusta, jota myönnettiin vuonna 2011 yhteensä jo 3 kappaletta kahdelle 
miekkailijalle. Tämän lisäksi Olympiakomitea tuki rahallisesti osallistumista alle 17-vuotiaiden MM-
kisoihin.  

Liitto liittyi vuonna 2010 Nuoreen Suomeen jonka sinettiseuratoiminnan kautta Seurat voivat kehittää 
toimintansa laatua.  Lisäksi liitolla oli mahdollisuus osallistua osakkaana vuonna 2010 perustettuun 
liikunnan arpajaisyhteisöön, joka osaltaan mahdollistaa monipuolisen rahoituksen liiton toiminnalle. 

 
Kansainvälisen etutyön tulokset 

Samoin kuin kansallisessa etutyössä, myös kansainvälisessä etutyössä toiminnan painopisteenä on ollut 
aktiivinen ja monipuolinen osallistuminen yhteisön toimintaan painottaen liiton strategisia tavoitteita.  

Kansainvälisen Miekkailuliiton toiminnassa on viime vuosina korostunut yhä edelleen lajin tulevaisuuden 
varmistaminen osana Olympialiikettä. Tämän lisäksi kansainvälisen liiton keskipitkän aikavälin 
keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa että kaikilla kolmella lajilla on kummallakin sukupuolella sekä 
henkilökohtaiset että joukkuekisat Olympialaissa. Tällä hetkellä toteutetaan rotaatiota jonka mukaisesti 
yksi joukkuetapahtumaa jää pois Olympialaisista vuorollaan. 

Kansainvälinen Miekkailuliitto on merkittävästi lisännyt tulorahoitustaan, jonka lähteenä ovat liiton 
nykyisen puheenjohtajan Alisher Usmanovin vuosittaiset lahjoitukset. Tämä rahoitus on hajautunut 
erilaisina tukina operatiiviseen toimintaan ja kansallisille liitoille mm. kisoihin osallistumisen tukina. 
Kasvaneella tulorahoituksella ei ole vielä toistaiseksi kuitenkaan ollut merkittävää vaikutusta 
kansainvälisen liiton toiminnan laatuun, joskin mahdolliset tulokset ovat vaikutukseltaan mahdollisesti 
nähtävissä pitkävaikutteisina. 

Tarkastelujaksolla 2010 on kuitenkin havaittavissa Kansainvälisen Miekkailuliiton toiminnan 
demokratisoituminen. Puheenjohtajan ja hallituksen rooli ei ole yhtä merkittävä sääntömuutosten 
valmisteluissa ja yleiskokouksessa 2010 hyväksytyt sääntöuudistukset olivat suurimmalta osin 
valmisteltuja aktiivisesti liiton valiokunnissa, joiden merkitys on siten korostunut. 

Euroopan Miekkailu-unionin merkitys vuoden 2010 aikana on merkittävästi vähentynyt kansainvälisessä 
miekkailuyhteisössä. Osaltaan tähän vaikuttaa Kansainvälisen Miekkailuliiton entistä keskitetympi 
toiminta, toisaalta Euroopan Miekkailu-unionin laadullisesti heikko hallinto ja operatiivinen toiminta. 

Pohjoismaisen Miekkailu-unionin merkitys kansainvälisessä toiminnassa tulee jatkumaan lähinnä 
keskustelufoorumina Pohjoismaisten liittojen välillä. Ei ole todennäköistä, että kansallisten liittojen vahva 
organisoitunut yhteistoiminta tulee muodostumaan kyseisen organisaation kautta. Siten liitto mm. luopui 
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aktiivisesti leiritystoiminnan käynnistämisen mahdollisuuksien edistämisestä pohjoismaisen Miekkailu-
unionin toiminnan kautta.   

Liiton edustaja osallistui myös Euroopan veteraanien miekkailuliiton kokoukseen. Kyseinen organisaatio 
yhdistettäneen osaksi Euroopan kattojärjestöä. 

Kansainvälisen miekkailuyhteisön vakaa tilanne ja suotuisat olosuhteet suomalaiselle miekkailulle 
vahvistivat tarkastelukaudella painopisteen siirtämistä kansainvälisestä toiminnasta kansalliseen 
etutyöhön. 

Konkreettisina tuloksina liitto sai tukea kansainväliseltä miekkailuliitolta valmentajakoulutukseen, 
junioreiden arvokisoihin osallistumiseen ja kansainvälisiin kokouksiin osallistumiselle. 

Merkittävimpänä tuloksena kansainvälisestä etutyöstä oli kansainvälisen miekkailun tasa-arvoon 
keskittyneen tilaisuuden organisointi, jonka johtajana toimi liiton varapuheenjohtaja Someroja. Liiton 
tuomarina Grönholm sai kutsun tuomariksi junioreiden ja senioreiden EM-kilpailuihin. Liiton 
puheenjohtaja Pentikäinen johti ensimmäisenä suomalaisena ulkomailla maailmacupin osakilpailua, 
Moskovan säilän Grand Prix kilpailua 11.–16.02.2010. 

Kansainvälisen liiton promootiovaliokunnassa puheenjohtaja Pentikäinen pyrki vaikuttamaan mm. siihen, 
että Kansainvälinen Miekkailuliitto ottaa käyttöön rotaatiojärjestelmän maailmancup-kilpailujen 
järjestämisessä, joka mahdollistaisi myös Suomelle MC-kisojen järjestämisen sekä laaja-alaisesti 
miekkailun tunnettavuuden edistämistä hyödyntäen digitaalista viestintäteknologiaa. 

