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1. LÄHTÖTILANTEEMME VUODEN 2021 PÄÄTTYESSÄ

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 urheilun reilun pelin periaatteet.

Vuoteen 2025 ulottuvassa liiton SM5L strategiassa visio on kirjattu seuraavasti: Suomessa on kannustava ja menestyvä

miekkailu- ja 5-otteluyhteisö, joka tukee lajien monimuotoista harrastamista ja mahdollistaa urheilijoiden jatkuvan

kansainvälisen menestyksen.

Koko SM5L-yhteisön toiminnan arvot ovat:

- Arvostus, kunnioitus ja reilu peli

- Ilo ja yhteisöllisyys sekä

- Tahto olla parempi ja menestyä

On ensisijaisen tärkeää, että yhteisömme toiminnan arvot ulottuvat kaikille tasoille, niin huippu-urheilijoihin, valmentajiin,

seura-aktiiveihin, liiton hallitukseen ja toimistoon kuin myös kaikkiin lajiemme harrastajiin ja tukijoukkoihin. Mukavassa ja

kannustavassa ilmapiirissä syntyy positiivista kehitystä ja tulosta.

Jatkunut korona-pandemia teki vuodesta 2021 monella tavalla liiton kannalta haastavan. Kaikki harrastustoiminta oli monin

paikoin rajoitettua lähes koko vuoden ensimmäisen puoliskon ja kilpailutoimintaa ei päästy aloittamaan kuin vasta lokakuun

alussa. Nämä seikat näkyivät lunastettujen kilpailulisenssien määrissä (-25%), mutta harrastelisenssimäärä on

kokonaisuutena pysynyt ennallaan. Vuosi 2021 tuleekin jäämään ensimmäiseksi vuodeksi sitten toisen maailmansodan jolloin

yleisen sarjan suomenmestaruuksista ei pystytty kilpailemaan.

Pitkän harrastustauon jälkeen kuitenkin oli merkkejä siitä, että syksyllä seurojen järjestämille alkeiskursseille osallistui

tavallista enemmän ihmisiä, mikä luo uskoa harrastajamäärien palautumiseen ja uuteen kasvuun. Syksyn aikana

rokotuskattavuuden edetessä erilaisia koronarajoituksia on ryhdytty purkamaan ja mikäli jotain uutta ei ilmene, vuoden 2022

alkuun mennessä voidaan odottaa normaalioloihin palaamista.

Vaikka valitettavasti suomalaista miekkailijaa tai 5-ottelijaa ei kisoissa nähtykään, Tokion olympialaiset toivat runsaasti

näkyvyyttä liiton lajeille, niin hyvässä kuin pahassakin. Tokiossa miekkailussa jaettiin ensimmäistä kertaa kaikkien sarjojen

mitalit ja lajia nähtiin myös Yleisradion televisioinnissakin. 5-ottelun osalta näkyvyys sen sijaan oli valitettavan negatiivista kuin

naisten finaalin tapahtumat nostattivat yleismaailmallisen keskustelun hevosten kohtelusta lajin piirissä. Liitto onnistui

kriisiviestinnässä varsin hyvin ja on ryhtynyt toimenpiteisiin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti UIPM:n suuntaan, jotta

vastaavat tapahtumat tullaan vastaisuudessa välttämään.

Vuoden 2022 5-ottelun Masters MM-kilpailujen isännyyteen valmistauduttiin vuoden 2021 aikana pitämällä tulevilla

kisapaikoilla suomenmestaruuskilpailut, joihin osallistui myös virolaisia ja ruotsalaisia urheilijoita. Kilpailujen järjestelyjä on

hankaloittanut 5-ottelun ratsastuskohun aiheuttama vaikeus löytää kilpailuun hevosia.

Vuoden 2021 lopulla liiton taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Valtioneuvoston budjettiesityksessä esitetään kuitenkin

liikunnan rahoitukseen 19 miljoonan euron leikkauksia pienentyneiden rahapelituottojen vuoksi. Vaikka suurimmat säästöt on

kohdistettu urheilupaikkarakentamiseen (-6,3 M€), on vielä epäselvää miten nämä yhteensä 12 % leikkaukset tulevat

kohdentumaan eri toimintoihin ja vaikuttamaan liiton rahoitukseen. Miekkailun ja 5-ottelun tuleva valtionrahoitus on kiinni siitä,

miten hyvin me yhteisönä pystymme osoittamaan liikkujiemme todennetut määrät sekä kasvattamaan niitä. Vuodesta 2021

voimaan tulevissa uusissa Opetus- ja Kulttuuriministeriön liikuntajärjestöjen valtionavustuskriteereissä painotetaan mm.

lisenssien määrää (painopisteenä lapset ja nuoret), todennettuja jäsenseurojen jäsenmääriä sekä lajiliiton kokonaismenoja

(volyymiä).

Liiton hallitus on valmistellut vuoden 2021 syyskokouksen hyväksyttäväksi uuden vuoteen 2028 ulottuvan strategian ja sitä

täydentävän tavoiteohjelman.
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2. NÄKYMÄ ALKAVAAN VUOTEEN 2022

Tällä hetkellä voidaan olettaa, että vuosi 2022 tulee olemaan paluu normaaliin kahden vaikean koronavuoden jälkeen.

Keskeisimpänä tavoitteena niin liitolle kuin sen jäsenseuroille tulisi olla niin kilpailijoiden kuin harrastajienkin

uudelleenaktivointi pitkän harjoittelu- ja kilpailutauon jälkeen.

Vuoden 2022 aikana liitto tulee jalkauttamaan syksyllä 2021 todennäköisesti hyväksyttävän uuden strategian.

Liiton keskeinen tavoite on kilpailija- ja harrastajamäärien kasvattaminen muun muassa panostamalla junioritoimintaan,

aktivoimalla jäsenseuroja joiden toiminta on ollut hiipumassa sekä käynnistämällä toimintaa alueille, jossa tällä hetkellä ei voi

harrastaa miekkailu- ja 5-ottelua. Liitto tulee myös keskittymään seurojen, ohjaajien ja valmentajien koulutusjärjestelmän

kehittämiseen niin, että harrastajilla ja kilpailijoilla on jatkossakin mahdollista saada osaavaa ohjausta ja valmennusta.

Seurakäynnit tulevat edelleen olemaan yksi liiton tarjoama kehittämismahdollisuus jäsenseuroille. Seurakohtaisten käyntien

rinnalle toteutetaan seurojen yhteistapaamisia, jossa suunnilleen samassa tilanteessa olevat seurat voivat yhdessä miettiä

seuraavia kehitysaskeleita ja jakaa toisilleen hyviä käytänteitä. Liitto kannustaa lisäksi uusia seuroja mukaan kehittämään

toimintaansa Tähtiseura-ohjelman kautta. Liiton järjestämät webinaarit ovat jo muuttuneet vakiintuneeksi toimintamalliksi ja

helpottavat maakunnissa olevien toimijoiden osallistumista liiton tapahtumiin.

Uusi miekkailun joukkueliiga käynnistyy pilottikilpailuilla kauden 2021–22 aikana. Uudistuksen yksi merkittävin tavoite on

kilpailuihin osallistuvien miekkailijoiden lukumäärän kasvattaminen. 5-ottelun puolella puolestaan jatketaan uuden Laser Run

-kilpailusarja (Laser Run Cup) toteuttamista, joka tarjoaa uuden, matalan kynnyksen väylän 5-ottelun pariin.

Olympiakomitean Nuorten olympiavalmentaja (NOV) -ohjelman tarkoituksena on varmistaa valmentajalle mahdollisuus

päivittäiseen ja pitkäjänteiseen valmennustyöhön nuorten lahjakkaiden urheilijoiden kehittämiseksi. Yhteistyösopimukset

lajiliittojen kanssa tehdään kunkin lajin olympiadin loppuun asti. Suomen miekkailu- ja 5-otteluliitto  esitteli 4.11. järjestetyssä

Olympiakomitean lajiriihessä suunnitelman NOV-valmentajan palkkaamiseksi vuosille 2022 – 2024 mahdollisuudella jatkaa

sopimusta Los Angelesin olympialaisiin vuoteen 2028 asti. Olympiakomitea tulee tekemään päätöksen liiton pääsemisestä

mukaan NOV-ohjelmaan marraskuun loppuun mennessä. Mikäli liiton suunnitelma hyväksytään, valmistelee liitto

päävalmentajan palkkauksen ja siihen liittyvän valmennusjärjestelmän uudistamisen ja tulee tuomaan asiasta esityksen liiton

kokoukselle lisätalousarvioesityksenä keväällä 2022.

3. TOIMINNAN PERUSTEET

3.1. Liiton toiminnan tarkoitus (yhdistyssäännöt)

Liiton yhdistyssäännöt päivitettiin syksyllä 2020. Uudistuksen tarkoitus oli ensisijaisesti huomioida kansallinen uudistunut

antidoping-kurinpitokäytäntö, urheilun reilun pelin periaatteet, yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Liitto toteuttaa tarkoitustaan:

1. laatimalla ja vahvistamalla alansa kilpailu-, ansiomerkki- ja kurinpitosäännöt sekä muut tarvittavat säännöt ja

määräykset,

2. valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet,

3. vastaamalla miekkailun ja nykyaikaisen 5-ottelun kansainvälisestä yhteistoiminnasta ja edustamalla jäsenliittona

Kansainvälistä Miekkailuliittoa ja Kansainvälistä Nykyaikaisen 5-ottelun Liittoa ja valvomalla niiden sääntöjen ja

määräysten noudattamista,

4. järjestämällä tai myöntämällä oikeuden järjestää kansainvälisiä ja kansallisia kilpailuja, sekä ohjaamalla ja valvomalla

jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla, järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa sekä tekemällä

valistustyötä,

5. nimeämällä edustusurheilijat,

6. edistämällä miekkailua tai nykyaikaista 5-ottelua harrastavien uusien seurojen perustamista sekä tukemalla

jäsenyhdistysten toiminnan tehostamista ja huolehtimalla jäsenyhdistystensä toimintaedellytysten kehittymisestä,
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7. edistämällä ja valvomalla erityisesti nuorten miekkailijoiden ja 5-ottelijoiden kehittymistä terveiksi urheilijoiksi ja

yhteiskunnan jäseniksi,

8. osallistumalla alansa tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tukemalla niitä,

9. levittämällä liikuntatietoutta sekä luomalla lajiensa ystäville edellytyksiä kohentaa kuntoaan ja osallistua alansa

seuratoimintaan,

10. huolehtimalla julkaisu- ja tiedotustoiminnasta,

11. edustamalla ja valvomalla alan ylimpänä elimenä jäsentensä toimintaa kotimaassa ja ulkomailla.

3.2. Näkökohtia toiminnan perusteisiin

Liitto edustaa kahta olympialajia, joista toinen jakautuu kolmeen aselajiin. Liiton lajeja harrastavat molemmat sukupuolet ja

kaikki ikäryhmät, joita miekkailussa on yksitoista ja 5-ottelussa kolmetoista. Näiden lisäksi lajien harrastajiin kuuluu

erityisryhmiä, esimerkkinä pyörätuolimiekkailu. Lajeihin, aselajeihin ja erityisryhmiin kuuluu tarpeiltaan ja tavoitteiltaan

erilaisina toimijoina junioriurheilijoita taustajoukkoineen, kuntourheilijoita, kansallisen ja kansainvälisen tason kilpaurheilijoita

sekä huippu-urheilijoita. Liittoon kuuluu 27 jäsen- ja lisenssimäärältään erikokoista, valinnoiltaan, tavoitteiltaan ja

toimintaedellytyksiltään erilaista jäsenseuraa eri puolilla maata. Liiton toiminnassa kaikki toimijat ja toimijaryhmät ovat

yhdenvertaisessa asemassa.

Liitto edustaa lajejaan kansallisessa (mm. Suomen Olympiakomitea) ja kansainvälisissä urheiluyhteisöissä (FIE, UIPM, EFC,

ECMP, EVFC, NFU), ja on sitoutunut noudattamaan niihin liittyviä sääntöjä ja määräyksiä. Huippu-urheilussa liitolla on

erityistehtävä, joka perustuu liiton asemaan kansallisessa ja kansainvälisessä urheiluyhteisössä, ja liiton jäseniltään saamiin

tehtäviin (tarkoitus, säännöt, strategia, tavoitteet, toimintasuunnitelma).

