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SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITON KEVÄTLIITTOKOKOUSKUTSU 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen kevätliittokokous pidetään perjantaina 27.3.2015 klo 
18.30 alkaen Töölön Kisahallin kokoushuoneessa (B-halli, 2 krs.. koripallokentän yläpuolella), osoitteessa 
Paavo Nurmen kuja 1, 00250 Helsinki. 
 
Käsiteltävät asiat:  
Avaussanat, puheenjohtaja Kalle Laine 

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi valtakirjojen 
tarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina; 
 

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
 

3) tarkastetaan valtakirjat ja todetaan äänimäärät; 
 

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys; 
 

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto; 
 

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;  
 

7) Muut asiat: 
7.1. Päätetään sääntömuutoksesta liittyen seurojen äänimääriin liittokokouksissa  
7.2. Päätetään uuden TryOut -kertakilpailulisenssin liitto-osuus lisenssikaudella 1.9.2015 - 31.8.2016  
7.3. Kuullaan seurojen mielipide SM-kilpailun osallistumisoikeuden laajentamisesta myös pysyvästi 
Suomessa asuville muiden maiden kansalaisille  
 

8) kokouksen päätös 
 

Katterin Miekan luovutus 
Päätössanat, puheenjohtaja Kalle Laine 

 

Tervetuloa! 
 
Helsingissä 13.3.2015 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen puolesta 

 
Lena Tallroth-Kock, toiminnanjohtaja 

 
Liitteet:     Jakelu: 
1. Valtakirjalomake   - Jäsenseurat  
2. Äänimäärät   - Liiton hallituksen jäsenet 
3. Vuoden 2014 tilinpäätös  - Liiton kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet  
4. Vuoden 2014 vuosikertomus liitteineen - Tilintarkastaja Juha Nenonen 
5. Sääntömuutos   - Tiedoksi: Arto Norovirta 
6. TryOut – kertakilpailulisenssin liitto-osuus 
7. SM-osallistumisoikeus       
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LIITE 1 
        
        
 
  
  

VALTAKIRJA 
 

 
 
 
 
 

Seuran nimi 
 
 
 
 

Seura valtuuttaa seuraavat henkilön/henkilöt edustamaan seuraa  
 
  
 
 

Seuran äänioikeutta käyttää 
 
 
 
Valtakirjan haltija on valtuutettu edustamaan seuraamme ja käyttämään seuramme puhe- ja äänioikeutta 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliito ry:n kevätliittokokouksessa perjantaina 27.3.2015 
 
 
Yhdistyksen virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset 
 
 
 
 
_________________________________  _____________________________________ 
Allekirjoitus    Allekirjoitus 
 
 
 
_________________________________  ______________________________________
  
nimenselvennys   nimenselvennys 
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LIITE 2 
 
 

ÄÄNIMÄÄRÄT 
 

Seurojen kevätkokousäänet määräytyvät kauden 1.9.2013-31.8.2014 maksettujen kilpailulisenssien 
perusteella:  

  Kilpailulisenssit  Liittokokous  

 SEURA yhteensä  äänet  

1 Helsingin Miekkailijat 72 8 

2 Espoon Miekkailijat 51 6 

3 Oulun Miekkailuseura 43 5 

4 Turun Miekkailijat 37 4 

5 Kalpaveljet 29 3 

6 Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat 20 3 

7 Porvoon Miekkailijat  19 2 

8 Habda 18 2 

9 Ylioppilasmiekkailijat 17 2 

10 Tapanilan Erä/Miekkailujaosto 13 2 

11 Rovaniemen Miekkailijat 12 2 

12 Saimaan Säilät 11 2 

13 Uudenmaankadun Ritarit 33 10 2 

14 Kuopion Miekkailijat 9 1 

15 Allez Keski-Suomi 8 1 

16 Miekka-Miehet 8 1 

17 Hyvinkään Nykyaikaiset 5-ottelijat 5 1 

18 Karjalan Kalpa 4 1 

19 Mikkelin Miekkailijat 4 1 

20 Säiläklubi ry 3 1 

21 Länsi-Pohjan Miekkailijat 1 1 

22 Kymen Miekkailijat 0 1 

23 Hämeenlinnan seudun Miekkailijat 0 1 

24 Pyhän Olavin Miekkailijat 0 1 

25 Vaasan Miekkailijat 0 1 

26 Kyrkslätt IF 0 1 

 Yhteensä 394 56 
 

 
 
