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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 

Vuosi 2008 tullaan muistamaan kansainvälisen rahoituksen katastrofin vuotena ja mahdollisesti 
myös suuren laman alkuna. Tämä on myös vaikuttanut Miekkailuliiton toimintaan, jonka varallisuus 
on ollut sijoitettuna osakemarkkinoihin. Liiton tulos vuodelta 2008 on siten raskaasti tappiollinen. 

Muuttunut taloudellinen tilanne lisää yhä merkittävämmäksi valtion avun merkityksen suomalaiselle 
liikunnalle. Opetusministeriön miekkailulle myöntämä tuki vuoden 2009 osalta oli kuitenkin 
riittämätön. Meidän on jatkettava pitkäjänteistä työtä, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää 
miekkailun ensiarvoisen merkityksen hyvinvoinnin lisääjänä yhteiskunnassamme. Miekkailussa 
yhdistyy vapaaehtoinen nuorisotyö, yhteisöllisyys ja merkittävät terveysvaikutukset yhdistyneenä 
edulliseen, moniin tiloihin soveltuvaan sisäliikuntalajiin - joka liikuntalajina on erittäin 
ympäristöystävällinen ja tukee tavoitteita kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. 

Kilpailulliset saavutukset kertovat erinomaisista onnistumisistamme. Teemu Seeve voitti 
ensimmäisenä suomalaisena nuorten Euroopan Mestaruuden (alle 17v sarja) ja nuorten sarjoissa 
saavutimme vuonna 2008 useita pohjoismaiden mestaruuksia. Miekkailun liikunnallisen ja 
yhteisöllisyyden voima sekä terveysvaikutukset näyttäytyvät myös innostuneissa keski-ikäisissä 
miekkailuharrastajissamme, jotka ovat erinomaisesti säilyttäneet liikunnallisen aktiivisuutensa ja 
liikunnan ilon. Liiton varapuheenjohtaja Marja-Liisa Someroja voitti jälleen kaksi veteraanien 
maailmanmestaruutta ja siten omalla esimerkillään innoittaa kaiken ikäisiä miekkailijoita jatkamaan 
hienon ja perinteikkään liikuntaharrastuksen parissa. 

Hallinnollisesti vuosi 2008 oli uuden rakentamisen vaihe, jolloin uusi toiminnanjohtaja Lena 
Tallroth-Kock aloitti toimessa. vuoden aikana saimme onnistuneesti vietyä eteenpäin seuratyön 
kehittämistä ja valmentajien koulutusta vahvasti yhteistyössä SLU:n kanssa. Kansainvälisessä 
Miekkailuliitossa (FIE) olemme yhä vahvemmin mukana vaikuttamassa useassa valiokunnassa, 
sekä hyvillä luottamuksellisilla suhteillamme kansainvälisen liiton uuteen hallitukseen, pääsihteeriin 
ja puheenjohtajaan. 

Uuden tekeminen, ennakkoluulottomuus ja halu kehittää lajia eteenpäin esiintyi erinomaisesti 
onnistuneissa kisajärjestelyissä. Kansainvälisimmät kisamme, Turun Kupittaa Tournament ja 
nuorten Young Lions kisa olivat erinomaisesti järjestettyjä ja osanottajamäärältään ennätysmäiset. 
Suurta lupausta uudesta tavasta jolla miekkailu osaltaan näyttäytyy uudella tavoin merkittävänä 
liikuntalajina, voidaan pitää kalvan joukkue SM-kisoja, jotka ennakkoluulottomasti järjestettiin 
eräässä Suomen suurimmista kauppakeskuksista. Tämä osoittaa hienoa, ennakkoluulotonta 
asennetta ja olen vakuuttunut että näemme samanlaisia erinomaisia uusi toiminnan tapoja joilla 
miekkailu lajina on yhä lähempänä jokaisen suomalaisen arkea. 

Jälleen kerran voidaan todeta, että miekkailijat ovat osallistuneet innostuneesti miekkailutoiminnan 
järjestämiseen Suomessa. Tätä toimintaa on ollut kunnia johtaa. Kiitän kaikkia toimintaan 
osallistuneita hienosta miekkailuvuodesta! 

Kimmo Pentikäinen  
puheenjohtaja  
Suomen Miekkailuliitto  
 
 
 
 

 

Etusivulla kuva kalvan joukkue SM finaalista kauppakeskus Iso Omenassa 29-30.11.2008 
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HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT  

Luottamushenkilöstö ja työryhmät 

Liiton puheenjohtajana toimi vuonna 2008 Kimmo Pentikäinen ja varapuheenjohtajana Marja-Liisa 
Someroja.  