Liitto noudattaa toiminnassaan Olympiakomitean Reilun Pelin ihanteita ja tavoitteita:

- jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun

- vastuu kasvatuksesta

- terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

- rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

- luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus. Jokainen yksilö ja yhteisö kantavat yksin ja

yhdessä vastuun Reilusta Pelistä.

Liitto edistää avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta viestinnän ja hyvän hallintotavan kautta. Kokousten päätökset ovat näkyvillä

liiton verkkosivuilla mahdollisimman pian kokousten jälkeen. Liiton verkkosivuilta löytyvät kattavasti toiminnan periaatteet ja

raportoinnit mm. liiton strategia, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset.

Tasa-arvon vaaliminen on tärkeä menestystekijä liiton tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa sekä sukupuolten

tasa-arvoa, että seurojen ja lajien välistä tasa-arvoa. Liitto pyrkii edistämään kaikkien yhdenvertaisia edellytyksiä harrastaa

miekkailua ja 5-ottelua ja mahdollisuuksia osallistua liiton toimintaan.

Liiton toiminnan lähtökohtana on eri lajien yhdenvertainen asema ja se pyrkii turvaamaan pääkaupunkiseudun ulkopuolisten

seurojen tasavertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan.

Vastuullisuutta edistetään hyvän hallinnon periaatteiden lisäksi kiinnittämällä erityistä huomiota päätösten ja toiminnan

urheilijakeskeisyyteen ja kehittämällä vuoropuhelua mm. valmentaja- ja urheilijatapaamisilla ja liiton seurapäivillä.

Osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi pyritään tarjoamaan etäosallistumismahdollisuus tilaisuuksiin aina kun se on

mahdollista.
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4. MIEKKAILU JA 5-OTTELUHARRASTUS KASVAA

Strategiset tavoitteet

1. Lisää sitoutuneita harrastajia

2. Lisää laadukasta harrastus- ja kilpailutoimintaa

3. Koulutetaan ohjaajia ja valmentajia ja luodaan yhtenäinen koulutusjärjestelmä

Liitto tukee seurojen toimintaa. Seurat päättävät vuosittain liittokokouksissa, miten tämä toteutuu käytännössä. Liiton

tarjoamat tukipalvelut seuroille liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Hyvän seuratoiminnan kehittämisen tuki http://www.fencing-pentathlon.fi/liitto/seuroille/hyvan-seuran-kriteerit/

- Kehittyvä koulutustoiminta

- Toimiva ja kehittyvä kilpailujärjestelmä

- Yhteinen valmennusjärjestelmä

- Laadukas tuomaritoiminta

- Ajantasaiset sääntö- ja kilpailumääräykset

- Järjestetyt tiedotuspalvelut ja näkyvyyden edistäminen

- Yhteistoimintaa edellyttävien hankkeiden valmiuksien luonti ja organisointi

- Toimivan kaluston ja välineiden lainaus sopimuksen mukaan

- Kansallinen ja kansainvälinen edunvalvontatyö

- Yhteistyö muiden lajiliittojen ja mm. Olympiakomitean kanssa.

4.1. Seurakehitys

SM5L:n ja seurojen välisen yhteistyön lisäämiseksi järjestetään eri teemoilla yhteistapaamisia, erillisiä tapaamisia erilaisille

seuroille koon tai toiminnallisten tavoitteiden pohjalta ja alueellisia seuratapaamisia, jotta liiton tuki seuroille olisi saavutettavaa

ja paremmin erilaisille seuroille niiden haasteisiin kohdennettua. Tavoitteena on luoda seurakyselyllä kerättyä tietoa

hyödyntäen seuraverkostoja , jotka voivat olla toiminnallisesti samankaltaisten seurojen muodostamia tai alueellisia

verkostoja, joissa voi kehittää yhteistyötä ja vertaistuen malleja.

Liiton työntekijät ja hallituksen jäsenet toteuttavat seurakohtaisia seuratoiminnan kehittämisen seurakäyntejä jäsenseuroille.

Seurakäyntejä toteutetaan toiveiden mukaan vierailuina tai etäyhteydellä.

Erityiset tavoitteet vuodelle 2022:

- Tuodaan seurojen käyttöön tehokkaasti saatavilla olevia materiaaleja ja palveluita, joita on jo kehitetty

urheiluseuroille.

- Kehitetään seurojen viestinnän ja markkinoinnin ohjeita.

4.1.1. Harrastajamäärän kasvattaminen ja toiminnan laadun parantaminen

Pitkäaikaisena tavoitteena liiton seuratyössä on harrastajamäärien kasvattaminen ja toiminnan laadun parantaminen.

Harrastajamäärien kasvattamiseen pyritään seuratyössä tukemalla seuroja viestinnässä ja markkinoinnissa, jotta seurojen

olemassa olevaan toimintaan saadaan uusia harrastajia mukaan. Lisäksi tuetaan uuden toiminnan kehittämistä, esimerkiksi

uusien ikäryhmien ottamista mukaan toimintaan. Tavoitteena on myös perustaa uusia seuroja ja tukea olemassa olevien,

mutta aktiivisen toiminnan lopettaneiden seurojen uudelleen aktivointia. Uuden toiminnan lisäksi on tärkeää tukea jo lajin

pariin tulleiden harrastajien jatkamista lajin parissa, erityisesti nyt kahden poikkeuksellisen kauden jäljiltä. Harrastajamäärien

kasvun edellytys on uusien harrastajien rekrytoinnin lisäksi se, että harrastusympäristö on motivoiva, palkitseva,

ammattimainen ja houkuttelee jäämään liiton lajien pariin harrastajana, seuratoimijana tai kilpailijana.

a) Päätoimenpiteet harrastajamäärän kasvattamiseksi

- Lainataan toimivaa ja kattavaa kalustoa seuroille määräaikaisesti alkeiskurssikäyttöön ja tapahtumiin

- Hyödynnetään ja jaetaan lajien parissa työskentelevien ja toimivien henkilöiden osaamista, materiaaleja  ja tietoa.

- Tiedotetaan seuroille aluejärjestöjen ja valtakunnallisten järjestöjen projekteista, joista seurat voivat saada tukea ja

harrastajia.
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- Kannustetaan seuroja itsenäiseen kouluttautumiseen esim. aluejärjestöjen koulutuksissa.

- Tuetaan seuroja eri tukimuotojen hakuun ja käyttöön (esimerkiksi seuratuki).

- Kannustetaan seuroja huomioimaan lasten ja juniori-ikäisten vanhemmat aktiivisina seuratoimijoina, mahdollisina

kuntoharrastajina ja jäseninä.

- Uuden miekkailu- tai 5-otteluseuran perustamiseen tarjotaan tarvelähtöisesti tukea.

- Tuetaan olemassa olevien mutta epäaktiivisten seurojen aktiivitoiminnan uudelleen käynnistämistä.

b) Seuratoiminnan laadun ja toimintaedellytysten parantamisen tehtävät

- Tiedotetaan seuroja Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmasta

- Jatketaan Tähtiseura-auditointeja

- Painotetaan turvallisuutta jatkuvana toimintatapana

c) Seurojen ja liiton tavoitteellisen yhdessä tekemisen kehittäminen

- Jatketaan ja tehostetaan hyviä käytäntöjä, joissa jaetaan tietoa ja kokemuksia yhteiseen käyttöön

- Seurakäynnit

- Seurapäivät (yhteiset ja eri teemoihin jaetut sekä valtakunnalliset ja alueelliset)

- Valmentaja-/ohjaajatapaamiset

- Liiton uutiskirjeet seuroille

- Henkilökohtainen kommunikointi liiton edustajan, seuraedustajien ja valmentajien välillä

- Vuosittainen seurakysely

d) Päätoimenpiteet 5-ottelun kasvutavoitteiden toteuttamiseksi

- Laser Run -kilpailusarjan jatko ja vakiinnuttaminen (Laser Run Cup); kilpailuja mahdollisuuksien mukaan näkyvälle

paikalle

- Lajiesittelyt ja 5-ottelukoulut halukkaille miekkailuseuroille

- Seurojen tukeminen 5-ottelun aloittamisessa (mm. valmentajakoulutus, neuvonta)

- Seurojen tukeminen kilpailujen järjestämisessä (mm. neuvonta, mahdollisuus saada osaava henkilö paikalle kilpailun

ajaksi)

- Lajiesittelyt ja leikkimieliset kisailut koululaisille

- Kolmiottelu/triathle -kilpailut

- Kaikkiin kilpailuihin osallistumismahdollisuus myös vain osaan lajeista (neliottelu, kolmiottelu, jokin yksittäinen laji)

- SM- ja masters MM-kilpailujen markkinointi näkyvyyden lisäämiseksi ja tunnettuuden kasvattamiseksi

- Rekrytointisuunnitelma 5-ottelulajien seuroista, erityisesti uinti, yleisurheilu ja ratsastus

- Yhteistyön syventäminen muiden pohjoismaiden sekä Viron, Latvian ja Liettuan kanssa esim. leirien ja kisojen

järjestämisessä.

- Entisten 5-ottelijoiden aktivointi mukaan toimintaan

4.1.2 Liiton seurapalvelut kasvun tukena

Liiton seuratoiminta on sekä reaktiivista (vastataan seurojen kysymyksiin ja autetaan pyydettäessä) että proaktiivista

(tiedotetaan ennalta ajankohtaisista/tärkeistä asioista ja nostetaan näin tekemisen laatua).

Liitto järjestää seuratoiminnan kehittämiseen tarkoitettuja seurakäyntejä. Yhteistyössä seurojen kanssa selvitetään seuran

tila, sekä mahdollisen ulkopuolisen tuen tarve ja luonne. Selvitysten pohjalta nimetään tavoitteet, joiden suuntaisesti valitaan

käytännön tukitoimenpiteet. Liitto voi edustajansa välityksellä tukea seuraa projektiluontoisesti antamalla käytännöllistä ja

paikan päällä tapahtuvaa konkreettista opastusta ja ohjeistusta käytännöistä, joilla toimintaa voidaan käynnistää, ylläpitää,

laajentaa ja tehostaa.

Yhteistyössä seurojen kanssa etsitään käytännön keinoja SM5L:n jäsenseurojen ammattimaisuuden lisäämiseksi. Tavoitteena

on taata toiminnan jatkuvuus seuroissa sekä varmistaa toiminnan laatu. Tämän tueksi liitto kerää seuroille seuratoiminnan

ohjemateriaalia ja opastaa muiden palveluntarjoajien olemassa oleviin työkaluihin.

_________________________________________________________________________________________________________

SM5L Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022                   Sivu 8 (27)



Liitto järjestää vuosittaisia yhteisiä seurapäiviä ja seuratapaamisia ja ylläpitää Facebook-sivustoja, joissa pyritään löytämään

kaikille yhteisiä toimintatapoja ja malleja sekä nostamaan laatuajattelu mukaan toiminnan suunnitteluun. Seurapäiviä

kehitetään ottamaan paremmin huomioon erilaisten seurojen tarpeet. Liitto jatkaa  etäyhteydellä toteuttavien webinaarien

kehittämistä ja hyödyntämistä.

Liitto seuraa aktiivisesti kansainvälisiä tapahtumia ja kerryttää tietoa seuratoiminnasta, valmennuksesta ja harrastustoiminnan

ohjaamisesta eteenpäin seuroille jaettavaksi. Miekkailusta 5-ottelusta tehtyjen tutkimusten kartoitetaan ja seuroissa

toteutettavaa toimintaa tuetaan viimeisimmällä tutkimustiedolla lajeista.

Liitto tukee operatiivisena toimintanaan olemassa olevia Tähtiseuroja ja levittää tietoisuutta tämän uudistuvan laatuseura

-toiminnan tarjoamista mahdollisuuksista muille seuroille. Tavoitteena on edelleen, että vähintään yksi uusi seura SM5L

seuroista saisi Tähtiseura -statuksen. Tähtiseura -auditointipalvelu ulkoistetaan toistaiseksi liiton oman auditoijan puuttuessa..

4.1.3. Rahallinen seuratuki

Jäsenseuran lisenssimäärä (pois lukien tryout-lisenssit) määrittelee liiton suoran rahallisen tuen jäsenseuroille. Liiton

syyskokous määrittelee vuosittain tuen määrän.

4.1.4. Liiton alkeiskurssivarusteet

Liitolla on miekkailun alkeiskurssivarusteita, joita lainataan seuroille määräajaksi (ei pitkäaikaiseen seuraharjoitteluun).

