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TIIVISTELMÄ VUODESTA 2022

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 91. toimintavuotta väritti Venäjän federaation 24. helmikuuta aloittama hyökkäyssota

Ukrainassa, joka aiheutti laajasti kuohuntaa myös kansainvälisen urheilun piirissä.

Suomen miekkailu- ja 5-otteluliitto oli aktiivisesti vaikuttamassa niin miekkailun kuin 5-ottelunkin kansainvälisissä järjestöissä

tekemässä työtä sen eteen, että Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat ja toimitsijan suljetaan kansainvälisen kilpailutoiminnan

ulkopuolelle. Liiton puheenjohtaja Joonas Lyytinen myös kommentoi sodan aiheuttamaa tilannetta kansainvälisissä

miekkailujärjestöissä useita kertoja Inside the Games -verkkojulkaisussa.

Koko kansainvälisen myllerryksen aikana liitto teki tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä muiden pohjoismaiden liittojen ja Suomen

olympiakomitean kanssa Ukrainan tukemiseksi. Prosessin aikana syntynyt uusi tiivis yhteistyö ja suhteet tulevat myös

antamaan SM5L:lle todennäköisesti tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän vaikutusvaltaa kansainvälisissä lajiliitoissa.

Huomionarvoista on myös se, että miekkailun Euroopan mestaruuskilpailujen yhteydessä järjestetyssä vaalissa Suomen

maajoukkuemiekkailija Niko Vuorinen valittiin EFC:n urheilijakomissioon.

28.2.2022 SM5L toimitti kirjeen Euroopan miekkailuliitolle (EFC) ja Kansainväliselle miekkailuliitolle (FIE), jossa vaadittiin

kaiken kansainvälisen kilpailu- ja harjoitustoiminnan siirtämistä pois Venäjältä ja Valko-Venäjältä, jonka allekirjoitti myös 8

muuta kansallista miekkailuliittoa Euroopasta.

1.3.2022 Pohjoismaiden miekkailuliitto NFU vaati FIE:ltä kirjeellä venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden ja toimitsijoiden

sulkemista kansainvälisestä kilpailutoiminnasta sekä näiden maiden edustajien vetäytymistä päätöksentekoroolista FIE:n

hallituksesta, komiteoista sekä työryhmistä. Erityisesti esitettiin, että FIE:n puheenjohtajan Alisher Usmanov jättäisi tehtävänsä

tämän jouduttua kansainvälisille pakotelistoille.

10.3.2022 Pohjoismaiden miekkailuliitto NFU toimitti EFC:lle kirjeen, jossa vaadittiin venäläisten ja valkovenäläisten

urheilijoiden ja toimitsijoiden sulkemista kansainvälisestä kilpailutoiminnasta ja lisäksi vaadittiin EFC:n hallitusta

valmistelemaan nopealla aikataululla sääntömuutokset, jotka mahdollistaisivat näiden maiden valittujen luottamushenkilöiden

sulkemisen pois liiton päätöksenteosta.

21.3.2022 SM5L oli yksi kuudesta allekirjoittajaliitosta, jotka vaativat Kansainväliseltä 5-otteluliitolta UIPM:tä kaikkien

venäläisten ja valkovenäläisten valittujen luottamushenkilöiden vetäytymistä tehtävistään kunnes Venäjän hyökkäyssota on

päättynyt.

Euroopan miekkailuliitossa hallitus ja liiton venäläinen puheenjohtaja Stanislav Pozdnjakov, joka toimii myös Venäjän

olympiakomitean puheenjohtajana ajautuivat luottamuspulaan, joka johti hallituksen antamaan epäluottamuslauseeseen

puheenjohtajaa kohtaan. EFC:n ylimääräisessä kongressissa 31.5.2022 Pozdnjakov erotettiin tehtävistään ja uudeksi

puheenjohtajaksi valittiin kesällä italialainen Giorgio Scarso.

EFC:n kongressissa kesäkuussa Turkin Antalyassa Suomi oli muiden Pohjoismaiden mukana ajamassa sääntömuutoksia,

jotka olisivat mahdollistaneet Venäjän ja Valko-Venäjän miekkailuliittojen tilapäisen erottamisen EFC:sta kunnes Venäjän

laiton hyökkäyssota olisi päättynyt, mutta tässä tavoitteessa ei onnistuttu.

FIE:n marraskuisen kongressin asialistalla oli kysymys venäläisten urheilijoiden päästämisestä takaisin kansainvälisiin

kilpailuihin ennen keväällä 2023 alkavaa olympiakarsintaa ja Suomi NFU:n mukana oli vahvasti vaikuttamassa muun muassa

EFC:n kautta siihen, että näin ei tapahtuisi. Kokouksessa päätös lykättiin maaliskuussa 2023 pidettävään ylimääräiseen

kongressiin.

Ukrainan sodan ja edelleen jatkuneen koronapandemian aiheuttamien epävarmuuksien vuoksi vuodeksi 2022 Hämeenlinnaan

suunniteltu 5-ottelun veteraanien maailmanmestaruuskilpailu jouduttiin perumaan.
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Vuosi 2022 aloitti liiton uuden strategian toimeenpanon. Kevään ja alkusyksyn aikana uudistettiin laajan valmentajien ja

seurojen kuulemiskierrosten jälkeen liiton valmennusjärjestelmä ja vuonna 2021 OK:n ehdollisena myöntämä 10.000€

tehostamistuki saatiin käyttöön kun SM5L:lle palkattin kolmen osa-aikaisen valmentajan valmennustiimi toimeenpanemaan

uutta järjestelmää. Syksyn aikana liittotason valmennus- ja harjoitustoiminta otti ison harppauksen eteenpäin näiden uusien

valmentajaresurssien myötä.

Liiton henkilöstössä nähtiin kevään aikana suuria muutoksia kun toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock siirtyi uusiin tehtäviin

Suomen olympiakomitean talouspäälliköksi, ja uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin aikaisempi valmennus- ja nuorisopäällikkö

Minna Lehtola. Saman rekrytointiprosessin yhteydessä Kirsi Yrjölä palkattiin liittoon seura- ja koulutuspäälliköksi.

Vuoden 2022 lopulla liiton johtosääntöä uudistettiin. Yksi keskeisistä tavoitteista oli saada urheilijoiden ääni kuulumaan

aikaisempaa paremmin liiton päätöksenteossa ja tämän vuoksi hallituksen kokouksiin saa jatkossa osallistua läsnäolo- ja

puheoikeudella valmennusryhmäurheiljoiden keskuudestaan valitsemat edustajat miekkailussa ja 5-ottelussa.

Syyskuussa unkarilainen säilän kolminkertainen henkilökohtainen olympiakultamitalisti Áron Szilágyi vieraili Suomessa

esittelemässä hänestä tehtyä dokumenttielokuvaa. SM5L toimi vierailun isäntänä yhdessä Unkarin suurlähetystön kanssa.

Vierailun aikana Szilágyi tapasi myös suomalaisia säilämiekkailijoita.

Liitto haluaa kiittää tukijoitaan Opetus- ja Kulttuuriministeriötä ja Suomen Olympiakomiteaa sekä yhteistyökumppaneitaan

Clewatia ja Baronaa.

NÄKYMÄ VUOTEEN 2023

Alkanut vuosi on liiton 92. toimintavuosi.

Ukrainan sota ja sen aiheuttamat vaikutukset kansainväliselle kilpailutoiminnalle luovat edelleen epävarmuutta tilanteeseen,

jossa olympiakarsinta Pariisin olympialaisiin on alkamassa kevään 2023 aikana. Miekkailun osalta päätös venäläisten ja

valkovenäläisten urheilijoiden osallistumisesta tehdään maaliskuussa järjestettävässä ylimääräisessä kongressissa.

Kansainvälisen olympiakomitean on viime aikoina ollut vähintään raottamassa ovea näiden maiden urheilijoille ja on hyvin

mahdollista että he palaavat kilpailemaan kevään aikana. SM5L:n näkemys asiassa ei ole muuttunut ja on sama kuin Suomen

olympiakomitean ja muiden pohjoismaiden miekkailu- ja 5-otteluliittojen: nykyisten sanktioiden tulisi olla voimassa kunnes

laiton hyökkäyssota Ukrainassa on päättynyt.

Liiton toimiston henkilöstöresurssit ovat kevään 2023 aikana rajalliset seura- ja koulutuspäällikkö Kirsi Yrjölän siirryttyä uusiin

tehtäviin Uimaliitossa. Kunnes uuden järjestösihteerin rekrytointi on saatu päätökseen ja perehdytys tehtyä on toimiston kyky

palvella jäsenseuroja tavallista rajoitetumpi. Vuoden 2023 aikana tullaan keskittymään toiminnan tehostamiseen ja muun

muassa digitaalisten välineiden entistä tehokkaampaan käyttöön niin, että työntekijöiden työkuorma saadaan parempaan

hallintaan ja työssäjaksamista edistettyä.

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.

Liiton uutta valmennusjärjestelmää on pilotoitu kauden 2022-2023 aikana ja ennen seuraavan kauden alkua tullaan siitä

keräämään palautetta valmentajilta, urheilijoilta ja seuroilta. Palautteen ja kokemuksien pohjalta järjestelmää tullaan

jatkokehittämään.
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1. JOHDANTO

1.1. Liiton toimintaympäristö

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Olympiakomitean tavoiteasiakirjassa on liiton rooli sekä vastuu määritelty

seuraavasti: ”Lajiliitot vastaavat lajinsa huippu-urheilustrategiasta ja toimintasuunnitelmasta, jotka ilmaisevat liiton tavoitteet,

tahtotilan, panostuksen ja suunnitelmat huippu-urheilun (mukaan lukien vammaishuippu-urheilu integraatiolajeissa)

kehittämiseen. Lajiliitot vastaavat myös oman lajinsa huippu-urheilutoiminnan ja valmennuksen kehittämisestä (mm.

valmennusjärjestelmien ja osaamisen kehittäminen, lajin seurojen tukeminen, lajin omat arvokilpailut) sekä lajin

kansainvälisestä tuloksenteosta”.

Kunto-, harraste- ja junioriliikunnan laatu ja laajuus ovat elintärkeitä jokaisen lajin tulevaisuudelle ja ovat merkittäviä lajien

seuratason rahoituksessa sekä aiempaa tärkeimpiä julkisen tuen jakoperusteina. Harrastajamäärät, lisenssimäärät, lajien

yhteiskunnallinen merkittävyys ja huippu-urheilumenestyksen perusta toteutuvat pääasiassa niiden kautta. Liiton

tulevaisuuden kannalta kriittinen kysymys on se, että liiton lajit pysyvät mukana kehityksessä, jossa harrastukset jatkossa

tulevat painottumaan enenevässä määrin koulupäivien yhteyteen.

Huippu-urheilun tukemisessa liiton tarkoituksena on kehittää liittotason valmennustoimintaa ja -ryhmiä siten, että samalla

pitkäjänteisesti kehitetään myös lajeja. Samalla on tarpeen panostaa kunto- ja harrasteliikuntaan seuratoiminnan kehittämisen

kautta.

Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä menestystä voidaan mitata arvokilpailumitaleilla. Pitkällä aikavälillä menestyksen mitta on

kyky systemaattisesti kehittää valmennusta, ohjausta ja toimintaa, joka tuottaa iloa ja onnistumisia. Pitkän aikavälin

ratkaisevat menestystekijät ovat laatu ja lajikulttuuri lasten harrasteliikunnasta olympiatason valmennukseen.