 
Hallitus: 

Hallitus kokoontui vuoden 2008 aikana 10 kertaa. Hallituksen kokoonpano ja osanotto kokouksissa: 

• Kimmo Pentikäinen, puheenjohtaja 10/10 
• Marja-Liisa Someroja, varapuheenjohtaja 10/10 
• Ilkka Seppänen 8/10 
• Tommi Kosunen 10/10 
• Riitta Michelson 7/10 
• Roope Takala 9/10 
• Jan Bade 9/10 
• Maija Haimi 9/10 
• Teemu Tokola 8/10  

   

Kuvassa vasemmalta, Maija Haimi, Marja-Liisa Someroja, Tommi Kosunen, Jan Bade, Riitta Michelson, Peter Grönholm, Kimmo 
Pentikäinen. Kuvasta puuttuvat hallituksen jäsenet Teemu Tokola ja Roope Takala. 

Työryhmät vuonna 2008:  

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

 
Koulutustyöryhmä  

• Teemu Tokola, puheenjohtaja 
• Marja-Liisa Someroja 
• Seppo Lauhio  
• Terhi Rantanen  
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Tiedotustyöryhmä  
• Riitta Michelson, puheenjohtaja  
• Roope Takala  

 
Taloustyöryhmä  

• Marja-Liisa Someroja 
• Jan Bade  
• Peter Grönholm  
• Tomi Sarpola  
• Maija Haimi  

 
Sääntö- ja tuomarityöryhmä  

• Maija Haimi, puheenjohtaja 
• Peter Grönholm 
• Mika Roman 
• Ari Launne  
• Teemu Tokola  
• Leila Suvantola  

 
Veteraanityöryhmä  

• Ilkka Seppänen, puheenjohtaja  
• Peter Grönholm  
• Maija Haimi 
• Ari Rautanen  

 
KV kilpailu työryhmä  

• Roope Takala, puheenjohtaja  
 
Palkitsemistyöryhmä  

• Jan Bade puheenjohtaja  
 
Historiikkityöryhmä  

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

 
Antidopingvastaava  

• Sami Miettinen  
 
Aselajivastaavat  
 
Kalpa:  

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

Floretti:  
• Dana Pillsbury  

Säilä:  
• Mika Roman  

Minijuniorit:  
• Niku Kivekäs  
• Mats Wikström  
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Kanslia 
Varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja muodostavat kanslian, joka kokoontui säännöllisesti ja teki 
tarvittavat toimivaltuuksien rajoissa olevat päätökset liiton toimintaan liittyen silloin, kun hallitus ei 
olut kokoontuneena. 
 

Toimihenkilöstö, tilintarkastajat ja kirjanpito 

Toimihenkilöstö:  
Liiton toiminnanjohtajana on toiminut 22.10.2008 asti Peter Grönholm oman toimensa ohella. 
Uuden toiminnanjohtajan Lena Tallroth-Kock´in kanssa solmittiin työsopimus 22.9.2008. SLU-
lajipalvelutoimiston Eva-Liisa Aunio on toiminut liiton toimistonhoitajana erillisellä 
palvelusopimuksella.  

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

Kirjanpito:  
Liiton kassaa ja kirjanpitoa on hoidettu SLU:n toimesta.  
 
 
Toimitilat 
 
Suomen Miekkailuliiton toiminta on usean vuoden ajan jakaantunut kahteen toimipisteeseen. 
Aktiivisen kenttätoiminnan keskus on sijainnut Kisahallin toimintakeskuksessa ja liiton hallinnollinen 
toiminta on keskittynyt SLU:n lajipalvelutoimistoon. 
Kesällä 2008 Kisahallin määräaikainen sopimus loppui ja sitä ei voitu uusia, koska liikuntavirasto 
toivoi tilat omaan käyttöönsä. Syksyn 2008 aikana liiton omaisuus siirrettiin varastotilaan 
osoitteeseen Käenkuja 6, Helsinki. 
 
 
 
KOKOUKSET, EDUSTUKSET, HUOMIONOSOITUKSET 

Kokoukset 
Liittokokouksia pidettiin kaksi: kevätkokous 29.3.2008 ja syyskokous 28.11.2008. Hallitus kokoontui 
10 kertaa ja työryhmät tehtäviensä mukaan.  
 