Varusteet ovat ensisijaisesti tarkoitettu uusien seurojen ja paikkakuntien käyttöön ja mahdollisuuksien mukaan niitä lainataan

myös eri tapahtumiin. Liitolla on lisäksi erä apparaatteja johtoineen lainattavaksi uusille seuroille.

Liitolla on myös lainattavia laser-aseita ja -tauluja ampumajuoksuharjoittelua varten. Varusteita lainataan seuroille samoilla

perusteilla kuin miekkailun alkeiskurssivarusteita.

4.2. Koulutus

4.2.1. Koulutuksesta yleisesti

Liiton koulutustoiminta tukee kaikkia liiton toiminnan alueita, ja sen tavoitteena on kehittää seuroissa toimivien ohjaajien ja

valmentajien, tuomarien ja muiden toimihenkilöiden osaamista. Lajien ja lajeissa kehittymistä tukee koulutetut ohjaajat ja

valmentajat, lajin pariin tulevien kokonaiskehityksen monipuolinen tukeminen ja harrastaminen, erityisesti kasvuvaiheessa

olevien lasten ja nuorten kohdalla, sekä terveenä urheileminen.

Pääsääntöisesti koulutus jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

Valmentajakoulutus kohdistuu niihin yksittäisiin ohjaajiin ja valmentajiin, jotka haluavat kasvattaa osaamistaan ja ovat pitkälti

jo sitoutuneet miekkailuvalmentajana kehittymiseen. 5-ottelun muiden lajien kuin miekkailun osalta tukeudutaan näiden lajien

varsinaisten lajiliittojen tarjoamiin koulutuksiin.

Ohjaajakoulutus palvelee ensisijaisesti seurojen tarpeita tarjota vapaaehtoisille ja palkatuille ohjaajilleen koulutusta seurassa

tapahtuvan työn tueksi.

Sääntö- ja tuomarikoulutuksen kohderyhmänä ovat eri tasoiset miekkailu- ja 5-ottelutuomarit/toimitsijat tai sellaisiksi

haluavat.

Miekkailu- ja 5-ottelukoulutuksella tarkoitetaan liiton järjestämiä seminaareja ja leirejä, joiden pääasiallinen kohderyhmä

ovat yksittäiset seurat tai jonkun alueen seurat, ja joiden tavoitteena on tarjota näille seuroille mahdollisuus hyötyä sellaisesta

valmennusosaamisesta, jota heillä ei omasta takaa ole. Nollabudjettiperiaatteella järjestettäviä koulutuksia järjestetään

tarpeen ja kysynnän mukaan.

Seurakoulutuksella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla liitto edistää seurojen vastuuhenkilöiden osaamista laadukkaan ja

tavoitteellisen seuratoiminnan järjestämisessä. Koulutusta tarjotaan kiinnostuneille tarpeen mukaisista teemoista.
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4.2.2. Koulutustoiminta

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

Liiton ohjaaja- ja valmentajakoulutusjärjestelmä päivitettiin vuonna 2021 ja jatkossa koulutusta järjestetään päivitetyn

järjestelmän mukaisesti. Järjestelmän tavoitteena on tarjota valmentajaksi kouluttautumisesta kiinnostuneille selkeä polun

osaamisen kehittämiseen. Koulutusta järjestetään jatkuvasti osana säännöllistä toimintaa, ja lisäksi seurojen toiveesta tietyille

tasoille ja tietyistä aiheista.  Liitto järjestää myös osaamista ylläpitävää täydennyskoulutusta ohjaajille ja valmentajille.

Koulutuskalenteri valmistellaan jatkossa kilpailukalenterin valmistelun yhteydessä yhteistyössä Huippu-urheilutyöryhmän

kanssa kaudeksi kerrallaan. Kalenteriin merkittyjen koulutusten lisäksi seurat voivat tarvittaessa olla yhteydessä valmennus-

ja nuorisopäällikköön lisäkoulutusten järjestämisestä.

Kansainvälisestä valmentajakoulutuksesta kiinnostuneita valmentajia lähetetään edelleen aktiivisesti kansainvälisiin, FIE:n,

UIPM:n, EFC:n ja AAI:n alaisiin tai muiden kansallisten liittojen järjestämiin valmentajakoulutustilaisuuksiin. Näiden lisäksi

valmentajia kannustetaan kouluttautumaan kotimaan ammattivalmentajakoulutuksessa. Näiden yksilöiden osaamista pyritään

hyödyntämään ja levittämään kansallisesti.

Liitto myöntää tasojen suorittamiseen vaadittavien koulutusten suorittaneille hakijoille todistuksen tason saavuttamisesta.

Hakijan tulee osoittaa seura- ja koulutustyöryhmälle etukäteen suorittaneensa kaikki tason läpäisemiseen vaaditut suoritteet ja

täyttää auditointilomake liiton sivuilla. Liiton hallitus hyväksyy työryhmän esityksestä tasosuoritukset.

Seurakoulutus

Seurakoulutuksena tuetaan kiinnostuneita seuroja tarjoamalla toisista seuroista sekä liitosta löytyvää osaamista seurojen

kannalta tärkeisiin sisältöalueisiin. Seuroja myös kannustetaan hyödyntämään aluejärjestöjen tarjoamia koulutuksia. Kilpailuja

järjestäviä seuroja tuetaan Fencing Time -ohjelmiston koulutuksilla sekä tarvittaessa yleisellä kilpailun

järjestämiskoulutuksella. Seurawebinaarien järjestämistä jatketaan.

Valmentaa kuin nainen -hanke

Liitto on ollut mukana Suomen Valmentajien ja kamppailulajien yhteisessä hankkeessa (2020-2021), jonka päätavoite on ollut

lisätä naisvalmentajien kokonaismäärää ja erityisesti huippuvalmentajien määrää sekä tukea ja luoda tukiverkostoa jo

toiminnassa mukana oleville naisvalmentajille. Liitto pyrkii auttamaan koulutukseen osallistuneita valmentajia löytämään

toimintaympäristöjä, joissa nämä voivat jatkaa valmentajauraansa ja rakentaa tätä varten mentorointiryhmiä.

Erityiset tavoitteet vuodelle 2022:

- päivitetyn koulutusjärjestelmän hyödyntäminen käytännössä

- vuonna 2022 järjestetään ulkomaisen kouluttajan johdolla valmentajaseminaari, tasokoulutuksia ja

täydennyskoulutuksia

- koulutukset suunnitellaan muun kausisuunnittelun yhteydessä

4.3. Kilpailu- ja harrastelisenssit ja vakuutusturva

Suomessa järjestettäviin kilpailuihin osallistuvilla miekkailijoilla ja 5-ottelijoilla on oltava voimassa oleva kansallinen tai

kansainvälinen kilpailulisenssi, ja 5-ottelijoilla on kilpailulisenssin lisäksi oltava myös ratsastuslupa. Kilpailulisenssi on Suomen

Miekkailu- ja 5-otteluliiton miekkailijalle myöntämä todistus oikeudesta edustaa seuraansa. Liitto valvoo lisenssivelvollisuuden

noudattamista kilpailuissa sekä urheilijoiden seuravaihtoja. Miekkailija tai 5-ottelija voi edustaa yhden lisenssikauden aikana

vain yhtä seuraa. Lisenssivelvollisuus koskee myös kaikkia lajiemme harrastajia. Heille liitto tarjoaa harrastelisenssiä. Kaikki

kansalliset kilpailu- ja harrastelisenssit rekisteröityvät Suomisport -palveluun.

Kansalliset lisenssit:

Liiton kilpailulisenssit: Liitto edellyttää, että kaikki kilpaurheilijat hankkivat kilpailulisenssin sekä kilpailutoiminnan kattavan

vakuutuksen. Koko kauden voimassa olevan lisenssin lisäksi tarjolla on TryOut -lisenssi, joka mahdollistaa kilpailemisen

seitsemän (7) vuorokauden aikana.

Liiton harrastelisenssi: Liiton harrastelisenssi ja -vakuutus on tarkoitettu miekkailun ja 5-ottelun harrastajille. Harrastelisenssi
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ei oikeuta osallistumaan kilpailuihin, mutta sen voi tarvittaessa korottaa kilpailulisenssiksi.

Liiton ratsastuslupa: 5-ottelukilpailun ratsastus vaatii erillisen luvan, jota anotaan liitolta.

Kansainväliset lisenssit: Kansainvälisten liittojen alaisiin kilpailuihin osallistuvilta urheilijoilta vaaditaan liiton kansallisen

kilpailulisenssin lisäksi myös kansainvälisen liiton kilpailulisenssi (FIE, EFC, UIPM). Kansainvälinen kilpailulisenssi tilataan

liiton kautta.

Pohjola Sporttiturva -vakuutus: Liitto tarjoaa lisenssioston yhteydessä lunastettavan edullisen ja kattavan Sporttiturva

-vakuutuksen. Mikäli urheilijalla on oma vakuutus, joka korvaa urheiluvammat lajin kilpailu- tai harrastustoiminnassa, vapautuu

hän lisenssin vakuutusosasta. Sporttiturva -vakuutuksessa kaikki alle 12-vuotiaat lapset ovat liiton lajien lisäksi vakuutettuja

myös kaikissa muissa urheilulajeissa.

Pohjolan Tuplaturva -vakuutus: Suomen Olympiakomitea on tehnyt sopimuksen liikunnan toiminnan vastuuvakuutuksesta

sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksesta Pohjola Vakuutuksen kanssa. Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto on mukana

sopimuksessa, ja kaikissa Suomen Miekkailu ja 5-otteluliiton jäsenseuroissa on voimassa Tuplaturva -vakuutus, joka sisältää

liikunnan toiminnan vastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen. Tapaturmavakuutus korvaa liittojen,

liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Toiminnan

vastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on

korvausvastuussa.

4.4. Harraste ja kuntoliikunta

Liiton tuki kanavoidaan seurojen kautta. Valmentaja- ja ohjaajakoulutus sekä sääntö- ja tuomarikoulutus auttavat kaikkia

harrastajia. Nuorten ja aikuisten innostavaan sekä laadukkaaseen peruskurssiohjaukseen kiinnitetään huomiota. Liitto tukee

uusien ja vanhojen seurojen toimintaa tarkoituksensa mukaisesti:

- Valmennusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehitys

- Kilpailujärjestelmän ylläpitäminen ja kehitys

- Koulutustoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen

- Tuomaritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen

- Sääntöjen- ja kilpailumääräysten ylläpitäminen

- Tiedotus ja markkinointipalvelut

- Yhteistoimintaa edellyttävien hankkeiden edellytysten luonti ja organisointi

- Edunvalvontatyö sekä Suomessa että kansainvälisesti

- 5-ottelun ratsastustoiminnan mahdollistaminen

4.4.1. Nuorisotoiminta

Lasten ja nuorten miekkailun ja 5-ottelun harrastus- ja kilpailutoiminta on perinteisesti ollut seurojen vastuulla. Liittotason

toimintaa on laajennettu nuorisotoiminnan pariin (leiritys yli seurarajojen). Liitto kannustaa seuroja järjestämään alueellisia

nuorten otteluharjoituksia, leirejä  ja/tai kilpailuja matalan kynnyksen osallistumisen mahdollistamiseksi.

Erityinen tavoite vuodelle 2022:

- Toteutetaan kolme liittotason nuorisoleiriä ja niiden yhteydessä valmentajakoulutusta.

4.4.2. Aikuis- ja veteraani/masters -toiminta

Aikuisurheilun työryhmä pyrkii toteuttamaan liittotason veteraani/masters -toimintaa. Tuetaan seuroja aikuisliikuntaan

liittyvissä asioissa ja pyritään edistämään aikuisliikuntaa. Työryhmän toiminnan pääkohderyhmä ovat yli 40-vuotiaat kilpailijat

ja sekä kaikki aikuiset harrastajat.

Erityinen tavoite vuodelle 2022:

- Lisätä työryhmän osallistujamäärää, jotta työryhmä pystyy toteuttamaan liiton strategian mukaista toimintaa

4.4.3. Pyörätuolimiekkailu

Pyörätuolimiekkailu kuuluu liiton lajivalikoimaan ja liitto tukee seurojen toimintaa resurssiensa mukaisesti.

Pyörätuolimiekkailua voi harrastaa tällä hetkellä Espoossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Liitto
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kannustaa seuroja järjestämään yhteisharjoituksia ja leirejä sekä pyörätuolimiekkailukilpailuja.

Liiton verkkosivujen ja ParaFencingFinland facebook-ryhmän kautta liitto tiedottaa harrastajia lajin tärkeistä asioista.