 
Uusi laji liiton toimintaan 

Vuoden 2010 aikana liitto valmisteli uuden lajin, nykyaikaisen 5-ottelun lisäämistä liiton toimintaan. 
Neuvottelut sisälsivät yhteistyössä Suomen Nykyaikaisen 5-otteluliiton kanssa sovitun aikataulun, 
työryhmiin organisoitumisen, neuvottelut Opetus- ja Kulttuuriministeriön kanssa, sekä 
keskustelutilaisuuden seuroille 30.10.2010, seurojen lausuntokierroksen ja laajan viestinnän seuroille 
uuden lajin vaikutuksista toimintaan. 
Kyseiseen muutokseen liittyen perustettiin erityinen strategiatyöryhmä, johon kutsuttiin jäseneksi 
kummankin liiton puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, toiminnanjohtajat ja asiantuntijajäsenenä Suomen 
Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson. 

Neuvottelut etenivät hyvässä yhteisymmärryksessä ja sen tuloksena sovittiin pääperiaatteet esiteltäväksi 
jäsenseuroille: liiton sääntöjen muutos, sopimus lajin siirtymisestä sekä periaatteet uuden lajin 
taloudellisen tuen jatkumisesta liiton piiristä. Uuden lajin muodostuessa osaksi liiton toimintaa samalla 
Suomen Nykyaikaisen 5-otteluliiton toiminta päättyisi ja valtionapu ohjattaisiin Miekkailuliitolle. 

Puheenjohtaja Pentikäinen toteutti marraskuussa erillisen seurakyselyn, jossa kartoitettiin seuroilta 
saatavilla olevaa tietoa valmisteltavaan päätökseen liittyen. Liiton keskustelupalstalla järjestettiin 
aktiivista keskustelua aiheeseen liittyen ja puheenjohtaja Pentikäinen osallistui aktiivisesti keskusteluun 
vastaten erilaisiin kysymyksiin aiheeseen liittyen. Keskustelupalstalta saatiin aktiivisia kommentteja ja ne 
kerättiin ja käsiteltiin valmistelutyöhön liittyen. 

Seurojen keskustelutilaisuus 30.10.2010 oli hyvähenkinen tilaisuus, jossa todettiin että lisäkeskustelu 
aiheesta on toivottavaa. Seurojen lausunnot käsiteltiin liiton hallituksessa ja todettiin että seuroilla on 
vahva toive jatkaa keskustelua aiheeseen liittyen. Keskustelun tavoitteena on nykyaikaisen 5-ottelun 
lisääminen liiton toimintaan ja aiheesta päättäminen ylimääräisessä yleiskokouksessa keväällä 2011.  
Lisäksi lausunnoissa toivottiin, että toiminnanjohtaja esittelee muutosten vaikutuksia seurojen toimintaan 
seurakäyntien yhteydessä, jotka järjestetään ennen lopullista päätöstä joulu-helmikuun aikana. 

Lisäksi aiheeseen liittyen järjestettiin informaatiotilaisuus syyskokouksen yhteydessä, johon kutsuttuna 
asiantuntijana osallistui SLU:n kehitysjohtaja Rainer Anttila. 
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SLU-yhteisössä etutyö 

Liitto osallistui aktiivisesti SLU-yhteisön liikunnan ja urheilun vision valmisteluun varapuheenjohtaja 
Marja-Liisa Somerojan johdolla SLU:n viestintävaliokunnan toiminnan kautta. Liitto ilmaisi 
tyytyväisyytensä kevätkokouksessa 6.5.2010 hyväksyttyyn visioon ja ilmaisi arvionsa, että  

Visio 2020:n tärkeänä ansiona on oivallus liikunnan elämänkaariajattelusta, jonka tuominen mukaan 
liikuntajärjestöjen strategiatyöhön luo valtavia uusia mahdollisuuksia. Haluamme nostaa vision 
tarkoituksen määrittelyn keskiöön liikunnan ja urheilun moniarvoisuuden. Kyseessä on valtava 
voimavara; liikunta ja urheilu täydentävät toisiaan. Ilman liikuntaa ei ole olemassa urheilua ja urheilun 
huippusuorituksia. Toisaalta huippu-urheilu innostaa liikkumaan. Nämä eivät ole poissulkevia vaan 
toisiaan täydentäviä vaihtoehtoja, minkä oivaltaminen edistää liikuntajärjestöjen uudistumista ja 
onnistumista tavoitteissaan.  

Reilun Pelin, SLU:n eettisten periaatteiden päivitykseen, liitto osallistui aktiivisesti kommentoimalla 
valmisteluluonnosta, sekä esittelemällä Reilun Pelin Seminaarissa SLU:n kutsusta liiton omassa 
toiminnassa avoimuuden, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisuuden toteutumista. Puheenjohtaja 
Pentikäinen esitteli seminaarissa liiton näkemyksen, jonka hän oli valmistellut yhteistyössä Helsingin 
Miekkailijoiden kanssa, jonka liitto oli kutsunut arvioimaan periaatteiden toteutumista jäsenten 
näkökulmasta. 

Liiton edustajat ovat pitäneet vuoden 2010 aikana aktiivisesti yhteyttä SLU:n asiantuntijoihin ja johtoon 
edistääkseen laaja-alaisesti liikuntajärjestöjen toimintaa Suomessa sekä saamalla konsultointia liiton 
toimintaan. 

Liitto osallistui SLU:n jäsenjärjestöjen yhteisen arpajaisyhteisön perustamiseen. SLU on jo pitkään 
toiminut seurojen varanhankintaan kehitetyn Lumilyhtyarpa -projektin tukijana. Nyt vuorossa on liittojen 
varainhankintaan kehitetty konsepti, tavara-arpajaiset, joka perustuu ruotsalaisen Miljonlotteriet -
konseptiin. 

Sportti työllistää -hankkeeseen liittyen palkattiin Marika Mänttäri Your Move -hankkeen vetäjäksi. 
Määräaikainen työsuhde tukipäätöksen mukaisesti kestää marraskuusta 2010 kesäkuuhun 2011. 