Historiikin kirjoittajaksi on lupautunut Dick Lundell, joka on aloittanut teoksen kirjoittamisen 
yhteistyössä historiikkityöryhmän kanssa. 

Muut seminaarit ja kokoukset 
• 28.-30.3.2008 Tuomariseminaari, Helsinki 
• 20.04.2008 Euroopan Miekkailu-Unionin ja Suomen Miekkailuliiton kokous, Helsinki 
• 05.04.2008 Viron Miekkailuliiton ja Suomen Miekkailuliiton kokous, Tallina, Viro 

Kansalliset ja kansainväliset edustukset 

Pentikäinen, Kimmo 
• Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan jäsen 
• Euroopan Miekkailu-Unionin sääntötyöryhmän jäsen 
• Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin johtokunnan varajäsen 
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Someroja, Marja-Liisa 
• Kansainvälisen Miekkailuliiton kurinpitokomission jäsen 
• SLU:n viestintävaliokunnan jäsen 
• Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan varajäsen 
• Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin koulutustyöryhmän jäsen 
• Euroopan veteraanien liiton EVFC varapuheenjohtaja 

 
Grönholm, Peter 

• Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin sääntötyöryhmän jäsen 
 
Takala Roope 

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

 
 

SML:n osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin 
 

• 06.12.2008 Kansainvälisen Miekkailuliiton kongressi, Pariisi, Ranska, Kimmo Pentikäinen, 
Marja-Liisa Someroja 

• 22.11.2008 Suomen Liikunnan ja Urheilun yleiskokous, Helsinki, Kimmo Pentikäinen 
• 19.11.2008 Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan kokous, Helsinki, Kimmo Pentikäinen 
• 29.10.2008 Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan varsinainen kokous, Helsinki, Kimmo 

Pentikäinen 
• 27.09.2008 Euroopan Miekkailu-Unionin puheenjohtajakokous, Moskova, Venäjä, Kimmo 

Pentikäinen 
• 13.-15.6.2008 Promoting Equality in Sport - Towards Sydney 2010, seminaari, Mikkeli, 

Roope Takala 
• 13.06.2008 Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin kokous, Reykjavik, Islanti, Kimmo Pentikäinen 
• 08.05.2008 Suomen Liikunnan ja Urheilun yleiskokous, Helsinki, Kimmo Pentikäinen 
• 08.05.2008 Euroopan Veteraanien Miekkailu-Unionin yleiskokous, Ciudad Real, Espanja, 

Ilkka Seppänen 
• 16.04.2008 Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan kevätkokous, Helsinki, Kimmo 

Pentikäinen 
• 05.04.2008 Kansainvälisen Miekkailuliiton yleiskokous, Acireale, Italia, Kimmo Pentikäinen 

 
Huomionosoitukset 

Liiton kevätkokouksen yhteydessä suoritettiin seuraava huomionosoitus: Katterin Miekka 
luovutettiin Sääntö- ja tuomarityöryhmälle, Ari Launne vastaanotti miekan.  

Liiton syyskokouksen yhteydessä julistettiin vuoden 2008 parhaat: 

• Vuoden miekkailija Teemu Seeve 
• Vuoden valmentaja Tero Hakkarainen 
• Vuoden juniorimiekkailija, pojat, Alexander Lahtinen 
• Vuoden juniorimiekkailija, tytöt, Catharina Kock 
• Vuoden veteraanimiekkailija Marja-Liisa Someroja 

 
Seevelle sai vuodeksi haltuunsa ikuisesti kiertävän rapier-miekan ja muut palkitut tunnustukseksi 
liiton plaketin. 
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Lisäksi liitto järjesti yhteistyössä seurojen kanssa mitalikahvit ja onnittelutilaisuudet seuraavasti: 

• 07.10.2008 Marja-Liisa Somerojan veteraanien maailmanmestaruus  
• 01.10.2008 Junioreiden saavutukset Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa  
• 10.03.2008 Teemu Seeven alle 17v Euroopan mestaruus  

 

Liitto kunnioitti huomionosoituksella seuraavia merkkipäiviä: 

• 70-vuotta Arto Norovirta 29.11.2008 
• 50-vuotta Peter Grönholm 14.09.2008  
• 50-vuotta Kimmo Puranen  09.10.2008 

 
• Ylioppilasmiekkailijat 60v 24.5.2008 
• Turun Miekkailijat 70v ja Kupittaa Tournament 30v 18.10.2008 

 

SUOMEN MIEKKAILULIITON JÄSENSEURAT 2008 

Miekkailuliiton jäsenseurat 31.12.2008: 

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

 
Yhteensä 20 jäsenseuraa. 
 
