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1. VUOSI 2012 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto edustaa perinteisiä lajeja, joiden säännöt ovat muuttuneet 

vuosikymmenien osalta merkittävästi, mutta perusteet ovat säilyneet samoina. Lajit ovat kehittäviä, 

monipuolisia ja kaikenikäisille sopivia liikuntaharrastuksia, joita on mahdollista harrastaa kuntoillen, 

kilpaillen tai huippu-urheilutavoittein. 

Liikunnan ja yhteisöllisyyden tarve suomalaisessa yhteiskunnassa on lisääntynyt. Liiton lajeilla ja niiden 

yksilöä kunnioittavalla arvopohjalla on annettavaa ja vetovoimaa. Liitto toteuttaa voimakasta kasvua, 

mikä on näkynyt viime vuosina harrastajamäärien lisääntymisenä sekä nuorten arvokisamitaleina. Tätä 

hyvää kehitystä tulemme edistämään määrätietoisesti. Syyskokouksessa 2010 määrittelimme tavoitteet 

vuoteen 2020. Tavoitteena on nostaa liitto harrastajamäärältään ja arvokisasuoritusten osalta 

keskeiseksi Olympialajeja edustavaksi liitoksi Suomessa. 

 

Miekkailun ja 5-ottelun iloa toivottaen, 

 

                           
Kimmo Pentikäinen  Lena Tallroth-Kock 

Puheenjohtaja  Toiminnanjohtaja 
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2. Strategian toteutus 

Yhdistyneellä liitolla on vahvat kasvutavoitteet. Vuoteen 2015 mennessä on tavoitteena 

kaksinkertaistaa seurojen määrä. Strategian tarkoituksena on saada aikaan isoilla ja pienillä 

onnistumisilla positiivinen kierre, jota strategian mukaisilla toimenpiteillä aktiivisesti pidetään yllä ja 

kiihdytetään. 

 

Strategian kannustavat arvot - yhteisöllisyys, yhteistyö, seuratyö, valmennus, työn laatu ja terveys, 

mahdollistavat strategian onnistuneen toteutumisen. Harrastajamäärien kasvaminen tapahtuu 

seuroissa, joiden menestys perustuu toiminnan laatuun, yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön.  

Kilpailumenestys perustuu valmennukseen, sekä harrastajamäärän kasvuun. Nämä yhdessä lisäävät 

lajien näkyvyyttä, joka edesauttaa harrastajien määrän kasvua. Onnistunut toiminta edistää terveyttä. 

Strategiset kasvutavoitteisiin päästään huippu-urheilun ja seuratoiminnan kehityspolkujen kautta. 

2.1 Kasvutavoitteet 

Vuosi 2015 2020 

Henkilöstö 20 henkilötyövuotta 50 henkilötyövuotta 

harrastajamäärä 4.000 10.000 

Seuramäärä 40 100 

Lisenssimäärä 1.500 3.000 

Senioreiden 
arvokisamenestys 

EM, MM, Olympia-mitali 
kandidaatti säännöllisesti 

joka vuosi (8. parhaan 
joukossa kisoissa) 

vuodesta 2015 alkaen 

Olympiamitali vuoteen 2020 

 

Harrastajamäärällä tarkoitetaan kaikkia liiton jäsenseurojen jäseniä. 

”Henkilöstö” määritteellä tarkoitetaan kaikkia miekkailusta ja nykyaikaisesta 5-ottelusta palkkaa 

nauttivia, liiton tai seurojen palkkalistalla olevia lajeja tai lajien edistämistä, ammatikseen 

täyspäiväisesti tai osa-aikaisesti tekeviä henkilöitä (esimerkiksi toiminnanjohtaja, liiton 

toimistohenkilöstö, huippu-urheilun kehittäjä, seuravalmentajat ym. henkilöt). Yksikkönä henkilöstön 

määrässä käytetään henkilötyövuosia, joka tarkoittaa sitä, että jos kaikki lajeista palkkaa nauttivien 

henkilöiden työmäärä laskettaisiin yhteen, saataisiin tämä luku. Yksi henkilötyövuosi vastaa yhden 

täysipäiväisen työntekijän työpanosta. 

2.2 Huippu-urheilun kehityspolku 

Liitto luo huippu-urheilun kehityspolun joka antaa suuntaviivat ja mahdollisuudet urheilijalle, 

valmentajille, seuroille ja perheille, miten urheilija kykenee tavoittelemaan huippusuorituksia ja miten 

hän toteuttaa sen kestävästi ottaen huomioon urheilijan yksilöllisen kasvun.  
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Tämä polku sisältää kasvun urheilijasta kilpaurheilijaksi ja lopulta huippu-urheilijaksi - kansainväliselle 

parhaalle tasolle. Liitto tukee tällä polulla erilaisilla keinoilla jotka sopivat parhaiten jokaiselle 

kehitystasolle.  

Liitto auttaa seurojen toiminnan tukemisella ja toiminnan koordinoimisessa polun alkuvaiheessa.  

Liiton taloudellinen tuki on porrastettu; alkuvaiheessa rakenteiden mahdollistamisessa, huipulla 

kaksivaiheisella porrastuksella.  

Tähän liittyen hankitaan liitolle osa-aikainen huippu-urheilun koordinaattori joka mahdollistaa tämän 

toiminnan. 

2.3 Seuratoiminnan kehityspolku 

Seuratoiminnan kehityspolun tavoitteena on kasvattaa seurojen harrastajamääriä. Tähän pyritään 

perustamalla uusia seuroja sekä kehittämällä nykyisiä. Tähän liittyen liitolle palkataan osa-ainainen 

seuratyön kehittäjä, joka mahdollistaa tätä toimintaa. 

Onnistumista mitataan seurojen ja harrastajamäärien kasvulla, sekä seurojen toiminnan kehittymisellä. 

Kehityspolku sisältää tukimuodot ja kehityshankkeet, jotka soveltuvat jokaisen seuran nykytasolle 

matkalla kohti seuraavaa kehitystasoa.  

Liitto arvioi jatkuvasti seurojen kehitystasoa, toteuttaa seurahallitusten sparrausta ja seurojen 

kehitystyön tukemista yhteistyössä seuratyöryhmän, liiton toiminnanjohtajan sekä seurojen hallitusten 

kanssa.  

2.4 Lajien yhdistynyt toiminta  

1.1.2012 Suomen miekkailu ja 5-ottelu yhdistyvät toimintansa. Suomen Miekkailuliitto muuttaa nimensä 

ja ottaa mukaan 5-ottelun lajivalikoimaansa. Samalla Suomen 5-otteluliitto lakkaa toimimasta.  