Tavoitteena on antaa mahdollisuus laajempaan vammaisliikuntaan ja urheiluun myös miekkailun parissa.

4.5. Kilpailutoiminta

Miekkailun ja 5-ottelun kilpailutoiminta organisoidaan liiton kautta:

- kilpailujen järjestelyoikeuksien haku

- kilpailukalenterin julkaiseminen kilpailukaudelle

- kilpailujen osallistumismaksut

- kilpailukalusto

- kilpailunhallintajärjestelmä, -ohjelmisto ja kilpailujärjestäjän ohjeet

- kilpailuihin ilmoittautuminen

- urheilijoiden ranking

- Suomessa järjestettävät kilpailut.

4.5.1. Kilpailujen järjestelyoikeudet ja kilpailukauden kalenteri

Liitto myöntää jäsenseuroilleen Suomessa järjestettävien kansallisten miekkailun ja 5-ottelun kilpailujen järjestämisoikeudet ja

julkaisee ja ylläpitää liiton kilpailu- ja toimintakalenteria. Kilpailukalenteria laadittaessa huomioidaan kansainvälisten liittojen

FIE:n, EFC:n, EVF:n ja UIPM:n kalenterit. Liiton sivuilla julkaistavan kalenterin kautta jäsenseurojen miekkailijat ja 5-ottelijat

löytävät kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen kilpailukutsut, ilmoittautumiset, tulosseurannan ja lopulliset tulokset sekä

liiton ja/tai jäsenseurojen järjestämät leirit, koulutukset ja muut keskeiset tapahtumat.

4.5.2. Kilpailujen osallistumismaksut

Liitto perii kilpailut järjestävältä seuralta liittokokouksen päättämät kilpailumaksut. Järjestävä seura määrää kilpailun

osallistumismaksun kaikissa muissa kansallisissa kilpailuissa paitsi SM-kilpailuissa ja Masters/Suomen Cup -sarjan

osakilpailuissa (SM5L:n päätöksen mukaan) sekä Suomessa järjestettävissä FIE:n alaisissa kilpailuissa (FIE:n päätöksen

mukaan). Kilpailumaksuilla ylläpidetään liiton kilpailukalustoa sekä kustannetaan mm. kaikki SM-kilpailujen tuomarit.

4.5.3. Kilpailukalusto

Liitto lainaa jäsenseuroille liiton kilpailukalenterin mukaisen kilpailun järjestämiseen tarvittavan kilpailukaluston:

- miekkailun matot, apparaatit, kelat, tuomarointiin liittyvät välineet jne.

- 5-ottelun ampumataulut ja -pöydät, erilaiset juoksuradan merkkausvälineet jne.

- kisatoimiston tietokoneet Fencing Time -ohjelmistoineen, tulostimet ja verkkoyhteyteen tarvittava kalusto.

Liitto vastaa kilpailukaluston kuljetuskustannuksista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

4.5.4. Kilpailunhallintajärjestelmä, -ohjelmisto ja kilpailujärjestäjän ohjeet

Kilpailujärjestäjien käytössä on:

- kilpailujärjestäjän ohje

- ajantasaiset suomenkieliset kilpailusäännöt ja -määräykset

- Ophardt Online -kilpailunhallintajärjestelmä, jonka kautta kilpailujärjestäjät luovat kaikki kilpailujen järjestämiseen

liittyvät dokumentit

- FencingTime -ohjelmisto, jonka avulla kilpailu viedään läpi

- ohjelmistokoulutus sopimuksen mukaan.

4.5.5. Kilpailuihin ilmoittautuminen

Kilpailuihin osallistuvien käytössä on

- ajantasaiset suomenkieliset kilpailusäännöt ja -määräykset

- Ophardt Online -kilpailunhallintajärjestelmä, jonka kautta jäsenseurat pystyvät hoitamaan kaikki seurojensa

kilpailuilmoittautumiset kansallisiin ja kansainvälisiin miekkailukilpailuihin. Järjestelmään on haettavissa seuratason

käyttäjätunnukset ja kilpamiekkailijoiden tunnukset. 5-ottelukilpailujen ilmoittautumiset hoidetaan sähköpostitse,

koska kilpailijamäärät ovat pieniä.
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4.5.6. Urheilijoiden ranking

Liitto ylläpitää urheilijoiden rankingia. Kansallisen rankingin tarkoituksena on järjestää miekkailijat paremmuusjärjestykseen,

jotta kilpailujärjestäjät voivat luoda kilpailuihin tasaiset alkuerät. Miekkailun rankingpisteet päivittyvät kilpailutuloksista

automaattisesti Ophardt Online -järjestelmään.

Miekkailijoiden arvokilpailurankingin ja erikseen hyväksyttyjen arvokilpailukriteerien perusteella tehdään urheilijavalinnat

kansainvälisiin arvokilpailuihin. Masters- ja Suomen Cup -ranking sisältää vain Masters- ja Suomen Cup -sarjojen osakilpailut.

Rankingin perusteella kutsutaan miekkailijat Masters/Suomen Cup -finaaleihin.

5-ottelijoilla ei ole tällä hetkellä käytössä kansallista rankingia, mutta sellainen on tarkoitus luoda. 5-ottelun arvokilpailujen

urheilijavalintoja tehdessä käytetään arvokilpailurankingien ohessa tarvittaessa kansainvälistä UIPM-rankingia.

Kansainvälisesti kilpailevat miekkailijamme näkyvät myös FIE:n, EFC:n ja EVF:n rankingeissa. Näitä rankingeja käytetään

kansainvälisten kilpailujen alkuerien luomiseen.

4.5.7. Suomessa järjestettävät kilpailut

Suomessa järjestettävät kansalliset kilpailut:

SM-kilpailut 2022, miekkailu:

- Kalpa: U17, U20, seniorit ja veteraanit henkilökohtainen kilpailu

- Kalpa: U17, U20, seniorit ja veteraanit joukkuekilpailu

- Floretti: U17, U20, seniorit ja veteraanit henkilökohtainen kilpailu

- Floretti: seniorit ja veteraanit joukkuekilpailu

- Säilä: U17, U20, seniorit ja veteraanit henkilökohtainen kilpailu

- Säilä: seniorit joukkuekilpailu

SM-kilpailut 2022, 5-ottelu:

- 5-ottelu: nuoret, seniorit, masters henkilökohtainen kilpailu

- Laser Run: nuoret, seniorit, masters henkilökohtainen kilpailu

Masters-sarja, miekkailu:

- Masters-sarja on koronatilanteen takia päätetty perua kauden 2021-2022 osalta

- kauden 2022-2023 osalta tehdään päätökset keväällä 2022.

Suomen Cup -sarja, miekkailu:

- Suomen Cup -sarja on koronatilanteen takia päätetty perua kauden 2021-2022 osalta

- kauden 2022-2023 osalta tehdään päätökset keväällä 2022.

Uusi miekkailun joukkuekilpailusarja

- Joukkuekilpailujen pilotointi jatkuu kaudella 2021-2022. Joukkuekilpailusarjan toteutustapa ja säännöt päätetään

pilottikilpailuista saatujen kokemusten ja palautteen perusteella.

Laser Run Cup -sarja:

- Kaikille ikäryhmille suunnattu Laser Run -kilpailusarjan toteuttamista jatketaan usealla paikkakunnalla.

Suomessa järjestettävät muut kilpailut:

- Muita kansallisia kilpailuja lisätään kilpailukalenteriin jäsenseurojen hakemuksesta.

Suomessa järjestettävät kansainväliset kilpailut:

FIE-kilpailut

- Nordic Challenge Kupittaa Tournament 2022 FIE Satellite World Cup, syksy 2022

UIPM-kilpailut
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- Masters MM -kilpailut, Hämeenlinna, heinäkuu 2022 (HML5 ja SM5L)

EFC-kilpailut

- Liitto etsii järjestäviä seuroja ja pyrkii hakemaan CC-kilpailua kaudelle 2022-2023

EVF-kilpailut

- European Veterans Circuit -kalvan osakilpailu mikäli järjestävä seura löytyy, syksy 2022

NFU-kilpailut / Pohjoismaiset kilpailut

- ei kaudelle 2022-2023

Kilpailutoiminnan vuoden 2022 painopistealueita:

Toimiva ja kehittyvä kilpailujärjestelmä

- miekkailun rankinguudistustyötä jatketaan

- joukkueranking (miekkailu) kauden 2022-2023 alusta

- kilpailumuotojen kehittäminen mielekkäämmäksi kaikille kilpailuihin osallistujille

- uuden miekkailun joukkuekilpailusarjan pilotointi ja sen tuloksien pohjalta miekkailun joukkuekilpailusarjan

käynnistäminen kaudelle 2022-2023

- muutokset Suomen Cup -sarjaan kaudelle 2022-2023

- muutokset Masters-sarjaan kaudelle 2022-2023.

Toimiva kilpailukalusto

- kilpailukaluston ylläpito ja huolto

- kalustotäydennykset ja hankinnat

Kilpailujärjestäjän ohjeet ja webinaarit

- kilpailujärjestäjien ohjeiden ja webinaarien päivittäminen saatujen kokemusten pohjalta

- SM5L miekkailun kilpailutoiminta -sivujen päivitys: rakenteen ja sisällön muokkaaminen

- dokumenttien päivitykset.

4.6. Sääntö- ja tuomaritoiminta

Tuomaritoimintaa ja tuomarikoulutusta jatketaan liiton molempien lajien osalta.

- 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

Laadukas kotimainen tuomaritoiminta tukee jatkuvaa ja kehittyvää suomalaista kilpailutoimintaa ja mahdollistaa tuomareille

kotimaisten ja kansainvälisten miekkailu- tai 5-ottelutuomarin tehtävien vastaanottamisen.

Vastuut ja päätehtävät:

- Seuraa sääntömuutoksia ja tarvittaessa valmistelee lausunnot sääntökehitykseen liittyen

- Pitää yllä ja kehittää suomalaisia sääntöjä ja kilpailumääräyksiä

- Järjestää tuomarikoulutusta

- Rekrytoi tuomareita

- Nimeää SM-kilpailujen ja Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailujen tuomarit

- Seuraa ja tarvittaessa ohjaa kilpailujen järjestäjiä määräysten ja sääntöjen mukaiseen toimintaan

- Antaa lausunnot sääntöihin liittyvistä tulkintaristiriidoista

Seurojen tuomarivastaavia kehotetaan suunnittelemaan ja arvioimaan oma tuomaritarpeensa, jotta kaikissa kisoissa on

tarvittava määrä päteviä tuomareita.
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Liitto vastaa kilpailumääräysten mukaisesti SM-kilpailujen ja Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailujen tuomareiden

nimeämisestä ja syntyneistä tuomarikustannuksista.

Lisäksi liitto osallistuu tuomarikustannuksiin mahdollisesti erikseen nimettävissä karsinta- ja arvokilpailuissa. Kaudella

2020-2021 näissä arvokilpailuvalinnan karsintakilpailuissa miekkailijan omakustannusosuus on 70e/kisastartti. Kauden

2021-2022 maksu määritellään edellisen koko kauden toteuman perusteella.

Sääntö- ja tuomarityöryhmä kerää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ilmoittautumiset käytettävissä olevilta tuomareilta

edellä mainittuihin kilpailuihin. Ensisijainen tavoite on, että suomalaisen joukkueen mukana voidaan nimetä myös

kansainvälisen velvoitteen mukainen määrä suomalaisia tuomareita.

Sääntö- ja tuomarityöryhmän onnistumista arvioidaan arvokisojen tuomaritoiminnan onnistumisella sekä uusien rekrytoitujen

tuomareiden määrällä.

Erityiset tavoitteet vuodelle 2022:

Operatiivisen toiminnan tavoitteet

- Suomalaisia tuomareita toimii noin seitsemässä kv. kilpailutapahtumassa

- Kansallisissa kilpailuissa tuomitsevat riittävän pätevyyden omaavat tuomarit

- Vuoden 2021 aikana rekrytoidaan aktiivisesti nuoria kansallisia kalpatuomareita kiertämään EFC/C-kisoja.

Floretissa/säilässä tuetaan kansallisia tuomareita jotka haluavat aloittaa EFC/C-pätevyyden suorittamisen.

- Vuoden aikana järjestetään vähintään neljä miekkailun tuomarikoulutustapahtumaa tai -seminaaria. Miekkailun

tuomariseminaari järjestetään aikuisten SM-kisojen yhteydessä.

- Vuonna 2019 valmistunutta sähköistä kalvan ja floretin seuratuomarikoulutusta ylläpidetään tarvittaessa.