Suomen Miekkailuliitto Finlands Fäktförbund ry on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU), 
Kansainvälisen Miekkailuliiton (FIE), Euroopan Miekkailu-unionin, Euroopan 
Veteraanimiekkailukomitean ja Pohjoismaisen Miekkailu-unionin jäsen sekä kuuluu Suomen 
Olympiakomiteaan. 
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STRATEGIA 

Strategia hyväksyttiin yksimielisesti liiton syyskokouksessa 2006.  

Strategian yhteenveto 

Liiton pitkän aikavälin strategian tarkoitus on kehittää miekkailua Suomessa. 

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

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

Nuorisotoiminta: 

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

Harrastajatoiminta: 

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

Huippu-urheilutoiminta: 

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

 

ETUTYÖ 

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

Miekkailun toimintaedellytykset 

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

Vuoden 2008 kansallisen etutyön tärkeimpänä saavutuksena voidaan pitää SLU:n toiminnan 
kehittämistä siten että se tukee yhä paremmin pienten lajiliittojen toiminnan kehittämistä. Liitto 
valmisteli keväällä 2008 yhdessä SLU:n kanssa uutta toimintamallia, jonka mukaisesti SLU:lla olisi 
mahdollisuus tarjota asiantuntijapalveluita pienten liittojen toiminnan kehittämisen suunnitteluun. 
Yhteisen tavoitteen mukaisesti uusi SLU:n toimintamalli käynnistyi onnistuneesti syksyllä 2008 
siten että Miekkailuliiton seuratyön kehittämisestä tuli uuden toimintamallin pilottiprojekti. 
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Seurojen harjoitustilojen kehittäminen määriteltiin myös keskeiseksi, jotta yhä useammalla on 
mahdollisuus harrastaa miekkailua. Vuoden 2008 kartoitettiin mm. pääkaupunkiseudun tarjolla 
olevia tiloja yhteistyössä seurojen kanssa. Samalla kuitenkin todettiin, että tilojen saatavuuden 
kannalta keskeistä on vaikuttaminen kunnalliseen päätöksentekoon, jotta sisäurheilun merkitys 
kuntalaisten hyvinvoinnin merkittävänä osatekijänä arvostetaan nykyistä tärkeämmin. 

Syksyllä 2008 liitto toimi aktiivisesti jotta SLU:n hallituksessa olisi asiantuntemusta myös 
tulevaisuudessa pienten lajiliittojen toiminnasta. Tältä osin tavoitteet eivät toteutuneet. SLU:n 
hallituksessa ei ole tällä hetkellä tarvittavaa kokemusta pienten lajiliittojen toiminnasta. SLU:n 
vuoden 2009 toimintaan liitto kuitenkin vaikutti varmistamalla että SLU edistää laadukasta 
hankintojen tekemistä kilpailuttamalla merkittävimmät hankinnat. 

Liitto pyrki aktiivisesti myös parantamaan tulorahoitustaan ja haki valtion tuen osuuden lisäämistä, 
jotta liitolla olisi mahdollisuus täysipäiväiseen toimihenkilöön. Toistaiseksi tämä tavoite ei 
toteutunut. 

Suomalainen huippumiekkailu 

Kansainvälisen etutyön tavoitteena oli kevään aikana varmistaa korkeatasoisten kilpailujen 
järjestäminen pohjoismaissa ja Suomessa. Tältä osin emme onnistuneet tavoitteissamme. 
Suomelle ei myönnetty maailmancupin arvoa Kupittaan kisoille. Osaltaan tämä johtui 
kansainvälisen liiton tavoitteesta vähentää merkittävästi maailmacupin kisojen määrää. Tällöin 
meidän on arvioitava järjestelyn toteutusta, jonka mukaisesti pohjoismaiset maailmancupin kisat 
järjestetään vuorovuosittain eri pohjoismaissa. Liitto pyrki edesauttamaan, jotta Tanskassa 
järjestettäisiin vuoden 2009 maailmanmestaruuskisat. Tavoite oli kuitenkin liian haasteellinen ja 
lopulta Tanska joutui luopumaan kilpailusta, koska he eivät kyenneet hankkimaan 
etukäteisrahoitusta kansainvälisen liiton vaatiman 1,5 milj. euron arvoisesti. 

