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 SM5L HALLITUSEHDOKKAIDEN ESITTELY 2022 

 KORHONEN Jonni  Esittävä seura: Saimaan Säilät 

 LAJIEDUSTUS  MIEKKAILU 

 Syntymävuosi:                          1996 
 Koulutus:                  Lukio ja muusikon perustutkinto 
 Ammatti:                     Muusikko 
 Asuinpaikka:                Kuopio 
 Taustaseura (-t):                 Saimaan Säilät ja Kuopion Miekkailijat 
 Kielitaito:                     englanti (ja ruotsi sekä ranska) 
 Miekkailutausta:  Kansallisen tason kilpamiekkailija vuodesta 2008 noin vuoteen 2017, vapaaehtoinen valmentaja ja 

 ohjaaja kahdessa eri miekkailuseurassa vuodesta 2012 alkaen, kolmen aseen tuomari, FIE-tuomari 
 kalvalla vuodesta 2018 

 Perheen miekkailu::  Äiti ja velipoika harrastelee, lisäksi veli valmentaa sekä on kiinnostunut kilpailujen järjestämisestä 
 Erityisosaaminen:  Tuomarointi ja tuomarikoulutus 
 Järjestötoiminta  SM5L sääntö- ja tuomarityöryhmän (STTR) jäsen vuodesta 2017 
 Harrastukset:  Frisbeegolf, videoeditointi 

 SM5L kiinnostuksen kohteet hallitustyössä:  Sääntö- ja tuomarityö 

 ESKELINEN Pia  Esittävä seura: Hämeenlinnan seudun  Miekkailijat 

 LAJIEDUSTUS  MIEKKAILU 

 Syntymävuosi:  1975 
 Koulutus:  Oikeustieteen tohtori 
 Ammatti:  Tutkijatohtori 
 Asuinpaikka:  Hämeenlinna 
 Taustaseura:  Hämeenlinnan seudun Miekkailijat 
 Kielitaito:  Suomi, englanti, ruotsi, kiina 
 Miekkailutausta:  Palasin vuonna 2018 nuoruuteni miekkailuharrastukseen pariin kolmenkymmenen vuoden tauon 

 jälkeen huomaten, kuinka virheet olivat talvehtineet mukavasti. Edustin suomea veteraanien kalvan 
 joukkuekisoissa vuonna 2022 Hampurissa. Harrastan miekkailua sillä mentaliteetilla, että aion olla 
 oman elämäni paras miekkailija. Toinen mottoni on, etten koska häviä, minä joko voitan tai opin. 

 Perheen miekkailu:   Tyttäreni miekkailee, poikani testasi ja suunnittelee lajin pariin paluuta. 
 Erityisosaaminen:  Olen toiminut erilaisissa toimissa urheiluseurassa ja urheilun parissa yli 20 vuotta (mm. 

 toiminnanjohtajana ja ohjaajana). Tiedän mitkä ovat urheiluseurojen ongelmat ja vahvuudet. Ymmärrän 
 myös, kuinka liiton toiminta vaikuttaa ruohonjuuritasolla seurojen toimintaan. 
 Työni kautta olen saanut vahvan osaamisen ihmis- ja perusoikeuksista, tasa-arvosta ja 
 syrjimättömyydestä, jotka ovat minulle todella tärkeitä, myös urheilussa. Älä riko urheilua -kampanja on 
 mielestäni todella tervetullut. Jokaisen urheilun kanssa tekemisissä olevan pitäisi ymmärtää 
 erilaisuutta: jokaisen pitää saada urheilla turvallisesti ja omana itsenään. Ilman ihmisoikeuksia urheilu 
 on rikki. 

 Harrastukset:  Miekkailu, painonnosto (minulla nopeus tulee voimasta), pianonsoitto 

 SM5L kiinnostuksen kohteet hallitustyössä:  Aikuismiekkailijoiden,  lähinnä veteraanien liikkumisen, treenien ja kisatoiminnan 
 kehittäminen. Tasa-arvoisen ja hyväksyvän miekkailukulttuurin rakentaminen. 