 
Yhdistyssäännöt y.31 § 
Liiton kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni sekä tämän lisäksi lisä-ääni jokaista 
lunastettua kymmentä kilpailulisenssiä kohden. Lisä-äänet lasketaan edellisen kokonaisen lisenssikauden päättyessä 
maksettujen lisenssien perusteella.  
 
Jäsenen koko äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksikin henkilö. Jäsenellä on oikeus valtuuttaa useampia edustajia 
kokoukseen, kuitenkin enintään ääniä vastaava määrä. Sama henkilö voi liiton kokouksessa edustaa ainoastaan yhtä 
jäsentä.  
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LIITE 5 
 
HALLITUKSEN ESITYS SÄÄNTÖMUUTOKSESTA LIITTYEN SEUROJEN ÄÄNIMÄÄRIIN 
LIITTOKOKOUKSISSA 
 
Liiton hallitus esittää, että yhdistyssääntöjen kohta y.31 muutetaan seuraavaan muotoon: 
 
Liiton kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni sekä tämän lisäksi lisä-ääni  
jokaista lunastettua kymmentä kilpailulisenssiä kohden. Lisä-äänet lasketaan edellisen kokonaisen  
lisenssikauden päättyessä maksettujen koko kauden lisenssien perusteella. Jäsenen koko äänivaltaa voi  
valtakirjalla käyttää yksikin henkilö. Jäsenellä on oikeus valtuuttaa useampia edustajia kokoukseen,  
kuitenkin enintään ääniä vastaava määrä. Sama henkilö voi liiton kokouksessa edustaa ainoastaan yhtä  
jäsentä. 

 
Taustaa sääntömuutokselle: 

  
Lisenssiuudistuksen lähtökohtana on liiton strategiapäivitys, jossa myös harrastajat nostetaan liiton toiminnan 
keskiöön (kohta 3. alla). Syksyn 2014 strategiatyön tulokset tiivistyvät viiteen päälinjaukseen: 

1. Tärkein kilpailutekijämme on laatu. 
o Kilpailemme laadulla, voitamme lajikulttuurilla. 
o Tavoittelemme harrastajamäärän merkittävää kasvua laadun ja lajikulttuurin kautta, ei niiden 

kustannuksella. 
2. Huippu-urheilun kehitystyö jatkuu nykyisten toimintatapavalintojen pohjalta 

o Huippu-urheiluun tehtävillä panostuksilla kehitetään koko lajia 
o Kehittämisen pääinstrumentti on maajoukkueryhmätoiminta 
o Kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, keskeisenä kilpailutekijänä on maajoukkue- ja koko 

valmennustoiminnan laatu. 
3. Kunto- ja harrasteliikunta tuodaan toiminnan ytimeen huippu-urheilun rinnalle  

o Kunto- ja harrasteliikunnan kehittäminen tapahtuu seurojen kautta. 
o Harrastajamääriä kasvatetaan kehittämällä toiminnan laatuun perustuvaa kykyä kilpailla harrastajista.  
o Kehittämisen pääinstrumentti on käytännöllinen ja konkreettinen seurakehitystyö (“mennään iholle”), 

jota liitto tekee yhdessä seurojen kanssa.  
o Kunto- ja harrasteliikunnalle annetaan selkeästi kuuluva ääni myös liiton hallinnossa; liiton kokoukselle 

ehdotetaan lisenssijärjestelmän päivitystä ja sääntömuutosta, jossa seuran äänimäärä liiton kokouksessa 
ei perustu pelkästään kilpailulisenssien määrään. 