Liitto neuvotteli Euroopan Miekkailu-Unionin kanssa tiivisti kevään 2008 aikana euroopalaisen 
miekkailun kehittämisen periaatteista. Osana tätä toimintaa liitto sai Euroopan Miekkailu-Unionilta 
tukea varustehankinnoille arvoltaan noin 10.000 euroa. 

Pohjoismaista valmennusyhteistyötä valmisteltiin kevään 2008 aikana laajasti, tavoitteena että 
floretin valmentamisen kehittämisestä vastaisi Tanska, säilän kehittämisestä Islanti ja kalvan osalta 
tulevaisuudessa Viro. Kansainvälisen miekkailuliiton yleiskokouksen aikana allekirjoitettiinkin jo 
aiesopimus tähän liittyen. Kevään aikana asiaa valmisteltiin useissa kokouksissa Suomessa ja 
Virossa, mutta lopulta neuvottelut päättyivät tuloksettomina Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin 
kokouksessa, kesäkuussa 2008. Pohjoismaat eivät päässeet yksimielisyyteen kehitysprojektien 
hallinnoimisesta. 

Pohjoismaiden Miekkailu-Unionin kokouksessa päätettiin että Suomi järjestää ensimmäistä kertaa 
floretin pohjoismaiden mestaruuskilpailut vuonna 2011. Järjestäväksi seuraksi on lupautunut Oulun 
Miekkailijat. 

Vuoden 2011 kalvan nuorten mestaruuskilpailujen ja kongressin 2011 järjestäväksi maaksi valittiin 
Latvia, kuitenkin sillä varauksella että jos Latvia katsoo että se ei ole valmis järjestelyyn, järjestä 
Suomi kyseisenä vuonna myös kalvan nuorten mestaruuskilpailut sekä kongressin. 

Euroopan Miekkailu-Unionin yleiskokous Kievissä 4.7.2008 hyväksyi yhteisön uudet säännöt, joita 
on valmisteltu kaksi vuotta ja jossa liitto oli ollut hyvin aktiivisesti mukana.  

Syksyllä 2008 valmistauduttiin tuleviin kansainvälisen miekkailuliiton vaaleihin, jossa valittiin 
edustajat toimielimiin seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Euroopan liitot kokoontuivat Moskovaan 
syyskuussa, jossa päätettiin yhteisestä vaaliliitosta. Vaalit olivat jännittävät etenkin puheenjohtajan 
valinnan osalta, jonka kumpaankin osapuoleen Suomen Miekkailuliitto oli luonut jo etukäteen 
erittäin hyvät ja luottamukselliset suhteet. Vaalit olivat kokonaisuudessaan menestyksekkäät 
Suomelle, joka saavutti vaaleissa kaksi paikkaa valiokunnissa ja pohjoismaat yhteensä kuusi 
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valiokuntapaikkaa. Tulos on merkittävä etenkin kun huomioi että neljä vuotta aikaisemmin 
pohjoismailla oli yhteensä vain yksi edustaja valiokunnissa ja Suomella ei ollut siihen mennessä 
koskaan ollut yhtään edustajaa. 

Lisäksi on huomioitava että tällä hetkellä liitolla on erittäin hyvät ja luottamukselliset suhteet 
suurimpaan osaan kansainvälisen liiton hallituksen jäseniä ja puheenjohtajan lisäksi erittäin 
luottamukselliset ja hyvät suhteet kansainvälisen miekkailuliiton uuteen pääsihteerin. 

Vuoden 2008 toteutetut toimenpiteet varmistavat että liitto voi toimia seuraavan neljän vuoden 
aikana pitkäjänteisesti jotta suomalaisilla huippumiekkailijoilla on mahdollisimman hyvät 
kilpailumahdollisuudet, miekkailu on kansainvälisesti vetovoimainen, mediaa kiinnostava 
hyvämaineinen urheilulaji ja olympiavalintakriteerit kohtelevat mahdollisimman tasapuolisesti 
kaikkia eri maita joissa harjoitetaan korkeatasoista miekkailua. 