Miekkailun ja 5-ottelun yhdistymisen taustalla on Opetus- ja kulttuuriministeriön halu tukea 

toiminnallisesti vahvempia liittoja ja jo useamman vuoden ajan ministeriö on kannustanut pieniä liittoja 

tutkimaan eri vaihtoehtoja siten, että aikaansaataisiin urheilutoiminnan laadun ja ammattimaisuuden 

lisäämistä. Tämän prosessin tuloksena syntyneen yhdistyneen liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää 

sekä miekkailua että nykyaikaista 5-ottelua ja toimia jäsentensä valtakunnallisena liittona ja 

yhdyssiteenä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin 

periaatteet. 

Toiminnan ja laadun kehittäminen on yhdistyneen liiton tärkeimpiä tehtäviä. Molempien liittojen 

hallitukset kokoontuivat elokuussa 2011 pohtimaan yhdistyneen liiton strategiaa. Strategiset tavoitteet 

asetettiin todella korkealle, jonka seurauksena yhdistyneen liiton työllistävä vaikutus tulee olemaan 

merkittävä. Toiminnan kasvun kautta liitto pystyy jatkossa rahoittamaan yhä laajenevaa toimintaansa. 

Yhdistyneen liiton toiminnan käynnistäminen vaatii ainakin ensimmäisenä toimintavuonna merkittävän 

määrän lisätyötä niin liiton palkatulta henkilöstöltä kuin myös luottamushenkilöiltä. 

Syksyllä 2011aloitetiin jo yhdistymisen valmistelut, jotta varmistetaan sujuva toiminnan yhdistyminen. 

Tärkeimmät kehittämisen osa-alueet ovat: 

- Kv. kilpailu- ja arvokilpailujärjestelyt 

- Taloushallinto ja –seuranta 

- Tiedotus (mm. nettisivujen uudistus, sosiaalinen media) 

- Hallitus- ja työryhmätyöskentely 

- Edunvalvonta 
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2.5 Satelliittiseuraprojektin toteutus 

Suomen Miekkailuliitto tavoittelee strategiassaan merkittävää kasvua sekä harrastaja- ja seuramäärien 

suhteen että myös miekkailusta tuloja saavien henkilöiden määrän osalta. Syksyllä 2011 käynnistyvän 

satelliittiseurahankkeen tavoitteena on luoda 5-10 uutta seuraa ympäri Suomen, ja luoda valmentajille 

ja ohjaajille tilaisuuksia saada miekkailusta toimeentuloa. Satelliittiseurahankkeen tarkoituksena on 

luoda pieniä uusia seuroja nykyisten miekkailukaupunkien lähipaikkakunnille ja siten tukea näiden 

olemassa olevien seurojen toimintaa (leirit, kilpailut yms.). Tämä tehdään luonnollisesti olemassa 

olevien seurojen kanssa yhteistyössä ja heidän suostumuksellaan. Satelliittiseurojen pyörittäjiksi haetaan 

ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joita kiinnostaa elättää itseään urheiluvalmennuksella ja seuratyöllä. 

Satelliittiseurojen pyörittämisestä maksetaan kilpailukykyinen tuntikorvaus. 

2.6 Huippu-urheiluyhteistyön kehittäminen ja tehostaminen 

Miekkailun ja 5-ottelun valmennus tapahtuu pääsääntöisesti seuroissa, mutta toiminnan kasvaessa 

kasvaa myös liitto-ohjauksen merkitys yhteistyön mahdollistajana ja koordinoijana. Liittoon palkattavan 

uuden seuratyön ja huippu-urheilun kehittäjän tehtäviin kuuluu seuraavien asioiden suunnittelu ja 

toteutus yhteistyössä valmennus- ja kilpailutyöryhmän kanssa:    

- leiritys 

- sparringharjoitukset 

- ryhmämäärittelyt  

- ryhmien seuranta, testaus jne. 

- arvokisakriteerit ja valinnat 

2.7 Liiton tuki jäsenseuroille 

Liitto tukee seurojen toimintaa tarkoituksensa mukaisesti. Seurat päättävät vuosittain yleiskokouksissa 

miten tämä toteutuu käytännön työssä. Tässä alla on poimintoja toiminnasta vuodelle 2012, joista 

lisätietoa toimintasuunnitelman aihealueeseen liittyvässä osassa. 

- Kilpailujärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen 

- Valmennusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehitys 

- Koulutustoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen 

- Tuomaritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen 

- Seurastrategian toteutus 

- Sääntöjen- ja kilpailumääräysten ylläpitäminen 

- Etutyö sekä Suomessa että kansainvälisesti 

2.8 Reilu Peli 

Liitto noudattaa toiminnassaan SLU-yhteisön Reilun pelin periaatteita: 

1. jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun 

2. vastuu kasvatuksesta 

3. terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 

4. luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen 

5. avoimuus, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus 

Tarkemmin Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet löytyvät toimintasuunnitelman liitteestä. 

Vuonna 2012 liiton Reilun Pelin teemoina edistetään erityisesti avoimuutta, demokraattisuutta ja 

oikeudenmukaisuutta. Ohessa esimerkkejä tavoista toteuttaa kyseisiä teemoja: 

Avoimuutta liiton hallitus tulee edistämään tehokkaamman viestinnän kautta. Kokousten päätökset 

ovat näkyvillä netissä mahdollisimman pian kokousten jälkeen. Liiton nettisivuilta löytyvät kattavasti 

toiminnan periaatteet ja raportoinnit (mm. liiton strategia, toimintasuunnitelmat ja – kertomukset). 
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Tasa-arvon vaaliminen on tärkeä menestystekijä liiton tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa 

sekä sukupuolten tasa-arvoa, että seurojen ja lajien välistä tasa-arvoa. Liitto tulee innostamaan 

naisia osallistumaan nykyistä laajemmin hallitus- ja seuratoimintaan. Liitto tulee edistämään 

pääkaupunkiseudun ulkopuolisten seurojen tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja 

että eri lajien (5-ottelu, floretti, kalpa ja säilä) edustajat pääsevät harrastamaan ja kilpailemaan 

tasavertaisesti yhtä arvostettuina urheilunmuotoina. 

3. JÄSENET, TOIMIELIMET JA HALLINTO 

3.1 Jäsenet 

Liitolla on 21 jäsenseuraa (tilanne 11/2011).  