1.2. Liiton toimintaperiaatteet

Yhdenvertaisuus ja urheilijakeskeisyys. Liittoon kuuluu jäsen- ja lisenssimäärältään erikokoisia, valinnoiltaan, tavoitteiltaan

ja toimintaedellytyksiltään erilaisia jäsenseuroja maan eri osissa. Liiton lajeissa: 5-ottelu, floretti, kalpa ja säilä, toimii

tarpeiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia ryhmiä, joihin kuuluu junioriurheilijoita taustajoukkoineen, kuntourheilijoita, erityisryhmiä,

kansallisen tason kilpaurheilijoita, veteraaneja ja huippu-urheilijoita. Liiton toiminnan lähtökohtana on lajien ja toimijoiden

yhdenvertainen asema sekä urheilijakeskeinen toimintatapa.

Tavoitteellisuus. Liiton toiminta suunnataan strategisilla päätavoitealueilla asetettujen tavoitteiden mukaan. Tavoitteiden

asettamisessa lähtökohtana ovat sekä liiton toiminnan tarkoitus ja säännöt, että urheiluyhteisön tavoitteet. Tavoitteita

toteutetaan niissä puitteissa, jotka seuraavat liiton säännöistä, sitoumuksista ja resursseista.

Vapaaehtoisuus. Liitto on yksi toimija siinä yhteisössä, jossa liiton lajien ja kohderyhmien puolesta tehtävä työ tapahtuu.

Valtaosa tästä työstä tehdään vapaaehtoisvoimin, myös liitossa. Liitto toimii sen puolesta, että vapaaehtoistyö on kaikilla

tasoilla tekijöilleen vetovoimaista ja palkitsevaa ja mahdollistaa kehittymisen. Toiminnan kivijalka on ollut ja tulee olemaan

____________________________________________________________________________________________________

SM5L Vuosikertomus 2022 6 (44)



vapaaehtoisten ihmisten korvaamaton työ. Tästä panoksesta voi miekkailu- ja 5-otteluyhteisö olla myös päättyneen

toimintavuoden osalta ylpeä ja kiitollinen.

Vastuullisuus. Liiton asioista kantaa vastuun liiton hallitus. Liiton hallitustyöskentely on runko, jonka varassa muu toiminta

tapahtuu tai jää tapahtumatta. Liiton hallitustyöskentely on tuloksellista kun hallituksen jäsenet sitoutuvat oman

vastuualueensa kehittämiseen.

Lajien pitkäjänteinen kehittäminen. Liiton ja seurojen välisessä työnjaossa liitolla on huippu-urheilussa erityistehtävä, joka

perustuu liiton asemaan kansallisessa ja kansainvälisessä urheiluyhteisössä, liiton jäseniltään saamiin tehtäviin sekä

tarkoituksenmukaiseen työnjakoon seurojen ja liiton välillä. Huippu-urheilun kehitystyötä toteutetaan liitossa siten, että samalla

kehitetään pitkäjänteisesti lajeja.

Miekkailu- ja 5-otteluliitto on osa suomalaista ja kansainvälistä liikunta- ja urheiluyhteisöä. Toiminnassaan liitto noudattaa ja

edistää urheiluyhteisön 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.

1.3. Liiton tuki jäsenseuroille ja urheilijoille

Liitto tukee toimintansa tarkoituksen mukaisesti urheilijoita ja jäsenseuroja. Toimintaa ohjaa liiton strategiasta johdetut

tavoitteet sekä toimintasuunnitelmassa vuosittain asetetut erityiset tavoitteet.

Liiton tukitoiminnan hyödyt jäsenseuroille:

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

- Toimiva ja kehittyvä kilpailujärjestelmä

- Yhteinen valmennusjärjestelmä

- Kehittyvä koulutustoiminta

- Laadukas tuomaritoiminta

- Ajantasaiset sääntö- ja kilpailumääräykset

- Järjestetyt tiedotuspalvelut ja näkyvyyden edistäminen

- Yhteistoimintaa edellyttävien hankkeiden valmiuksien luonti ja organisointi

- Toimivan kilpailukaluston ja välineiden lainaus sopimuksen mukaan

- Kilpailuilmoittautumisten, -tulosten ja rankingjärjestelmä Fencing Worldwide

- Kansallinen ja kansainvälinen edunvalvontatyö

- Yhteistyö muiden lajiliittojen ja mm. Olympiakomitean kanssa

Liiton tukitoiminnan hyödyt urheilijoille:

- Toiminnallinen tuki mm. maajoukkuetoiminta, sparring, leiritys, tukipalvelut

- Taloudellinen tuki valmennusryhmien ryhmäkohtaiset tuet ja suora tuki olympiaurheilijoille, sparring, leirit, luennot,

kilpailumatkat

- Järjestelytuki mm. kilpailuilmoittautumiset, arvokilpailu- ja leirijärjestelyt, sidosryhmäkontaktit

- Neuvontatuki mm. lisenssi- ja vakuutusasiat, erivapaus urheilijan lääkityksessä

- Edunvalvontatyö sekä Suomessa että kansainvälisesti

Liiton tukitoiminnan hyödyt harraste- ja kuntourheilulle:

Toiminta kanavoidaan seurojen kautta. Synergiaa hyödynnetään huippu-urheilun puolelta. 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:

- Valmennus- ja 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.
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2. VUODEN 2022 SAAVUTUKSIA

Menestystä rakennetaan liiton neljällä strategisella painopistealueella. Lisäksi liittotason hallinto, ns. järjestötoiminta.

- Seuratoiminta

- Harrastus- ja nuorisotoiminta

- Kilpailutoiminta

- Huippu-urheilu

- Järjestötoiminta

Vastuullisuus ja Reilu Pelin osalta on laadittu kriteeristöt Reilu Peli palkinnon saajalle, laadittu Taistelijan nettietikketti ohjeet ja

aloitettu kilpailumanipulaation torjuntaohjelman kirjoittaminen.

2.1. Seuratoiminta- ja palvelut

Monimuotoisen ja laadukkaan seuratoiminnan kehittämisen kohokohdat:

- Uusi SM5L Uutiskirje julkaistiin vuoden aikana 16 kertaa

- Tähtiseura-toiminnasta kiinnostus on lisääntynyt

- Seurakehitys- ja koulutuspäällikkö toteutti toivotut seurakäynnit yht. 6 kpl

- Eri aiheisia SM5L webinaareja toteutui, osa yhteistyössä muiden kamppailulajilittojen kanssa

- Neljä jäsenseura sai OKM:n myöntämää seuratukea

- SM5L liittokokoukset mahdollistettiin hybridinä

- Valmentaa kuin nainen hankeen puitteissa kaksi naisvalmentajaa suoritti 2-tason koulutuskokonaisuuden

2.2. Harrastus- ja nuorisotoiminta

Harrastajamäärän kasvattamisen ja nuorisotoiminnan kehittämisen kohokohtia:

- Vuoden aikana päästiin takaisin normaaliin harrastus- ja kilpailutoimintaan

2.3. Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminnan kohokohtia:

- Turku Kupittaa Nordic Challenge Tournament, FIE sat kalpa 24.9.2022

- Turku Kupittaa Veteran Circuit, EVF kalpa 25.9.2022

- Uusia joukkuekilpailuja toteutui kaudella 2021-2022, mukana myös sopimusaseiden joukkuekilpailut

- Uuden joukkuekilpailun järjestämisoikeuksia haettiin kaudelle 2022-2023 kahdeksaan osakilpailuun

- Muutokset Suomen Cup -kilpailumääräyksiin

- SM5L-webinaari Miekkailukilpailuiden järjestäminen ja viestintä, toteutunut 13.12.2022

- Sekä säilän että floretin seuratuomarikoulutus työpajamuotoisena, näyttökokeet koulutuksen yhteydessä

- Yhteensä 9 uutta kansallista tuomaria (SM-tuomari)

- Yksi 5-ottelun sekä yksi miekkailun tuomariseminaari

- Miekkailun tekniset säännöt ja molempien lajien kilpailumääräykset päivitetty

2.4. Huippu-urheilu

Huippu-urheiluun liittyvät kohokohdat:

- Suomen Olympiakomitean huippu-urheilun tehostamistuki (yht. 20.000 €) yhdelle Olympiatukiurheilijalle sekä

ehdollinen tuki, joka suunnataan lajiliiton päävalmentajan palkkaukseen.

- OKM:n valmennusapuraha yhdelle huippu-urheilijalle (yht. 10.000 €) ja hänen valmentajalleen (1.250 €).

- URA-säätiön apuraha lukuvuodelle 2021-2022 myönnettiin yhdelle miekkailijalle (yht. 1.500 €)

- Palkattiin kolme vastuuvalmentajaa joiden tehtävä on vastata liiton valmennustoiminnasta

- Urheilijoille ja heidän valmentajilleen pidettiin yhteistyötapaamisia

- Nimettiin urheilijat liiton valmennusryhmiin (yht. 12 urheilijaa)

- Toteutettiin valmennusryhmien miekkailijoiden viikottaiset sparringit Helsingissä

- Toteutettiin sparring- ja leiriviikonloppuja (Helsinki ja Espoo) sekä kadetti-veteraanisparrinkeja Espoossa

- Syyskuun kickoff -tilaisuuden yhteydessä käytiin läpi päivitetyt SM5L valmennusjärjestelmä ja ADT-ohjelma

- Jatkettiin kolmikantayhteistyötä OSUA-OMS-SM5L

- Suomesta osallistui urheilija pyörätuolimiekkailun EM-kisoihin ja edustaja IWAS:n kongressiin

- Useat urheilijat tekivät tähänastisen uransa parhaita tuloksia kansainvälisissä kilpailuissa

- FIE:n kansainväliseen valmentajakoulutukseen osallistui Kasper Roslander (kalpa) ja Samuli Korpimäki (säilä)
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Kilpailumenestyksen kohokohtia:

- Miekkailun Budapest GP, Niko Vuorinen loistavasti 3. sijalla.

- Miekkailun U23 EM-kilpailussa Julius Jutila ylsi 8. sijalle ja Topias Tauriainen 9. sijalle. Miesten joukkue saavutti myös

hienosti 6. sijan.

- Miekkailun U20 MM-kilpailussa Akseli Heinämaa ylsi 32-joukkoon.

- Miekkailun PM-kilpailussa (nuoret ja seniorit, kaikki aselajit) Suomi saavutti 21 mitalia, mukaan lukien historiallisen

ensimmäisen naisten säilän joukkuekullan.

- Miekkailun Tallinnan MC-kilpailussa Anna Vuorinen ylsi upeasti 32-joukkoon.

- Miekkailun sat. MC-kilpailussa paras sijoitus oli Julius Jutilan 3. sija Kupittaa Tournamentissa Turussa.

- Miekkailun U17 Cadet Circuit -osakilpailussa Kööpenhaminassa kalpa poikien joukkue (Kerkko Järvi, Renar ja Romet

Viidik) saavutti hienosti 4. sijan. Oscar Calles Taponen otti ensimmäisenä suomalaisena säilän U17 CC-kisan

Cup-voiton Meylanissa.

- 5-ottelun World Cup kilpailuissa Laura Salminen ylsi kaksi kertaa semifinaaliin.