 

VALMENNUS- JA KILPAILUTOIMINTA 

Yleistä  

Vuonna 2008 Suomessa järjestettiin kolme erillistä kansainvälistä kilpailutapahtumaa. Liitto järjesti 
junioreiden (tyttöjen ja poikien) maailmancupin "Young Lions" osakilpailun marraskuussa 
Helsingissä. Lisäksi Suomessa järjestettiin kahdessa eri tapahtumassa neljä maailmancupin 
satelliittiosakilpailua: Helsingissä Coupe du Nord -naisten ja miesten säilä Ylioppilasmiekkailijoiden 
avustuksella sekä Turussa Kupittaa Tournament - naisten ja miesten kalpa Turun Miekkailijoiden 
avustuksella. Nämä kilpailut ovat naisten säilää lukuun ottamatta myös seuraavan vuoden 
ohjelmassa. 

Kilpailijalisenssejä lunastettiin yhteensä 399 kappaletta (kilpailukausi 2007-2008). 
Toimintakertomuksen liitteenä 1 on vuoden 2008 kunkin aselajin ja ikäsarjan SM-, PM-, EM- ja MM 
-kilpailutuloksia ja liitteenä 2 on vuoden 2008 lopun kansallinen ranking-tilanne. 

Kalpa  

Seniorit: 

Koska Olympialaisiin ei saatu edustusta, oli vuoden pääkilpailuna EM-kilpailut Kiovassa 
heinäkuussa. 

Kalvan MC-pisteille ylsi vuoden aikana seitsemän naista ja neljä miestä. 

Dennis Bade on saanut Olympiakomitean nuorten huippu-urheilutukea sekä Opetusministeriön 
valmennus- ja harjoitteluapurahaa. 

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 17 junioria. 
Arvokisatuloksista parhaana voidaan pitää Teemu Seeven historiallista Euroopan mestaruutta alle 
17-vuotiaiden sarjassa. Muissa kansainvälisissä kilpailuissa menestyttiin laajalla rintamalla. 

Minijuniorit: 

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

Asinsaaressa pidettiin jälleen minijunioreille kohdistettu viikon pituinen kesäleiri. 

Säilä  

Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa Islannissa ilahduttava lupaus tulevaisuudesta suomalaiselle 
säilälle oli Leo Rantasen mestaruus alle 13-vuotiaiden sarjassa. Mika Roman oli toinen ja Olli 
Mahlamäki kolmas miesten henkilökohtaisessa kilpailussa. Henrik Salonen sai pronssia junioreiden 
alle 20-v sarjassa. Lisäksi Suomen joukkue Roman, Mahlamäki, Salonen ja Pentikäinen vei 
joukkuemestaruuden. 

Suomalaiset osallistuivat aktiivisesti satelliitti-tason MC kilpailuihin ja Olli Mahlamäki sekä Mika 
Roman saavuttivat kumpikin kauden aikana finaalipaikkoja. 

Säilämiekkailua harrastettiin yhä laajemmin koko maassa. Helsingin lisäksi Oulusta, Turusta, 
Lappeenrannasta ja Kuopiosta osallistuttiin kansallisen tason kilpailuihin. 

 
Floretti  

Kilpailukalenterin mukaisesti harjoittelu- ja kilpailukaudella järjestettiin sekä miehille että naisille 
florettikilpailu kerran kuukaudessa. 

Florettiharrastajien määrä on jatkanut edelleen kasvuaan. Sekä miesten että naisten rankinglistoilla 
on useita kymmeniä florettimiekkailijoita. Myös junioreissa on kilpailutoiminta saatu herätettyä 
monien vuosien hiljaiselon jälkeen ja jopa kansainvälistä kilpailukokemusta on hankittu. 

 
Veteraanit  

Veteraanimiekkailun tapahtumat painottuivat kotimaassa SM-kisoihin. Miesten ja naisten kalvan 
henkilökohtaiset kisat pidettiin Savonlinnassa, missä miehet ottelivat myös joukkuemestaruudesta. 
Turun Miekkailijat juhlistivat 70-vuotispäiväänsä järjestämällä veteraanien mestaruuskisat sekä 
floretilla että säilällä. Turussa pidettiin sekä henkilökohtaiset että joukkuekisat, mutta osanottajia 
kertyi vain miesten lajeihin. Muista kotimaassa järjestetyistä veteraanikilpailuista merkittävin oli 
Kupittaa Tournamentin yhteydessä pidetty veteraanien kansainvälinen kalpakilpailu. 