Vuonna 2010 miekkailun harrastajia oli 1723, joista 59% on miehiä ja 41% naisia. Seuroissa toimivia 

henkilöitä (sekä vapaaehtoiset että palkatut, valmentajat, toimihenkilöt, hallituksen jäsenet jne.) oli 

yhteensä 256, joista 69% miehiä ja 31% naisia. Valmentajia seuroissa on 61 (joista 9 palkattua) ja 

ohjaajia 67. Miekkailun alkeiskursseille osallistui yhteensä 408 henkilöä (joista 59% miehiä ja 41%  naisia). 

Yllä esitetyt tiedot perustuvat vuonna 2011 liiton toimesta tehtyyn seuraselvitykseen, jossa kysyttiin 

vuoden 2010 lukuja (ks. myös liite). 

Harrastajista kilpailevia miekkailijoita on 407, joista miehiä 68% ja naisia 32% (lisenssikausi 1.9.2010-

31.8.2011). Kv. lisenssejä (FIE) lunastettiin 93 kpl, joista 60% miehiä ja 40% naisia. 5-ottelun 

kilpailulisenssejä lunastettiin 15 kpl. 

3.2 Uudet 5-ottelun jäsenseurat 

5-otteluseurat, jotka eivät ole liiton jäseninä 31.12.2011 hyväksytään liiton jäseniksi vapaamuotoisen 

kirjallisen hakemuksen perusteella. 

3.3 Liittokokoukset 

Liiton korkein päätäntävalta on liittokokouksilla, joihin kuuluvat kevät- ja syysliittokokous. 

3.4 Hallitus 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimintaa ohjaa hallitus, joka kokoontuu vuoden aikana 10–14 

kertaa. 

3.5 Kanslia 

Toiminnanjohtaja vastaa liiton hallinnosta ja operatiivisesta toiminnasta. Hallitustyöskentelyssä näistä 

alueista vastaa varapuheenjohtajat. Toiminnanjohtaja raportoi varapuheenjohtajille silloin kun hallitus 

ei ole kokoontuneena. Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toiminnanjohtaja muodostavat kanslian, 

joka kokoontuu säännöllisesti ja tekee tarvittavat toimivaltuuksien rajoissa olevat päätökset liiton 

toimintaan liittyen silloin kun hallitus ei ole kokoontuneena. Tarvittaessa päätökset ratifioidaan 

seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kanslia vastaa lisäksi työryhmien työskentelyn etenemisestä ja 

koordinoimisesta hallituksen päätösten mukaisesti, sekä hallituksen kokousten valmistelusta. 

Tarvittaessa hallitus tai kanslia voi nimittää myös muita henkilöitä kansliaan. 
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3.6 Puheenjohtaja 

Puheenjohtaja edustaa liittoa ja vastaa hallituksen työskentelyn koordinoimisesta. Taloudelliset 

sitoumukset puheenjohtaja hyväksyttää hallituksella. Hallitus voi nimittää myös muita henkilöitä 

etutyöhön tai edustamaan liittoa. 

3.7 Työryhmät 

Liiton toiminnan suunnittelu tapahtuu hallituksen nimeämissä työryhmissä, jotka valmistelevat 

päätökset hallitukselle. Vuonna 2012 on suunniteltu toimivan neljätoista (14) aktiivista työryhmää: 

Lajien yhteiset työryhmät 

- Kansainvälisten kisojen järjestelytyöryhmä 

- Palkitsemistyöryhmä 

- ReiluPeli -työryhmä 

- Seuratyöryhmä 

- Taloustyöryhmä 

- Tiedotustyöryhmä 

- Veteraanityöryhmä 

Lajikohtaiset työryhmät 

Miekkailu 

- Koulutustyöryhmä 

- Pyörätuolimiekkailutyöryhmä 

- Sääntö- ja tuomarityöryhmä 

- Valmennus- ja kilpailutyöryhmä 

5-ottelu 

- Koulutustyöryhmä 

- Sääntö- ja tuomarityöryhmä 

- Valmennus- ja kilpailutyöryhmä 

Liiton työryhmien lisäksi toimii antidoping-vastaava, joka edistää oman toimialueensa toimintaa. 

3.8 Henkilöstö 

Toiminnanjohtaja 

Liiton operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja. Työryhmät valmistelevat hallituksen päätökset, 

jotka liiton toiminnanjohtaja toimeenpanee hallituksen päätöksien mukaisesti. 

Seuratyön- ja huippu-urheilun kehittäjä 

Liitto palkkaa kyseisen toimihenkilön toteuttamaan tässä toimintasuunnitelmassa määriteltyjä 

työtehtäviä, mikäli liitolle myönnetään tämän toimenkuvan mahdollistama valtionavustus.  

Toimistopalvelut 

SLU:n Lajipalvelutoimisto hoitaa liiton päivittäisiä toimistoasioita, mm. puhelinpalvelua, lisenssiasioita, 

Sporttitrekisterin päivitystä jne. Toimisto sijaitsee SLU-talossa Radiokatu 20, 00240 Helsinki. 
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3.9 Lisenssit ja vakuutusturva 

Liiton kilpailulisenssi ja vakuutusturva 

Liitto edellyttää, että kaikki kilpaurheilijat hankkivat liiton kilpailulisenssin sekä miekkailu ja/tai 5-ottelun 

kilpailutoiminnan kattavan vakuutuksen.  

Lisäksi vaaditaan kv. liittojen lisenssit MC/GP ja arviokilpailuosallistujilta  

Liiton harrastelisenssi 

Liitto suosittelee harrastelisenssiä kaikille miekkailun ja 5-ottelun harrastajille. Harrastajalisenssin hintaa 

nostetaan, ja sen tuotto jaetaan seuran ja liiton kesken liittokokouksen päätöksen mukaisesti. Liitto 

tekee esitteen, jossa kerrotaan tarvittava tieto harrastajalisenssistä, esite jaetaan tiedostona seuroille, 

jotka voivat tulostaa ja jakaa esitettä harrastajilleen ja kerätä sillä tavoin varoja ja samalla huolehtia 

harrastajiensa vakuutusturvasta. 

3.10 Kilpailumaksut 

Liitto perii järjestävältä seuralta liittokokouksen päättämän kilpailumaksun per osallistuja/sarja.  

SM-kilpailun osanottomaksut päättää liittokokous. Muiden kansallisten kilpailujen osanottomaksun 

suuruuden päättää kilpailun järjestävä seura. 

3.11 Kv. kilpailumatkat ja leirit 

Toiminnanjohtaja hoitaa pääsääntöisesti vain arvokilpailujen ja arvokilpailujoukkueiden leirien 

matkajärjestelyt. Muiden kilpailujen ja leirien osalta seurat/miekkailijat hoitavat järjestelyt itse. Kaikki 

kansainväliset kilpailuilmoittautumiset hoidetaan tosin liiton toimiston kautta. 