Nuoren Suomen hallitus kokouksessaan 1.2.2010 hyväksyi Suomen Miekkailuliitto ry:n Nuori Suomi ry:n 
jäseneksi. Toimintaan liittyen liitto määritteli sinettiseurakriteerit. Liitto sitoutuu toimintaan pitkäjänteisesti. 
Liitto mm. tarkastaa omat Sinettiseuransa ensin kerran kahdessa vuodessa ja sen jälkeen kolmen 
vuoden välein. Auditointikäyntien tarkoituksena on verrata seuran nykyistä toimintaa 
sinettiseurakriteereihin.  

Auditointikäynnistä vastaa lajiliitto ja siinä on usein mukana myös aluejärjestön edustaja. Seura voi olla 
myös itse aktiivinen ja ottaa yhteyttä omaan lajiliittoon ja sopia auditoinnista liiton edustajan kanssa. 
Liiton Nuori Suomi-vastaavaksi nimettiin luokanopettaja Meri-Maaria Eloranta. Ensimmäiseksi 
sinettiseuraksi hyväksyttiin Oulun Miekkailuseura. 
 

Huippu-urheilutyöryhmän työn tukeminen 

Liitto tuki kansallista huippu-urheilutyöryhmän toimintaa antamalla lausuntoja ja osallistumalla 
keskustelutilaisuuksiin. 

Liiton arvion mukaan huippu-urheilun kannalta on tärkeää, että jatkossa tuki ja valmentautuminen 
pyritään rakentamaan mahdollisimman paljon valmennettavan huippu-urheilijan ehdoilla ja kyseisen 
urheilijan erityistarpeet huomioiden. Tällä tavalla pystytään todennäköisesti hyödyntämään 
tehokkaammin käytettävissä oleva sekä taloudellinen että tiedollinen tuki. 

Miekkailuliitolla tulee jatkossakin olla tärkeä rooli juniori- ja harrastetoiminnan kehittämisessä. Huippu-
urheilussa liiton rooli on koordinoida ja suunnitella toimintaa pitkäjänteisesti ja kehittää koko Suomen 
miekkailuympäristöä niin, että täältä on mahdollista nousta huippu-urheilijaksi myös miekkailijana. 
Varsinkin tässä toiminnassa on yhteistyö eri lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa erittäin tärkeässä 
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roolissa. Pienten liittojen ei ole kannattavaa, eikä edes mahdollista yrittää kehittää kaikkia asioita 
itsekseen.  

Mikäli huippu-urheilun tukemisessa siirrytään jatkossa horisontaalimpaan malliin, jossa tuki kohdistuu 
vielä suoremmin urheilijalle, tulee Miekkailuliiton kuitenkin koordinoida ja olla tietoinen huippu-
urheilijoiden valmentautumisesta ja suunnitelmista. Miekkailuliiton on myös huolehdittava erilaisten tuki- 
ja valmentautumismahdollisuuksien tiedottamisesta miekkailijoille ja heidän valmentajilleen.  

Valmennusosaamisen kehittäminen ja jo olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen tekemällä 
yhteistyötä muiden lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa on pienille lajiliitoille ehdottoman tervetullut 
toimintamalli. Tämän mahdollistamiseksi vaaditaan kuitenkin selkeää johtajan roolia Olympiakomitealta, 
jotta toiminta saadaan käynnistymään ilman, että lajiliitot alkavat itse keksimään omia toimintamallejaan.  

Vaikka huippu-urheilu on näiden ehdotusten pääasiallisena kehityskohteena, ei tule unohtaa, että 
suomalaisessa urheilussa kaikki pohjautuu seuroissa tapahtuvaan junioritoimintaan. Tämän toiminnan 
edellytykset eivät saa vaarantua, vaan niitäkin tulee parantaa samalla. Yleinen valmennuksen 
kehittäminen ja yhteistyö seurojen ja lajiliittojen välillä kehittää myös juniorityön laatua jatkossa.  

Suomen Miekkailuliitto on valmis osallistumaan huippu-urheilutyöryhmän esittämään muutosprosessiin. 
Jotta tasa-arvoinen tukipolitiikka ja yhteistyö eri lajiliittojen välillä saadaan toimimaan, on 
Olympiakomitean otettava selkeä rooli järjestelmän kehittämisessä.  
 

Women and Sports Workshop 

Kansainvälisen toiminnan merkittävimmäksi tapahtumaksi muodostui liiton varapuheenjohtaja Somerojan 
johdolla järjestetty kansainvälinen workshop miekkailun maailmanmestaruuskisojen yhteydessä 
Pariisissa, 10.11.2010. 

Somerojan johtaman Euroopan Miekkailu-unionin naistenvaliokunnan organisoiman tapahtuman 
järjestelyistä vastasi Ranskan Miekkailuliitto ja se järjestettiin Ranskan Olympiakomitean tiloissa. 
Tilaisuudessa huomioitiin mm. naisten erilainen suhtautuminen lajiin ennemminkin kuntolajina kuin 
urheilumuotona. Tilaisuudessa kehiteltiin myös toimintatapoja, joilla kannustaa naisia osallistumaan 
aktiivisemmin valmennukseen, tuomaritoimintaan sekä urheilun johtotehtäviin. 
 

Miekkailun kansainvälisen tunnettavuuden edistäminen 

Kansainvälisesti miekkailun tietoisuuden lisäämiseksi liitto osallistui Kansainvälisen Miekkailuliiton 
promootiovaliokunnan toimintaan, jonka jäsenenä on puheenjohtaja Pentikäinen. Valiokunta kokoontui 4-
5.9.2010 Lausannessa, Sveitsissä sekä seurasi asettamiensa tavoitteiden toteutumista, kuten mm. 
maailmancup -osakilpailujen rotaatioperiaatteen ottamista käyttöön ja digitaalisen median tehokkaampaa 
hyödyntämistä viestinnässä. Kokouksessa kiinnitettiin lisäksi huomiota kisojen tarkkailijoiden raporttien 
tason vaihtelevuuteen ja annettiin suositus yleiskokoukselle, että läpinäkyvää visiirimaskia ei enää 
käytetä floretissa ja kalvassa, koska se voi vaarantaa miekkailijoiden turvallisuuden. 

