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SM5L 2022–2024 PUHEENJOHTAJAEHDOKKAAN ESITTELY   
      
JUHANI PAAVOLAINEN 
 
Helsingin Miekkailijat esittää Juhania liiton uudeksi puheenjohtajaksi.  
 
Tärkeimmät liiton kehityskohteet tulevalla puheenjohtajakaudella: 
 
Olen Juhani Paavolainen ja Suomen vanhin miekkailuseura Helsingin 
miekkailijat on asettanut minut ehdolle Suomen miekkailu- ja 5-
otteluliiton puheenjohtajaksi.  
 
Helsingin miekkailijat on usein näyttänyt suuntaa seuratoiminnan 
kehittämisessä ja käynnissä oleva HFM:n valmennusakatemia on tästä 
hyvä esimerkki. Seuran edustusmiekkailijat toimivat seuravalmentajan 
apuna, ohjaavat ja toimivat esimerkkeinä nuoremmille seuran jäsenille. 
Tämä toimii. Menetelmä on sama, jolla Suomesta aikoinaan tehtiin 
maailman lukutaitoisin maa. Lukutaidon opettaminen perustui tähän 
samaan havaintoon, että nopeammin edistyneet kykenivät opettamaan 
tovereitaan. Lukutaitokampanja oli poikkeuksellinen ja niin tehokas, että 
muutamassa sukupovessa saavutettiin vertaansa vailla oleva lukusivistys. 
Edes sodat ja vaino eivät keskeyttäneet kehitystä. 
 
Miekkailun tason nosto Suomessa tapahtuu seuroissa. Tarkkasilmäinen 
valmentaja havaitsee keinot, joilla miekkailijoiden ja seuran taitotasoa voidaan nostaa.  
 
Liitto on jäsenseurojensa yhdistys ja liiton tulee palvella jäseniään. Tämä on mahdollista vain sillä edellytyksellä, että 
tiedetään ja tunnetaan seurojen tarpeet. Palvelutuotanto ilman käyttäjiä on resurssien haaskausta. Liiton toimintaa 
tulee kehittää ”pitkällä sihdillä”. Pitää katsoa Brisbaneen unohtamatta jo seuraavia Pariisin olympialaisia vuonna 2024. 
Huippu-urheilun tulee olla liiton toiminnan keskiössä, sillä nuorten into sammuu ilman esikuvia. Voitot ja tappiot on 
helpompi kantaa hyvässä seurassa, jakaa toisten kanssa. Kultajyvät ovat tässä ja nyt, eivät seulan pohjalla 
tulevaisuudessa. 
 

 Liiton päävalmentajan valinta vuoden 2022 aikana on välttämätöntä. 
 Kesän 2022 viisiottelun MM-kilpailut on tärkeä näyttö liitolle. 
 Liiton johdon seuravierailuista tehdään säännöllisiä. Seurojen tarpeisiin vastataan ilman tarpeetonta 

byrokratiaa. Kunnioitetaan seurojen autonomiaa. 
 Arvioidaan liittorakenteen hyödyt ja haitat. 
 Päivitetään kriisiviestintä. 
 Liittoa tulee johtaa edestä läsnä ollen, paremmin porkkanaa kuin keppiä käyttäen. Haluan käyttää aikaani 

tähän. 

 
Henkilöesittely: 
 
Syntymävuosi: 1955 
Koulutus: Rakennusmestari 
Ammatti: Tekninen isännöitsijä, eläkkeellä 
Erityisosaaminen:  Koulutusoikeuden asiantuntija. Eduskunnan sivistysvaliokunnan käyttämä 

asiantuntija 
Kielitaito: Suomi, ruotsi, englanti, saksa 
Perhe: Miekkailuperhe, vaimo Tarja, viidestä lapsesta Jaakko ja Väinö ovat edelleen 

aktiivimiekkailijoita 
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Luottamustehtävät:  Suomen kotiopettajat ry, perustajapuheenjohtaja, 2009 – 
 Loviisan kaupunki, perusturvalautakunta, 2020 - 
 
Motto: ”Puhtain asein puhtaan asian puolesta” (C. G. Mannerheim) 
 
 