 TUOMINEN Maija  Esittävä seura: Pyhän Olavin Miekkailijat 

 LAJIEDUSTUS  MIEKKAILU 

 Syntymävuosi:  1963 
 Koulutus:  Lastentautien erikoislääkäri, nuorisolääketieteen erityispätevyys 
 Ammatti:  Lastentautien ylilääkäri 
 Asuinpaikkakunta:  Savonlinna 
 Taustaseura:  Pyhän Olavin Miekkailijat 
 Kielitaito:  suomi, englanti 
 Miekkailutausta:  Aloitin miekkailun 17-vuotta sitten ja rakkaus lajiin on syventynyt ja vahvistunut elämän ruuhkavuosien 

 jälkeen. Miekkailun kautta olen oppinut tuntemaan useita itselle merkittäviä ihmisiä. Miekkailussa 
 kehittyy vain toisen kautta; yhtälailla valmentajan, vastustajan tai joukkue-/seuratoverin, toki oma 
 sinnikkyys on tarpeen. Reilun vuoden ajan systemaattinen etävalmennus ammattivalmentaja Juri 
 Salmin toimesta seurassamme on ollut merkittävä boosteri omalle miekkailukehitykselle. Kilpailuihin 
 osallistun saadakseni oppia ja mittaamaan kehittymistäni. 

 Perheen miekkailu  Kaksi lapsista harrasti miekkailua lyhyen aikaa 
 Järjestötoiminta  Opiskeluaikana toimin Kuopion Lääketieteen opiskelijoiden sekä emäntänä, isäntänä että hallituksen 

 jäsenenä. Myöhemmin useamman vuoden ajan Lääkäriseura Duodecimin Savonlinnan paikallisosaston 
 sihteerinä ja Suomen Lääkäriliiton Savonlinnan paikallisosaston hallituksen jäsenenä. Pyhän Olavin 
 Miekkailijoiden hallituksessa olen toiminut vuodesta 2006 lähtien. 

 Harrastukset  Miekkailu ja liikunta eri muodoissaan, käsityöt ja kuvataiteet. Viulunsoiton opettelun aloitin reilu 3 vuotta 
 sitten 

 SM5L kiinnostuksen kohteet hallitustyössä  :  Ammattimaisen  valmennustoiminnan lisääminen laajemmalle Suomen kartalla 
 yhtälailla nuorten ja veteraanimiekkailijoiden osalta sekä some-viestintä. 

 MIETTINEN Sami  Esittävä seura: Kuopion Miekkailuseura 

 LAJIEDUSTUS  MIEKKAILU 

 Syntymävuosi:                          1972 
 Koulutus:                  proviisori 
 Ammatti:                     johtava apteekki proviisori 
 Asuinpaikka:                Kuopio 
 Taustaseura:                 Kuopion Miekkailuseura 
 Kielitaito:                     suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska 
 Miekkailun tausta:  Miekkailun aloitus 1995, kilpailijana 2010 asti. 
 Osaaminen:  v 2002 alkaen vahva miekkailuvaikuttaja seuratasolla, median ja sosiaalisen median osaaja, 

 kilpailujen järjestäminen, seuratoiminnan puolesta puhuja, kilpa-, ja huippu-urheilun osaaja. 

 SM5L kiinnostuksen kohteet hallitustyössä:  Oikea panostus  valmennuksellisesti ja taloudellisesti senioreiden ja junioreiden 
 urheilupolkuun eli tuki valmennukseen, leiritykseen ja kisamatkoihin. Kasvava menestys saa median ja yhteistyökumppaneiden 
 kiinnostumaan lajista ja sen urheilijoista. Tämän myötä pitkäjänteisen työn hedelmänä, seurat voivat kehittyä ja kasvaa, kun 
 harrastajien määrä kasvaa seuroissa. Yksi tärkeä teema on liiton talouden tasapainottaminen vallitsevaan muutokseen. 



