SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITON STRATEGIA 2017-2025
Suomen miekkailu- ja 5-otteluliiton strategiassa luodaan polku kohti visiota 2025. Strategian toteuttamisen
painopisteet määritellään vuosittain toimintasuunnitelmassa.
1. Visio 2025
Suomessa on kannustava ja menestyvä miekkailu- ja 5-otteluyhteisö, joka tukee lajien
monimuotoista harrastamista ja mahdollistaa urheilijoiden jatkuvan kansainvälisen
menestyksen.
2.

Yhteisön toiminnan arvot
• Arvostus, kunnioitus ja huomioiminen
• Ilo ja yhteisöllisyys
• Tahto olla parempi ja menestyä

3. Liiton tarkoitus
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää miekkailua ja nykyaikaista 5-ottelua sekä toimia
jäsentensä valtakunnallisena liittona ja yhdyssiteenä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan
eettiset arvot ja liikuntalain tavoitteet sekä urheilun Reilun Pelin periaatteet:
● jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
● vastuu kasvatuksesta
● terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
● rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
● luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen
Liitto on haluttu ja luotettava yhteistyökumppani sekä toimii aktiivisesti koko urheiluyhteisön
tavoitteiden edistämiseksi. Miekkailu ja viisiottelu tarjoavat monipuolisia elämyksiä,
harrastusmahdollisuuksia, hyvinvointia, liikuntaa, huippu-urheilua ja yhdessäoloa sekä
mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön elämänkaaren eri vaiheissa.
4. Strategiset painopisteet
1)
Seuratoiminta
2)
Harrastus- ja nuorisotoiminta
3)
Kilpailutoiminta
4)
Huippu-urheilu

1) Seuratoiminta
Tavoite: Seurat toimivat yhdessä monimuotoisesti ja laadukkaasti.
Seurojen toimintaa kehitetään seuraavin keinoin:
● edistetään seurojen laadukasta toimintaa ja ammattimaisuutta
● tuetaan seura-analyysin teossa ja tietoisuuden lisäämisessä toiminnan tasosta
● jaetaan hyviä käytäntöjä ja ohjataan seuroja yhteistyöhön
● kannustetaan ja sparrataan sinettiseuratoimintaa
● edistetään uusien seurojen syntymistä ja tuetaan aloittavia seuroja
● innostetaan yhteisöllisyyteen ja arvostetaan seura-aktiiveja ja tukijoukkoja
● vapaaehtoistyön johtamista kehitetään parantamalla osallisuuden kokemista ja
monensuuntaista vuorovaikutusta
Mittaaminen:
● Tehtyjen seura-analyysien määrä ja seurojen toiminnan tason kehittyminen
● Seurojen määrän kehittyminen ja auditoitujen seurojen määrä
● Seurojen yhdessä järjestämien tapahtumien määrän kehittyminen
● Tyytyväisyyskyselyt
2) Harrastus- ja nuorisotoiminta
Tavoite: Kaikkien on mahdollista harrastaa omien tavoitteiden mukaisesti ja harrastajien määrä
lisääntyy.
Harrastus- ja nuorisotoimintaa kehitetään seuraavin keinoin:
● lisätään eri ryhmien leiritoimintaa
● hankitaan uusia harrastajia lajeihin
● muokataan koulutusjärjestelmää ja koulutetaan ohjaajia ja valmentajia
● pidetään harrastajat lajien piirissä kannustaen seuroja tarjoamaan monipuolista
toimintaa
● parannetaan ohjeistusta (alkeiskurssit)
● edistetään monimuotoisia matalan kynnyksen liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia eri
väestöryhmille
Mittaaminen:
● Harrastajien määrän kehittyminen
● Järjestettyjen leirien ja koulutustapahtumien sekä osallistujien määrä
● Eri väestöryhmien huomioiminen
3) Kilpailutoiminta
Tavoite: Suomessa järjestetään vetovoimaisia ja laadukkaita kansainvälisiä ja kansallisia kisoja
osallistujamäärää kasvattaen.
Kilpailutoimintaa kehitetään seuraavin keinoin:
● ylläpidetään ja kehitetään kilpailutoimintaa
● järjestetään kansainvälisiä kilpailuja Suomessa
●
●
●
●

koulutetaan kilpailujärjestäjiä
ylläpidetään tuomaritoimintaa
luodaan matalan kynnyksen kilpailutoimintaa
tuetaan paraurheilua

Mittaaminen:
● Suomessa järjestetyt kansainväliset kilpailutapahtumat
● Muut järjestetyt kilpailutapahtumat
● Paraurheilutapahtumat
4) Huippu-urheilu
Tavoite: Liiton valmennusjärjestelmä tuottaa menestyviä, vastuullisia ja arvostettuja huippuurheilijoita sekä ammattitaitoisia valmentajia kaikissa lajeissa.
Huippu-urheilua kehitetään seuraavin keinoin:
● kehitetään maajoukkuejärjestelmää
● tarjotaan valmentajakoulutusta
● kasvatetaan haastaja- ja huippu-urheilijaryhmää
● parannetaan lahjakkaiden urheilijoiden mahdollisuuksia edetä urallaan
● lisätään kansainvälistä yhteistyötä
Mittaaminen:
● Menestyminen kansainvälisissä arvokilpailuissa.
● Maajoukkuetoiminnassa mukana olevat urheilijat ja valmentajat

8.6.2017 / SM5L

