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SM5L 2020-2021 PUHEENJOHTAJAEHDOKKAAN ESITTELY        

 

JOONAS LYYTINEN            

Seuraavat jäsenseurat ovat esittäneet Joonasta liiton puheenjohtajaksi: 

Helsingin Miekkailijat, Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat, Porvoon 

Miekkailijat, Tapanilan Erän miekkailujaosto ja Ylioppilasmiekkailijat. 
 

Tärkeimmät liiton kehityskohteet tulevalla puheenjohtajakaudella:  

 

Seuraavien vuosien aikana liiton keskeisimpänä tavoitteena pitäisin seurakentän 

vahvistamista ja harrastajamäärän saamista selvään kasvuun. Niin miekkailun kuin 

5-ottelunkin tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että vähintään 

kaikissa suuremmissa kaupungeissa on lajeille omistautuneita seuroja tai 

lajijaostoja ja näissä vireää junioritoimintaa. Liiton pitää kaikin käytössä olevin 

keinoin tukea seuroja tämän tavoitteen saavuttamisessa niin, että yhdessä 

saadaan harrastaja- ja kilpailijamäärät jälleen kasvuun. 

 

Konkreettisia tähän tähtääviä toimenpiteitä olisivat muun muassa 

 

• Vähintään yhden uuden seuran perustaminen vuosittain kaupunkeihin tai alueille, joilla tällä hetkellä ei ole 

miekkailutoimintaa 

• Junioritoiminnan laajentamista nykyistä nuorempiin ikäluokkiin, esim. 6–8-vuotiaisiin 

• Liiton ja sen jäsenseurojen viestinnän ja markkinoinnin tehostamista niin, että tieto miekkailusta 

harrastusmahdollisuutena tavoittaa potentiaaliset harrastajat nykyistä paremmin 

• Liiton tuella luoda seurojen välistä aktiivista yhteistyötä toiminnan laadun ja määrän kehittämiseksi 

 

Henkilöesittely: 

 

Syntymävuosi:  1976  

Koulutus:  filosofian maisteri (tähtitiede)  

Ammatti:  liiketoiminnan kehitysjohtaja  

Asuinpaikkakunta:  Helsinki  

Kielitaito:  suomi, englanti ja ruotsi  

Taustaseura:  Helsingin Miekkailijat  

 

Erityisosaaminen:  Nuorimpien juniorien miekkailuvalmennus, tietojärjestelmäkehittäminen ja digitalisaatio, 

liikuntapolitiikka  

 

Miekkailutausta:  Olen harrastanut miekkailua noin 20 vuotta. Pääaseeni on kalpa, mutta olen miekkaillut myös jonkin 

verran florettia ja säilää. Olen kilpaillut kansallisella tasolla keskinkertaisella menestyksellä, hieman 

paremmalla viime vuosina veteraanisarjoissa. Noin 10 vuoden kokemus valmentamisesta ja 

vastannut Helsingin miekkailijoiden 6–8-vuotiaiden ryhmästä seitsemisen vuotta.  

 

Perheen miekkailu:  Molemmat lapset ovat miekkailleet aikaisemmin  

 

Järjestötoiminta:  SM5L:n varapuheenjohtaja 2018–2019. Olin Helsingin miekkailijoiden puheenjohtaja kuusi vuotta 

vuosina 2012–2018. Lisäksi olen toiminut erilaisten yhdistysten, muun muassa Suomi-Etelä-Afrikka-

seuran ja Adoptioperheet ry:n hallituksessa. Erilaisia kunnallisia luottamustehtäviä, tällä hetkellä 

Mäkelänrinteen uimakeskuksen hallituksessa, edellisellä kuntavaalikaudella Helsingin kaupungin 

liikuntalautakunnassa.  

 

Harrastukset:  Liikunta, lukeminen ja politiikka. Olen keväästä 2018 tehnyt Miekkailu-podcast -nimistä miekkailuun 

keskittynyttä podcastia yhdessä Eki Karlssonin kanssa.  