9. VALMENNUS- JA KILPAILUTOIMINTA 
 
Yleistä 

Kilpailujärjestelmäuudistus 
Suomen Miekkailuliiton hallitus päätti kesällä 2010 viedä suomalaista miekkailukilpailujärjestelmää 
eteenpäin Kansainvälisen Miekkailuliiton esimerkin mukaisesti. Tavoitteena oli terävöittää kansallisia 
senioreiden kärkikilpailuja ja saada entistä useampi miekkailun harrastaja mukaan kilpailutoimintaan. 
Kilpailujärjestelmää muutettiin alkuun vain kalpamiekkailun osalta ja muutos astuu voimaan alkuvuodesta 
2011. 
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Kansallisen senioreiden A-kiertueen muodostavat jatkossa syksyn ja kevään kuusi tärkeintä kotimaista 
seniorikilpailua, mukaan lukien SM-kilpailut. Näiden lisäksi kansalliseen A-rankingiin lasketaan mukaan 
kunkin miekkailijan neljä parasta kansainvälistä tulosta. 

Alemman kansallisen kiertueen muodostavat loput Suomessa järjestettävät seniorikilpailut. Näissä 
kilpailuissa tulisi lähtökohtaisesti olla kilpailujärjestelmä, joka takaa osallistujille mahdollisimman paljon 
otteluita. Näin saadaan tarjottua aloitteleville kilpailijoille mielekäs tapa tutustua kilpailuihin ja samalla 
keskitason miekkailijoille sopivan tasoinen kilpailuympäristö, josta ponnistaa kohti A-sarjaa. 

Miekkailijoiden osallistumista A- tai B-kisoihin ei rajoiteta millään tavalla, koska tätä ei pidetä 
tarpeellisena. Hallitus uskoo, että miekkailijat jakautuvat itseohjautuvasti, oman tasonsa mukaisesti, 
niihin, jotka käyvät vain A-kisoissa, niihin jotka käyvät molemmissa, sekä niihin jotka käyvät ainoastaan 
B-kisoissa. 

Rankingjärjestys määrää miekkailijoiden alkurankkauksen kansallisissa kilpailuissa. A-rankingia 
käytetään A-kilpailuissa ja B-rankigia B-kilpailuissa. Lisäksi liiton valmennustyöryhmä käyttää A-rankingia 
eri valintatilanteissa esim. PM-kilpailujen joukkuevalinnoissa, MC-kilpailujen tuomarivelvoitteen 
määrittelyssä ja rajoitettujen kv. leirikutsujen osalta. Arvokisavalinnat (EM ja MM) tehdään aina erillisten 
valintakriteerien perusteella.  
 

Kv. kilpailut Suomessa 
Vuonna 2010 Suomessa järjestettiin kolme erillistä kansainvälistä FIE:n kilpailukalenteriin kuuluvaa 
kilpailutapahtumaa. Liitto järjesti yhteistyössä Helsingin Miekkailijoiden kanssa junioripoikien 
maailmancupin "Young Lions" -osakilpailun joulukuussa 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.  

Lisäksi Helsingissä järjestettiin säilän PM-kilpailut huhtikuussa ja kalvan senioreiden PM-kilpailut 
syyskuussa. Kalvan PM-kilpailut olivat samalla 100v. sitten syntyneen Nils Sjöblomin muistokilpailu. 
 

Lisenssit 
Kilpailukaudelle 2009–2010 lunastettiin kansallisia kilpailijalisenssejä yhteensä 449 kappaletta ja FIE:n 
kv. kilpailulisenssejä 113 kappaletta (64 miestä, 49 naista). Harrastajalisenssejä lunastettiin 37 
kappaletta. 
 

Valmennuspäiväkirja 
Syksyllä 2010 päätettiin ottaa käyttöön sähköinen valmennuspäiväkirja Purucon Oy:ltä 1.9.2010 alkaen. 
Kansallisen kilpailulisenssin lunastaneet miekkailijat saavat halutessaan valmennuspäiväkirjan 
käyttöönsä. 
 

Kilpailutulokset ja ranking 
Toimintakertomuksen liitteessä 1 on vuoden 2010 kunkin aselajin ja ikäsarjan SM-, PM-, EM- ja MM -
kilpailutuloksia ja liitteessä 2 vuoden 2010 lopun kansallinen ranking-tilanne. Arvokisatuloksista parhaina 
mainittakoon:  

MM-kilpailut: 

• Rasmus Mellanen MM 11. 17v kalpa Baku 

EM-kilpailut: 

• Teemu Seeve EM 5. 20v kalpa Lobnya 
• Catharina Kock EM 13. 20v kalpa Lobnya 
• Carolina Fusoni EM 12. 17v kalpa Ateena 
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PM-kilpailut: 

• Dennis Bade PM 2. seniorit kalpa Helsinki 
• Naiset joukkue PM 3. seniorit kalpa Helsinki 
• Alexander Lahtinen PM 1. 20v kalpa Oslo 
• Anna Salminen PM 3. 17v kalpa Oslo 
• Pojat joukkue PM 1. 20v kalpa Oslo 
• Tytöt joukkue PM 2. 20v kalpa Oslo 
• Mika Roman PM 2. seniorit säilä Helsinki 
• Samuel Muir PM 3. 17v säilä Helsinki 
• Miehet joukkue PM 1. seniorit säilä Helsinki 
• Ruusa Degerman PM 3. seniorit floretti Helsingborg 

Lisäksi menestyttiin muissa kansainvälisissä kilpailuissa laajalla rintamalla. 

