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SM5L TAVOITEOHJELMA 2022 - 2028

Johdanto

SM5L:n uusi strategia vuosille 2022 – 2028 koostuu toiminnan perusteista, strategisista tavoitteista ja
tavoiteohjelmasta. Toiminnan perusta kertoo liiton tarkoituksen, suunnan ja arvot. Strategiset tavoitteet
kuvaavat liiton toiminnan tavoitteet korkealla tasolla.

Tavoiteohjelman tarkoituksena on luoda strategiakauden yli menevä kuva liiton yksityiskohtaisemmista
tavoitteista ja toiminnasta. Se tulee tulevina vuosina toimimaan vuosittaisten toimintasuunnitelmien
tekemisen pohjana. Matalimmalla tasolla liiton toimintaa ohjaa liiton eri työryhmien
toimintasuunnitelman pohjalta luomat vuosikohtaiset omat tavoitteensa.

Tavoiteohjelma on jäsennelty liiton strategisten tavoitteiden mukaisten otsikoiden alle.

Miekkailu- ja 5-otteluharrastus kasvaa

Vuosien 2022 –  2028 liiton työ miekkailu- ja 5-otteluharrastuksen kasvattamiseksi ja kehittämiseksi
jatkuu. Laadukas seuratoiminta houkuttelee uusia harrastajia ja vapaaehtoisia lajin pariin. Tavoitteena
on mahdollistaa liiton lajien harrastus nykyistä useammilla paikkakunnilla ja ikäryhmissä.

● Liitto tukee ja auttaa jäsenseuroja harrastajamäärien kasvattamisessa
● Liitto on mukana käynnistämässä harrastustoimintaa 3–6 alueelle, jossa toimintaa ei vielä ole
● Liitto tukee jäsenseuroja alle 8-vuotiaiden toiminnan käynnistämisessä usealla paikkakunnalla
● Luodaan uuden miekkailu- tai 5-otteluseuran tai -jaoston starttiraha perusvarusteiden hankintaa

varten

Miekkailu- ja 5-otteluliitto pyrkii olemaan kattojärjestö kaikkiin liiton lajeihin liittyen. Strategiakauden
aikana selvitetään mahdollisuutta ottaa uusia lajimuotoja liiton lajivalikoimaan. Suomen Miekkailu- ja
5-otteluliitto tukee rakentavaa yhteistyötä sen jäsenseurojen välillä ja muiden sidosryhmien kanssa.
Positiivinen ilmapiiri saa ihmiset haluamaan toimintaan mukaan.

● Kannustetaan seurojen välistä yhteistyötä harjoitus- ja leiritoiminnassa
● Osallistutaan aktiivisesti Tähtiseura-toimintaan, uusia miekkailu- ja 5-ottelutähtiseuroja
● Liitto tukee seuroja aikuisliikuntaleiri- ja tapahtumatoiminnan käynnistämisessä
● Kehitetään matalan tason otteluharjoittelutoimintaa aloitteleville miekkailijoille ja 5-ottelijoille

Osaavien ohjaajien ja valmentajien olemassaolo on laadukkaan seuratoiminnan perusedellytys. Liitto
järjestää säännöllisesti useita kertoja vuodessa koulutusta ohjaajille, valmentajille ja muille
seuratoimijoille. Liiton lajien valmennustoiminta ammattimaistuu ja ammattivalmentajien määrä
seuroissa lisääntyy.



Liitto tekee yhteistyötä yleisvalmennusosaamisen kehittämisessä kotimaassa muiden kamppailulajien,
liikunnan aluejärjestöjen ja Suomen valmentajat ry:n kanssa ja lajiosaamisen osalta kansainvälisten
lajiliittojen ja lähimaiden lajiliittojen kanssa.

● Liitto kouluttaa vuosittain uusia ohjaajia ja valmentajia
● Liitto luo polun ohjaajien ja valmentajien koulutukseen ja sitä tukevan mentorointijärjestelmän
● Luodaan liitolle harjoituspankki miekkailu- ja 5-otteluharjoittelun tueksi
● Seuratoimijoiden perehdytys ja koulutusmateriaali liiton verkkosivuille

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa
jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Miekkailu ja
5-ottelu tulevat olemaan mukana tässä kehityksessä.

● Suomen mallin mukaista koulupäivien yhteyteen sijoittuvaa toimintaa käynnistetään
strategiakautena aikana vähintään 1–3 koulussa ja tehdään laajempaa kouluyhteistyötä

Tuomaritoimintaa ja tuomarikoulutusta jatketaan 5-ottelussa kuin miekkailussa.