Kansainvälisten veteraanikisojen kirkkain suomalainen tähti oli jälleen Marja-Liisa Someroja. Hän 
voitti Limogesissa Ranskassa sekä naisten floretin että kalvan maailmanmestaruuden 
ikäryhmässään + 60 vuotta. Irma Lindeman sijoittui kalvalla samassa sarjassa hienosti 
kuudenneksi. Suomalaisten veteraanimiekkailijoiden osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin 
painottui Espanjan Ciudad Realissa pidettyihin joukkueiden EM-kisoihin, mistä joukkueemme toi 
naisten kalvassa pronssia. Miesten sarjoissa Suomen joukkue sijoittui kalvassa seitsemänneksi ja 
floretissa kymmenenneksi. 

Veteraanien Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa Tallinnassa Ismo Hokkanen saavutti miesten 
kalvassa hopea- ja Lena Tallroth-Kock naisten kalvassa pronssimitalin. 

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

 



_______________________________________________________________________________________ 

SML Vuosikertomus 2008  13 (15) 

 

KOULUTUSTOIMINTA  

Vuoden 2008 aikana Suomen Miekkailuliiton koulutustyöryhmä on SLU:n VOK-hankkeen piirissä 
toteuttanut suunnitelman liiton valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmän toteuttamiseksi, ja 
aloittanut pääosin ensimmäisen tason kurssit. Tämän ohella ensimmäisen tason 
ohjaajakoulutusmateriaalia on kehitetty ja täydennetty sitä lapsille suunnatun materiaalin osalta. 
Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan liikuntabiologian 
laitoksen kanssa on myös kehitetty ohjaajille suunnattua materiaalia miekkailun fyysisestä 
harjoittelusta. 

Ensimmäisen tason kursseista Miekkailuohjaus I, alkeiskurssin ohjaaminen, järjestettiin 2 kertaa 
samoin Miekkailuohjaus II: pariharjoittelukurssi järjestettiin 2 kertaa. 

Koulutustyöryhmän puheenjohtajana on ollut Teemu Tokola ja jäseninä Marja-Liisa Someroja, 
Seppo Lauhio ja Terhi Rantanen. Työryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.  Lasten 
kurssimateriaalin kehittämiseen 

osallistuivat lisäksi ulkopuolisina jäseninä Meri-Maaria Eloranta ja Niku Kivekäs.  Terhi Rantanen ja 

Marja-Liisa Someroja olivat myös lasten materiaalin kehittämisen työryhmässä, joka kokoontui 3 
kertaa. 

 

SÄÄNTÖ- JA TUOMARITOIMINTA 

Suomen Miekkailuliiton kannalta sääntö- ja tuomarityöryhmän toiminnassa on kyse miekkailijoille ja 
katsojille suuntautuvasta palvelusta. Toiminnan arvostusta kohotettiin ottamalla käyttöön 
tuomariaktiivisuuden seuranta, jota oli kokeiltu vuonna 2007. 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 2008 
lopulla luokiteltujen tuomareiden määrät olivat seuraavat:  

   Floretti  Kalpa  Säilä 
 FIE  0 7(+3)  3 
 Pohjoismainen  5  15 1                 
 Kansallinen  10 16 4 
 Seura   88  192 60 
 Yhteensä  103 230 68 
 
Seuroihin nimetyt tuomarivastaavat toimivat yhdyssiteenä liiton sääntö- ja tuomarityöryhmän ja 
seuransa tuomareiden välillä. Yhteistyön tulos näkyi kilpailujen parantuneena tasona, sillä 
syyskaudella kilpailuissa tuomitsivat pääasiassa ulkopuoliset tuomarit.  

Liitto kutsui ja kustansi tuomareita kalvan SM-kilpailuihin.  

Suomalaiset tuomarit tuomitsivat seuraavissa kansainvälisissä arvokilpailuissa: Kadettien EM-
kilpailuissa, Veteraanien EM-kilpailuissa, Senioreiden EM-kilpailuissa sekä Junioreiden EM-
kilpailuissa.  

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

Tuomarikoulutusjärjestelmän uudistus toteutettiin vuonna 2007. Vanhan järjestelmän mukaisten 
tuomarikokeiden järjestämisestä luovuttiin, ja uusi, tuomareita aktiivisuuteen kannustava 
tuomariseminaarijärjestelmä otettiin käyttöön.  

Vuoden 2008 seminaari järjestettiin keväällä Helsingissä Erkki Kerttula Memorial -kilpailuiden 
yhteydessä. Osallistujia seminaarissa oli yhteensä 27.  