 VIITA Mili  Esittävä seura: Espoon Miekkailijat 

 LAJIEDUSTUS  MIEKKAILU 

 Syntymävuosi:  1972 
 Koulutus:  Ylioppilas 
 Ammatti:  Kääntäjä, yrittäjä 
 Asuinpaikkakunta:  Espoo  
 Taustaseura:  Espoon Miekkailijat 
 Kielitaito:  Suomi, englanti, ruotsi, ymmärrän puhuttua ja kirjoitettua tanskaa ja norjaa 
 Miekkailutausta:  Tavoitteellinen kuntomiekkailija. Aloitin miekkailun 2003 ja ihastuin lajiin saman tietn. Olen kilpaillut 

 vuodesta 2015, koska se tuo miekkailuun lisää mielenkiintoa. 
 Perheen miekkailu:  Tytär (s. 2007) miekkailee ja kilpailee 

 Erityisosaaminen:  Viestintä 
 Järjestötoiminta:  SM5L:n aikuisliikunnan työryhmän jäsen vuodesta 2020. Espoon Miekkailijoiden johtokunnassa vuodesta 

 2020. 
 Omat harrastukset:  Miekkailu, kuntosali, metsässä haahuilu, neulominen, lukeminen 

 SM5L kiinnostuksen kohteet hallitustyössä:  Aikuismiekkailijoiden  harrastus- ja kilpailutoiminnan kehittäminen 

 MOLIIS Merja  Esittävä seura: Helsingin Nykyaikaiset  5-ottelijat 

 LAJIEDUSTUS  5-OTTELU 

 Syntymävuosi:  1970 
 Koulutus:  KTM, erityisopettaja, toimintaterapeutti 
 Ammatti:  Erityisopettaja 
 Taustaseura:  Helsingin nykyaikaiset 5-ottelijat ry 
 Kielitaito:  Suomi, englanti, espanja, ruotsi 
 5-ottelu tausta:  5-ottelussa SM kultaa -92, PM pronssi -91 ja -92. Valmentajana 1990-1997. Uintivalmennusta 

 Oulun uimaseurassa ja Hämeenlinnan uimaseurassa, jossa vetänyt myös vauva-ja perheuintia. 

 Järjestötoiminta:  Hämeenlinna 52. Johtokunnan varajäsen ja valmennuspäällikkö 1.1.-31.12-2019 
 Kanta-Hämeen erityisopetustyhdistys ry. Johtokunnan jäsen 1.1.2010-31.12.2014 
 Hämeenlinnan uimaseuran johtokunnan jäsen 1.1.2003-31.12.2005 
 Hämeenlinnan seudun miekkailijat ry:n johtokunnan jäsen 1.1.2006-31.12.2007 
 Oulun Vesimiehet ry:n johtokunnan varajäsen 1.1.-31.12.1999 sekä 
 varatilintarkastaja 1.1.-31.12.2001 
 Oulun yliopiston Pedagogian ylioppilaat ry:n taloudenhoitaja 
 1.1.-31.12.1998 sekä taloudenhoitaja ja varapuheenjohtaja 1.1.-31.12.1999. 
 Helsingin nykyaikaiset 5-ottelijat ry:n johtokunnan jäsen 1.1.-31.12.97. 

 Harrastukset:  kuntokävely, uinti, kulttuuri 

 SM5L kiinnostuksen kohteet hallitustyössä  : 5-ottelun  aseman parantaminen ja lajin tunnettavuuden lisääminen 
 pääkaupunkiseudulla. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen eri seurojen kanssa. 



 LUNDÈN Sara  Esittävä seura:  Kalpaveljet 

 LAJIEDUSTUS  MIEKKAILU 

 Syntymävuosi:  1967 
 Koulutus:  Taiteen maistert, Aalto-yliopisto 
 Ammatti:  Muotoilija 
 Asuinpaikka:  Kangasala 
 Taustaseura:  Kalpaveljet 
 Kielitaito:  Suomi, englanti (ruotsi, saksa, japani) 
 Miekkailutausta:  Tavoitteellinen kuntomiekkailija. Aloitin miekkailun 2014 ja löysin ilokseni mielekkään ja monipuolisen 

 urheilulajin. Kilpailen koska se antaa hienon lisän miekkailuun. Aktiivinen seuratoimija. Seuratuomari 
 2017, 1-tason valmentaja (miekkailu) 2020. Oma aselaji kalpa. 