● Kannustetaan harjoittelemaan tuomari- ja toimitsijatehtäviä seuroissa ja otteluharjoituksissa
● Kehitetään digitaalista miekkailun sääntö- ja tuomarikoulutusmateriaalia
● Koulutetaan vähintään 5 miekkailun seuratuomaria vuosittain
● Koulutetaan joka vuosi vähintään yksi miekkailun kansallinen tuomari
● Suomalaisia tuomareita kiertää jatkuvasti EFC:n järjestämissä kilpailuissa
● 5-ottelun toimitsijakoulutusta järjestetään vuosittain

Suomessa järjestetään laadukkaita ja vetovoimaisia kilpailuja.

● Kilpailumuotoja kehitetään mielekkäämmiksi kaikille osallistujille
● Kilpailuja järjestetään ympäri maata kaiken tasoisille osallistujille
● 5-ottelun piirissä laajennetaan laser run -toimintaa ja käynnistetään muita UIPM:n alaisia lajeja
● Kansainvälisiä kilpailuja järjestetään yhteistyössä kansainvälisten liittojen kanssa
● Selvitetään mahdollisuutta laajentaa miekkailun juniorien Masters-sarja Suomen ja Viron

väliseksi yhteiseksi kilpailusarjaksi

Kilpailumenestys lisääntyy

Lisääntyvä kilpailumenestys rakentuu kahden tukijalan varaan: laajaan harrastajapohjaan, josta on
mahdollista löytää lahjakkaita ja motivoituneita huippu-urheilijoita ja toisaalta tavoitteelliseen,
kokonaisvaltaiseen valmennukseen, jonka avulla tavoitteelliset urheilijat pystyvät saavuttamaan
potentiaalinsa.

Urheilijoiden valmennusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä urheilijan, tämän valmentajan ja
seuran sekä liiton kanssa.Tällä tavoin seurojen mahdollisuutta tuottaa kokonaisvaltaista valmennusta
urheilijoille parannetaan.

Tavoitteellinen valmennus vaatii nykyistä enemmän henkilö- ja rahallisia resursseja, jotka
mahdollistuvat kasvavan harrastajapohjan kautta.

Keskeinen tavoite on, että strategiakauden loppuun mennessä liitto kykenisi palkkaamaan



päävalmentajan yhteistyössä Olympiakomitean ja Urhean kanssa. Samaan aikaan aloitetaan
kehitysohjelma liiton harjoitusolosuhteiden ja toimintaympäristön parantamiseksi tavoitteena pysyvä
oma harjoitustila vuoteen 2030 mennessä

● Liitto järjestää harjoitustoimintaa yli seurarajojen kaikentasoisille valmennusryhmäurheilijoille ja
leiripäivien määrää lisätään

● Tytöille kehitetään omaa erillistä harjoitustoimintaa
● Liiton yhteistyötä urheiluakatemioiden kanssa vahvistetaan ja luodaan selkeä malli, jolla parhaat

urheilijat saadaan kerättyä urheilulukioiden ja -akatemioiden ympärille rakentuviin
valmennuskeskuksiin

● Ulkopuolista apua valmentamisessa hyödynnetään nykyistä enemmän esimerkiksi
tiimityö-mallin avulla

● Urheilijoita ja valmentajia pystytään yhdistämään myös yli seurarajojen
● Liitto luo rahaston vähävaraisten lasten ja nuorten kilpailutoiminnan tukemiseen esimerkiksi

vapaaehtoisen lisenssin yhteydessä perittävän maksun tai muiden lahjoituksien kautta

Valmentajien kykyä kokonaisvaltaiseen urheilijoiden valmennukseen kehitetään.

● Luodaan huippuvalmentajien koulutuspolku, jolla kokeiden osaamista saadaan tehokkaasti
siirrettyä kokemattomammille kilpavalmentajille

● Liitto kouluttaa yhden miekkailuvalmentajan joka toinen vuosi FIE:n Budapest Academyssa tai
vastaavassa kansainvälisessä koulutuksessa

Valmennusryhmäurheilijoiden valmennus- ja kilpailutoiminnassa pyritään nykyistä enemmän
hyödyntämään lähialueyhteistyötä. Viron perinteet ja menestys kalpamiekkailussa luo hyvät
edellytykset tiiviimmälle yhteistyölle.