4. Näkyvyyden ja sponsoroinnin kehittämisen toimintakonsepti uudistetaan 
o Yhdistyneen liiton strategisessa kehittämistyössä ensimmäisen vaiheen prioriteetti oli toimivan ja 

uskottavan valmennusjärjestelmän luominen. Vakiinnutettavissa olevan toimintamallin luominen kesti 
kolmisen vuotta.  

o Seurakehitystyöhön perustuva kunto- ja harrasteliikunnan kehittäminen saavuttanee vakiinnutettavissa 
olevan toimintamallin ja tason 1-2 vuoden sisällä, jonka jälkeen näkyvyys ja sponsorointi vuorostaan 
nousevat strategisen kehittämisen prioriteetiksi. 

o Edessä oleva 12-24 kk jakso käytetään tavoittelemisenarvoisen toimintakonseptin luomiseen ja 
kokeilemiseen. 

5. Toimimme aktiivisena osapuolena kehittyvän suomalaisen urheiluyhteisön puolesta 
o Suomalaisen liikunnan ja urheilun kenttä on murroksessa, jossa keskeinen tavoite on “Maailman 

liikkuvin kansa”, ja yksi keskeisimmistä keinoista “yhteistyö”. 
o Toimimme Suomen urheiluyhteisön yhteisten tavoitteiden puolesta.  
o Tahdomme resurssiemme puitteissa olla murroksessa aktiivinen toimija ja yhteistyön osapuoli. 
o Keskeisenä asiaan liittyvänä käytännön hankkeena 2014-15 on kamppailulajien yhteinen selvitys lajien 

käytännön yhteistyön kehittämisen lähiajan tavoitteista, keinoista ja askelista.  
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LIITE 6 

HALLITUKSEN ESITYS UUDEN TRYOUT -KERTAKILPAILULISENSSIN LISENSSIOSUUDEN 
SUURUUDESTA  

Lisenssikaudella 1.9.2015 - 31.8.2016 TryOut – kertakilpailulisenssi maksaa: 

Aikuiset   30 euroa +vakuutus lajin mukaan  
B-lisenssi (nuoret 14-17v) 20 euroa + vakuutus lajin mukaan 
C-lisenssi (lapset alle 13v) 10 euroa + vakuutus lajin mukaan 

Taustaa: 
Kertalisenssi on tarkoitettu niille jotka esim. kauden lopussa haluavat kokeilla kilpailemista. Hinnoittelun 
lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että kaksi kertalisenssiä (sis. vakuutus) on edullisempi vaihtoehto kuin koko 
vuoden lisenssi. TryOut –kertakilpailulisenssi on voimassa 7 vrk toivotusta päivästä. Vakuutus kattaa vain 
kilpailutoiminnan, ei harjoituksia. Kertalisenssiä ei voi korottaa vuosilisenssiksi. Kertalisenssejä ei lasketa 
mukaan seurojen äänimääriin. 

 

 

LIITE 7 

Valmisteluvaiheessa oleva esitys muutokseksi miekkailun kilpailumääräyksiin kohtaan k.43 (Suomen 
mestaruuskilpailun osallistumisoikeus). Hallitus haluaa kuulla seurojen mielipiteen SM-kilpailun 
osallistumisoikeuden laajentamisesta myös pysyvästi Suomessa asuville muiden maiden kansalaisille. 

Voimassa oleva versio:  
 
Suomen mestaruuskilpailut ovat avoimia Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliittoon kuuluville seuroille ja niiden 
jäsenille, jotka ovat Suomen kansalaisia 

Uusi ehdotus:  

Suomen mestaruuskilpailuihin voi osallistua henkilö, jolla on Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
voimassaoleva kilpailulisenssi ja joka asuu pysyvästi Suomessa.  
Joukkue SM-kilpailuun saa kuitenkin osallistua vain yksi (1) miekkailija, jolla ei ole Suomen kansalaisuutta, 
mutta joka asuu Suomessa pysyvästi. 

 