3.12 Liiton toimisto 

Liiton toimisto sijaitsee SLU-talon kolmannessa kerroksessa osoitteessa Radiokatu 20, Helsinki. 

3.13 Liiton taloushallinto ja palkanlaskenta 

Liiton taloushallinto ja palkanlaskenta hoidetaan SLU-talossa toimivan Rantalainen Liikunnan 

toimesta. 

4. LIITON ETUTYÖ 

Etutyön tavoitteena on edistää miekkailemista ja viisiottelua Suomessa nuorisotoimintana, 

liikuntaharrastuksena ja huippu-urheiluna. Etutyö jakaantuu kahteen osaan: lajien toimintaedellytysten 

kehittämiseen Suomessa ja lajien huippu-urheilun edistämiseen kansainvälisesti. 

4.1 Lajien toimintaedellytykset  

Miekkailun ja viisiottelun toimintaedellytysten turvaaminen vaatii seurojen tuen kehittämistä, 

harjoitusolosuhteiden saatavuuden edistämistä kunnissa, lainsäädäntöön ja poliittisiin päätöksiin 

vaikuttamista siten, että ne mahdollistavat Suomessa tasavertaisen liikunnan harrastamisen ja 

nuorisotyön huomioiden lajiemme erityispiirteet. Liitollamme on edessään todellisen kasvun 

mahdollisuus lajien yhdistymisen kautta. 
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4.2 Huippu-urheilu 

Liiton tavoitteena on valvoa ja vaikuttaa kansainvälisten liittojen toimintaan siten, että lajien säännöt 

ja niiden tulkinta kohtelee tasaveroisesti urheilijoitamme ja mahdollistaa lahjakkaille suomalaisille 

urheilijoillemme osallistumisen Olympialaisiin ja hyvät edellytykset menestyä arvokisoissa. Lisäksi liitto 

edistää yhteistoimintaa lähimaiden kanssa tehostaakseen yhteistoiminnalla suomalaisten huippu-

urheilijoidemme valmennusta ja ammattivalmentajien koulutusta. 

5. VALMENNUS- JA KILPAILUTOIMINTA 

5.1 Miekkailun valmennus- ja kilpailutoiminta 

Yleistä 

Valmennus- ja kilpailutoiminnan tavoitteena on toteuttaa liiton strategiaa mahdollistamalla 

miekkailijoiden kehittyminen huippu-urheilijoiksi ja tukemalla huippu-urheilijoiden valmentautumista 

ja kilpailua. 

Huippu-urheilijan kehityspolun luomisen ja sen mukaisen toiminnan eteenpäin viemisen apuna toimii 

liiton huippu-urheilun kehittäjä. 

Valmennus- ja kilpailutyöryhmän käytännön toimia ovat mm. liiton sparringharjoitusten ja 

valmennusleirien järjestäminen, valmennusryhmien valinta ja seuranta. Lisäksi työryhmä suunnittelee 

kansallisen kilpailukalenterin, arvokilpailukriteerit ja -valinnat ja esittää ne hallituksen hyväksyttäväksi. 

Vaikka toiminnan painopiste on toistaiseksi melko pitkälti kalpamiekkailussa, ovat kaikki aselajit tasa-

arvoisia. Toimintaa pyritään järjestämään ja tukemaan kansainvälisen menestyksen ja 

harrastajamäärien mukaan. 

Huippu-urheilu 

Vuosi 2012 on Lontoon olympiavuosi. Suomen mahdollisuudet miekkailijan saamiseksi mukaan 

kisoihin ovat Euroopan karsintakilpailuiden varassa. Suomen edustajaksi valitaan lajikohtaisesti 

kansainvälisessä rankingissa parhaiten sijoittunut miekkailija. 

Koska olympiavuonna ei järjestetä senioreiden MM-kilpailuja, on kauden pääkilpailuna Italiassa 

järjestettävät EM-kilpailut. 

Kansainvälisen menestyksen kannalta tärkeä tekijä on riittävän kovatasoinen kilpailu ja harjoittelu. 

Tämän takia on erityisen tärkeää, että huipulle tähtäävät ja siellä jo olevat miekkailijamme 

pystyisivät kilpailemaan ja leireilemään myös ulkomaisten miekkailijoiden kanssa riittävästi. Liitto 

pyrkii järjestämään ja tukemaan tätä toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Myös yhteisen 

kotimaisen harjoittelun ja leirityksen järjestäminen on edelleen tärkeää. 

Myös jokaisen huippumiekkailijan valmennus tapahtuu edelleen seuroissa. Henkilökohtaiset 

valmentajat vastaavat valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kilpailuohjelman 

laatimisesta yhteistyössä valmennustyöryhmän ja huippu-urheilun kehittäjän kanssa. 

Junioritoiminta 

Juniorit ja alle 17-vuotiaat 

Junioritoiminnan viimevuosien mahtavat kilpailutulokset asettavat edelleen positiivisia paineita. Vaikka 

vanhemmat miekkailijat siirtyvät pois juniorisarjoista, on nuorempien joukossa kasvamassa uutta 

lupaavaa joukkoa jatkamaan kansainvälistäkin menestystä. Pääkilpailuina ovat keväällä järjestettävät 

EM ja MM-kilpailut. Harjoittelua ja leiritystä pyritään jatkossakin yhdistämään senioreiden toiminnan 

kanssa. 
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Minijunioritoiminta 

Toiminnan päätavoitteena on aktiivisen miekkailijamäärän kasvattaminen mahdollisimman monessa 

seurassa. Myös kilpailutoiminta kuuluu osana minijunioritoimintaan. Kotimaan kilpailuja järjestetään 

noin kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Pääkilpailuna on Junioreiden Suurkisa 

maaliskuussa. Lisäksi minijuniorien ohjelmaan kuuluu Saimaan Säilien järjestämä Asinsaaren kesäleiri. 

Liitto ei tue yksittäisiä minijunioreita taloudellisesti. Liiton tuella järjestetään mm. Zorroleirejä ja 

mahdollisuuksien mukaan matkanjohtajia ja tuomareita minijunioriturnauksiin. 