2.5. Järjestötoiminta

- Liiton päivitetty yhdistyssääntö otettiin käyttöön, jossa sitouduttiin liikunnan ja urheilun yhteiseen vakavaa

epäasiallista käytöstä ja eettisiä rikkomuksia koskevaan kurinpitoon

- Kamppailulajiliittojen yhteiset päivitetyt kurinpitomääräykset otettiin käyttöön ja päivitettiin

- Kamppailulajiliittojen ja Painonnostoliiton yhteinen päivitetty ympäristöohjelma 2022-2024 otettiin käyttöön

- Kamppailulajien ja Painonnostoliiton yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2023 otettiin käyttöön

- Perustettiin Kamppailulajiliittojen ja Painonnostoliiton yhteinen ympäristötyöryhmä kehittämään toimintaa

vastuullisuuden eri alueilla mm. tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ympäristö ja ilmasto.

- Liiton uusi SM5L strategia ja tavoiteohjelma 2022-2028 otettiin käyttöön

- Liiton strategian strategiset mittarit saatiin valmiiksi ja hyväksyttiin syyskokouksessa

- Liiton johtosääntö päivitettiin

- SM5L:n antidopingohjelma päivitettiin

- Liitto perusti uuden some-tiimin tuottamaan sisältöä kilpailuista sosiaaliseen mediaan

3. SEURATOIMINTA JA -PALVELUT

3.1. Seurakehitys

Liiton seurakäynnit

Seurakäynnit toimivat avainasemassa liiton seurakehityksessä ja ne toteutetaan seurojen toiveesta. Seuratyöryhmä toteutti

soittokierroksen kaikkiin yhteydenottoa toivoviin jäsenseuroihin ja toiminnanjohtaja oli yhteydessä esim. kilpailu- ja

harrastelisenssijärjestelyihin liittyen.

Seuratapaamiset

Vuoden aikana järjestettiin seuratappaaminen kahdesti, missä käytiin läpi seurakyselyn tulokset. Tapaamiset pidetty

marraskuussa. 26 vastausta.

SM5L Uutiskirje

Tiedotus ja viestintä olivat avainasemassa seurakehitystyössä. Kaikki halukkaat voivat tilata uutiskirjeen suoraan

sähköpostiinsa. SM5L Uutiskirje julkaistaan myös liiton verkkosivuilla ja jaetaan sosiaalisen median kanavissa.

Uutiskirjeeseen koottiin ajankohtaiset tiedotteet ja materiaalia ajankohtaisista asioista. Lisäksi kiireisissä asioista seuroja

tiedotettiin erikseen suoraan sähköpostitse.

Liiton seurakysely

Vuonna 2022 toteutettiin liiton toimesta uudistettu seurakysely, joka sisälsi tarvittavat jäsenmääräkysymykset sekä nyt myös

kysymyksiä toimintaan liittyen. Uutuutena myös yhteystiedoissa vastauksista riippuen ehdollisuuksia, jotta vältytään samojen

tietojen useasti täyttämiseltä.

Tähtiseuratoiminta

Liitolla on vuoden 2022 lopussa kolme lasten ja nuorten toiminnan Tähtiseuraa (Espoon Miekkailijat, Kalpaveljet Tampereella

ja Oulun Miekkailuseura) sekä yksi aikuisten harrastustoiminnan Tähtiseura (Espoon Miekkailijat). Tähtiseuraprojekti on
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aloitettu: Helsingin Miekkailijat nuoret, Turun Miekkailijat nuoret ja aikuiset. Kiinnostusta projektia kohtaan on: Helsingin

nykyaikaiset 5-ottelijat nuoret, Habda nuoret ja aikuiset. Seuroille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Suomen Olympiakomitean

järjestämään Tähtiseura-päivät tapahtumaan 8.-9.10.2022 Helsingissä.

Turvallisuus

Liiton turvallisuusohje miekkailuharjoituksiin sisältää mm. harjoituksissa käytettävään suojavarustukseen.

Jäsenseuroille myönnetyt seuratuet

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkoi seuratuen myöntämistä urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2022

tukea sai seuraavat jäsenseurat:

- Hyvinkään Miekkailijat, Yhteistyöllä supervoimaa 5-otteluun, 15 000 eur

- Kuopion Miekkailijat, Mobiili Miekkailukoulu, 8 000 eur

- Lahden Kaleva, Seurakehittäjän avulla uusi vaihde 2020-luvulle, 23 000 eur

- Nykyaikainen 5-ottelu Hämeenlinna, Monipuolisimmasta olympialajista liikuntaa kaikenikäisille 2022-2023, 6 000 eur

OKM:n seuratuki on merkittävä tapa tukea seurojen toimintaa. Liitto tiedotti seuratuesta aktiivisesti ja sparrasi halukkaita

seurojen hakemuksia.

Liiton rahallinen seuratuki jäsenseuroille muodostuu seuran harrastajien ja urheilijoiden lunastamien harraste- ja

kilpailulisenssien kautta. Liitto palauttaa jäsenseuroille 5 euroa per seuran jäsenelle SuomiSportin kautta lunastama lisenssi.

Edellytys seuratuen maksulle on, että seura on vastannut liiton seurakyselyyn.

Liiton alkeiskurssivarusteet

Liitto lainasi miekkailun ja 5-ottelun alkeiskurssivarusteita ensisijaisesti uusimmille seuroille sekä tarpeen vaatiessa ja

mahdollisuuksien mukaan myös vanhemmille seuroille (liite 9).

Teosto ja Gramex

Liitto oli mukana Olympiakomitean, Teoston ja Gramexin keskitetysti sovitussa musiikin esittämiseen liittyvässä

sopimuksessa. Myös liiton jäsenseurat ovat sopimuksen piirissä ja voivat sopimuksen mukaisesti esittää musiikkia kilpailuissa,

harjoituksissa tai muissa tilaisuuksissa.

3.2 Koulutus

SM5L koulutusjärjestelmän päivitystyö eteni ja I-tason ja II-tason kuvaukset ovat valmiina siirrettäväksi käytäntöön vuonna

2023.

SM5L valmentajakoulutukset:

- 1-tason koulutus järjestettiin Turussa. Lisäksi uusi pätevyys myönnettiin Ville Sanille.

- 2-tason koulutus, ks. alla VKN-hanke

- Valmentajaseminaari järjestettiin Espoossa 10.-11.12.2022 saksalaisen Walther Stegmüllerin johdolla

Valmentaa kuin nainen -hankeen (VKN) koulutus järjestetään yhdessä muiden kamppailulajien kanssa. Tämän lisäksi 2-tason

pätevyyteen vaaditaan omatoimista treenien valmentamista omassa seurassa.

Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus:

- liiton markkinoinnissa kannustettiin SM5L yhteisön valmentajia ja seuratoimijoita suorittamaan Olympiakomitean

maksuttoman Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutuksen. Liiton oto-valmentajilta edellytetään koulutus.

3.3. Suomisport-palvelu

Liitto ylläpiti henkilö- ja -organisaatiorekisteriä Suomen Olympiakomitean Suomisport-palvelussa. Liiton lisenssi- ja

vakuutusmyynti sekä tapahtumahallinta mm. koulutusten ja leirien ilmoittautumiset ja maksut hoidettiin järjestelmän kautta.

Suomisport-palvelun ja Ophardt-kilpailunhallintajärjestelmän välinen integraatio siirtää Suomisport-palveluun kirjatut

kilpailulisenssitiedot näkyviin seuroille ja kilpailujärjestäjille Ophardtin puolella.

Liitto myös hallinnoi SuomiSportissa valmennusryhmätoiminnan hallinnan (Seurapalvelu).
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3.4. Kilpailu- ja harrastelisenssit ja vakuutusturva

Liitto valvoi lisenssivelvollisuuden noudattamista sekä urheilijoiden seuravaihtoja. Kaikilla miekkailijoilla ja 5-ottelijoilla on

oltava voimassa joko harraste- tai kilpailulisenssi, ja kilpailun ratsastusosuuteen osallistuvilla 5-ottelijoilla on kilpailulisenssin

lisäksi oltava myös ratsastuslupa. Kilpailu- ja harrastelisenssit rekisteröityivät Suomen Olympiakomitean Suomisport

-palveluun, jonka kautta tehtiin kaikki lisenssiostot ja lisenssien korotukset. Urheilijoiden tekemiä seuravaihtoja kaudelle

2022-2023 tehtiin yhteensä 8.

Kansalliset kilpailu- ja harrastelisenssit sekä liiton ratsastusluvat

Toteutuneella lisenssikaudella 2021-2022 nähtiin merkittävä harrastelisenssien määrän kasvu. Kilpailu- ja harrastelisenssejä

lunastettiin yhteensä 1038: kilpailulisenssejä lunastettiin yhteensä 411, näistä koko kauden lisenssejä oli 341 ja

TryOut-kilpailulisenssejä oli 70, harrastelisenssejä lunastettiin 626, seurakohtainen lisenssikehitys (liite 4).

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Muutos kpl

Lisenssit yhteensä 784 633 771 692 1038 +346 kpl

Kilpailulisenssit 415 374 352 263 341 +78 kpl

TryOut-kilpailulisenssit 54 58 28 37 70 +33 kpl

Harrastelisenssit 315 201 391 392 627 +235 kpl

Seuratuki € 2870 1925 3240 3195 4840 1645 €

Taulukko 1: Lisenssimäärien ja seuratuen kehitys viimeisen viiden toteutuneen kauden aikana. Liiton seuroille tulouttama seuratuki määräytyi kauden

2021-2022 aikana seurojen lunastamien lisenssien mukaan 5 euroa/lisenssi. Seuratuki määräytyi kaudesta 2019-2020 alkaen kaikkien lunastettujen

lisenssien mukaan, aikaisemmin seuratukea maksettiin vain harrastelisenssien mukaan.

Vuoden 2022 syyskokouksessa tehtiin päätöksiä tulevan kauden 2023-2024 lisenssimaksuihin sekä seuratukeen, maksut

pysyivät muuten muuttumattomina, mutta alle 13-vuotiaiden lasten lisenssit päätettiin yhdistää uudeksi lisenssiksi joka kattaa

sekä harraste- että kilpailutoiminnan (harrastekilpailulisenssi):

- Kilpailulisenssi nuoret ja aikuiset (13-vuotiaat ja sitä vanhemmat) 60 €

- Harraste-kilpailulisenssi lapset (alle 13-vuotiaat) 18 €

- Harrastelisenssi aikuiset (18-vuotiaat ja sitä vanhemmat) 20 €

- Harrastelisenssi nuoret (13–17-vuotiaat) 10 €

- TryOut-kilpailulisenssi miekkailu/4-ottelu aikuiset 48 €, nuoret 30 €

- TryOut-kilpailulisenssi 5-ottelu aikuiset 67 €, nuoret 44 €, lapset 22 €

- TryOut-kilpailulisenssi 3-ottelu aikuiset 42 €, nuoret 30 €, lapset 16 €

Liitto maksaa vuonna 2023 jäsenseuroille seuratukea 5 euroa / lisenssi (sekä harraste- että kilpailulisenssit). Liiton seuratuen

ehtona on myös vuosittaiseen seurakyselyyn vastaaminen.

Lunastettujen kilpailu- ja harrastelisenssien määrä vaikuttaa seurojen äänimäärään liittokokouksissa (liite 8). Jokaisella

jäsenmaksunsa suorittaneella seuralla on yksi ääni sekä tämän lisäksi lisä-ääni jokaista lunastettua kymmentä lisenssiä

kohden. Vuoden 2022 syyskokouksen äänet määräytyivät kauden 2021-2022 toteutuneen kokonaislisenssimäärän mukaan.