Kalpa 

Seniorit 
Vuoden pääkilpailut olivat EM-kilpailut Leipzigissa (Suomen edustajat: Dennis Bade, Niko Vuorinen, 
Paulus Tokola, Alexander Lahtinen, Suvi Lehtonen ja Zsófia Oláh) sekä MM-kilpailut Pariisissa (Suomen 
edustajat edellä mainittujen lisäksi Hilla Hämäläinen ja Catharina Kock). 

Kalvan MC-pisteille ylsi vuoden aikana viisi naista ja viisi miestä.  

Teemu Seeve ja Catharina Kock ovat saaneet Olympiakomitean nuorten huippu-urheilutukea, 2500 eur 
per henkilö. Lisäksi Teemu Seeve on saanut Opetus- ja Kulttuuriministeriön valmennus- ja 
harjoitteluapurahaa, yhteensä 7500 eur. 

Miesten sparringharjoituksia jatkettiin edellisvuoden tapaan. Sparring järjestettiin vuoden aikana 
yhteensä 18 kertaa. Harjoituksia pidettiin Espoossa Espoon Miekkailijoiden salilla ja Helsingissä 
Helsingin Miekkailijoiden salilla.   

Maajoukkuenaisille järjestettiin kansainvälinen leiri Saksassa kesäkuussa. 

Kalvan maajoukkuemiekkailijat osallistuivat heinäkuun alussa arvokisaleirille Virossa.  

Elokuussa järjestettiin Solvallassa leiri edustusmiekkailijoille. 

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 kymmenen junioria.  

Edustusjuniorit ja kadetit osallistuivat liiton järjestämälle leirille Solvallassa elokuussa 2010. 

Minijuniorit 
Minijunioritoiminnan vetäjinä jatkoivat Tero Hakkarainen ja Niku Kivekäs. Toiminnan tavoitteeksi 
asetettiin ei-kilpailevien minijuniorien sitouttaminen lajiin ja kivan porukkafiiliksen vahvistaminen 
zorrokilpailuissa.  

Tätä linjausta edustivat: 

• 30.5.2010 pidetty minijuniorien Kevätkarnevaali Espoossa, joka jatkoi viihteellisempään suuntaan 
kehittyvää joukkuekilpailusarjaa. Kilpailumenestyksen lisäksi joukkueen nimi, henkeä nostava 
huuto ja joukkuemaskotti palkittiin. 

• Saimaan Säilien perinteinen Asinsaaren kesäleiri Lappeenrannassa 
• Miekkailuliiton minijunioreiden II Zorroleiri Parmaharjulla Liedossa 29.–31.10.2010  
• 22.11.2010 pidetty minijuniorien Syyskarnevaali Turussa niputti yhteen jännittävän kilpailun ja 

"Talent"-shown, jossa tuomarina oli mm. itse joulupukki. 



_______________________________________________________________________________________ 
 
SML Vuosikertomus 2010       22 (27) 

 

Kilpailukalenterin jo perinteiset kohokohdat minijunioreille olivat:  

• Junioreiden Suurkisat XXVII Espoossa 22.1–24.1.2010 
• Masters-kilpailusarjan osakilpailut ja finaali, josta mainittakoon sen koulutuksellinen aspekti 

miekkailijaesittelyineen ja muine rituaaleineen, joiden tarkoitus on iskostaa nuorien 
miekkailijoiden mieleen kansainvälisen tason edustuskelpoista käytöstä. 

Minijunioritoimikunta on mielihyvällä pannut merkille myös seurojen oman leiritoiminnan. Vuonna 2010 
minijuniorit pääsivät pitämään miekkailuhauskaa ainakin näissä seuroissa: Helsingin Miekkailijat, Habda, 
Oulun Miekkailuseura, Porvoon Miekkailijat ja Espoon Miekkailijat. 
 

Säilä 

Vuoden kilpailullinen huipentuma oli Helsingissä järjestetyt PM-kilpailut. Joukkuekilpailussa kullan vei 
Suomen joukkue jo kolmatta kertaa peräkkäin samalla kokoonpanolla. Joukkueessa miekkailivat Mika 
Roman, Olli Mahlamäki, Kimmo Pentikäinen ja Henrik Salonen. 

Miesten säilässä menestyksestä vastasi Mika Roman, joka voitti PM-hopeaa. Lisäksi Roosa 
Pienihäkkinen voitti kultaa alle 15-vuotiaiden tyttöjen sarjassa, sekä pronssia avoimessa alle 15-
vuotiaiden kilpailussa. Samuel Muir miekkaili erittäin lupaavasti poikien kadettikilpailussa sijoittuen 
pronssille. Lisäksi Teemu Perheentupa miekkaili Suomelle hopeaa veteraanikilpailussa.  

Ilahduttavasti nuoremmat miekkailijat ovat vakiinnuttaneet asemansa kansallisella tasolla ja naisten 
säilälle on tullut lisää harrastajia, mikä mahdollisti säilän SM-kisat myös naisten sarjassa. Säilän 
harrastaja- ja kilpailijamäärät pysyivät pieninä ja tulevaisuuden haasteena onkin tarjota säiläohjausta 
niille seuroille, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan säilän mukaan toimintaansa. Vuonna 2010 säännöllistä 
säilätoimintaa oli Helsingin lisäksi vain Turussa ja Oulussa. 
 

Floretti 

Florettimiekkailijoiden määrä pysyi vuonna 2010 kohtalaisena parin edellisvuoden tapaan. Toisaalta 
suurin osa florettimiekkailijoista edusti edelleen vain muutamaa suomalaista seuraa. Sekä miesten että 
naisten floretin ranking-listoilla vuodelta 2010 on kymmeniä miekkailijoita, mutta juniorisarjoissa on 
kussakin korkeintaan kymmenen miekkailijaa. 

Oulussa järjestettiin kesäkuussa florettileiri sekä aikuisille että juniori-ikäisille miekkailijoille. Valmentajana 
toimi ruotsalainen Dmitriy Li. Oulussa järjestettiin yhteistyössä Rovaniemen Miekkailijoiden kanssa myös 
kaksi muuta juniori-ikäisille tarkoitettua florettileiriä. 