- Vuoden 2022 aikana saadaan vähintään yksi uusi kansallinen tuomari.

- Vuoden 2022 aikana saadaan vähintään viisi uutta seuratuomaria.

- 5-ottelun tuomaritoiminnassa pidetään olemassa olevat toimitsijat (referee) mukana toiminnassa ja pidetään yksi

kotimainen tuomariseminaari sekä yksi 5-ottelun toimitsijakoulutus.

Tuomaritoiminnan kehittämiseen liittyvät tavoitteet

- Tätä kirjoittaessa kv. miekkailuliiton ja Euroopan Miekkailu-unionin ohjeistus sisältää edelleen poikkeusohjeista

kononan vuoksi. Tämän johdosta miekkailun koronaohjeistusta ylläpidetään ja sovitetaan tarpeen mukaan kv.

ohjeistuksen muuttuessa. Työ tehdään yhdessä Kansallisen Kilpailutoiminnan Kehittäminen-työryhmän kanssa.

- Miekkailun kotimaisen joukkuekilpailusarjan sääntöjä kehitetään pilotoinnissa saadun palautteen perusteella ja ne

tuodaan osaksi miekkailun kilpailumääräyksiä.

- Viedään loppuun seuraavat vuonna 2021 alkaneet kehittämistehtävät

- Säilän sähköinen seuratuomarikoulutus toteutetaan kokonaisuudessaan.

- Laser Run Cup-kilpailusarjan säännöt luodaan yhteistyössä 5-ottelun tulevaisuus -työryhmän kanssa tukemaan

vuonna 2021 alkavaa pilottia ja kehitystä jatketaan pilotoinnista saadun palautteen perusteella.

- Nykyaikaisella 5-ottelulla ei ole tällä hetkellä suomenkielisiä lajisääntöjä.  Arvioidaan näiden tarve sekä sääntöjen

kääntämiseen ja ylläpitoon tarvittava työ.

4.7. Liiton ratsastustoiminta

Yhteistyötä sopimustallien kanssa jatketaan. Yhteistyömallissa ostopalveluna hankittuja ratsastustunteja tarjotaan harrastajille

ja kilpaurheilijoille. Kaikkia harrastajia kannustetaan harjoittelemaan liiton yhteistyötalleilla. Yhteistyömallia on mahdollista

monistaa tarpeen mukaan uusille paikkakunnille.

4.8. Teosto ja Gramex -tekijänoikeuskorvaukset

Olympiakomitea, Teosto ja Gramex sopivat keskitetysti musiikin esittämiseen liittyvistä tekijänoikeuskorvauksista vuosille 2021

ja 2022. Sopimukset koskevat niihin sitoutuneita Olympiakomitean jäsenjärjestöjä sekä näiden alueellisia ja paikallisia

jäsenyhteisöjä; piiri- ja aluejärjestöjä, jäsenyhdistyksiä, seuroja sekä joukkueita. Kun musiikin käyttö on sopimuksen mukaista,
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ei lajiliittojen, seurojen tai joukkueiden tarvitse hakea erillisiä lupia tai maksaa erillisiä korvauksia. Suomen Miekkailu- ja

5-otteluliitto on mukana yllä mainituissa sopimuksissa.

5. KILPAILUMENESTYS LISÄÄNTYY

Strategiset tavoitteet:

1. Kilpaurheilijoiden määrä kasvaa

2. Valmentaminen ammattimaistuu

3. Suomi on Pohjoismaiden johtava miekkailu- ja 5-ottelumaa

Covid-19 pandemia on vaikuttanut jo melkein kahden vuoden ajan maailmanlaajuisesti lähes kaikkeen. Miekkailussa ja

5-ottelussa covid-19 on näkynyt ja näkyy edelleen ennen muuta kilpailujen peruuntumisina ja harjoittelun vaikeutumisena.

Covid-19 on myös aiheuttanut sen, että vuodelle 2021 suunniteltuja asioita ei ole voitu toteuttaa ja ne siirtyvät sellaisenaan

vuodelle 2022. Vuoden 2022 näkymät ovat valoisammat ja toivottavasti harjoitustoiminta saadaan normaaliksi, kilpailutoiminta

normalisoituu ja arvokisat saadaan pidettyä suunnitellusti.

Liiton päivitetyssä strategiassa vuoteen 2028 on yhtenä pääkohtana kilpailumenestymisen lisääntyminen. Meillä on tällä

hetkellä hyvin pieni urheilijoiden määrä. Tästä joukosta on kuitenkin noussut yksittäisiä urheilijoita, joilla on CC-, MC-, WC- ja

arvokisatasolla menestystä – mutta meiltä puuttuu järjestelmä, joka tuottaisi riittävän määrän sitoutuneita urheilijoita, jolloin

mahdollisuudet niin yksilömenestymiseen kuin joukkuemenestymiseen voisi olla paremmat.

Molemmat liiton lajit ovat kiinnostavia ja vetävät lapsia ja nuoria, mutta nopeasti lajit jättävien osuus on aivan liian suuri, jotta

sitoutuneiden ja tavoitteellisesti harjoittelevien lasten ja nuorten määrää voisi kasvattaa – menestyvälle huippu-urheilulle

laajempi pohja on kuitenkin elintärkeä.

Liiton huippu-urheilun painopisteet vuonna 2022:

- Nuorten miekkailijoiden määrän  nostaminen

- Miesten kalpajoukkueen kokoamisen, harjoittelun, kilpailemisen ja tavoitteiden suunnittelu kausille 2022-24

- Suunnitelma naiskalpamiekkailjoiden määrän nostamiseksi ja  joukkueen kokoamiseksi vuoteen 2024 mennessä.

- Osallistuminen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen edelleen kehittämiseen

5.1. Yhteistyöllä tuloksiin

Huippu-urheilutyöryhmän, urheilijoiden, vamentajien, seurojen ja taustavaikuttajien yhteistyön edelleen parantaminen on

keskeisessä asemassa tuloksien kehittymiseen.

Yhteistyön kehittämistä jatketaan nykyisen mallin mukaan. Vuoden 2021 aikana toteutui pandemian vuoksi vain pieni osa

tavoitteista ja siten niitä siirretään vuoteen 2022. Yhteistoiminta on kehittynyt mutta edelleen on paljon kehitettävää.

Haasteena vuosina 2020 ja 2021 on ollut yhteisen kehitysmallin luominen niin seurojen, valmentajien, urheilijoiden kuin

taustavaikuttajienkin keskuudessa – tätä työtä jatketaan vuonna 2022. Pandemian myötä on tullut esille, että etätapaamisten

osanottajamäärät ovat selvästi fyysisiä tapaamisia suuremmat. Fyysisiä tapaamisia kuitenkin tarvitaan ja tapaamisten sisältöä

kehitetään, jotta myös osallistumismielenkiinto näihin tapahtumiin saataisiin kasvavaksi.

5-ottelussa on onnistuneesti käynnistynyt Yhteistyöllä supervoimaa 5-otteluun -projekti, jota kehitetään edelleen. Tällä hetkellä

5-ottelu on vielä yhden kansainvälisen tason ottelijan ja yhden ensimmäisiin nuorten arvokisoihin osallistuneen ottelijan

varassa - tulvevaisuus kuitenkin näyttää paremmalta kuin aikoihin. Yhteistyö on toiminut urheilijoiden ja valmentajien kanssa

hyvin ja tavoitteena on jatkaa samalla linjalla.

Miekkailussa on toivottava, että kausi 2021-22 saadaan vietyä normaalisti läpi ainakin kevään osalta. Yhteistyösuunnitelmien

jatkuva siirtäminen, muuttaminen ja peruminen on pandemian aikana ollut hyvin normaalia ja samalla kaikkia osapuolia

väsyttävää. Vuoden 2022 osalta oletuksena on, että covid ei vaikuta enää elämään normaalia virusta enempää. Vuosi 2021

jää joka tapauksessa edellisen vuoden tapaan erittäin poikkeavaksi.

Vuoden 2022 keväälle on tarkoitus järjestää kaksi valmentajapäivää. Ajankohdat edellisvuosien tapaan suunnitellaan

alustavasti tammi-helmikuulle ja toukokuulle. Kesän tapaaminen kick-off leirin yhteydessä ja marraskuulle vuoden viimeinen
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valmentajapäivä. Alkuvuoden tapaamisessa käydään läpi kuluvaa kautta ja arvioidaan kauden tulevia arvokisoja.

Toukokuussa on kauden 2022-23 suunnitelmien läpikäynti.

Miekkailijoille järjestetään toukokuussa infotilaisuus ja seuraavan kauden avaus on jälleen elokuussa kick-off leirillä. Näin

myös miekkailijoilla on mahdollisuus vaikuttaa tulevaan kauteen yhdessä valmentajiensa kanssa.

Seuratapaamisia jatketaan yhdessä seura- ja koulutustyöryhmän kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Tavoitteena on tukea

seuroja heidän haluamallaan ja resurssien mukaisella tasolla, koska vain osa seuroista tällä hetkellä tähtää kansainväliseen

toimintaan ja huippu-urheiluun.

5.2. Kaksoisurasuunnitelma

Urheilijaksi kasvamiseen, tavoitteelliseen urheiluun ja mahdolliseen huippu-urheiluun kuuluu pyrkimys siihen, että urheilija

pystyy arjessaan yhdistämään tasapainoisesti tavoitteellisen urheilun ja opiskelun tai muun työuransa. Tätä ajattelutapaa

kutsutaan kaksoisuraksi. Vaikka miekkailu ja 5-ottelu ovat myöhäisen erikoistumisen lajeja, kaksoisura voi alkaa jo

yläkouluvaiheesta. Varsinaisena valintavaiheena on kuitenkin toinen aste ja tästä ura voi jatkua aina huippu-urheilu-uran

päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.  Liiton Kaksoisurasuunnitelma valmistui syksyllä 2021 ja sitä päivitetään vuosittain.

5.3. Tavoitteena miesten kalpajoukkue ja naismiekkailijoiden määrän nosto 2024 mennessä

Miesten kalpajoukkueen osalta suunnitelmat siirtyvät pandemian vuoksi vuodella loppukevääseen 2022. Tämän hetken

tilanteen mukaan rungon muodostavat 3-4 miekkailijaa ja heidän lisäkseen suunnitelmassa on noin kymmenen, 2001-2003

syntynyttä miekkailijaa. Tämän ryhmän ”takana” tilanne on tyydyttävä nuorempien junioreiden osalta. Tavoitteena on edelleen

oltava kilpailevien juniorimiekkailijoiden määrän nosto.

Naisten joukkueen osalta tilanne on edelleen arviota heikompi. Naismiekkailijoita on määrällisesti niin vähän, että ajatus

joukkueen kokoamisesta ei ole tällä hetkellä realistinen. Naismiekkailijoiden osalta tavoite vuonna 2022 on edelleen

kilpailevien tyttö- ja naismiekkailijoiden määrän nostaminen ja parhaiden yksittäisten miekkailijoiden tukeminen. Joukkueen

muodostaminen olisi realistista myöhemmin, jolloin naismiekkailijoista saadaan koottua 10 hengen sitoutunut harjoitusryhmä.

Tavoitteena on vuosi 2024.

5.4. Kansainväliseen kilpailu-uraan tähtäävä valmennus- ja valmentajakoulutus

Kaksoisurasuunnitelmaan liittyen, liiton seuranta urheilijoista aloitetaan jatkossa miekkailun osalta U13 sarjasta. 5-ottelussa

tehdään samoin heti kun harrastajamäärät nousevat. Näin saadaan selkeämpi kuva jokaisen ikäryhmän potentiaalisista

urheilijoista ja urheilijamäärien noustessa voidaan jo kadetti-ikäisistä alkaen eri ikäluokissa muodostaa omat liittojohtoiset

harjoitteluryhmät.

Liiton valmennustoimintaa kehitetään edelleen. Kauden 2021-22 valmennusryhmissä on kaksi 5-ottelijaa ja 28 miekkailijaa.

5-ottelun osalta ei toistaiseksi liiton johtamaa valmennusta ole. Miekkailussa tavoitteena on kehittää seurojen ja valmentajien

yhteistoimintaa liiton kanssa, jotta liiton järjestämistä harjoitustilaisuuksista saataisiin paras hyöty irti. Yhteistyön kehittäminen

ja tiivistäminen tarkoittaa valmennusryhmien miekkailijoiden osalta parempaa sitoutumista yhteisiin harjoituksiin ja leireihin.