Lisenssien mukaan liiton kymmenen suurinta seuraa oli: Helsingin Miekkailijat 201 lisenssiä/21 ääntä, Espoon Miekkailijat 130

lisenssiä/14 ääntä, Turun Miekkailijat 105 lisenssiä/11 ääntä, Kalpaveljet 95 lisenssiä/10 ääntä, Oulun Miekkailuseura 65

lisenssiä/7 ääntä, Habda 56 lisenssiä/6 ääntä, Hyvinkään Miekkailijat 35 lisenssiä/4 ääntä, Kuopion Miekkailijat 29 lisenssiä/3

ääntä, Saimaan Säilät 24 lisenssiä/3 ääntä ja Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat 25 lisenssiä/3 ääntä.

Osassa liiton seuroja harrastelisenssivelvoitetta ei vielä ole toteutettu. Joidenkin seurojen kohdalla todellinen lisenssimäärä ei

täsmää OKM seuratukihakemuksessa ilmoitettuun harrastajamäärään. Viralliset SM5L harrastajamäärät saadaan

SuomiSportista.

Liiton myöntämiä 5-ottelun ratsastuslupia oli vuoden 2022 lopussa 19 lupaa. Ratsastusluvat ovat voimassa kaksi kautta

kerrallaan.
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Kansainväliset lisenssit

Kansainvälisten liittojen alaisiin kilpailuihin osallistuvilta urheilijoilta vaaditaan liiton kansallisen kilpailulisenssin lisäksi myös

kansainvälisen liiton kilpailulisenssi (FIE, EFC, UIPM). Kansainvälinen kilpailulisenssi tilataan aina liiton kautta. Liiton

lisenssipaketti, 45 euroa, sisälsi kaudella 2021-2022 FIE-lisenssin sekä tarvittaessa myös EFC-lisenssin. 5-ottelun

UIPM-lisenssi on jatkuvasti voimassa oleva lisenssi.

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Muutos kpl/%

KV-lisenssit yhteensä 566 570 542 431 503 +72 kpl

FIE-kilpailulisenssit 93 90 69 10 49 +39 kpl

EFC-kilpailulisenssit 47 50 43 0 22 +22 kpl

UIPM-kilpailulisenssit 416 421 421 421 421 +0 kpl

FIE-tuomarilisenssit 10 9 9 0 7 +7 kpl

EFC-tuomarilisenssit 4 +4 kpl

Taulukko 2: Kansainvälisten lisenssien määrän kehitys viimeisen viiden toteutuneen kauden aikana. Kauden 2017-2018 lunastettujen UIPM-lisenssien

merkittävä määrä liittyi Suomessa ensimmäisen kerran järjestettyihin Laser City Tour -kilpailuihin, joissa kaikilta osallistujilta edellytettiin UIPM-lisenssi.

Nämä lisenssit ovat voimassa edelleen.

Pohjolan Sporttiturva -vakuutus

Liiton lisenssioston yhteydessä liitto tarjosi jäsenilleen kattavan Pohjolan Sporttiturva -vakuutuksen, jossa yhdistyi tapaturma-

ja sairaskuluvakuutus. Sporttiturva ei vaadi tapaturmalle ns. ulkoista tekijää ja vakuutus korvasi mm. akillesjänteen repeämät,

lisäksi kaikki alle 12-vuotiaat lapset olivat liiton lajien lisäksi vakuutettuja myös kaikissa muissa urheilulajeissa. Vakuutushinnat

pysyivät muuttumattomina kaudelle 2021-2022.

Pohjolan Tuplaturva -vakuutus

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto oli mukana Suomen Olympiakomitean ja Pohjola Vakuutuksen sopimassa urheilun

Tuplaturva-vakuutuksessa, joka sisältää liikunnan toiminnan vastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön

tapaturmavakuutuksen. Tapaturmavakuutus korvaa liiton ja/tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville

sattuvia tapaturmia. Toiminnan vastuuvakuutus korvaa myös liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja

esinevahingot, joista vakuutettu olisi ollut korvausvastuussa.

4. HARRASTE- JA KUNTOLIIKUNTA SEKÄ KILPAILUTOIMINTA

4.1. Harraste- ja nuorisotason valmennus

Harraste ja kuntoliikunnan valmennus toteutuu kaikille ikäryhmille seurojen viikoittaisissa ohjatuissa harjoituksissa. Seurat

järjestivät myös leirejä yksin ja yhteistyössä muiden seurojen kanssa ammattivalmentajien ohjauksessa. Monet leireistä olivat

avoimia myös järjestävän seuran ulkopuolisille jäsenille ja niitä markkinoitiin liiton toimintakalenterissa.

Liittotason valmennustoiminta liittyi lähinnä huipputasolle.

4.2. Liittotason toiminta harrastajille

Liittotason toiminta harrastajille liittyy enimmäkseen kansallisen kilpailutoiminnan toteutukseen ja kehittämiseen. Liiton

koulutus ja viestintä tukee kaikkia harrasteryhmiä.

Minijunioritoiminta

Minijunioreiden Masters-sarja toteutui vuonna 2022. Masters-kilpailuilla on saatu kannustettua minijunioreita kisatoimintaan

ympäri Suomea.

Liitto kannustaa yhä useampaa jäsenseuraa käynnistämään minijunioritoimintaa, jotta saamme uusia harrastajia ja sitä kautta

kilpailijoita ja tulevia huippu-urheilijoita lajiemme pariin.
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Miekkailun veteraanit

Useat jäsenseurat tarjosivat eri paikkakunnilla veteraaneille suunnattua leiritoiminta yli seurarajojen. Veteraanit osallistuivat

myös liiton järjestämiin kadetti-veteraanisparrinkeihin.

Aikuisliikunnan työryhmä jatkoi aikuisliikuntatoiminnan kehittämistä.

Kalpa

Kalpa on Suomessa yleisin aselaji, ja sitä on tarjolla lähes kaikissa seuroissa. Liiton toimintakalenterissa on useita kalvan

matalan kynnyksen kilpailuja, jotka soveltuvat harrastajille ja yli seurarajojen ulottuva leiri- ja sparringtoiminta on lisääntynyt.

Liiton kadetti-veteraanisparringeja järjestettiin Espoossa noin kerran kuukaudessa kun koronatilanne sen salli.

Säilä

Säännöllistä säilämiekkailutoimintaa tarjosivat Tapanilan Erä/Säiläklubi, Miekka Miehet ja Turun Miekkailijat. Tämän lisäksi

pienimuotoista toimintaa löytyi myös muutamista muista seuroista.

Floretti

Säännöllistä florettimiekkailua harjoitellaan useissa liiton jäsenseuroissa, pääpaino kuitenkin Oulun Miekkailuseurassa,

Ylioppilasmiekkailijoissa ja Helsingin Miekkailijoissa.

Pyörätuolimiekkailu

Suomen pyörätuolimiekkailutoiminta jatkui seuravetoisesti. Pyörätuolimiekkailua voi harrastaa Oulussa, Tampereella,

Lappeenrannassa ja Espoossa. Pääkaupunkiseudun pyörätuolimiekkailu on keskitetty Espooseen.

Kansalliset pyörätuolimiekkailukilpailut jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän takia.

5-ottelu ja laser run

- Mittavampaa 5-ottelu tai laser run -toimintaa tarjosivat Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat ja Hämeenlinnan nykyaikaiset

5-ottelijat 52. Tämän lisäksi pienimuotoista toimintaa löytyi myös muutamista muista seuroista.

- Laser runin harrastamista on pystytty tukemaan liiton laserasekaluston avulla, ja tämän ansiosta useampi seura onkin

pystynyt tarjoamaan laser runin harrastus- ja kokeilumahdollisuuksia lajista kiinnostuneille.

- Vuonna 2022 laser run cup osakilpailut järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Eestin 5-ottelu liiton kanssa.

- Laser runin SM-kilpailut toteutettiin Veikkolan-Veikkojen toimesta Veikkolassa.

- Vallitsevan maailmantilanteen vuoksi nykyaikaisen 5-ottelun mastersien maailmanmestaruu kilpailut peruuntuivat. Tilalla

järjestettiin ensimmäinen kansainvälinen Pentathlon Hämeenlinna 1952 Trophy -kilpailu heinäkuussa.

- Hyvinkään miekkailijoiden Paula Sointiala on vienyt laser run toimintaa kouluihin ja edesauttanut näin lajin näkyvyyden ja

tunnettavuuden laajentumista.

- Marraskuun liittokokouksessa äänestettiin lajin tulevaisuudesta. Vuonna 2024 siirrytään uuteen lajiformaattiin, jossa

esteratsastus korvataan disciplinellä (laji jossa mitataan ketteryyttä, nopeutta ja voimaa). Samalla siirrytään

alkuerä-välierä-finaali järjestelmään nopeuttamaan lajin läpiviemistä.

5-ottelun ratsastustoiminta

Pääkaupunkiseudulla liiton tukema 5-ottelijoiden ratsastustoiminta toteutetaan Peikin ratsastuskoululla ja Hämeenlinnassa

Aulangon Ratsastuskoulu. 5-ottelun SM-kilpailut toteutettiin Helsingin Nykyaikaisten 5-otteluiden järjestämänä Salossa.

4.3. Kilpailutoiminta

Liitto julkaisi ja ylläpiti miekkailun ja 5-ottelun kilpailu- ja toimintakalenteria ja myönsi jäsenseuroilleen Suomessa

järjestettävien kilpailujen järjestämisoikeudet (liite 2).

Miekkailu- ja 5-ottelun kilpailutoimintaa tarkastellaan sekä vuositasolla 2022 että toteutuneen 2021–2022 kilpailukauden

mukaan. Liiton kilpailukalenteriin sisältyvien miekkailukilpailujen tulokset ja rankingpisteet on tallennettu Ophardt

-järjestelmään. Kilpailutuloksia voi tarkastella myös liiton verkkosivujen toimintakalenterin kautta.
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Vuonna 2022 Suomessa järjestetyt kansainväliset kilpailut

Vuonna 2022 Suomessa järjestettiin seuraavat kansainväliset kilpailut:

- Kupittaa Tournament - Nordic Challenge (FIE), Turku 24.9.2022

- Kupittaa Tournament - European Veterans Circuit (EVF), Turku 25.9.2022

Vuonna 2022 järjestetyt SM-kilpailut

- Säilän U17/U20 SM-kilpailu, Helsinki 9.-10.4.2022

- Kalvan U17/U20 SM-kilpailu, Savonlinna 23.-24.4.2022

- Kalvan U17/U20 SM-joukkuekilpailu, Turku 7.-8.5.2022

- Miekkailun SM-kilpailut, kaikki aselajit, Hyvinkää 21.-22.5.2022

- 5-ottelun SM-kilpailu, Salo 28.5.2022

- Floretin SM-joukkuekilpailu Helsinki 11.-12.6.2022

- Säilän SM-joukkuekilpailu Helsinki 11.-12.6.2022

- Laser Run SM-kilpailu, Veikkola 28.8.2022

- Miekkailun veteraanien SM-kilpailut, kaikki aselajit, Oulu 26.-27.11.2022

Kaudella 2021-2022 Suomessa järjestetyt miekkailu- ja 5-ottelukilpailut

Kaudella 2021-2022 järjestettiin Suomessa yhteensä 37 miekkailu- ja 5-ottelukilpailua. Kansainvälisiä kilpailuja järjestettiin

kolme: Kupittaa Tournament, 9.-10.2021 Turku, Kalvan U13/U15/U17/U20 PM-kilpailut 2021, 23.-24.10.2021 Espoo ja Säilän

PM-kilpailut 2021, kaikki ikäsarjat, 23.-24.10.2021, Espoo. SM-kilpailuja järjestettiin yhteensä 13, joista kalvan SM-kilpailuja 5,

floretin SM-kilpailuja 2, säilän SM-kilpailuja 4 ja 5-ottelun SM-kilpailuja 2. Muita kansallisia kilpailuja kaudella 2021-2022

järjestettiin yhteensä 21, joista kalpakilpailuja 13, florettikilpailuja 3, säiläkilpailuja 3 ja 5-ottelun kilpailuja 2. Liite 2.