Suomessa järjestettiin edellisvuosien tapaan kilpailuja floretilla. Ainoat juniori-ikäisten kilpailut floretilla 
olivat juniorien ja kadettien SM-kilpailut toukokuussa Oulussa. 

Aktiivisimmat kilpamiekkailijat kävivät myös ulkomailla kisoissa ja leireillä. Alkuvuodesta Oulun 
Miekkailuseuran Ruusa Degerman voitti PM-pronssia naisten yleisessä florettisarjassa Helsingborgissa. 

Seurat jatkoivat florettivalmentajien koulutusta kotimaassa Suomen Miekkailuliiton koulutusjärjestelmän 
mukaan. 
 

Veteraanit 

Veteraanimiekkailun tapahtumat painottuivat kotimaassa SM-kisoihin, jotka järjestettiin joulukuussa 
Helsingissä. Säiläkilpailua ei käyty osanottajapulan takia. Muista kotimaassa järjestetyistä 
veteraanikilpailuista merkittävin oli Kupittaa Tournamentin yhteydessä pidetty veteraanien kansainvälinen 
kalpakilpailu. Levi Open on osoittautunut myös ulkomaisia veteraanimiekkailijoita kiinnostavaksi 
kilpailuksi ja tapahtumaksi, vaikka varsinaista veteraanisarjaa ei siinä olekaan. 
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Veteraanien joukkueiden EM-kilpailuissa Makedoniassa oli Suomesta naisten ja miesten joukkueet sekä 
kalvassa että floretissa. Porecissa Kroatiassa käydyissä veteraanien MM-kisoissa oli tällä kertaa vain 
yksi edustaja Suomesta, Jan Bade miesten 50-59v kalpakilpailussa. 

Töölön Kisahallissa pidetyissä Säilän PM-kilpailujen veteraanisarjassa Teemu Perheentupa otti 
hopeamitalin. 

10. KOULUTUSTOIMINTA  
 
Vuoden 2010 kesällä päättyi useampivuotinen SLU:n VOK-hanke, ja sen myötä myös Suomen 
Miekkailuliiton saama lisärahoitus koulutustoiminnan kehittämiseen. Syksyyn 2010 mennessä työryhmä 
laittoikin paljon huomiota sille, miten koulutusjärjestelmä saadaan pyörimään myös normaalin 
budjettirahoituksen piirissä. Tässä yhteydessä päätettiin, ettei 2-tason kursseja järjestetä jatkossa 
erillisinä, vaan sen sijaan panostetaan kerran vuodessa järjestettävään viikon mittaiseen 
valmentajakoulutusleiriin. Tämän lisäksi jo keväällä päätettiin, että 1-tason käytännön järjestelyjen on 
aika siirtyä työryhmän vastuulta tehtävään valitulle henkilölle, sillä koulutusmalli on jo vakiintunut, ja 
työryhmän työpanos olisi viisainta suunnata kehitystyöhön.  

Ohjaajakoulutusvastaavaksi valittiin Reeta Alanko, ja hän on selvittänyt vuoden aikana ansiokkaasti 
seurojen koulutustarpeita ja lisäksi hoitanut alkusyksystä alkaen I-tason koulutusten järjestelytyön ja 
mainostamisen. Vuoden 2010 aikana on järjestetty myös ensimmäiset I-tason tasokokeet ja niiden myötä 
ensimmäiset valmentajat ovat saaneet uuden koulutusjärjestelmän mukaisia tasoja suoritettua. Vuoden 
aikana järjestetyt koulutukset löytyvät tämän vuosikertomuksen kohdasta 3. 

Kansainvälinen miekkailuliitto FIE jatkoi myös valmentajakoulutusleirien järjestämistä, ja 22.2. - 
28.3.2010 Zagrebissa Kroatiassa järjestetylle, kalpamiekkailuun keskittyneelle kurssille lähetettiin 
Suomesta Porvoon Miekkailijoiden Anssi Alanne. Myöhemmin keväällä järjestettyyn vastaavaan 
säilävalmentajaleiriin ei valitettavasti Suomesta löytynyt lähtijää. Miekka-Miesten Petri Vammelvuo 
puolestaan osallistui kesällä 2010 sekä Italian Miekkailuliiton että Kansainvälisen Miekkailuakatemian 
järjestämille koulutusleireille ja suoritti molempien yhteydessä myös valmentajatutkinnon. 

Myös pitkään jatkunut yhteistyö Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan 
liikuntabiologian laitoksen kanssa on jatkunut. Aikaisemmin valmistuneen miekkailijan fyysisen 
suorituskyvyn testausprosessin osalta työtä on tänä vuonna jatkettu mm. selvittämällä viitearvoja. 

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

11. 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 2010 lopulla 
luokiteltujen tuomareiden määrät olivat seuraavat:  

   Floretti Kalpa Säilä 
 FIE  1  9   3 

   Pohjoismainen 6  14  2                
   Kansallinen  19   29  4 
   Seura   93  198  92 

Yhteensä  119  250 101 
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Seuroihin nimetyt tuomarivastaavat toimivat yhdyssiteenä liiton sääntö- ja tuomarityöryhmän ja seuransa 
tuomareiden välillä. Yhteistyön tulos näkyy kilpailujen parantuneena tasona. Kansallisissa kilpailuissa 
tuomitsevat pääasiassa tuomarit jotka eivät itse kilpaile kyseisessä kilpailussa.  

Liitto kutsui ja kustansi tuomareita SM-kilpailuihin.  

Suomalaiset tuomarit tuomitsivat seuraavissa kansainvälisissä arvokilpailuissa: Junioreiden ja kadettien 
MM-kilpailuissa, senioreiden EM-kilpailuissa, junioreiden EM-kilpailuissa, senioreiden PM-kilpailuissa 
sekä junioreiden PM-kilpailuissa ja lisäksi useissa junioreiden ja senioreiden MC-kilpailuissa. 