Taloudellinen tuki 

Liitto järjestää leirejä sparringharjoituksia ja muita vastaavia tapahtumia. Suurin osa näistä 

tapahtumista tulee olemaan osallistujille maksullisia joko osittain tai kokonaan. Myös arvokilpailuiden 

osallistumiskustannukset peritään jatkossa osallistujilta. Erilliset kriteerit täyttäville miekkailijoille liitto 

maksaa tukea, jota voi käyttää valitsemiinsa harjoitus- ja kilpailukustannuksiin. Tuen määrä riippuu 

miekkailijan kilpailumenestyksestä. 

5.2 5-ottelun valmennus- ja kilpailutoiminta 

Lontoo 2012 

Pääteema Vuonna 2012 on olympiaprojektin ”Lontoo 2012” jatko. Olympiakarsintakilpailuita on 

kevätkaudella 6 kpl  

- 4 kpl World Cup -kilpailua 

- World Cup -finaali 

- MM-kilpailut 

Kilpailu- ja valmennusryhmä esittää hallitukselle karsintakilpailuihin lähetettävät henkilöt ja joukkueen 

johdon. Hallitus tekee esityksen perusteella päätöksen. 

Lisäksi panostetaan Olympiaryhmässä seuraaviin asioihin resurssien mukaan 

- leirit (kotimaassa sekä ulkomailla) 

- varusteet 

- huolto 

- psyykkinen valmennus 

Muu kilpailutoiminta 

Liiton kilpailutoiminnan tavoitteena on kehittää ottelijoiden kilpailuvarmuutta, motivoida heitä 

jatkuvaan valmentautumiseen ja luoda mahdollisuus kansainväliseen tasovertailuun. 

Tärkein kotimaassa järjestettävä 5-ottelukilpailu on SM-kilpailu. Kilpailusta pyritään saamaan yhteiset 

kansalliset mestaruuskilpailut Ruotsin ym. pohjoismaisten/Itämeren alueen ottelijoiden kanssa. 

Talvi/Kevätkaudella järjestetään yksi tai kaksi hallikilpailua, joihin pyritään saamaan urheilijoita myös 

Pohjois- ja Baltian maista. 

Talvikaudella järjestetään myös jo perinteeksi muodostunut kv. Winter Pentathlon kilpailu. 

5-ottelijoita kannustetaan osallistumaan mahdollisimman paljon miekkailukilpailuihin kokemuksen ja 

kilpailurutiinin saamiseksi. 

5-ottelijat pyritään saamaan mukaan mahdollisimman moneen ampumaliiton alaiseen 

ilmapistoolikilpailuun sekä uimaliiton ja ratsastusliiton alaisiin kilpailuihin. 
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6. SEURATYÖRYHMÄ 

Seuratyöryhmä on vastuussa yhdessä liiton hallituksen kanssa vuonna 2010 hyväksytyn liiton 

seuratoiminnan tukemisen strategiasuunnitelman 2015 toteuttamisesta. 

Vuonna 2012 on tarkoitus palkata liittoon osa-aikainen seuratyön kehittäjä.   Seuratyöryhmä tulee 

työllistämään yhdessä hallituksen ja liiton toiminnanjohtajan kanssa seurakehittäjää mm. satelliitti-

seurahankkeen läpiviemisessä, jolla pyritään seurojen ja jäsenmäärien kasvattamiseen.  

Seurakehittäjää tulee tekemään myös seurakäyntejä eri paikkakunnille.   

Seuratoiminnan kehityspolun laatiminen on myös osa vuoden toimintasuunnitelmaa sisältäen 

tukimuodot ja kehityshankkeet, jotka soveltuvat kaikkien seurojen nykytasolle matkalla seuraavalle 

kehitystasolle. 

Vuonna 2012 kootaan vuonna 2011 tehtyjen seurakäsikirjan ja zorro-käsikirjan jatkoksi aloittelevan 

miekkailijan käsikirja aikuisille ja nuorille ja aktivoidaan seuroja myös käyttämään käsikirjoja apuna 

toiminnassaan.  

Liitto kehittää sinettiseuratoiminnan markkinointia ja levittää tietoisuutta Sinettiseura-toiminnan 

tarjoamista mahdollisuuksista.  Tavoitteena on saada vuoden aikana 2 uutta sinettiseuraa.  Liiton 

sinettiseuravastaava auttaa ja tukee sinettiprosessissa.  

Liitto järjestää vuosittaisen seuratapaamisen, jossa kehitetään kaikille yhteisiä toimintatapoja ja 

malleja (mm. ratkaisupaketti vanhempien mukaan saamiseksi). Tilaisuuden tavoitteena on tukea 

seurojen toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä. Lisäksi liitto tulee myös muulla tavoin edistämään 

kotimaisten ja kansainvälisten seurojen parhaiten käytäntöjen käyttöönottoa liiton seuroissa. 

7. KANSAINVÄLISTEN KILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISTOIMINTA 

Vuonna 2012 suunnitellaan järjestettäväksi kansainvälisiä kilpailuita seuraavasti: 

7.1 Miekkailu 

- Miesten Coupe du Nord - säilän satelliitti MC-kilpailu Helsingissä 

- Junioreiden ja kadettien kalvan PM-kilpailut Helsingissä 

- Miesten ja naisten Turun Kupittaa Tournament - kalvan satelliitti MC-kilpailu Turussa. 

- Kupittaa Tournament veteraanikilpailu Turussa 

- Juniorimiesten MC osakilpailu Espoossa 

- Kansainvälinen 17v poikien ja tyttöjen kilpailu Espoossa 

- Kv. painoitteinen kansallisen kalenterin kilpailu Levi Open naisten ja miesten kilpailut 

floretilla ja kalvalla. 

7.2 5-ottelu 

• Winter Penthatlon Helsingissä 

Liitto pyrkii edistämään ja tukemaan kilpailuorganisaatioiden toimintaa resurssien puitteissa. 

8. KOULUTUSTOIMINTA 

8.1 Miekkailun koulutustoiminta 

Edellisen vuoden toimintasuunnitelmassa vuotta 2011 kutsuttiin "suurten muutosten ajaksi" Suomen 

Miekkailuliiton koulutustoiminnassa. Näissä suurissa muutoksissa, eli ohjaajakoulutuksen järjestelyissä 
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sekä kesän valmentajakoulutusleirissä, onnistuttiinkin, ja vuotta 2012 voidaan kutsua vuodeksi, jonka 

aikana liiton koulutustoiminnassa vakiinnutetaan synnytetyt hyvät käytännöt. 