Korona vaikutti kauden 2021-2022 kilpailuihin niin, että yksi kansainvälinen kilpailu, EVF European Veterans Circuit - kalvan

osakilpailu Turku, peruuntui koronan vuoksi. SM-kilpailuista peruuntui kaksi vähäisen osallistujamäärän vuoksi ja muista

kansallisista kilpailuista peruuntui viisi koronan vuoksi, kaksi vähäisen osallistujamäärän vuoksi, yksi hallivarausten vuoksi ja

yksi muista syistä. Master- ja Suomen Cup -sarja peruuntui kokonaan kaudella 2021-2022 koronan vuoksi. Liite 2.

Miekkailijoiden ranking ja 5-ottelijoiden ranking

Kilpailutoimintaan kuuluu liiton ylläpitämä miekkailijoiden ranking. Rankingpisteet päivittyivät kilpailuista suoraan

Ophardt-järjestelmään. Miekkailijoilla oli vuonna 2022 käytössä kaksi rankingia: kansallinen ranking ja kalvan arvokisaranking

kaudelle 2021-2022. Jäsenseurojen järjestämät kilpailut luettiin voimassa olevien kilpailumääräysten mukaan kansalliseen

rankingiin. Kansainvälisesti kilpailevat miekkailijat olivat mukana myös kv. liittojen rankingeissa.

Liiton tuki kilpailujärjestelyissä

Liitolla ja sen jäsenseuroilla on käytössä Ophardt-kilpailuhallintajärjestelmä, jonka kautta hallitaan kilpailujen ilmoittautumiset,

kilpailujen tulostiedot sekä rankingin ylläpito. Suomisport-palveluun kirjatut lisenssitiedot näkyvät Ophardtissa seuroille ja

kilpailujärjestäjille. Ophardtin kautta jäsenseurat pystyivät hoitamaan ilmoittautumiset sekä kansallisiin että kansainvälisiin

miekkailukilpailuihin. Järjestelmään on haettavissa seuratason käyttäjätunnukset ja kilpamiekkailijoiden tunnukset. Kolmella

jäsenseuralla, Helsingin Miekkailijoilla, Turun Miekkailijoilla ja Oulun Miekkailuseuralla, oli käytössä seuran jäsenille tarkoitettu

ennakkoilmoittautumistoiminto.

Liiton kilpailukaluston lisäksi kilpailujärjestäjien käytössä oli kilpailuohjeistus ja ajanmukaiset kilpailumääräykset. Liitto tarjosi

kilpailujärjestäjille tukea FencingTime -ohjelmiston käytössä ja ongelmatilanteissa.

Liiton kilpailukalusto

Liiton kilpailukalustoa lainattiin kaikkiin Suomessa järjestettyihin liiton kilpailukalenterin kilpailuihin. Kilpailukalustoa ylläpidettiin

ja huollettiin toimintavuoden aikana. Vuonna 2021 tehty kilpailukaluston muuton positiivinen vaikutus on ollut vuonna 2022

nähtävissä kaluston huolto- ja korjaustarpeen vähenemisessä. Sporttitalon uudessa kilpailukaluston varastotilassa kalustoa on

helpompi luovuttaa ja vastaanottaa, ja kilpailukalusto pysyy myös tarkemmassa valvonnassa. Kalustoon kuuluu tarvittavat

miekkailumatot, apparaatit, laseraseet ja -taulut, puntit, rakotulkit, tietokoneet Fencing Time -ohjelmistoineen, kisatulostin sekä
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verkkoyhteyteen tarvittava kalusto, liiton roll-upit ja liput (liite 9). Liitto vastasi kilpailukaluston kuljetuskustannuksista

pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Liiton perimät kilpailu- ja sanktiomaksut

Liitto peri Suomessa järjestettävistä kansallisista kilpailuista järjestävältä seuralta liittokokouksen tai kansainvälisen liiton

päättämät kilpailu- ja lisenssimaksut. Lisäksi liitto peri sanktiomaksuja puutteellisista kilpailulisensseistä, puuttuvista

velvoitetuomareista, joukkuekilpailujen henkilömuutoksista, kilpailujen jälki-ilmoittautumisesta tai kilpailujen peruuntumisesta

(liite 7). Vuonna 2022 kilpailutuloksia ei hylätty puutteellisten kilpailulisenssien vuoksi.

4.4. Sääntö ja tuomaritoiminta

Vuonna 2022 Liiton Sääntö- ja tuomarityöryhmän tavoitteisiin kuuluivat liiton kummankin lajin kilpailumääräysten ylläpitäminen

ja kehittäminen, suomenkielisten sääntöjen pitäminen ajan tasalla kansainvälisten sääntöjen suhteen, aktiivinen tuomareiden

kouluttaminen sekä suomalaisen korkealaatuisen tuomaritoiminnan tason ylläpitäminen ja määrällinen lisääminen. Tämän

lisäksi STTR:n tehtäviin lukeutui SM-kilpailujen sekä Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailujen tuomareiden

nimeäminen.

Sääntö- ja tuomarityöryhmä kokoontui vuoden 2022 aikana viisi kertaa. Kokouksissa valmisteltiin sääntömuutokset, päätettiin

SM-kisojen valvojat, sovittiin tuomarikoulutukset sekä keskusteltiin tulevista tavoitteista ja ryhmän työnjaosta.

Vuoden 2022 aikana kansainvälisiin miekkailusääntöihin tehdyt muutokset koostuivat suurimmilta osin tarkennuksista ja

sääntökohtien uudelleenjärjestelystä, kuten duplikaattien poistamisista. Sääntöjen käännöstyössä keskityttiin paljon myös

sisällön muodolliseen korjailuun sekä lauserakenteiden hienosäätöön.

Miekkailun kilpailumääräykset kokivat suuria uudistuksia vuoden 2022 aikana, kun Suomen Cup -kilpailusarja koki muutoksia.

Finaalitapahtumasta luopuminen ja uudistetun sarjan käynnistäminen kauden 2022-2023 alusta, sekä uutta joukkueliigaa

koskevat säännöt ja määräykset, tarjosivat vuoden merkittävimmän muutostyön sääntöihin ja määräyksiin. Myös uudistettu

musta kortti -prosessi hyväksyttiin, tavoitteena urheilijan oikeusturvan parantaminen ja kilpailun järjestäjän roolin

selkeyttäminen. Nykyaikaisen 5-ottelun suurimmat uudistukset kilpailumääräyksiin olivat Laser Run Cup -sarjan

pilottisääntöjen valmistelu sekä suomenkielisten lajisääntöjen käännöstyön aloitus.

Kulunut vuosi oli todella aktiivinen tuomarikoulutusten ja -kokeiden suhteen: miekkailun tuomarikoulutustilaisuuksia ja/tai

seminaareja järjestettiin 5 kappaletta ja tuomarikokeita pidettiin 10 kertaa eri kilpailujen yhteydessä. Uusia tuomareita saatiin

lisää kaikilla kolmella aseella. Floretin seuratuomarikoulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa työpajamuotoisena. 5-ottelun

puolella järjestettiin myös tuomariseminaari alkuvuodesta.

Kansainvälinen kilpailutoiminta alkoi jälleen normalisoitua vuoden 2022 aikana. Suomalaisia tuomareita oli mukana kalvan

cadet circuit -osakilpailuissa, junioreiden MC-kisoissa, satelliitti-MC-kisoissa sekä Kööpenhaminassa järjestetyissä

pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa. Lisäksi Dimitar Pruginic sai kunnian toimia tuomarina ensimmäisissä arvokisoissaan

Serbian Novi Sadissa helmi-maaliskuun vaihteessa.

Liiton verkkosivuilla tiedotettiin tuomaritoimintaan liittyvät asiat, kuten sääntömuutokset, hyväksytyt tuomarikokeet ja

SM-kisoihin nimetyt tuomarit.

Seuraavia laajempia projektikokonaisuuksia työstettiin vuonna 2022 ja työstäminen jatkuu vuonna 2023:

- Nykyaikaisen 5-ottelun suomenkielisten lajisääntöjen käännöstyö

- Tuomarikoulutusohjelma kokeneemmille tuomareille

Vuoden 2022 aikana tuomarina toimineet henkilöt (liite 3).

Tuomarikoulutukset ja -kokeet

Vuonna 2022 järjestettiin liittotasolla seuraavat tuomarikoulutukset:

- nykyaikaisen 5-ottelun toimitsijakoulutus 22.2.2022, pitäjänä Riina Pitkänen

- kalvan seuratuomarikoulutus (webinaari) 22.-23.3.2022, pitäjinä Terho Mustonen ja Jonni Korhonen

- kalvan tuomariseminaari 23.4.2022, pitäjänä Jonni Korhonen

- säilän seuratuomarikoulutus 26.10.2022, pitäjinä Mika Roman ja Olli Mahlamäki (koulutuksen yhteydessä näyttökoe)

- kalvan seuratuomarikoulutus (webinaari) 8.-9.11.2022, pitäjinä Terho Mustonen ja Jonni Korhonen

- floretin seuratuomarikoulutus 11.12.2022, pitäjänä Jonni Korhonen (koulutuksen yhteydessä näyttökoe)
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Vuoden 2022 aikana järjestetyt tuomarin näyttökoetilaisuudet:

- seuratuomari / kalpa 26.-27.3.2022, pitäjinä Jonni Korhonen ja Katri Savolainen

- seuratuomari / kalpa 10.4.2022, pitäjänä Jonni Korhonen

- kansallinen / kalpa 23.4.2022, pitäjinä Terho Mustonen ja Jonni Korhonen

- seuratuomari / kalpa 23.4., pitäjänä Terho Mustonen

- kansallinen / kalpa 7.-8.5.2022, pitäjänä Jonni Korhonen

- kansallinen / kalpa 21.-22.5.2022, pitäjinä Kimmo Puranen ja Jonni Korhonen

- seuratuomari / kalpa 28.-29.5.2022, pitäjänä Katri Savolainen

- seuratuomari / kalpa 1.10.2022, pitäjänä Katri Savolainen

- seuratuomari / kalpa 12.-13.11.2022, pitäjinä Jonni Korhonen ja Katri Savolainen

- kansallinen / kalpa 3.12.2022, pitäjänä Jonni Korhonen

Kansainväliset tuomarikokeet (FIE, EFC, UIPM)

Vuoden 2022 aikana Suomella ei ollut yhtään sopivaa tuomarikandidaattia lähetettäväksi FIE-kokeeseen: Euroopan FIE-koe

on avoinna ainoastaan EFC/C-tuomareille, joita ei tällä hetkellä ole yhtään. Saadakseen C-tuomaripätevyyden, tuomarin tulee

kiertää U17 Cadet Circuit -kilpailuja ja tuomita näissä hyvin arvosanoin, vähintään viidessä kilpailussa. Näitä C-arvosanoja oli

kalpatuomaroinnissa keräämässä Saga Valmari.