Tuomarivelvoite on vakiintunut ja sen noudattamista tehostettiin vuosikokouksen vahvistamilla sanktioilla. 
 

Tuomarikoulutus  

Tuomarikoulutusjärjestelmän uudistus toteutettiin jo vuonna 2007. Vanhan järjestelmän mukaisten 
tuomarikokeiden järjestämisestä luovuttiin, ja uusi, tuomareita aktiivisuuteen kannustava 
tuomariseminaarijärjestelmä otettiin käyttöön.  Vuoden 2010 seminaarit järjestettiin keväällä Espoossa ja 
Helsingissä sekä kesällä Oulussa.  
 

Säännöt  

Säännöistä julkaistiin liiton verkkosivuilla jo vuonna 2008 osan "Tekniset säännöt" uusi käännösversio.  
Päivitetyt kansalliset kilpailumääräykset 2011 hyväksyttiin joulukuussa 2010. 

Liiton hallitus päätti kehottaa jäsenseurojaan noudattamaan täyden varustuksen linjaa kaikissa 
harjoituksissaan. Täysi varustus tarkoittaa vähintään CE-hyväksyttyä miekkailuasua (350N), alusliiviä 
(800N), ja CE-hyväksyttyä miekkailumaskia (350N). Liiton suositus lähetetään jäsenseuroille. 

Päätettiin, että kilpailumääräyksistä poistetaan jälki-ilmoittautumiskielto SM-kisoihin. Sen sijaan lisätään 
määräys seuralta perittävästä sanktiomaksusta, jonka suuruus määritellään jatkossa syyskokouksessa. 

EFC:n kokouksessa 6.3. keskusteltiin pitkään visiirimaskista. Se otetaan uudelleen käyttöön kalvalla ja 
floretilla vasta, kun se on todettu täysin turvalliseksi. 
 

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 2010 lopussa 6 projektiryhmän jäsentä, jotka tavoittelevat 9 
uutta pätevyyttä. 

Vuonna 2010 saavutettiin 2 uutta pätevyyttä, Katri Savolaisen ja Kimmo Purasen läpäistessä 4.1.2010 
Unkarin Budapestissa järjestetyn kalvan FIE-kokeen. 

12. SEURATOIMINTA 
 
Vuonna 2010 saatiin valmiiksi SLU:n ja seuratoimintatyöryhmän yhteistyössä laatima liiton ”Miekkailua 
pistävän hyvissä seuroissa – Suomen Miekkailuliiton seuratoiminnan tukemisen strategia 2010 – 2015”, 
joka hyväksyttiin liiton hallituksessa 21.6.2010. 

Liiton seuratoiminnan strategia on ennen kaikkea seuratoiminnan tukemisen strategia niissä asioissa, 
joita liitto haluaa vahvistaa koko miekkailu-urheilun kehittymisen kannalta. Sen avulla jäsenseurat saavat 
tukea toimintaansa ja samalla vahvistetaan ja kehitetään yhteisiä toimintatapoja.   
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Lajin hyvinvointia kehittämällä ja seuroja tukemalla voidaan kasvattaa miekkailun harrastajamääriä, lisätä 
vapaaehtoisten seuratoimijoiden määrää ja osallistumisen astetta ja sitä kautta voidaan vaikuttaa lajin 
olosuhteisiin, arvostukseen, tunnettavuuteen ja menestykseen.  

Yksi tärkeistä osa-alueista seuratoiminnan tukemisessa on aktiivinen ja monipuolinen junioritoiminta. 
Miekkailuseuroja tuetaan Nuori Suomi -sinettiprosessissa.  

Nuoren Suomen hallitus hyväksyi kokouksessaan 1.2.2010 Suomen Miekkailuliitto ry:n Nuori Suomi ry:n 
jäseneksi. Suomen Miekkailuliiton Nuori Suomi-vastaavaksi valittiin luokanopettaja Meri-Maaria Eloranta. 
Vuoden aikana määriteltiin miekkailun Nuoren Suomen sinettiseurakriteerit, jotka hyväksyttiin Suomen 
Miekkailuliiton hallituksen kokouksessa 21.6.2010  

Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet Nuoren Suomen Sinetin 
tunnustuksena laadukkaasta nuorisotoiminnastaan. Nuori Suomi -Sinettiseuroja on tällä hetkellä 559 kpl 
yht. 42 eri lajissa.  

Oulun Miekkailuseurassa tehtiin Sinettiseura-auditointi loppuvuodesta 2010 ja molemmat auditoijat 
puolsivat päätöstä. Liiton hallitus hyväksyi 10.12.2010 kokouksessaan seuran Miekkailuliiton 1. 
sinettiseuraksi. Virallinen Sinetin luovutustilaisuus järjestetään Oulussa floretin PM-kilpailujen yhteydessä 
helmikuussa 2011. 

Seuratoimintatyöryhmä kokoontui supistetussa muodossaan myös pohtimaan, minkälainen seurakysely 
seuroille tehdään sekä aloitettiin seuratoiminnan käsikirjan kokoamistyö. 

Seurastrategian seurannasta ja etenemisestä vastaa Seuratoimintaryhmä yhdessä liiton hallituksen 
kanssa. 

13. ANTIDOPINGTOIMINTA 
  
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 antidopingtoiminnassa. 
Miekkailuliiton ja monien seurojen nettisivuilla on linkkiyhteys ADT:n sivuille. 

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

Solvallan kalpaleirillä elokuussa pidettiin antidopingluento. 