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

Säännöt 

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

Verkkosivuilla käytiin myös keskustelua säännöistä ja niiden soveltamisesta.  

Lontoo 12-projekti 

Sääntö- ja tuomarityöryhmä käynnisti vuoden 2007 lopulla projektin, jonka tarkoituksena on saada 
koulutettua vähintään kuusi uutta FIE-pätevää tuomaria vuoteen 2012 mennessä. Projektiin 
ilmoittautui 20 henkilöä, joista osalla on jo FIE-pätevyys yhdellä aseella. Projektiryhmä piti yhden 
kokouksen ja sille on oma sähköpostituslista. Viisi projektiryhmäläistä ilmoitettiin FIE:n 
kandidaattilistalle vuonna 2008. 

 

ANTIDOPING TOIMINTA 

Antidopingohjelman toteuttamisesta vastasivat antidopingvastaavan lisäksi seurojen valmentajat ja 
liiton valmennustyöryhmä.  

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

Suomessa miekkailijoille suoritettiin yhteensä 11 dopingtestiä - kalvan sen SM (2), Coupe de Nord 
(1), Young Lions jun MC (6) ja Kupittaa Tournament (2). Harjoituskaudella ei suoritettu testejä vaan 
kaikki testit suoritettiin kilpailutesteinä. Kaikkien suomalaisten miekkailijoiden testien tulos oli 
negatiivinen. 

 

TIEDOTUSTOIMINTA 

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

Vuoden aikana Miekkailuliitto lähetti tiedotusvälineille 18 tiedotetta. Näissä kerrottiin lähinnä 
tuloksia kansainvälisistä kilpailuista. Sisäisiä eli liiton jäsenille suunnattuja tiedotteita julkaistiin n. 
65 kappaletta. Sisäisesti tiedotettiin säännöllisesti mm. hallituksen kokouksista. Antidoping-
tiedotteita julkaistiin 7 kappale. 
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PYÖRÄTUOLIMIEKKAILU 

Pyörätuolimiekkailua harrastettiin Lappeenrannassa, missä Saimaan Säilät piti lajin säännölliset 
harjoitukset kerran viikossa. Oppia pyörätuolimiekkailusta ja siihen liittyvästä toiminnasta haettiin 
Puolasta. Ilkka Seppänen, Ilari Saarinen ja Risto Kaski kävivät perehtymässä lajiin Varsovassa 
puolalaisten pyörätuolimiekkailijoiden leirillä, kun nämä valmistautuivat Pekingin paralympialaisiin. 

Hankittujen tietojen avulla Lappeenrannassa valmistettiin pyörätuolien kiinnityskehikoiden 
kotimainen prototyyppi. Loppuvuonna Saimaan Säilät järjesti pienimuotoisen 
pyörätuolimiekkailukilpailun. Tämä naisten ja miesten yhteinen kalpakisa oli lajin ensimmäinen 
kilpailutapahtuma Suomessa. 

 

TALOUSTOIMINTA 

Suomen Miekkailuliiton toiminnan rahoitus on perustunut sijoitustoiminnan tuottoon sekä valtion 
tukeen. Valtio avusti liiton toimintaa 40.000 euron toiminta-avustuksella ja sai myös 
Opetusministeriön ja Olympiakomitean myöntämää valtionapua yhteensä 8.500 euroa. 
Sijoitustoiminnan tuottoja ei syntynyt toimintavuonna lainkaan. Kulujen osalta liiton 
toimintasuunnitelmasta poikkeavia yllätyksiä ei tullut.  

Suomen Miekkailuliitolla on sijoitusomaisuutta.  Omaisuuden hoidosta on vastannut kaksi 
varainhoito-yhtiötä eQ Pankki Oy ja Elina Pankkiiriliike Oy.  Päättynyt sijoitusvuosi jää 
historiankirjoihin isojen markkinamyllerrysten ja huomattavan kurssien laskun vuotena.  

Maailman rahamarkkinoiden yleisen trendin mukaisesti Suomen Miekkailuliiton sijoitusomaisuuden 
markkina-arvo laski tilikauden aikana merkittävästi.  Sijoitustoiminnasta syntyi tilikaudella kuluja ja 
tappioita yhteensä noin 23.000 €.  

Tilikaudelta syntyi tappiota yhteensä 52.747,68 €. Taseen loppusumma oli 424.966,09 €, kun se 
vuotta aikaisemmin oli 470.043,94 €. 

 

  

 