Velvoitetuomarikustannukset

Liiton hallituksen vuonna 2012 linjaamaa tukea miekkailun MC-kisojen velvoitetuomarikulujen kustannusten kattamiseen

jatkettiin myös vuonna 2022. Erikseen mainittuihin kalpakilpailuihin liitto järjesti velvoitetuomarit ja osallistui matkakuluihin.

Ensimmäisen kerran kaudella 2015–2016 käytettyä toimintamallia arvokilpailujen/valintakilpailujen tuomarikustannusten

jakamisesta suunniteltiin jatkettavaksi myös kaudella 2022-2023.

5. HUIPPU-URHEILU

Vuoden 2022 huippu-urheilun toimintasuunnitelmaan kirjattiin seuraavasti: “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.”

5-ottelun osalta ei vastaavaa kirjattu, koska kausi oli alkamassa vasta loppukeväällä. 5-ottelussa kausi alkoi normaalisti, mutta

valitettavasti loukkaantuminen pilasi vuoden 2024 olympialaisiin tähtäävän Laura Salmisen kauden.

Jo vuoden 2021 lopussa tiedettiin, että miekkailukevät 2022 ei tule olemaan normaali Covidista johtuen. Tammi- ja

helmikuussa vielä peruttiin ja siirrettiin kilpailuja - mutta toisaalta osa kilpailuista pidettiin suunnitellusti myös tammikuusta

alkaen ja kaikki arvokisat saatiin pidettyä suunnitellusti. Covidista johtuvat maakohtaiset rajoitteet ja asiakirjavaatimukset

kuitenkin vaikeuttivat matkustamista ja toimintaa kaikkialla, sekä lisäsi kustannuksia.

Covidin tuomista vaikeuksista huolimatta, miekkailijat tekivät hyviä yksittäisiä tuloksia kauden 2021-22 keväällä ja kevät antoi

myös viitteitä, että kausi 2022-23 saataisiin, lopultakin, vietyä läpi normaalisti.

Valmistautuminen ja suunnittelu 5-ottelun kauteen 2022 ja miekkailun kauteen 2022-23 koki kuitenkin suuria vaikeuksia, kun

liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja irtisanoutui keväällä 2022 ja siirtyi uusiin tehtäviin liiton ulkopuolelle. Liiton

huippu-urheilusta vastannut valmennus- ja nuorisopäällikkö sai väliaikaisesti hoidettavakseen myös toiminnanjohtajan

tehtävät ja lisäksi liitossa oli valmentajien palkkausprosessi kesken. Valmennus- ja nuorisopäällikkö valittiin liitton uudeksi

toiminnanjohtajaksi ja liitolle saatiin palkattua toukokuussa uusi seura- ja koulutuspäällikkö ja elokuussa kolmen

suoriteperusteisesti palkatun valmentajan valintaprosessi saatiin loppuun.

Tämä yllättävä irtisanoutuminen lamaannutti osiltaan huippu-urheilun suunnittelun joksikin aikaa. Tärkeimpänä

valmennusjärjestelmän edelleen kehittäminen ja kauden 2022-23 suunnittelu. Jälkeen jääneiden tehtävien toteuttaminen ja

normaaliin toimintaan palaaminen onnistui syys-lokakuussa 2022.
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5.1. Liiton valmennusjärjestelmä

SM5L huippu-urheilu järjestelmän kehittäminen oli liiton huippu-urheilu (HU) -työryhmän keskeisiä tavoitteita kevään 2022

aikana. Järjestelmän kehittämiseen osallistettiin jäsenseurojen ja liiton toiminnassa mukana olevia valmentajia kyselyjen ja

tapaamisten muodossa.

Valmennusjärjestelmän iso muutos vuoden 2022 aikana oli kolmen vastuuvalmentajan palkkaaminen sekä liiton toimiston

henkilöstömuutokset. Valmennus- ja nuorisopäällikön tehtävät jaettiin uudestaan siten, että uudelle toiminnanjohtajalle

siirtyivät huippu-urheiluasiat. Uudelle seura- ja koulutuspäällikölle, toimenkuvan nimen mukaisesti tulivat seurayhteistyö ja

koulutus. Liiton valmennusjärjestelmän edelleen kehittämisessä ensimmäisiä kokemuksia saatiin syksyllä 2022. Päivittäisestä

valmennustoiminnasta vastasivat liiton vastuuvalmentajat. Suunnittelutyö tehtiin HU-työryhmän, toiminnanjohtajan ja

valmentajien kesken. (Liite 11.)

Varsinainen ensimmäinen väliarvio ja kokemusten pohjalta edelleen kehittäminen tehdään kesän 2023 aikana ja huomioidaan

kauden 2023-24 suunnittelussa. Tavoitteena on edelleen kalvalla kansainväliseen menestykseen tähtäävät junioreiden ja

kadettien joukkueet, niin tytöillä kuin pojillakin, sekä senioreissa naisten ja miesten joukkueet.

Liiton valmennusryhmät

Valmennusryhmäjärjestelmään ja liittojohtoiseen harjoitusjärjestelmään tehtiin vuoden 2022 aikana muutoksia. Muutoksella

pyritään nostamaan sitoutuneiden urheilijoiden määrää kaikissa ikäluokissa, jotta joukkuetavoitteisiin päästäisiin. Tavoitteena

on naisten ja miesten kalpajoukkueet sekä tyttöjen ja poikien U17- ja U20-kalpajoukkueet. O-, A- ja B-valmennusryhmäläiset

muodostavat joukkueiden rungon ja tavoite on, että mahdollisimman moni urheilija nousisi harjoitusryhmistä A- tai

B-valmennusryhmään. Tällä hetkellä tyttöjunioreiden ja -kadettien osalta tilanne on heikoin urheilija määrissä. Tosin muissakin

ryhmissä ehdoton tavoite tulee olemaan urheilijamäärien kasvattaminen.

Valmennusjärjestelmässä siirryttiin 2022 malliin jossa toiminnallinen ja taloudellinen tuki jakautuu aiemmasta poiketen

henkilökohtaisiin- ja ryhmätukiin riippuen mihin valmennusryhmään (O-A-B/harjoitusryhmä) urheilija kuuluu. Toiminnallinen

tuki kohdennetaan kaikille valmennusjärjestelmän valmennus- ja harjoitusryhmiin kuuluville urheilijoille liiton harjoitusten ja

valmennuksen kautta. Taloudellinen tuki kohdennetaan O-A-B-ryhmiin nimetyille urheilijoille. Ryhmään nimeämisen

edellytyksenä on valintakriteerien täyttyminen.

Valmennusryhmissä oli vuoden 2022 lopussa kaikkiaan 12 urheilijaa. 5-ottelijoita oli valmennusryhmissä yksi. Miekkailijoita oli

O-valmennusryhmässä yksi, A-valmennusryhmässä seitsemän ja B-valmennusryhmässä kolme.

Valmennusryhmä O

● Laura Salminen (5-ott)

● Niko Vuorinen (k)

Valmennusryhmä A

● Akseli Heinämaa (k)

● Outi Jaakkola (k)

● Julius Jutila (k)

● Jaakko Paavolainen (k)

● Anna Salminen (k)

● Topias Tauriainen (k)

● Anna Vuorinen (k)

Valmennusryhmä B

● Marko Kuhta (k)

● Robert Kykkänen (k)

● Joona Rantanen (k)

Liiton harjoitusryhmissä oli vuoden 2022 lopussa, valmennusryhmäläisten lisäksi, noin 20 juniori- ja seniorimiekkailijaa ja yksi

5-ottelija.

Kadettipoikien osalta harjoitusryhmien toiminta saatiin vuoden 2022 aikana ryhmäytettyä ja toteutettua hyvin. Muiden ryhmien

osalta kehitettävää jäi enemmän. Valmennusryhmätoiminnan tehostamiseksi liittojohtoisiin harjoituksiin tarvitaan harjoitustila,
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jossa harjoituksia voidaan viedä suunnitellulla aikataululla läpi. Nykyään liitolla ei ole omille harjoituksille tiloja. Tilan

kartoittaminen on käynnistynyt 2022 ja tavoitteena saadaan toteutettua kauden 2022-23 alkuun mennessä.

Liiton valmennusryhmien valmennustoiminta

Liiton valmennusryhmätoiminnasta vastaa liiton vastuuvalmentajat. Vastuuvalmentajat toimivat liiton päävalmentajina ja

joukkueenjohtajina kansainvälisissä kadetti-, juniori- ja seniorikilpailuissa. Lisäksi vastuuvalmentajat järjestävät viikottaiset

liittotason miekkailuharjoitukset, kotimaan leirejä ja suunnittelee valmennusryhmäurheilijoiden osallistumiset kansainvälisiin

leireihin.

Liiton valmennusryhmätoiminta:

- liiton organisoimaa ja rahoittamaa yli seurarajojen tapahtuvaa toimintaa

- toteutus yhteistyössä seurojen, valmentajien ja ulkopuolisten tahojen kanssa

- tällä hetkellä toteutuu miekkailussa kalvan ja 5-ottelussa ratsastukseen osalta

- toiminnan painopistealueena pääasiallisesti pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Hämeenlinna)

- miekkailussa viikkotoiminta (ma- ja ke-sparringit) ja kadetti-/veteraanisparringit 1 krt/kk

- kotimaan leiritoiminta: U17/U20 nuorten sekä aikuisten tehostetut viikonloppuleirit Helsingissä ja Espoossa

- liiton valmentajien ja oto-valmentajien palkkion maksun edellytys 1.1.2022 alkaen on Vastuullinen valmentaja

-verkkokurssin suorittaminen

- sovittiin kolmikantayhteistyön jatko 2021-24 Oulunseudun Urheiluakatemia OSUA - Oulun Miekkailuseura OMS -

Suomen miekkailu- ja 5-otteluliitto SM5L

- yhteistyö urheilijoiden ja valmentajien kanssa (kausisuunnittelu, seuranta, neuvonta ym.)

Liiton urheilijoille myönnetty ulkopuolinen taloudellinen tuki

Olympiakomitea myönsi vuodelle 2022 valmennuksen tehostamistukea miekkailija Niko Vuoriselle 10 000 €. Lisäksi

Olympiakomitea myönsi 10 000€ ehdollinen tuki, joka suunnataan lajiliiton päävalmentajan palkkaukseen ja tätä kautta ennen

kaikkea lahjakkaiden nuorten miekkailijoiden valmennukseen ja kilpailutoimintaan sekä miekkailun seuravalmentajien

osaamisen kehittämiseen.

Niko Vuoriselle (10.000 €) ja hänen henkilökohtaiselle valmentajalleen Adrian Popill (1.250 €) myönnettiin myös Opetus- ja

kulttuuriministeriön valmennus- ja harjoitteluapuraha vuodelle 2022. URA-säätiön opiskeluapuraha kaudelle 2022-23

myönnettiin Julius Jutilalle, apurahan suuruus oli 1.500 €. Liiton valmennuspäällikkö ja huippu-urheilutyöryhmä osallistui

ulkopuolisten tahojen rahoituspäätös prosesseihin toimittamalla pyydettyä tietoa päätösten tueksi.

5.2. Kansainvälinen kilpailumenestys

Parin koronavuoden jälkeen päästiin toteuttamaan vuoden 2022 kansainväliset kilpailut lähes normaalioloissa.