Ensimmäisen tason miekkailuohjaajakoulutuksia järjestetään lähtökohtaisesti kaksi kurssia vuoden 

aikana, eli yksi kumpaakin 1-tason kursseista (Miekkailuohjaus I ja Miekkailuohjaus II). Tämän lisäksi 

voidaan seurojen tilaamana järjestää ylimääräisiä kursseja. Ohjaajakoulutuksen kurssien 

järjestämisestä, suunnittelusta ja mainonnasta vastaa liiton ohjaajakoulutusvastaava, joka suunnittelee 

ja mainostaa kurssit läheisessä yhteistyössä seurojen kanssa. Liiton ohjaaja- ja 

valmentajakoulutusjärjestelmään kuuluvien yleisten ohjaajakoulutusten osalta 

koulutusyhteistyökumppaneina käytetään edelleen SLU:n aluejärjestöjä ja niiden tarjoamia yleisten 

osien koulutuksia. 

Toisen ja kolmannen tason koulutuksessa vakiinnutetaan viime vuonna aloitettua käytäntöä, jossa 

erillisten kurssien sijaan pidetään kesällä yksi pitempi valmentajakoulutus, jossa käydään lävitse 

kaikkien valmentajatason kurssien sisältö. Viimevuotisten kokemusten perusteella kurssia kehitetään 

siten, että mukaan saataisiin viimevuotista enemmän miekkailijoita valmentajakoulutettavien 

oppilaiksi, ja tästä syystä kurssi pyritäänkin järjestämään jonkun miekkailuseuran lähialueella. Alustavasti 

pitopaikaksi on suunniteltu Hämeenlinnaa. 

Valmentajakoulutettavista leiri suunnataan kaikille – kokeneille valmentajille, uusille valmentajille sekä 

myös ohjaajille. Koulutuksesta kehitetään vuosittain toistuvaa tilaisuutta, joka kerää suomalaiset 

miekkailuvalmentajat yhteen kouluttautumaan, jakamaan kokemusta ja verkostoitumaan. 

Suomalaisia, kansainvälisestä valmentajakoulutuksesta kiinnostuneita valmentajia lähetetään edelleen 

aktiivisesti kansainvälisiin, FIE:n, EFC:n ja AAI:n alaisiin tai muiden kansallisten liittojen järjestämiin 

valmentajakoulutus-tilaisuuksiin. Näihin koulutuksiin osallistuvat valmentajat velvoitetaan raportoimaan 

osallistumisestaan. Näin saatavat raportit ja tulokset integroidaan vahvasti valmentaja- ja 

ohjaajakoulutuksen kehittämiseen.  

8.2 5-ottelun koulutustoiminta 

5-ottelun koulutustoiminnan painopiste on urheilijoiden, urheilujohtajien ja valmentajien ja seurojen 

koulutuksessa huomioimalla Reilun pelin periaatteet. Koulutustoimintaa toteutetaan seuraavasti: 

- lisäämällä valmentajien taitoja tulevaisuuden vaatimuksia vastaaviksi 

- levittämällä kohdennettua valmennustietoutta seuroille 

- ohjaamalla valmentajia ja toimihenkilöitä myös muiden urheilujärjestöjen ja -opistojen 

koulutustilaisuuksiin, 

- kouluttamalla kansainvälisiä tuomareita  

5 ottelutoiminta avustaa seuroja tarpeen mukaan seuraavissa koulutustilaisuuksissa: 

- seuravalmentajakoulutuksissa 

- erikoiskoulutuksissa esim. ravinto ym. valmennukset 

- kilpailuiden järjestämiskoulutuksissa 

5-ottelutoiminta järjestää tarpeen mukaan seuraavia koulutuksia: 

- sääntökoulutuksia urheilijoille 

- Tuomareiden koulutustilaisuuksia 

- Antidoping tietoiskuja 
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9. SÄÄNTÖ- JA TUOMARITOIMINTA 

9.1 Miekkailun sääntö- ja tuomaritoiminta 

Vuoden 2012 aikana jatketaan vuoden 2011 lopussa aloitettua tuomarikoulutuksen tehostamista.  

Uutta www.tuomarit.info -sivustoa kehitetään "tuomaritoiminnan ammattisivustoksi", josta löytyy 

tarvittavaa tietoa aloittelevalle tuomarille ja myös ajankohtaista tietoa pidempään tuomarina 

toimineille. 

Tuomareiden koulutuksen tavoitteena vuonna 2012 on uusien tuomareiden saaminen mukaan 

toimintaan sekä saada nostettua 4-6 uutta tuomaria FIE -kandilistalle. 

Liiton tuomareiden koulutus jaetaan kahteen erityyppiseen koulutuskokonaisuuteen: tuomariseminaarit 

ja tuomarikoulutus.  

Tuomariseminaarit 

Tuomariseminaarit tähtäävät vähintään kansalliseen tuomaripätevyyteen ja kokeneempien 

tuomareiden ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Tuomariseminaareissa FIE-pätevyyden 

omaavat ja kansainvälisissä tehtävissä toimineet tuomarit jakavat kokemuksia tuomareille.  

Vuoden 2012 aikana järjestetään seuraavat tuomariseminaarit: 

• sopimusaseet (floretti, säilä) 17.3. 

• selvitetään mahdollisuus järjestää FIE -seminaari (FIE tuomarit, kandit, kandeiksi nostettavat) 2-

4.3.2012 Tallinnan kisojen yhteydessä 

• yleinen (kalpa) SM-kalpakilpailun 4.5.2011 yhteydessä 

• lisäksi järjestetään 2012 vähintään yksi seminaari pääkaupunkiseudun ulkopuolella 

”maakunnassa” 

• lisäksi selvitetään FIE seminaarin järjestämismahdollisuus 2012 Young Lionsin –kilpailun 

yhteydessä. 

Tuomarikoulutus 

Tuomarikoulutustilaisuuksissa tavoitteena on kouluttaa käytännön taitoja siten, että seuroihin saadaan 

seuratuomareita ja miekkailijat tuntevat miekkailusäännöt. Tuomareiden koulutustilaisuudet on 

merkittävä kilpailukalenteriin. Koulutustilaisuudet pyritään liittämään jonkun kisan yhteyteen. 

Vuoden 2012 aikana järjestetään ainakin seuraavat tuomarikoulutustilaisuudet: 

• Espoon Suurkisat 2012, tuomarikoulutus 9.-10.3.2012 pe ilta ja la aamupäivä. 

• Syyskaudelle suunnitellaan toinen tuomarikoulutustilaisuus esimerkiksi junioreiden Masters -sarjan 

osakilpailun yhteyteen 

Liiton tukea seurojen järjestämiin tuomarikoulutuksiin  

Sääntö- ja tuomarityöryhmä (STTR) tukee seurojen järjestämää tuomarikoulutusta. Kouluttajiksi haetaan 

kokeneita tuomareita, FIE tuomareita ja STTR:n jäseniä. Koulutustehtäviä kierrätetään. 