● Liittotason yhteistyötä Viron ja Pohjoismaiden kanssa tiivistetään miekkailussa ja 5-ottelussa
muun muassa yhteisen leiri- ja kilpailutoiminnan osalta

● Liitto luo kansainvälisiä yhteyksiä, jotka mahdollistaisivat urheilun ja opiskelun tehokkaan
yhdistämisen esimerkiksi yhdysvaltalaisten yliopistojen urheilustipendien avulla

Liitto tehostaa ulkopuolisen rahoituksen saamista urheilijoiden valmennukseen yritysyhteistyön kautta.
Yritysyhteistyössä viime vuosina keskeiseen rooliin ovat nousseet urheilijoiden persoonat ja näiden
sosiaalisen median näkyvyys.

● Hyödynnetään liiton lajien parissa toimivien verkostoja nykyistä tehokkaammin
yhteistyösopimusten hankkimisessa

● Koulutetaan ja tuetaan urheilijoita omaan varainhankintaan

Osaava ja palveluorientoitunut liitto seuratoiminnan tukena
Suomen miekkailu- ja 5-otteluliitto on palveluorganisaatio, joka tuottaa jäsenseuroilleen ja lajien
harrastajille palveluja kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen tehokkaasti digitalisaation
mahdollisuuksia.

Liitto tukee seurapäättäjiä ja tuottaa konkreettisia apuvälineitä seurojen hallintoa varten. Seuratoimijoita
koulutetaan yhdistyksen hyvä hallinnon toimintamalleissa.

● Tiedotetaan Olympiakomitean tuottamasta koulutusmateriaalista aktiivisesti seuratoimijoiden
joukkoon



● Tuotetaan seurojen käyttöön viestinnän ja markkinoinnin materiaaleja, jotka huomioivat
miekkailun ja 5-ottelun erityispiirteet

● Kannustetaan henkilökohtaisesti jäsenseurojen avainhenkilöitä hyödyntämään liikunnan
aluejärjestöjen koulutuksia nykyistä tehokkaammin

Jäsenseurojen tilannetta seurataan aktiivisesti ja pyritään löytämään kullekin jäsenseuralle keskeiset
tukimuodot.

● Säännölliset seurakyselyt, joiden avulla liitolla säilyy ajantasainen käsitys seurakentan tilasta
● Seurakyselyjen perusteella suunnitelmalliset vuotuiset seurakäynnit

Liiton mittava alkeiskurssi- ja harrastusvarustevarasto saatetaan tehokkaampaan käyttöön seuroille ja
luodaan uusia malleja varusteiden hankintaan seuroille ja näiden jäsenille.

● Mahdollistetaan liiton varusteiden vuokraaminen tai lainaaminen nykyistä tehokkaammin
● Liitto selvittää varusteleasing-mallin luomista miekkailun tai 5-ottelun varustetoimittajien kanssa
● Toteutetaan kauppapaikka käytetyille varusteille

Liitto markkinoi lajejaan aktiivisesti ja tukee seurojen viestintä- ja markkinonointityötä. Liitto tiedottaa
toiminnastaan aktiivisesti ja avoimesti.

● Liiton verkkosivuja ja muita viestintäkanavia ylläpidetään ja kehitetään aktiivisesti
● Liitto tuottaa säännöllisesti webinaareja ja toteuttaa niitä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
● Tuotetaan audiovisuaalista markkinointimateriaalia liiton omaan ja seurojen käyttöön
● Liitto nostaa urheilijoita, valmentajia ja muita keskeisiä toimijoita näkyviin ja antaa lajille kasvot

julkisuudessa
● Liitto pyrkii lisäämään lajin näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja tuottaa asiantuntijoita median

käyttöön

Uudet sähköiset välineet mahdollistavat seurojen jäsenrekisterien ja muiden käytännön asioiden
tehokkaamman toteuttamisen.

● Liitto tiedottaa aktiivisesti Olympiakomitean SuomiSport-järjestelmästä ja tukee seuroja sen
käyttöönotossa

● Kasvava osuus jäsen- ja osallistumis- ja muista maksuista kerätään SuomiSportin kautta
● Liitolle rakennetaan yhtenäinen tietovarasto lisenssi-, kilpailu ja muusta datasta ja sen pohjalle

reaaliaikainen tietopalvelu jossa muun muassa liiton strategiset mittarit on helposti nähtävissä