Toimintasuunnitelmaan 2022 asetetut tavoitteet saavutettiin melko hyvin, vaikkakaan arvokisoista ei tavoiteltua mitalia

saavutettu. Vuoden huippusuoritus oli Niko Vuorisen Budapest GP:n 3.sija sekä Julius Jutilan 8. sija ja Topias Tauriaisen 9.

sija ja poikien joukkueen 6. sija U23 EM-kilpailuissa Tallinnassa. Ilahduttavaa oli myös naisten nousujohteiset tulokset, joista

parhaana Anna Vuorisen 29. sija Tallinnan MC-kilpailuissa. “Yleistason” noususta voidaan todeta, että kaikkiaan kahdeksan

miekkailijaa oli vuoden aikana TOP64 kaaviossa oman sarjansa EM, MC/GP-tason kilpailuissa. Senioreiden EM-kilpailuihin

osallistui kalvalla naisten ja miesten täysilukuiset joukkueet ja parhaana tuloksena Niko Vuorisen 32. ja Suvi Lehtosen 42. sija.

(Liite 1.)

Kärkiottelijamme Laura Salminen ehti kisata Budapestin ja Ankaran 5-ottelun MC-kisat ennen takareisi leikkausta ja pääsi

näissä semifinaaliin.

6. JÄRJESTÖTOIMINTA

6.1. Liiton jäsenseurat

Liitolla oli vuoden 2022 lopussa 27 jäsenseuraa:

- Allez Keski-Suomi (Jyväskylä)

- Espoon Miekkailijat

- Habda (Helsinki)

- Helsingin Miekkailijat
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- Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat

- Hyvinkään Miekkailijat

- Hämeenlinnan seudun Miekkailijat

- Kalpaveljet (Tampere)

- Karjalan Kalpa (Joensuu)

- Kuopion Miekkailijat

- Kuopion Miekkailuseura

- Lahden Kaleva, miekkailujaosto

- Länsi-Pohjan Miekkailijat (Kemi/Tornio)

- Miekka-Miehet (Helsinki)

- Mikkelin Miekkailijat

- Nykyaikaisen 5-ottelu Hämeenlinnan 52 (Hämeenlinnan 5-ottelijat)

- Oulun Miekkailuseura

- Porvoon Miekkailijat

- Pyhän Olavin Miekkailijat (Savonlinna)

- Rovaniemen Miekkailijat

- Saimaan Säilät (Lappeenranta)

- Säiläklubi (Vantaa)

- Tapanilan Erä, miekkailujaosto (Helsinki)

- Turun Miekkailijat

- Uudenmaankadun Ritarit 33 (Helsinki)

- Veikkolan Veikot, 5-ottelujaosto (Kirkkonummi)

- Ylioppilasmiekkailijat (Helsinki)

Seurakyselyn perusteella 5-ottelua tarjoavat jäsenseurat ovat Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat, Hyvinkään Miekkailijat,

Kalpaveljet, Kuopion Miekkailijat, Kuopion Miekkailuseura, Oulun Miekkailuseura, Porvoon Miekkailijat ja Veikkolan Veikot.

Jäsenseurojen jäsenet

Vuonna 2022 toteutettiin liiton toimesta 2021 uudistettu seurakysely. Jäsenmäärää kysyttiin vuodelta 2021, jolloin seurojen

jäseniä oli yhteensä 1439, joista 61 % on miehiä ja 39 % naisia. Miekkailun tai 5-ottelun alkeiskurssin kävi 556 henkilöä, joista

57 % oli miehiä ja 43 % naisia.

6.2. Toiminnallistaminen

Hallitus

Vuonna 2022 liiton puheenjohtajana toimi Joonas Lyytinen ja varapuheenjohtajina Janne Saarikko ja Jukka Pietinen. Hallitus

piti 21 kokousta, joista kaksi oli strategiakokousta. Yksitoista hallituksen kokousta pidettiin sähköpostin välityksellä.

Hallitustyön perehdyttäminen järjestettiin joulukuussa uusille vuoden 2022 jäsenille.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2022 oli:

- Joonas Lyytinen, puheenjohtaja

- Jukka Pietinen, varapj. miekkailun edustaja

- Janne Saarikko, varapj. 5-ottelun edustaja

- Santeri Anttila, miekkailun edustaja

- Sara Lundén, miekkailun edustaja

- Rufus Panelius, miekkailun edustaja

- Ismo Salminen, 5-ottelun edustaja

- Mikko Salminen, miekkailun edustaja

- Katri Savolainen, miekkailun edustaja

- Jarkko Vilkkilä, miekkailun edustaja

- Varpu Wiens, miekkailun edustaja

Hallituksen jäsenten vastuualueet ja työryhmät

OPERATIIVISET TYÖRYHMÄT

STR Rufus Panelius, pj

jäsenet: Varpu Wiens, Inka Mikkilä

KTR Santeri Anttila, pj
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jäsenet: Jukka Pietinen, Marja-Liisa Someroja, Tanja Tammimies

HU Mikko Salminen pj

jäsenet: Ismo Salminen, Pekka Santanen (5-ottelu), Teemu Seeve (miekkailu)

STTR Katri Savolainen pj

jäsenet: Terho Mustonen, Kimmo Puranen, Riina Pitkänen, Jonni Korhonen, Risto Kaski

KKT Sara Lundén pj

jäsenet: Santeri Anttila, Arto Keskiniva, Joose Korhonen, Terho Mustonen

Kanslia Joonas Lyytinen pj

jäsenet: varapj x 2, toiminnanjohtaja, Janne Saarikko (talous)

KEHITTÄMISPROJEKTIT

Aikuisliikunta Jarkko Vilkkilä pj

jäsenet: Jukka Pietinen, Mili Viita, Marja-Liisa Someroja

Markkinointi ja Joonas Lyytinen pj.

yritysyhteistyö jäsenet: Petri Saavalainen, projektikohtaiset henkilöt tarpeen ja saatavuuden mukaan.

5-ottelun kehitt. Ismo Salminen pj

jäsenet: Janne Saarikko, Richard Lundell, Veikko Salminen, Riina Pitkänen

LYHYTKESTOISET PROJEKTIT

Hämeenlinna MM 2022 Janne Saarikko pj

VASTUUHENKILÖT

Antidoping Katri Savolainen

Vastuullisuus ja ReiluPeli Varpu Wiens

Kanslia

Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, taloudesta vastaava hallituksen jäsen ja toiminnanjohtaja muodostavat kanslian, joka

kokoontui tarvittaessa ja teki tarvittavat toimivaltuuksien rajoissa olevat päätökset liiton toimintaan liittyen silloin, kun hallitus ei

ollut kokoontuneena.

Hallitustyön tulosseuranta

Hallitus seurasi työryhmien hyväksyttyjä vuosisuunnitelmia ja tavoitteita vuosikolmanneksittain.

Henkilöstö

Liiton henkilöstossä nähtiin kevään aikana suuria muutoksia kun toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock siirtyi uusiin tehtäviin

Suomen Olympiakomitean talouspäälliköksi, ja uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin aikaisempi valmennus- ja nuorisopäällikkö

Minna Lehtola. Saman rekrytointiprosessin yhteydessä Kirsi Yrjölä palkattiin liittoon seura- ja koulutuspäälliköksi.
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Elokuussa 2022 liiton osa-aikaisina valmentajina työnsä aloittivat OK:n tehostamistuen tukemana Kimmo Puranen, Wieslaw

Koniczek ja Andras Toth.Liitolla on käytössä Urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaisen palkkausjärjestelmä.

Henkilöstön koulutus: toiminnanjohtaja osallistui Olympiakomitean järjestöjohtamisen koulutuksen Johtamisen kompassi

-osioihin, ja seurakehitys- ja koulutuspäällikkö osallistui Tähtiseura päiville ja kävi auditointi koulutuksen.

Toimitilat

Liiton toimisto oli Helsingin Pitäjänmäen Sporttitalossa kamppailulajien yhteisessä avotoimistossa (Kamppailumaailma), jossa

toimivat aikido, judo, nyrkkeily, karate, taekwondo, painonnosto sekä miekkailu ja 5-ottelu. Lähes koko liiton kalustoa

säilytetään Sporttitalon varastossa. Töölön Kisahallissa ovat vain 5-ottelun suuret kilpailurakenteet.

6.3. Vastuullisuus ja Reilu Peli

Liitto sitoutunut urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan (2020-2024), jonka tavoitteena on vastuullinen urheilu ja

liikunta:

- toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa

- urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai epäasiallista käytöstä.

- kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme

- toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan

- tunnistamme mahdollisen kilpailumanipulaation ja osaamme torjua sitä

- urheilemme reilusti ja puhtaasti

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

liiton arvojen mukaiseen toimintaan.

Vuodesta 2022 alkaen lajiliittojen OKM valtionavun kriteereihin on lisätty vastuullisuuskokonaisuuden arviointi, jonka suuruus

on 15% kokonaisarvioinnista.

Osana yhdenvertaisuusperiaatetta kamppailulajiliitot osallistuvat muutaman vuoden tauon jälkeen taas Helsinki Pride

-kulkueeseen. Yhdenvertaisuus on yksi urheilujärjestöjen vastuullisuusohjelman keskeisistä tavoitteista.

Hyvä hallinto - SM5L Johtosääntö

Liiton johtosääntö on laadittu täydentämään liiton sääntöjä ja selkeyttämään toiminnan käytännön toteutusta, organisointia,

päätöksentekoa, valtuutuksia, tehtäväksi antoa ja työnjakoa. 15.12.2022 hallituksen kokouksessa hyväksyttiin SM5L:n uusi

johtosääntö niin, että muutokset astuvat voimaan 1.1. 2023. Samalla HU-työryhmä vastuutettiin valmistelemaan

urheilijaedustajien nimeämisesitys hallitukselle vuoden 2023 alun kokoukseen johtosäännön mukaisesti (liite 12).

Turvallinen toimintaympäristö

Valmentajan ja ohjaajan arjessa vastuullisuuden vaatimukset korostuvat ja liitto kannusti miekkailu- ja 5-otteluyhteisön

toimijoita suorittamaan Olympiakomitean julkaiseman maksuttoman Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutuksen. Verkkokurssi

on osa urheiluyhteisön yhteistä vastuullisuusohjelmaa ja turvallisen toimintaympäristön toimenpiteitä. Kurssin tavoitteena on

myös pyrkiä ennaltaehkäisemään, ettei eettisten ja epäasiallista käyttäytymistä koskevien rikkomusten käsittelylle tulisi enää

tulevaisuudessa tarvetta.

Järjestettiin kamppailulajiliittojen ja painonnostoliiton kanssa webinaarin aiheesta ”Häirintävapaa urheilu kamppailulajeissa ja

painonnostossa” . Koulutuksen tavoitteena oli lisätä kamppailu- ja painonnostoseurojen valmiutta ennaltaehkäistä ja puuttua

häirintään, väkivaltaan ja epäasialliseen käytökseen. Koulutuksessa annettiin erilaisia käytännön toimintamalleja, jotka

auttavat häirintävapaan urheilun edistämisessä. Koulutuksen jälkeen kamppailu- ja painonnostoseurat osaavat luoda oman

toimintamallinsa ennaltaehkäisyyn ja mahdollisten häirintätapausten varalle.