STTR pyytää seurojen tuomarivastaavilta esityksiä muiden tuomariseminaarien ja tuomarikoulutus-

tilaisuuksien järjestäjistä ja ajankohdista. 

9.2 5-ottelun sääntö- ja tuomaritoiminta 

Työryhmä järjestää tarpeen mukaan sääntö- ja tuomarikoulutustilaisuuksia. Kansainvälisen liiton 

tekemistä sääntömuutoksista tiedotetaan. Kalpamiekkailun osalta 5-ottelijoita kannustetaan 

osallistumaan miekkailun yleiseen tuomarikoulutukseen. 
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10. ANTIDOPINGTOIMINTA  

Suomen Miekkailuliiton vuonna 2001 julkaisema antidopingohjelma on tarkoitettu kaikille miekkailijoille, 

valmentajille ja toimihenkilöille. Päävastuu antidopingohjelman toteuttamisessa on liitolla. Liitto valitsee 

antidopingtyön vastuuhenkilön vuosittain. Suuren vastuun ohjelman toteutuksesta kantavat seurojen 

valmentajat, joiden kanssa liiton antidopingtyön vastuuhenkilö toimii tiiviissä yhteistyössä. Liiton 

vastuuna on ajantasainen ja nopea tiedottaminen antidopingsäännöstöistä ja mahdollisista 

muutoksista. Viestintävälineinä toimivat seurakirjeet ja liiton Internet-sivut. Valvontatyö tapahtuu 

yhteistyössä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. 

Vuoden 2012 alussa käynnistetään prosessi liiton antidopingohjelman uudistamiseksi ADT:n vuonna 

2011 valmistuneen ohjeistuksen mukaisesti. 

11. PYÖRÄTUOLIMIEKKAILU  

Pyörätuolimiekkailu on mukana liiton toiminnassa. Tavoitteena on antaa mahdollisuus 

vammaisliikuntaan ja -urheiluun myös miekkailun parissa.  

Pyörätuolimiekkailun säännöllinen harjoittelu Suomessa käynnistyi Lappeenrannassa syksyllä 2007. 

Tampereella ollaan käynnistämässä toimintaa. Valmiuksia pyörätuolimiekkailutoiminnan aloittamiseen 

on mm. Oulussa, jossa lajia on jo esitelty invalidijärjestöille. Toiminta-ajatuksia on lisäksi ollut esillä mm. 

Turun miekkailupiireissä.  

Liitto kannustaa toiminnan laajentamiseen ja aloittamiseen myös muilla paikkakunnilla. 

Miekkailuliiton tuella Suomeen pyritään hankkimaan lisää tietotaitoa pyörätuolimiekkailusta 

valmennuksellisen osaamisen lisäämiseksi sekä selvittämään mahdollisia julkisia tukimuotoja. 

12.  VETERAANIT  

Miekkailu 

Veteraanimiekkailua on vuoden 2012 aikana tarkoitus jatkaa sekä kansallisella että kansainvälisellä 

tasolla.  Marja-Liisa Someroja ja Jan Bade jatkavat työtään Euroopan Miekkailu Unionin hallituksessa ja 

veteraanityöryhmässä.   

Kauden pääkilpailu on joukkue Euroopan mestaruuskilpailu Ruotsin Kalmarissa, jonne pyritään 

osallistumaan kaikilla aseilla. Veteraanityöryhmä suorittaa valinnat joukkueisiin ennalta 

määrättävien valintakriteerien perusteella. 

Veteraanien SM-kilpailut järjestetään Savonlinnassa. 

5-ottelu 

5-ottelutoiminassa järjestetään tammikuussa yksi kansainvälinen Masters-kilpailu, Winter Pentathlon 

2012. 5-ottelun Masters SM-kilpailut järjestetään avoimien 5-ottelun SM-kilpailujen yhteydessä. 

Kansainvälisessä toiminnassa Jan Bade jatkaa työtään UIPM:n Master-työryhmässä. 

13. VIESTINTÄ  

Viestinnän toimintasuunnitelman keskiössä on vuotta 2012 varten tavoitteellisuus sekä ulkoista että 

sisäistä viestintää varten. Vuoden lopussa arvioidaan näiden tavoitteiden toteutumista.  
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Liittojen yhdistyessä sisäisen viestinnän merkitys kasvaa ja sillä edistetään vahvaa luottamuksen 

ilmapiiriä. Tästä johtuen viestinnän periaatteena tulee olemaan monipuolinen, runsas ja avoin 

viestintä kaikissa tilanteissa. 

13.1 Viestinnän tavoitteet 2012  

Viestinnän tavoitteet vuodelle 2012 ovat: 

• ajankohtaisen tiedon tarjoaminen seuroille ja miekkailijoille tapahtuvista muutoksista liittyen 

yhdistymistoimenpiteisiin  

• yhteisen liiton yhteishengen luominen ja nostatus 

• toisaalta molempien lajien oman kulttuurin vaaliminen 

Ajankohtaista tietoa tarjotaan jatkossakin pääasiassa verkkosivuilla ja sähköpostitse. Vuoden 2012 

aikana on myös tavoitteena käynnistää uudet yhteiset verkkosivut lajiliitolle, jonka etusivulla on 

nykyiseen tapaan koko liittoa koskevia uutisia. Verkkosivuilla olisi kuitenkin myös selkeät erilliset sivut 

sekä miekkailulle että 5-ottelulle, joilla olisi erityisesti jompaakumpaa lajia koskevia uutisia ja jotka 

pyrkisivät nimenomaan palvelemaan kyseisen lajin harrastajaa. Näin sivut palvelisivat sekä 

ajankohtaisen tiedon tarjoajana seuroille, että toisaalta yhteisyyden luojana liitolle ja selkeän erillisen 

laji-identiteetin mahdollistajana.  

Muita lajiliiton yhteishenkeä luovia projekteja tullaan toteuttamaan (mm. logosuunnittelukilpailu). 

Laji-identiteettien vaalimiseksi sekä Fencing Finland ja Modern Pentathlon Finland -facebooksivut 

tulevat jatkossakin pysymään erillään. Tavoitteena on tehdä molemmista facebooksivuista 

itseohjautuvia, jotka eivät vaatisi esimerkiksi toiminnanjohtajan ylimääräistä työpanosta. Tähän 

pyritään kannustamalla muitakin linkittämään esimerkiksi lajiaiheisia uutisia sivujen seinälle. Sivujen 

moderointi täytyisi olla kuitenkin edelleen ohjattua. 