 

14. 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 14 tiedotetta. Näissä kerrottiin lähinnä tuloksia 
kansainvälisistä kilpailuista. Sisäisiä eli liiton jäsenille suunnattuja tiedotteita julkaistiin n. 45 kappaletta. 
Sisäisesti tiedotettiin säännöllisesti mm. hallituksen kokouksista, arvokisavalinnoista, 
sparringharjoituksista jne. Antidoping-tiedotteita julkaistiin kaksi. 
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olympiakamppailu.fi -sivusto 

Paini, nyrkkeily, judo, taekwondo ja miekkailu ovat perustaneet yhteisen uutisointikanavan Internetiin. 
Uusi uutissivusto kokoaa viiden kamppailun olympialajin huippu-uutisoinnin. Projekti on toteutettu 
yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. Sivusto lanseerattiin 15.10. olympiakomitean lähettämällä 
lehdistötiedotteella. 
 

15. YOUR MOVE-HANKE 
 
Sporttityöllistää -tuen avulla Marika Mänttäri palkattiin miekkailun Your Move- hankkeen 
vastuuhenkilöksi. Määräaikainen työsuhde 15.11.2010–14.6.2011. 

Your Move on Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun sekä urheilun lajiliittojen yhteinen 
valtakunnallinen kampanja joka huipentuu 27.5–1.6.2011 järjestettävään Suurtapahtumaan Helsingissä. 
Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa 2011 ja on vuoden suurin liikunta- ja urheilutapahtuma 
Suomessa. 

Your Move -kampanjan tavoitteena on lisätä 13–19-vuotiaiden nuorten liikkumista, parantaa nuorten 
mielikuvia urheilusta ja aktivoida nuoret itse vaikuttamaan omiin liikkumisen mahdollisuuksiinsa. 
Kampanjan kantavana ajatuksena on, ettei ole väliä miten liikkuu, kunhan liikkuu! 

Suurtapahtumaan odotetaan osallistuvan yli 50 000 nuorta. Laajuudessaan ainutlaatuinen nuorten 
tapahtuma jakautuu kahteen osaan, seuratoiminnassa jo mukana olevien Sport-viikonloppuun 27.–29.5. 
ja koululaisten Action-päiviin 30.5.–1.6. . Mukana olevia lajeja Sport-viikonloppuna on 44 ja Action-
päivillä 60 lajia esittäytyy erilaisin nuoria innostavin tavoin. Miekkailu on mukana molemmissa osissa. 

16. PYÖRÄTUOLIMIEKKAILU 
 
Pyörätuolimiekkailun harrastusta jatkettiin jo neljäntenä perättäisenä vuonna Lappeenrannassa, missä 
Saimaan Säilät piti lajin säännölliset harjoitukset edelleen kerran viikossa. Muutamassa muussa 
miekkailuseurassa - sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa - on herännyt aitoa kiinnostusta 
lajin käynnistämiseen. Näissä seuroissa virinneet ajatukset eivät kuitenkaan vielä ole johtaneet 
varsinaisten harjoitusten aloittamiseen. 

17. MIEKKAILUN HISTORIA SUOMESSA  
 
Vuonna 2007 aloitettua Miekkailun historia Suomessa -teoksen 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 loppupuolella. Kirja on tarjoitus 
julkaista liiton 80v juhlallisuuksien yhteydessä. 

Historikkityöhön on kuulunut Miekkailuliiton aineiston läpikäyntiä, siivousta ja järjestämistä 
Urheiluarkistossa Helsingissä. Kaikki aineisto vuoteen 2003 saakka on siirretty Urheiluarkistoon. 

OPM on myöntänyt Suomen Miekkailuliitolle 5.000 euron erityisavustuksen Suomen miekkailun historia -
hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin. 

18. TALOUSTOIMINTA 
 
Suomen Miekkailuliiton toiminnan rahoitus vuonna 2010 on perustunut Opetus- ja Kulttuuriministeriön 
myöntämään 65 000 euron toiminta-avustukseen, erityisavustuksiin (VOK-avustus ja Olympiakomitean 
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nuorten huippu-urheilutuki), lisenssi- ja kilpailumaksutuottoihin, avustuksiin kansainväliseltä liitolta sekä 
sponsorituloihin. 

Suomen Miekkailuliiton toimintakulut vuonna 2010 olivat n. 123 000 euroa.  

Tilikauden toiminnallinen voitto oli 5.900 euroa (budjetoitu tulos 0 euroa) ja sijoitustoiminnan voitto 
15.800 euroa. Koko tilikauden tulos oli positiivinen 21.739 euroa. Edellisenä tilikautena tulos oli 
negatiivinen -86.810 euroa. 

Suomen Miekkailuliiton sijoitustoiminnan osalta ei tilikauden aikana tehty muita muutoksia kuin että 
hallitus päätti sijoittaa 10.000 euroa SLU:n jäsenjärjestöjen yhteishankkeeseen. Kyseessä on SLU:n 
hallinnoima projekti, jossa halukkaat jäsenjärjestöt lähtevät mukaan sijoittamaan uuteen perustettavaan 
arpajaisyhtiöön. SLU on jo pitkään toiminut seurojen varainhankintaan kehitetyn Lumilyhtyarpa -projektin 
tukijana. Nyt vuorossa on liittojen varainhankintaan kehitetty konsepti, tavara-arpajaiset, joka perustuu 
ruotsalaisen Miljonlotteriet konseptiin. Miekkailuliitolle tämä on yksi uusi sijoitusmuoto, jolla on korkeat 
tuotto-odotukset. Vuonna 2010 maksettiin 1.000 euron alkusijoitus perustettavan yhtiön 
käynnistämiseksi, loppuosuus 9.000 euroa maksetaan vuonna 2011. 

19. KIITOKSET LIITON TUKIJOILLE 
 
Suomen Miekkailuliitto kiittää lämpimästi sponsoreitaan tuesta, joka on mahdollistanut mm. hienot SM-, 
PM- ja Young Lions -kilpailut sekä junioreiden Masters-finaalin. 

• Nils-Robert Sjöblom 
• Maan Auto 
• Seviteam  
• Tissot 
• United Bankers 

 

 