Vuoden 2022 kevään aikana ja 2022-23 valmennusryhmä valinnoissa tulee harjoitteluaktiviisuus ja sitoutuneisuus olemaan

jälleen kriteerinä ryhmiä muodostettaessa.

Leiritoiminnassa ja kilpailutoiminnassa vahvistetaan edelleen mahdollista yhteistyötä lähialueiden kanssa (Viro, Ruotsi, Puola,

Unkari). Vaikeutena on ollut eri maiden hieman toisistaan poikkeava suunnittelujärjestelmä, mutta omalla joustavuudella

saadaan yhteistyöstä paras tulos.

5.5. SM5L Valmennusryhmät

Valmennusryhmiin kuuluu vuoden 2022 alussa kaikkiaan 30 urheilijaa. Valmennusryhmien kilpailu-, harjoitus- ja leiritoimintaa

kehitetään edelleen yhteistyössä urheilijoiden, valmentajien, seurojen ja taustaryhmien kanssa. Covid-19 on vaikuttanut jo

lähes kaksi vuotta toimintaan ja tätä kirjoitettaessa syksyn 2021 kansainvälistä toimintaa on jo peruttu huomattavissa määrin.

_________________________________________________________________________________________________________

SM5L Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022                   Sivu 17 (27)



Kaikkiaan nähtävissä on, että kevät 2022 ja siitä eteenpäin saataisiin toteutettua suunnitelmien mukaan.

Liiton strategisten linjausten saavuttamiseksi tullaan valmennustoiminnassa vuonna  2022 kiinnittämään huomiota

valmennusryhmäläisten osallistumisaktiivisuuteen ja sitoutuneisuuteen valmennusryhmissä. Nämä seikat tullaan liittämään

myös uudestaan kriteereihin valittaessa kauden 2022-23 valmennusryhmän urheilijoita.

Valmennusryhmiä on neljä kaudelle 2021-2022:

- Valmennusryhmä O, yksi 5-ottelija ja yksi kalpamiekkailija – huippu-/Olympia -urheilijat

- Valmennusryhmä A, kolme kalpamiekkailijaa – kansainvälisesti hyvin menestyvät kilpaurheilijat

- Valmennusryhmä B, seitsemän kalpamiekkailijaa – kansainvälisiä tuloksia saavuttaneet kilpaurheilijat

- Valmennusryhmä C, yksi 5-ottelija ja 17 kalpamiekkailijaa  – suunnitelmallisesti harjoittelevat ja kansainvälisesti

kilpailevat kilpaurheilijat

Valmennusryhmät nimetään seuraavalle kaudelle vuosittain,   miekkailijat kesäkuussa ja 5-ottelijat joulukuussa.  O-, A- ja

B-ryhmissä nimeämisen edellytys on urheilijan allekirjoittama valmennustukisopimus.  Valmennusryhmiä voidaan perustellusti

tarkistaa kauden aikana. Ennen tarkistusta käydään aina urheilijan ja hänen valmentajansa kanssa keskustelu. Vaikuttavina

tekijöinä voivat olla esimerkiksi urheilijan huomattava kehittyminen yhden kauden aikana, loukkaantumiset, harjoituskriteerien

laiminlyönti, sopimusrikkomukset tms.

Valmennusryhmistä O-ryhmällä on suora henkilökohtainen tuki, jonka maksaminen perustuu urheilijoiden tekemään

kausisuunnitelmaan ja sen toteutukseen. A- ja B-ryhmiä tuetaan toiminnallisesti sekä leiri- ja kilpailumatkoihin liittyvällä

rahoituksella. A- ja B-ryhmäläisiltä edellytetään myös valmennuspäällikölle esitettävän kausisuunnitelman tekeminen.

C-ryhmää tuetaan toiminnallisesti. C-ryhmään kuuluvilta ei kausisuunnitelman esittämistä edellytetä mutta kauden tehokkaan

toteuttamisen kannalta oletetaan, että urheilijat tekevät suunnitelman yhdessä valmentajansa kanssa.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuen lisäksi liitto antaa neuvontatukea kaikille valmennusryhmäläisille, valmentajille ja seuroille

sekä urheilijoiden taustaryhmille valmennukseen ja omaan varainhankintaan liittyen.

5.6. Olympiakomitean kehittämis- ja tukiprosessi

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto osallistuu

vuosittain Suomen Olympiakomitean

Huippu-urheiluyksikön (HUY) valmennuksen

kehittämis- ja tukiprosessiin.

Tukijärjestelmä rakentuu urheilija-, joukkue- ja

lajikohtaisesti ja keskittyy urheilijan polun

valinta- ja huippuvaiheeseen. Resursoinnin ja

kehittämistoimien kokonaisratkaisu

suunnitellaan HUY:n ja liiton yhteistyönä.

------

Kuva 1. Lajien kehittämisen ja kehitys- ja

tukiprosessin vuosikello

Huippu-urheiluyksikkö tukee ja tehostaa lajien

huippu-urheilutoimintaa:

- suorilla urheilija-, valmentaja- ja lajikohtaisilla talousresursseilla

- asiantuntijatoiminnan avulla

- sparraamalla lajien valmennusjärjestelmien ja osaamisen kehittämistä
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HUY:n huippu-urheilun tehostamistuen tarkoituksena on luoda lajien kriteerit täyttäville parhaille urheilijoille ja joukkueille

kansainvälisen tason valmennusprosessit sekä parantaa lajien huippu-urheilutoiminnan edellytyksiä kohti parempaa

kansainvälistä menestystä.

Huippu-urheilun tukijärjestelmä 2022 – 2024 (31.8.2021)

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/09/24a83cda-hu_tukijarjestelma_2022-2024.pdf

5.7. Arvokisavalinnat

Arvokilpailujoukkueet valitaan vuonna 2021 päivitetyn valintakriteeristön mukaan. MM-kilpailuihin on vaadittu kaudesta

2019-20 alkaen tulostaso, joka on sama kuin B-ryhmän tulosvaatimus. Valinnoissa urheilijan valmennusryhmästatuksella ei

ole merkitystä. Mikäli joukkueeseen valitaan valmennusryhmään kuulumaton urheilija, on tämä urheilija myös oikeutettu

tukeen, mikäli sellainen joukkueelle myönnetään.

Covid-19 tilanteesta johtuen vuoden 2022 arvokisarankingiin kuuluvia kilpailuja joudutaan todennäköisesti muuttamaan. Tämä

siksi, että syksyn 2021 aikana on peruttu ja perutaan useita kansainvälisiä kilpailuja.

5.8. Olympiaprojekti

Tokion olympialaiset 2021 jäivät valitettavasti ilman suomalaista miekkailija- ja 5-otteluedustusta. Laura Salminen ja Niko

Vuorinen jatkavat uraansa ja ovat liiton olympiavalmennusryhmässä tavoitteena olympiapaikan lunastaminen Pariisiin 2024.

Nykyaikaisessa 5-ottelussa ei ole näkyvissä muita urheilijoita, joilla olisi mahdollisuudet nousta seuraavan kahden vuoden

aikana sellaiselle tasolle, että 2023-24 voisi tavoitella olympiapaikkaa.

Miekkailussa kalpa on edelleen ainut aselaji, jossa on mahdollisuuksia saavuttaa paikka kuluvalla olympiadilla. Naisten osalta

vuosi 2022 näyttää suuntaa sitoutuneiden miekkailijoiden määrässä ja kehityksessä. Realistisen suunnitelman mahdollisuudet

nähdään vasta kauden 2022-23 alussa.

Miesten kalvan osalta muodostetaan noin 10 miekkailijan runko. Joukkueena Pariisin olympialaiset ovat todennäköisesti vielä

liian nopeasti.

Liiton tavoitteena on edelleen saada niin miekkailussa kuin nykyaikaisessa 5-ottelussa yksi urheilija olympialaisiin. Niko

Vuorinen ja Laura Salminen ovat harjoitelleet viimeksi päättyneet kaudet liiton ja Olympiakomitean tuella ja molemmilla

urheilijoilla ovat kaudet olleet nousujohteiset ja tavoitetta olympiapaikasta voidaan pitää realistisena.

Muiden miekkailijoiden jatkosuunnitelmia tehdään kauden 2021-22 tulosten perusteella. Liitolla on kaksi nuorta OK:n

tukiurheilijaa (Akseli Heinämaa ja Topias Tauriainen)  ja lisäksi valmennusryhmä B:ssä potentiaalisia nuoria miekkailijoita.

5.9. Tulostavoitteet vuodelle 2022

Kansainvälisten kisojen osalta tavoitteisiin vaikuttaa suurelta osin kansainvälisien kilpailukausien alkamisajankohdat. Tätä

kirjoitettaessa FIE:n tavoite on ollut käynnistää kilpailukausi mutta syksyn kilpailuja on peruttu edelleen ja kauden

käynnistyminen on vielä avoin. 5-ottelun osalta on oletettavaa, että covid-19 on hellittänyt jo kevääseen mennessä ja kausi

päästään aloittamaan normaalisti.

Tällä hetkellä miekkailun osalta on myös nähtävissä, että vuoden 2022 alusta voitaisiin kautta viedä eteenpäin suunnitellusti ja

siten myös kaikki arvokisat toteutuisivat.

Miekkailu, kalpa:

- Tuloksellisena tavoitteena on saavuttaa joko aikuisten tai nuorten arvokilpailuissa (U23, U20, U17) yksi mitali, yksi

top 8 ja yksi top 16 sijoitus.

- Kansainvälisissä kilpailuissa (FIE, EFC) MC  tavoitteena 2 top 8 sijoitusta, useita top 32 sijoituksia.

- Miesten MC tavoitteena neljän miekkailijan osalta, jokaisella vähintään yksi top 64 sijoitus.
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- Naisten MC tavoitteena kahden miekkailijan osalta top 64 sijoitus.

- U20 nuorten MC tavoitteena yhden miekkailijan osalta top 16 sijoituksia ja kahden miekkailijan osalta vähintään yksi

top 32 sijoitus

- U17 kadettien CC tavoitteena yhden miekkailijan osalta top 32 sijoittuminen

Miekkailu, sopimusaseet:

● Vuodelle 2022 ei vielä tulostavoitteita.

5-ottelu:

● Tavoitteena on yksi sijoittuminen arvokilpailuissa (EM/MM) 8 parhaan joukkoon ja saavuttaa useita finaalisijoituksia

kv. kilpailuissa.

6. OSAAVA JA PALVELUORIENTOITUNUT LIITTO SEURATOIMINNAN TUKENA

Strategiset tavoitteet:

1. Liitto tukee ja kehittää jäsenseurojaan ja palvelee lajien yhteisöjä

2. Digitalisaation tehokas hyödyntäminen

3. Tuloksellinen yhteistyö seurojen ja ulkoisten kumppanien kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti

6.1. Toiminnallistaminen

Liiton syyskokouksen hyväksyttyä marraskuussa 2021 liiton uuden strategian ja tavoiteohjelman, hallitus lähtee toteuttamaan

sitä yllä olevan kuvan mukaisella tavalla. Tämä toimintasuunnitelma on jo jäsennelty uuden strategian mukaisesti. Liiton

toiminnan organisaatio perustuu hallituksen nimeämiin ja hallituksen jäsenen johtamiin työryhmiin. Työryhmät päivitetään

vähintään hallituskausittain ja ne kytketään liiton tehtävistä johdettuihin strategisiin tavoitealueisiin.

Erityiset tavoitteet vuodelle 2022:

- Uusien mittarien luonti ja tarkennus uuden strategian mukaisesti

- Strategisten mittarien seuraamisen helpottamiseksi luodaan liitolle keskitetty datavarasto ja sen pohjalta

automaattiset ja ajantasaiset raportit.

Työryhmäkohtaiset vuositavoitteet ja on määritelty tässä toimintasuunnitelmassa. Työryhmien ja toimiston työnjako

määritellään toimintavuoden alussa, samoin työryhmien välisen yhteistoiminnan muoto.

Työryhmät valmistelevat tarvittavat esitykset hallitukselle, organisoivat ja miehittävät kehittämisprojektit, sekä tuottavat

tarvittavan raportoinnin seurantaa varten. Kun kehittämisprojekti on käynnistetty, työryhmän tehtävä on ohjaava, linjaava ja

tuloksia seuraava. Liiton toimisto vastaa tarvittaessa työryhmien keskinäisen työskentelyn koordinoimisesta.