Ulkoisen viestinnän tavoitteet liittyvät ennen kaikkea lajien näkyvyyteen. Vuodelle 2012 laaditaan 

tapahtumakalenteri ja sieltä erityisesti ne tapahtumat tai kilpailut, joille toivotaan ja joille on 

mahdollista saada näkyvyyttä mediassa. Isompia kilpailuja varten otetaan käytännöksi lähettää 

ennakkotiedote ja tulostiedote ja Suomessa pidettäviä kansainvälisiä kisoja varten (esimerkiksi 

miekkailussa Young Lions) otetaan tavoitteeksi saada toimittaja paikan päälle.  

Isoimmille kilpailuille tapahtumakalenteriin merkitään myös tulospäivystyksestä vastaava henkilö. 

Arvokilpailuiden kaltaisissa isoissa tapahtumissa ei olisikaan suomalaismenestystä, tulisi sen lopullisista 

tuloksista tiedottaa.  

Seurojen viestinnästä vastaaville laaditaan seikkaperäisemmät ohjeet esimerkiksi SM-kilpailujen 

tulostiedottamisesta. 

14. PALKITSEMINEN  

Palkitsemistyöryhmä pyrkii vuoden 2012 aikana tekemään tilaston, jossa ilmenee kaikki aikaisempina 

vuosina palkitut henkilöt sekä miekkailun että 5-ottelun puolelta.  

Liiton myöntämien arvomerkkien myöntämisperusteet tullaan tarkistamaan ja saattamaan ajan 

tasalle. Palkitsemistyöryhmä tulee esittämään hallitukselle uusia palkittavia henkilöitä. 

Arvokisamitalien palkitsemisjärjestelmä tullaan myös käynnistämään syksyn 2011 liittokokouksen 

päätöksen mukaisesti. 

15. SUOMEN MIEKKAILUN HISTORIA  

Suomen miekkailun historiikki, joka on ollut työn alla vuodesta 2008, valmistuu vuoden 2012 alussa. 

Teoksen eteen on tehty runsaasti työtä Ilkka Seppäsen johtaman työryhmän toimesta.  Teoksen 
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päätoimittajana toimii Dick Lundell. Historiikki käsittelee laaja-alaisesti Suomalaista miekkailua ja 

Suomen Miekkailuliiton historiaa kuvaten lajin kannalta merkittäviä tapahtumia sekä tekstein että 

kuvin.  Kirja on tarkoitus saada myös Suomen kirjastoihin ja näin ollen levittää miekkailutietoutta 

maanlaajuisesti.  Kirja tulee myyntiin myös liiton omille Internet sivuille. Kirjan kustannuksia tukevat sekä 

Opetus- ja Kulttuuriministeriö ja Arbets Vänner sekä muutamaa yksitäinen tukija. 

16. TALOUSTOIMINTA  

Talouden tarkkaa seurantaa jatketaan. 5-ottelu lisätään laskentapaikkaseurantaan.   

Kirjanpito ja palkkahallinta siirretään 1.1.2012 Rantalainen Liikunnalle (Rantalainen Oy IA International), 

joka on SLU:n taloushallinnon uusi kumppani. Sähköisen taloushallinnon osuus tulee kasvamaan 

entisestään. Tehostunut toiminta mahdollistaa hintatason säilymisen ennallaan. 

Liiton sijoitustoiminnan maltillista linjaa jatketaan (5% tuottotavoite). Liiton budjetti 2012 tähtää nolla 

tulokseen noudattaen aikaisempaa linjaa. 

16.1 Talousarvio 2012 

SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITTO 

          2012 
 
  2012   

 
2011 

VARSINAINEN TOIMINTA Yhteensä 

 
Hallinto Miekkailu 5-ottelu 

 
Talousarvio 

    
       HALLINTO 
       Henkilöstökulut, palkka 

 
-85 000   -85 000   

  
-30 000 

Vuokra- ja vastikekulut 
 

-4 000   -4 000 
   

-850 
Ostetut palvelut 

 
-14 200   -14 200 

   
-11 500 

Toimisto- ja muut kulut 
 

-16 600   -16 600 
   

-10 400 
Etutyö -2 000   -2 000 

   
-1 000 

    -121 800   
    

-53 750 
        

     TYÖRYHMÄT     
     Miekkailun valmennus- ja kilpailutoiminta -54 000   
 

-54 000 
  

-39 700 
  OK haastajatukiurheilijat -7 500   

 
-7 500 

  
-7 500 

  
Kilpailujen järjestäminen sis 
antidoping -9 500   

 
-9 500   

 
-8 700 

5-ottelun valmennus ja 
kilpailutoiminta 

 
-26 000   

  
-26 000 

    OK haastajatukiurheilijat -2 500   
  

-2 500 
    Kilpailujen järjestäminen -2 500   

  
-2 500 

  Tuomaritoiminta -5 000   
 

-4 500 -500 
 

-4 500 
Koulutustoiminta -4 000   

 
-3 500 -500 

 
-2 750 

Viestintätyöryhmä -1 500 
 

-1 500 
   

-1 000 
Seuratyöryhmä -2 500 

 
-2 500 

   
-1 000 

SML80 0 
     

-600 
Historiikki 20 000 

     
-7 500 

    -135 000 
     

-73 250 
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -256 800 

     
-127 000 

    
       VARAINHANKINTA 

       Jäsenmaksutuotot 2 300   2 300 
   

2 500 
Kilpailumaksut 8 000 

  
8 000 

  
8 000 

kv. matkatuotot 15 000 
  

15 000 
  

15 000 
Lisenssituotot  19 000   

 
18 000 1 000 

 
16 500 

Sponsorisopimukset 12 000   
 

2 000 10 000 
 

5 000 
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Muut tuotot, historiikki 20 000   
    

0 

  
76 300   

    
47 000 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA     
     Vuokratuotot 7 500   
 

7 500 
  

7 000 
Vuokratuottojen kulut -7 000   

 
-7 000 

  
-6 500 

Sijoitustuotot/kulut 0   
    

0 

  
500   

    
500 

YLEISAVUSTUKSET     
     OK haastajatuki 10 000   
 

7 500 2 500 
 

7 500 
Muut avustukset 0   

    
5 000 

Toiminta avustus 170 000 
 

170 000 
   

67 000 

  
180 000 

     
79 500 

  
  

 
      

 
  

TILIKAUDEN TULOS 0 

 
46 500 -28 000 -18 500 

 
0 

  
    

 
60 % 40 % 

   

 


