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SM5L Valmennusjärjestelmä 2022-24/2028

SM5L huippu-urheilun valmennusjärjestelmän tavoitteena on luoda edellytykset liiton
strategian mukaisten huippu-urheilun tavoitteiden saavuttamiselle. Vuosi 2018 oli
valmennusjärjestelmän pilottivuosi, jolloin valmennusjärjestelmä otettiin käyttöön. Tämän
jälkeen valmennusjärjestelmää on päivitetty tarpeen mukaan. Edellinen päivitys SM5L
Huippu-Urheilun Valmennusjärjestelmä 2021-2022/2022 tehtiin 28.9.2022. Päivitys on
linjassa SM5L Valmennustukisopimuksen kanssa.

SM5L Valmennusjärjestelmää 2022-2024/2028 on valmisteltu sekä HU-työryhmässä että
valmennustiimin toimesta. Tavoitteena on luoda liiton huippu-urheilulle suomalaiseen
toimintaympäristöön soveltuva valmennusjärjestelmä lähtötilanne ja strategian mukaiset
tavoitteet huomioiden. Valmennusjärjestelmä tukee tämän hetken huippu-urheilijoiden
kehitystä valmentajien kanssa yhdessä sovituin muutoksin.

Valmennusjärjestelmä 2022-2024/2028 on jaoteltu kahden kauden harjoitteluun
painottuvaan projektiin ja vuoteen 2028 tähtäävään tulostavoitteisiin. Syksyn 2022 aikana
luodaan harjoitusjärjestelmä, joka käydään läpi urheilijoiden ja heidän valmentajiensa
kanssa. Urheilijoiden ja valmentajien sitoutuminen järjestelmään on oleellista kokonaisuuden
ja yhteistyön toimivuuden kannalta.

Harjoittelun suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat liiton valmennustiimi
yhteisvastuullisesti. Valmentajat vastaavat myös liiton valmennuksen harjoitusryhmien
jaottelusta ja eri ryhmiin kutsuttavien urheilijoiden nimeämisestä. Eri ikäryhmien
kausisuunnittelusta (sis. harjoittelun, leirityksen ja kilpailut) vastaavat liiton valmentajat
vastuualueensa mukaisesti:

- Andras Toth - seniorit
- Wieslaw Koniczek - juniorit
- Kimmo Puranen - kadetit

Toiminnallinen ja taloudellinen tuki jakautuu aiemmasta poiketen henkilökohtaisiin- ja
ryhmätukiin riippuen mihin valmennusryhmään (O-A-B/harjoitusryhmä) urheilija kuuluu.

Toiminnallinen tuki kohdennetaan kaikille valmennusjärjestelmän valmennus- ja
harjoitusryhmiin kuuluville urheilijoille liiton harjoitusten ja valmennuksen kautta.

Taloudellinen tuki kohdennetaan O-A-B-ryhmiin nimetyille urheilijoille. Ryhmään nimeämisen
edellytyksenä on valintakriteerien täyttyminen.

O - Olympiatukiurheilijat -> henkilökohtainen tuki
A - Aikuisten maajoukkue -> ryhmätuki
B - Nuorten maajoukkue -> ryhmätuki
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Valintakriteerit:

1) Sitoutuminen harjoitteluun (seuranta SuomiSport)
2) Tulokset

Valmennusryhmä O - vähintään 2 sijoitusta vähintään viimeisen 2 kauden aikana
● Sen MM/MC/GP –kisoissa 32:n tai EM-kisoissa 16:n parhaan joukkoon tai Nordic Cup:n
kokonaiskisan sijoitus 1.-3.

Valmennusryhmä A - vähintään 2 sijoitusta viimeisen 2 kauden aikana
● Sen MM/MC/GP -kisoissa 96:n tai EM-kisoissa 64:n tai WeisserBär-kisassa 32:n tai
Universiadeissa 16:sta joukkoon tai sat MC sijoituksia 1.-8.
● U23 EM/U23 Circuit -kisoissa 16:n parhaan joukkoon

Valmennusryhmä B - vähintään 2 sijoitusta viimeisen 2 kauden aikana
● U20 EM/MM/MC-kisoissa 64:n parhaan joukkoon tai U20 PM-kilpailut sijat 1.-3.
● U17 EM/MM/CC-kisoissa 32:n joukkoon tai U17 PM-kilpailun sijat 1.-3.

Riippumatta kilpailun luokituksesta ja miekkailijan sijoituksesta, kv. kilpailu kelpaa
tuloskriteeristöön vain, jos miekkailija pääsee alkueristä jatkoon ja voittaa vähintään yhden
cup-ottelun.

Ryhmiä voidaan perustellusti täydentää urheilijoilla, jotka eivät täytä edellä mainittuja
kriteerejä.

Taloudellinen tuki kaudelle 2022-2023:

O - henkilökohtainen tuki 4.000€ per henkilö
A - ryhmäkohtainen tuki 9.000€
B - ryhmäkohtainen tuki 3.000€

Tukien myöntäminen ja käyttö perustuu hyväksyttyyn kausisuunnitelmaan. Henkilökohtaisten
tukien käytössä noudatetaan Olympiakomitean ohjeistuksia. Ryhmäkohtaiset tuet
kohdennetaan ryhmän urheilijoiden harjoittelun, leirityksen ja joukkuekilpailutoiminnan
kustannuksiin valmentajatiimin esittämien suunnitelmien mukaisesti. Ryhmäkohtaisten tukien
kohdentumista yksittäisille urheilijoille ja sukupuolittain seurataan kauden aikana.

Valmennusjärjestelmän liitteet 5. Urheilijan polku  ja 6. Valmentajan Polku ovat Seurakehitys-
ja koulutuspäällikön johdolla työn alla.

SM5L Valmennusjärjestelmä 2022-2024/2028 pilotoidaan kauden 2022-2023 aikana ja
siihen voidaan tarvittaessa tehdä tarkennuksia hallituksen hyväksymänä.
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