Toiminnallistamisen onnistumista tuetaan hallitukseen valittujen jäsenten perehdyttämisellä niin, että vastuut, velvollisuudet,

tavoitteet ja toimintatavat saadaan sekä yksilötasolla että ryhmänä hallintaan mahdollisimman nopeasti toimintavuoden alusta

alkaen.
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Hallitus seuraa työryhmien hyväksyttyjä vuosisuunnitelmia hankeaikataulujen mukaan jatkuvasti, sekä kootusti

vuosikolmanneksittain. Työryhmien nimeäminen, koolle kutsuminen ja käynnistäminen toteutetaan heti vuoden alussa. Näin

myös mahdolliset kehittämisprojektit saadaan ripeästi käyntiin.

6.1.1. Työryhmät ja hallituksen vastuualueita

Liiton hallitus muodostaa työryhmiä, jotka jakautuvat operatiivisiin työryhmiin sekä kehittämisprojekteihin. Tämän lisäksi

nimetään vastuuhenkilöt niille alueille, joille ei katsota tarvittavan erillistä työryhmää. Varsinaisten työryhmien ja

vastuuhenkilöiden toiminnan tueksi voidaan perustaa lyhytkestoisia projektiryhmiä, jotka keskittyvät tiettyyn määriteltyyn

aiheeseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jonkin kilpailun tai tapahtuman järjestäminen.

Syyskokouksessa 2021 valittavalle hallitukselle jää mahdollisuus muuttaa työryhmärakennetta tarpeen mukaan.

1) Operatiiviset työryhmät (jatkuva viikoittainen työ)

- Seurapalvelut

- Koulutus

- Huippu-urheilu

- Kansallinen kilpailutoiminta

- Sääntö- ja tuomarityö

- Kanslia (ml. talous, viestintä, antidoping, palkitseminen)

2) Kehittämisprojektit (vuosittaisten painopisteiden mukaan)

- Aikuisurheilu

- Yritysyhteistyö ja sponsorointi

- 5-ottelun kehittäminen

3) Lyhytkestoisen projektit

- Projektit määritellään tarpeen mukaan

4) Vastuuhenkilöiden alaisuudessa olevat alueet

- Antidoping

- Vastuullisuus ja ReiluPeli

Toiminnanjohtaja ja valmennus- ja nuorisopäällikkö toimivat työryhmien sihteereinä hallituksen osoittamissa työryhmissä.

6.1.2. Henkilöstö

Liiton toimintaa ohjaa liittokokouksen valitsema hallitus, joka edustaa liittoa. Hallituksen työskentelyä koordinoi puheenjohtaja.

Liiton hallintoa ja operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja raportoi hallitukselle ja puheenjohtajalle

silloin kun hallitus ei ole kokoontuneena. Toiminnanjohtaja ja valmennus- ja nuorisopäällikkö muodostavat liiton toimiston.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, talousvastaava hallituksen jäsen ja toiminnanjohtaja muodostavat kanslian. Tarvittaessa

hallitus voi nimittää myös muita hallituksen talousasioihin nimettyjä henkilöitä kansliaan. Kanslia kokoontuu tarpeen mukaan ja

tekee tarvittavat päätökset hallituksen myöntämien toimivaltuuksien rajoissa liiton toimintaan liittyen silloin kun hallitus ei ole

kokoontuneena. Päätökset vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Muita liiton luottamustehtäviä voi olla:

- Arvokilpailujen ja MC/CC-kilpailujen joukkueenjohtaja ja kapteeni (miekkailu)

- Valmennusryhmien vastuuvalmentajat, jos nimetty

- Liiton leirin/harjoitusten vastuuvalmentajat

- SM-kilpailujen tuomarivalvoja ja kilpailun valvoja

- Kilpailuissa, joissa Suomella on tuomarivelvoite, tuomareina toimivat liiton hallituksen tai sääntö- ja

tuomarityöryhmän nimeämät tuomarit.
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Liiton yhdistyssäännöt, kansainvälisten lajiliittojen sekä muiden liiton vahvistamien kilpailu-, ansiomerkki- ja kurinpitosäännöt

sekä näitä täydentävä johtosääntö määrittävät liiton organisaation, hallinnon, työryhmien ja henkilöstön tehtävien ja

toimivallan, asiain ratkaisemisen ja käsittelemisen.

6.2. Urheiluyhteisön tarjoamat mahdollisuudet

Liitto toimii aktiivisena jäsenenä osana laajempaa urheiluyhteisöä. Monipuolisen yhteistyön ansiosta liitolla on mahdollisuuksia

ohjata jäsenseurojensa toiminnan kehittämiseen tukipalveluita ja materiaalia muun muassa olympiakomitean, muiden

lajiliittojen, liikunnan aluejärjestöjen ja urheiluakatemioiden kautta. Tavoitteena on hyödyntää tehokkaasti olemassa olevaa

urheiluyhteisön osaamista seurojen saataville liiton tiedotuskanavien kautta.

6.3. SuomiSport -palvelu

Liitto ylläpitää henkilö- ja -organisaatiorekisteriä Suomen Olympiakomitean SuomiSport -palvelussa. SuomiSportissa:

- seurojen jäsenet voivat tehdä lisenssi- ja vakuutusostot

- seurat voivat myydä omia tuotteitaan ja tapahtumiaan (kausimaksut, jäsenmaksut, alkeiskurssin jne.)

- seurat voivat tehdä ministeriön seuratukihakemukset

- seurat voivat ilmoittautua Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmaan. Seuran kehittämiseen liittyvät arvioinnit

sekä muut tiedot ja aineistot tehdään ja tallennetaan SuomiSportin Tähtiseura-verkkoalustaan.

- on seurojen jäsenien henkilörekisteri: seuroilla on pääsy omiin henkilöjäseniin, liitolla on pääsy seurojen jäseniin ja

Olympiakomitealla on katto-organisaationa pääsy kaikkien alaisuudessaan toimivien liittojen ja seurojen jäseniin

- on organisaatiorekisteri olympiakomitean sekä sen alaisuudessa toimivien liittojen ja seurojen tehtävänhaltijoista,

jokaisella organisaatiolla on pääsy omaa organisaatiotaan koskeviin tietoihin.

- Liiton tapahtumien ilmoittautuminen hoidetaan pääsääntöisesti SuomiSport tapahtumahallinnan kautta (seurapäivät,

webinaarit, koulutukset).

- Liiton valmennusryhmätoiminnan osallistumisseuranta hoidetaan SuomiSport applikaation avulla.

Erityinen tavoite vuodelle 2022:

- SuomiSport -järjestelmän seurapalveluosion käyttöönotto liiton jäsenseuroissa, liitto kannustaa ja auttaa

jäsenseuroja siirtämään jäsen-, tapahtuma- ja maksuhallintansa järjestelmään (esim. jäsenmaksut, seurojen sali- tai

kausimaksut, alkeiskurssimyynti, jäsenrekisteri)

- SM-kilpailumaksujen maksaminen SuomiSportin kautta

6.4. Viestintä

SM5L:n viestintä jakautuu kahteen merkittävään kokonaisuuteen:

Liiton sisäinen viestintä seuroille, kilpaurheilijoille, harrastajille ja muille sidosryhmille kuten valmentajat, tuomarit.

Liiton ja lajien ulkoinen viestintä: näkyvyys, keskustelu ja viestintä mediassa, sekä sosiaalisissa medioissa tapahtuva

viestintä mm. liiton urheilijoiden ja harrastajien sekä nk. suuren yleisön toimesta

Viestinnällä SM5L:n toimintaa ja tavoitteita tehdään tunnetuksi, kasvatetaan lajien mielenkiintoa ja vetovoimaa niin suuren

yleisön kuin yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien keskuudessa ja luodaan miekkailusta ja nykyaikaisesta 5-ottelusta

positiivista mielikuvaa. Sisäisesti seuroille, kilpaurheilijoille ja harrastajille välitetään ajankohtaista tietoa ja tuotetaan

palveluita, koulutusta ja tilaisuuksia.

Vuonna 2022 jatketaan toimiviksi havaittuja viestintäkäytäntöjä kuten esim.

Liiton sisäinen viestintä:

- Verkkosivujen säännöllinen päivittäminen pääasiallisena tiedotuskanavana

- Säännölliset SM5L uutiskirjeet

- Säännölliset sosiaalisen median päivitykset (FB, IG)
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Ulkoinen viestintä

- Verkkosivujen uutistarjonta, tiedot lajeista & urheilijaprofiilit

- Säännölliset sosiaalisen median Facebook & Instagram-päivitykset

- Toni Flink toimittajayhteistyön jatkaminen arvokilpailujen ja senioreiden MC/WC tiedotuksen osalta

Erityiset kehityskohteet vuodelle 2022 liittyvät ulkoisen viestinnän kehittämisen jatkamiseen. Ulkoiseen viestintään

panostaminen on sekä harrastajamäärien kasvattamisen, että sponsoroinnin ja varainhankinnan näkökulmista tärkeää.

- Markkinoinnin ja viestinnän tuki seuroille

- Liiton omien kanavien parantaminen

- Maksetun mainonnan ja näkyvyyden kehittäminen

6.4.1. Tapahtumanäkyvyys

Lajien näkyvyyttä ja kiinnostavuutta pyritään edistämään mm tapahtumanäkyvyyden kautta. Liiton viestinnän tuki mukana

liiton järjestämissä merkittävissä tapahtumissa ja kilpailuissa.  Nämä tapahtumat sovitaan erikseen kun vuonna 2022

toteutuvat kilpailut selviävät.

Erityiset kehityskohteet vuodelle 2022

- SM-kilpailujen televisiointihankkeen toteutus ja rahoitus mikäli pandemiatilanne sen mahdollistaa

- Masters 5-ottelu Hämeenlinna

6.4.2. Sponsorointi ja yhteistyösuhteiden kehittäminen

Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen toiminnan tueksi on erittäin tärkeää tulevina vuosina. Liiton omarahoitusosuudelle on

selkeät vaatimukset myös OKM:lta ja Olympiakomitelta, joiden tuki voi olla korkeintaan 50% hyväksytyistä toimintakuluista.

Työtä jatketaan projektiluontoisesti.

Erityiset kehityskohteet vuodelle 2022

- Liittotason tukijoiden varmistaminen ja lisääminen

6.5. Edunvalvonta

Edunvalvontatyön tavoitteena on edistää miekkailua ja 5-ottelua Suomessa sekä harrastetoimintana että huippu-urheiluna.

Edunvalvontatyö jakaantuu kahteen osaan: lajien toimintaedellytysten kehittämiseen Suomessa ja lajien huippu-urheilun

edistämiseen kansainvälisesti.

6.5.1. Lajien toimintaedellytykset

Liiton lajien toimintaedellytysten turvaaminen vaatii seurojen tuen kehittämistä, harjoitusolosuhteiden saatavuuden edistämistä

kunnissa, lainsäädäntöön ja poliittisiin päätöksiin vaikuttamista siten, että ne mahdollistavat Suomessa tasavertaisen liikunnan

harrastamisen ja nuorisotyön huomioiden lajien erityispiirteet. Liitto on aktiivisesti mukana vaikuttamassa asioihin omien

resurssiensa puitteissa mutta ennen kaikkea liikunnan yhteisön ja urheilun kattojärjestöjen kautta.

6.5.2. Huippu-urheilu

Liiton tavoitteena on valvoa ja vaikuttaa kansainvälisten liittojen toimintaan siten, että lajien säännöt ja niiden tulkinta kohtelee

tasaveroisesti urheilijoita ja mahdollistaa lahjakkaille suomalaisille urheilijoille osallistumisen Olympialaisiin ja hyvät

edellytykset menestyä arvokisoissa. Lisäksi liitto edistää yhteistoimintaa lähimaiden kanssa tehostaakseen yhteistoiminnalla

suomalaisten huippu-urheilijoiden valmennusta ja ammattivalmentajien koulutusta.

6.6. Palkitseminen

Liitto valitsee vuosittain ainakin vuoden miekkailijan, vuoden 5-ottelijan, vuoden valmentajan ja vuoden seuran. Muun

palkitsemisen osalta noudatetaan liiton palkitsemisjärjestelmässä kuvattuja lajiemme yhteisiä käytäntöjä.
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Valinnan palkittavista tekee liiton hallitus jäsenistön ehdotusten perusteella. Jäsenistön toivotaan jätettävän ehdotuksensa

hallituksen käsiteltäväksi kirjallisesti hyvissä ajoin ennen liiton syyskokousta. Ehdotuksesta on käytävä kategorian lisäksi ilmi

perustelut ehdotukselle sekä ehdottajan yhteystiedot ja seura. Liiton verkkosivuilta löytyy lomakkeet, joiden avulla ehdotuksia

voi helposti tehdä.