 Erityisosaaminen:  Tapahtumatuottaminen ja viestintä 
 Järjestötoiminta:  SM5L hallituksen jäsen vuodesta 2016. SM5L työryhmissä vastuualueena kansallinen kilpailutoiminta. 

 SM5L varapuheenjohtaja 2021. 
 Harrastukset:  Miekkailu, musiikki, historia 

 SM5L kiinnostuksen kohteet hallitustyössä  : Tasavertaisten  osallistumis- ja toimintamahdollisuuksien kehittäminen, 
 kilpailutoiminnan kehittäminen sekä aikuisikäisten harrastajien mielekkään ja tavoitteellisen 
 liikkumisen, harjoittelun sekä kilpailutoiminnan kehittäminen. 

 JÄRVI Juha  Esittävä seura: Habda 

 LAJIEDUSTUS  MIEKKAILU 

 Syntymävuosi:  1965 
 Koulutus:  DI (konetekniikka) 
 Ammatti:  Ratkaisuarkkitehti 
 Asuinpaikka:  Helsinki 
 Taustaseura:  Habda 
 Kielitaito:  suomi, englanti 
 Miekkailutausta:  10 vuoden ajan olen toiminut talkoovoimana miekkailuun liittyvissä tapahtumissa, erityisesti nuorten 

 kisoissa sekä seuratuomarina 5 vuotta. Kuntomiekkailun aloitin noin 7 vuotta sitten. Osallistun 
 satunnaisesti veteraanien miekkailukisoihin. Aseeni on kalpa. 

 Perheen miekkailu:   Poika Kerkko miekkaillut vuodesta 2013. Kilpailee  tällä hetkellä U17 sarjassa. 
 Harrastukset:  Miekkailu, laskettelu ja lasten kuljetus harrastuksiin 

 SM5L kiinnostuksen kohteet hallitustyössä  : Juniorimiekkailun  edistäminen niin, että mahdollistetaan a) tavoitteellinen 
 kilpamiekkailu b) harrastusmiekkailu niille,  jotka eivät halua halua kilpailla. Tavoitteena tehdä 
 miekkailusta koko elämänaikainen harrastus mahdollisimman monille. 



 PAAVOLAINEN Jaakko  Esittävä seura: Helsingin Miekkailijat 

 LAJIEDUSTUS  MIEKKAILU 

 Syntymävuosi:  1996 
 Koulutus:  Oikeustieteen ylioppilas 
 Ammatti:  Opettaja, oikeustieteilijä ja huippu-urheilija 
 Asuinpaikka:  Helsinki 
 Taustaseura:  Helsingin Miekkailijat 
 Kielitaito:  suomi, englanti, ruotsi 
 Miekkailutausta:  Olen harrastanut miekkailua noin 15-vuotta ja tämän aikana edustanut Suomea kadettien-, junioreiden- 

 sekä aikuisten maajoukkueessa. 
 Perheen miekkailu:  Veljeni on aktiivinen kilpamiekkailija. 
 Erityisosaaminen:  Olen edustanut Suomea aikuisten maajoukkueessa vuodesta 2016 lähtien ja näiden vuosien aikana 

 olen oppinut tuntemaan lukuisan määrän huippu-urheilupiiriin kuuluvia ihmisiä. Samalla minulle on 
 karttunut hyvä näkemys Suomen miekkailun huippu-urheilun tilasta. Tämän ohella opiskelen juridiikkaa, 
 mistä on hyötyä nimenomaisesti yhdistysoikeudellisten ongelmien ratkomisessa, sekä 
 sääntöperusteisuuden juurruttamisessa urheilujärjestötoimintaan. 

 Järjestötoiminta:  Olen ollut osana Helsingin Miekkailijoiden hallitusta vuodesta 2018 lähtien. 
 Harrastukset:  Lukeminen ja miekkailun ohella tapahtuva kuntoharjoittelu. 

 SM5L kiinnostuksen kohteet hallitustyössä:  Huippu-urheilu, valmennus- ja sääntötyö. 