Vuoden miekkailun maineteko palkitaan vuosittain Katterin miekka -palkinnolla liiton kevätkokouksessa.

Miekkailussa ja 5-ottelussa arvokilpailuissa menestyneet urheilijat ja heidän valmentajansa palkitaan myös rahallisesti erillisen

taulukon mukaisesti. Arvokilpailuja ovat EM- ja MM-kilpailut sekä olympialaiset. Palkitseminen koskee ikäryhmiä U17, U20,

U23 ja seniorit. Tämän lisäksi hallituksella on mahdollisuus harkinnanvaraiseen palkitsemiseen muiden arvokilpailujen

yhteydessä.

6.7. Kamppailulajien yhteistyö

6.7.1. Liiton toimisto Sporttitalon Kamppailumaailmassa

Helsingin Pitäjänmäen Sporttitalon liikuntajärjestöt (Olympiakomitea ja n. 60 muuta liikuntajärjestöä) ovat tehneet uuden

määräaikaisen vuokrasopimuksen, joka on voimassa vuoden 2025 saakka. Kamppailulajiliitot (aikido, judo, karate, miekkailu

& 5-ottelu, nyrkkeily painonnoston ja taekwondo) jatkavat yhteistyötään Sporttitalon Kamppailumaailma nimisessä yhteisessä

avokonttorissa.

6.7.2 Kamppailulajiliittojen yhteistyön muodot

Kamppailulajien yhteistyö on löytänyt monilta osin vakiintuneet käytännöt. Toiminnanjohtajien viikoittaisilla tapaamisilla

pyritään mm. jakamaan tietoa ja työtaakkaa eri hallinnon asioihin liittyen. Laajempaa yhteistyötä tehdään

vastuullisuusohjelmaan liittyvien yhdenvertaisuus- ja ympäristöohjelmien osalta. Yhteistyötä tehdään myös kurinpito- ja

koulutusasioiden osalta.

6.8. Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma

Liiton hallitus on kokouksessaan 16.4.2020 päättänyt sitoutua urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan, joka sisältää seuraavat

asiakokonaisuudet:

a) Hyvä hallinto - Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.

b) Turvallinen toimintaympäristö - Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää

tai muuta epäasiallista käytöstä.

c) Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo - Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.

d) Ympäristö ja ilmasto - Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan

e) Antidoping - Urheilemme reilusti ja puhtaasti

Liiton suurimman rahoittajan, Opetus- ja Kulttuuriministeriön vaatimuksena lajiliittojen tulevalle rahoitukselle on vastuullinen

liikunta- ja urheilutoiminta. Suomen Miekkailu ja 5-otteluliitolla useat yllä mainitut asiat ovat jo todella hyvällä tasolla (esim.

SM5L Johtosääntö, Yhdenvertaisuussuunnitelma, Ympäristöohjelma ja Antidopingohjelma) ja kehittämistä vaativat

kokonaisuudet työstetään yhdessä muiden kamppailulajiliittojen kanssa.

Vuoden 2022 aikana laaditaan yhteistyössä kamppailulajien kanssa seuraavat suunnitelmat:

- Urheilukilpailujen manipuloinnin ennaltaehkäisyn toimenpidesuunnitelma

- Korruption vastaisen toiminnan ennaltaehkäisyn toimenpidesuunnitelma

- Katsomoturvallisuuteen liittyvä toimenpidesuunnitelma

Liitto osallistuu Ihmisoikeusliiton Ihmisoikeudet urheilussa -hankkeen koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Liitto nimeää

vuoden 2022 hallituksen järjestäytymisen yhteydessä yhden hallituksen jäsenen Vastuullisuus ja ReiluPeli -vastuuhenkilöksi.

6.8.1. Hyvä hallinto

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto on sitoutunut SLU:n  julkaisemassa Hyvä hallinto lajiliitossa (2016) esitettyihin periaatteisiin

ja toimintamalleihin. Liiton toiminta ja päätöksenteko on avointa ja perustuu liiton säännöihin ja säännöllisesti päivitettävään
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johtosääntöön. Jäsenistön mahdollisuutta osallistua tasapuolisesti liiton päätöksentekoon on edistetty mahdollistamalla

etäosallistumismahdollisuus liittokokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Liitokokouksia varten on luotu kokouksen työjärjestys.

Liiton hallituksessa huolehditaan esteellisyyssääntöjen noudattamisesta ja hallituksen kokousten päätöksistä tiedotetaan liiton

verkkosivuilla.

Liiton työtekijöiden ja hallituksen sekä työryhmien jäsenten vastuut ja valvollisuudet on kuvattu kirjallisesti ja talouden

seuranta noudattaa lakia ja hyvää kirjanpitotapaa. Liiton sijoitusomaisuutta hoidetaan vastuullisesti ja riskejä minimoiden.

Hallitus valvoo liiton rahankäyttöä.

Tasapuolisen kohtelun ja harrastajien oikeusturvan turvaamiseksi liiton kurinpito on toteutettu kamppailulajien yhteisessä

kurinpitovaliokunnassa.

6.8.2. Turvallinen toimintaympäristö

Liitto on sitoutunut toiminnallaan turvallisen toimintaympäristön luomiseen liiton lajien parissa. Tavoitteena ja toiminnan

perustana on, että urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista

käytöstä. Tavoitteiden tukena on kamppaluliittojen kanssa yhdessä toteutetut yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelmat, sekä

liiton nimeämä Vastuullisuus & Reilu peli -vastuuhenkilö. Liitto kannustaa ja sitouttaa jäseniään aktiivisella tiedottamisella

teemaa koskevista kampanjoista ja koulutuksista (mm. Vastuullinen valmentaja-koulutus).

6.8.3. Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma

Liiton sääntöjen mukaan liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet,

yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Liiton toiminnan suurin rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää

avustusta saavilta liitoilta yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista ja arvioi liittojen yhdenvertaisuustyötä osana avustusten

jakoprosessia.

Miekkailu- ja 5-otteluliitossa yhdenvertaisuutta on toteutettu monin keinoin. Liitto tiedottaa aktiivisesti yhdenvertaisuuden

teemoista jäsenilleen. Ikäluokilla yhdenvertaistetaan kilpailijoiden mahdollisuutta osallistua ja menestyä kilpailuissa ja

tapahtumat järjestetään molemmille sukupuolille. Liiton valmennusryhmät on muodostettu tasoryhmittäin ilman laji- tai

sukupuolijakoa. Samoin valmennustoiminnan budjeteissa valmennusryhmiä ei jaotella sukupuolen tai lajin mukaan. Myös

pyörätuolimiekkailu on osa liiton toimintaa.

Liitto on laatinut yhdenvertaisuussuunnitelman yhdessä muiden kamppailuliitojen kanssa. Kamppailuliittojen

yhdenvertaisuuskyselyt lajien harrastajille toteutetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2022.

6.8.4 Kamppailulajien ympäristöohjelma

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto kantaa  vastuuta ympäristöstä ja haluaa varmistaa, että lajiemme harrastaminen jatkuu

myös tulevaisuudessa. Urheilu- ja liikuntajärjestöjen tulee kantaa oma kortensa kekoon ympäristön suojelemiseksi ja liitto on

mukanan Kamppailulajien ja Painonnostoliiton yhteisessä ympäristöohjelmassa vuosille 2022-2024, jossa huomioimme

ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassamme siinä laajuudessa kuin se liittojemme perustehtävät huomioiden on

mahdollista.

6.8.5. Antidoping

Suomen Miekkailu- ja 5- otteluliitto jatkaa antidopingtyötä voimassa olevan ja vuonna 2019 päivitetyn antidopingohjelman

mukaisesti. Liiton ja antidopingohjelman arvoperustana on puhdas liikunta ja urheilu, reilun pelin periaatteet ja avoimuus.

Tavoitteena on liiton toiminnassa olevien henkilöiden ja lajien parissa toimivien urheilijoiden ja taustahenkilöiden sitouttaminen

liiton arvojen mukaiseen toimintaan, määritellä liiton antidopingtyötä osoittamalla toimijoiden vastuualueet ja tehtävät sekä

vuosittaiset toimenpiteet, joilla antidopingtietoutta lisätään. Kaikella antidopingtyöllä pyritään ennaltaehkäisemään dopingin

käyttöä lajin parissa.

Antidopingohjelmaa toteutetaan mm. kouluttamalla urheilijoita ja valmentajia, sekä seurojen vastuuhenkilöitä ja liiton

toimihenkilöitä, hoitamalla tarvittavat velvollisuudet ADT:n suuntaan, välittämällä erilaisten viestintäkanavien välityksellä ajan

tasalla olevaa antidopingtietoa kohderyhmille ja tarjoamalla apua urheilijoille erivapauden hakemisessa. Liitto myös osallistuu

Puhtaasti paras- ohjelmaan.
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Hallitus valitsee antidoping-vastaavan, joka on päävastuussa antidopingtoiminnan koordinoinnista ja sen asianmukaisesta

järjestämisestä. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta vastaa liiton henkilöstö.

Antidoping-vastaavan ja liiton henkilöstön vastuulla on ajantasainen ja nopea tiedottaminen antidopingsäännöstöistä ja

mahdollisista muutoksista. Viestintävälineinä toimivat seurakirjeet, liiton verkkosivut ja sosiaalinen media.

Antidopingvastaava päivittää tarvittaessa antidopingohjelmaa ja se julkaistaan liiton ja SUEK:n internetsivuilla ja sen

toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa.

Operatiivisen toiminnan tavoitteet

- Ajantasainen antidopingohjelma

- Kaikki valmennusryhmiin nimetyt urheilijat ovat suorittaneet Puhtaasti Paras-koulutuksen

- Urheilijoita ja valmentajia koulutetaan ja tiedotetaan antidoping-asioissa

Antidopingtoiminnan kehittämiseen liittyvät tavoitteet

- Jalkautetaan 2021-2022 vuodenvaihteessa päivitetyn antidopingohjelman mukaiset toimet osaksi jatkuvaa tekemistä

- Selvitetään SUEK:in kouluttajakoulutukseen osallistuminen ja siitä saatavat hyödyt

- Paketoidaan Puhtaasti Paras-koulutus ja SUEK:in antidoping - webinaarit tiiviimmin osaksi nykyistiä

valmentajakoulutuksia

6.9. Kurinpito

Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa liiton hyväksymiä

kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä.

Suomen dopingrikkomuksia käsittelevä kurinpitolautakunta käsittelee kaikki suomalaisurheilijoiden dopingrikkomukset.

Vakavien eettisten rikkomusten kurinpitokäsittely siirtyy 1.1.2022 alkaen Suomen urheilun yhteiseen perustettavaan

kurinpitoelimeen. Vaadittavat sääntöuudistukset ovat liiton syyskokouksen käsittelyssä.

6.10. Taloustoiminta

Toiminnanjohtaja vastaa yhteistyössä Rantalainen Liikunnan kanssa liiton taloushallinnosta ja palkanlaskennasta

nettipohjaisen Netvisor-ohjelmiston avulla. Liiton johtosääntö määrittelee taloushallintoon liittyvät prosessit sekä eri toimijoiden

oikeudet ja velvollisuudet.

Erityinen tavoite 2022:

- Tilikartan ja laskentapaikkarakenteen uudistus uuden strategian mukaiseksi sekä selkeämmän budjetti- ja

tulosraportioinnin saavuttamiseksi

6.10.1. Sijoitustoiminta

Liiton sijoitustoiminnan osalta jatketaan liiton sijoitustoiminnan maltillista linjaa (5% tuottotavoite) kahden eri varainhoitoyhtiön

kanssa. Lisäksi liitolla on sijoitusosuus Liikunnan Arpayhtiössä.

6.10.2. Talousarvio 2022

Vuoden 2022 talousarvio on jaettu strategisten tavoitteiden mukaisesti  ja toiminnan laajuus on esitetty bruttomääräisesti.

vastaavasti kuin vuoden 2021 budjetissa (edellisen tilikauden toteuma esitetty nettomääräisenä).

Merkittävin muutos edellisten vuosien talousarvioon on Hämeenlinnan Masters MM-kilpailun tulo- ja kuluarvio (+/- 60.000

euroa), kokonaisvaikutukseltaan kilpailu on budjetoitu 0-tulokseksi.  Tilikauden 2022 tulos on 12.000 euroa tappiollinen uuden

kolmivuotisen olympiaprojektin myötä.
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