SUEK julkisti marraskuussa 2022 tutkimuksen ”Urheiluyhteisön työntekijöiden kokemuksia tai havaintoja epäasiallisesta

kohtelusta”. Kamppailutoimiston lajit järjestivät henkilöstön keskustelutilaisuuden aiheesta joulukuussa. Lajiliitot nimittivät

kamppailumaailmaan yhteisen häirintäyhdyshenkilön ehkäisemään häirintää työyhteisössämme.

Turvallisen seuratoiminnan teemaan liittyen julkaistiin liiton sivuilla tietoa turvallisesta harrastamisesta. Turvallisen seuran

tarkistuslistan avulla urheiluseura voi varmistaa, onko omassa organisaatiossa tehty vähintään kyseiset toimenpiteet häirinnän

ennaltaehkäisemiseksi.
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Antidopingtoiminta

Vuoden 2022 aikana Antidoping-toimintaa jatkettiin vuonna 2019 uudistetulla, liiton henkilökunnan ja erillisen

antidoping-vastaavan toimintaan perustuvalla mallilla. 1.1.2021 astuivat voimaan myös uuden antidoping-säännöstön kanssa

yhteensopivat kurinpitomääräykset. Vuonna 2022 kurinpitosäännösten toimeenpanoa seurattiin. Uusi antidoping-ohjelma

julkaistiin liiton nettisivuilla (liite 13). Yhdistyssäännöt muokattiin uuden ohjelman mukaisiksi.

Liiton verkkosivuilla ja sosiaalisissa kanavissa tiedotettiin tulevista antidopingtapahtumista ja tärkeimmistä

antidopingtoiminnan uutisista. Liitto tiedotti valmennusryhmien urheilijoita, heidän tukijoukkojaan sekä kaikkia

kilpailulisenssin haltijoita kielletyistä aineista ja menetelmistä urheilussa sekä kannusti urheilijoita ja lajiemme toimijoita

osallistumaan Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen.

Uuden Puhtaasti paras -koulutuksen myötä vuonna 2020 toimistolle, hallitukselle ja valmennusryhmäurheilijoille asetettu

Puhtaasti Paras-suoritusvelvoite laajennettiin koskemaan valmennusryhmäurheilijoiden valmentajia.

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton ja monien seurojen nettisivuilla on linkkiyhteys SUEK:n, kv. miekkailuliiton että kv.

nykyaikaisen 5-otteluliiton antidoping-sivuille.

Vuoden 2021 pääasialliset kehittämistehtävät liittyivät valmentajien tuomiseen tiiviimmin mukaan antidoping–asioihin ja

antidoping-koulutuksen nivomiseen tiiviimmin osaksi valmentajakoulutuksia. Erillinen antidoping-sopimus selvitetään ja

tarvittaessa laaditaan osana vuoden 2023 antidoping-tehtäviä

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Kamppailulajien ja ja Painonnostoliiton yhteinen Yhdenvertaisuusohjelma on tehty vuosille 2022–2024 (liite 16).

Vuonna 2022 laadittiin Reilu Peli- palkinnolle kriteerit. Reilu Peli-palkinto jaettiin osana vuoden palkitsemisia seuroilta tulleiden

ehdotusten perusteella. Lisäksi korostettiin Et ole yksin- teemaa tekemällä teemasta nostoja someen liittyen vastuullisuuteen

ja muistutettiin Lupa puuttua- sivuista.

Osana turvallisen ja yhdenvertaisen harrastamisen polkua ja liiton arvoja tukemaan laadittiin Taistelijan Nettietiketti.

Olemmeluoneet nettietikettiohjeet, joiden avulla voit kiinnittää huomioita omaan ja muiden viestintään. Lajiimme kuuluva

rohkeus on myös rohkeutta puuttua arvojemme vastaiseen toimintaan, sekä saleilla että somessa.

Ympäristöohjelma

Kamppailulajien ja ja Painonnostoliiton yhteinen Ympäristöohjelma 2022-2024 on valmistunut (liite 17) ja työryhmän

työskentely on jatkunut tapaamisilla. Tapaamisissa on suunniteltu lähtötasomittareita, käyttöön otettavia toimenpiteitä ja niiden

seurantaa sekä liittojen että seurojen toiminnassa.

Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma

Kilpailumanipulaation tunnistaminen on lähtökohta siihen puuttumiselle ja sen torjumiselle. Laadimme yhteisen

kilpailumanipulaation tilannekuva-arvion vuonna 2022. Tällöin kilpailumanipulaaation tilannekuvan uhkataso katsottiin

matalaksi. Ohjelman ylätason tavoitteena on varmistaa, että lajiemme uhkataso pysyy jatkossakin matalana. Ensisijaisesti

pyrimme tähän parantamalla kykyämme tunnista ja reagoida kilpailumanipulaatioon. Ensimmäisenä askeleena keskitymme

liiton toiminnassa olevien henkilöiden, urheilijoiden ja heidän taustahenkilöidensä tietämyksen lisäämiseen ja sitoutamme

heidät liiton arvojen mukaiseen, kilpailumanipulaation vastaiseen toimintaan (liite 14).

6.4. Liittokokoukset ja tilaisuudet

Vuoden aikana pidettiin poikkeuksellisesti kolme liittokokousta; kevätkokous pidettiin 31.3.2022 ja syyskokous 21.11.2022.

Näiden lisäksi 10.1.2022 pidettiin ylimääräinen liittokokous, joka tarkasti ja hyväksyi vuoden 2021 syyskokouksen pöytäkirjan

sen jälkeen kun toinen pöytäkirjantarkastaja oli kieltäytynyt allekirjoittamasta pöytäkirjaa. Ylimääräinen liittokokous tarkasti ja

hyväksyi pöytäkirjan hallituksen esityksen mukaisesti.

Liittokokouksen järjestettiin niin sanotulla “hybridimallilla” osan edustajista ollessa kokouksessa fyysisesti läsnä ja osa

etäyhteyden välityksellä.

6.5. Viestintä

Liiton tärkeimmät tiedotuskanavat ovat edelleen liiton verkkosivut www.fencing-pentathlon.fi sekä Facebook ja Instagram

-sivut Fencing Finland ja Modern Pentathlon Finland, joita seuraamista suositellaan kaikille. Näiden kautta seuroille,
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kilpaurheilijoille ja nykyisille tai potentiaalisille harrastajille välitettiin ajankohtaista tietoa. Virallisen tiedotuksen liitto jakaa myös

SM5L Uutiskirjeen muodossa.

Liiton verkkosivut

Liiton pääasiallinen viestintäkanava on liiton verkkosivusto www.fencing-pentathlon.fi. Uutiset on jaettu lajikohtaisiin uutisiin

(miekkailu ja 5-ottelu) sekä liiton yleisiin tiedotteisiin. Myös liiton tekemät lehdistötiedotteet julkaistaan etusivun uutisvirrassa.

Seurojen alkeiskursseista tiedotettiin sivulla Miekkailun ja 5-ottelun alkeiskurssit, jotta potentiaaliset uudet harrastajat

löytäisivät tiedon alkeiskursseista mahdollisimman helposti.

Kilpailutiedottaminen (ennakkotiedot, kilpailukutsu, ohjeistus ja tulokset) tapahtui liiton verkkosivujen toimintakalenterin kautta.

Sosiaalinen media

Liiton uutisia julkaistiin myös sosiaalisessa mediassa liiton Facebook ja Instagram sivuilla (Fencing Finland ja Modern

Pentathlon Finland). Liitto myös jakoi kanavissaan FIE:n, EFC:n, UIPM:n sekä urheilijoiden ja seurojen uutisia omien

kanaviensa kautta.

Liiton lajikohtaisten some-tilien (Facebook ja Instagram) toteutus on viivästynyt ja siirtynyt vuodelle 2023. Liiton yhdistettyjen

some-tilien uusiksi nimiksi on päätetty Fencing Pentathlon Finland (Facebook) ja fencingpentathlonfinland (Instagram).

Molempiin tileihin lisätään selite ”Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton virallinen FB-/IG-sivu / Finska Fäkt- och

5-kampsförbundets officiella FB/IG -sida. Official FB-/IG-page of Finnish Fencing and Pentathlon Federation”. Uudet nimet

ovat yhteensopivat liiton www-sivujen, aiemmin käytössä olleiden lajikohtaisten some-tilien sekä liiton sähköpostiosoitteiden

kanssa.

Huhtikuussa 2022 aloitti vapaaehtoisista koottu sometiimi. Tiimi julkaisi kisatunnelmia ja -tuloksia kotimaisista ja ulkomaisista

miekkailukilpailuista liiton Instagram- ja Facebook-tileillä. Vuoden 2023 tavoitteena on saada julkaisuja kaikkien ikäluokkien ja

aselajien kilpailuista.

Mediatiedotus

Tiedotusvälineille lähetettiin vuoden aikana 48 lehdistötiedotetta (2021 38, 2020 23, 2019 67, 2018 66, 2017 87, 2016 57,

2015 30). Yhteistyö toimittaja Toni Flinkin kanssa jatkui ja hän vastasi sovittujen huippu-urheiluun liittyvin kilpailujen

ennakkotiedottamisesta ja uutisoinnista medialle.

Liitto osallistui puolen sivun artikkelilla Suomen Olympiakomitean jäsenliittojen lajeista kertovaan Liikunta & Hyvinvointi

-markkinointikampanjaan, jota jaettiin 14.10.2022 painetun Iltalehden välissä ja verkkolehden yhteydessä.

Miekkailun ja 5-ottelun medianäkyvyys vuoden 2022 aikana (liite 6).

Sähköiset viestintäkanavat/ryhmät

Liitolla on käytössä Facebookissa SM5L seura-aktiivien keskusteluryhmä miekkailu- ja 5-otteluyhteisön avaintoimijoiden ja

seuratoiminnan kehittämisestä kiinnostuneiden henkilöiden keskustelua varten. Ryhmässä voi esittää kysymyksiä, ideoita,

miettiä yhteistyökuvioita, verkostoitua ja aloittaa keskustelua seuratoiminnasta. Liitto voi tehdä ehdotuksia ja kysellä

mielipiteitä ryhmässä.

Lisäksi liitolla on käytössä veteraanimiekkailijat Facebook-ryhmä, jonka kautta liitto voi tiedottaa kyseisiä ryhmiä.

Valmennusryhmäurheilijoiden viestintä on siirtynyt Facebookista WhatsApp-ryhmään.

6.6. Sponsorointi ja yhteistyösuhteiden kehittäminen

Liiton tukijoina toimivat vuonna 2022 Clewat ja Barona, jotka myös näkyivät valmennusryhmäurheilijoiden asuissa. Yhteistyö

molempien yhteistyökumppanien kanssa päättyi vuoden 2022 lopussa.

6.7. Edunvalvonta

Liiton jäsenyydet

Liitto on seuraavien järjestöjen jäsen:

- Suomen Olympiakomitea

- Kansainvälinen Miekkailuliitto (FIE)
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- Kansainvälinen 5-otteluliitto (UIPM)

- Euroopan Miekkailu-unioni (EFC)

- Euroopan 5-otteluliitto (ECMP)

- Euroopan Veteraanimiekkailuliitto (EVF)

- Pohjoismainen Miekkailu-unioni (NFU)

- Suomen Valmentajat

Kansalliset ja kansainväliset edustukset

Vuoden 2022 aikana järjestettiin tavanomaiseen tapaan yksi FIE:n kongressi Lausannessa marraskuussa. EFC:ssä tavallinen

kongressi oli Turkin Antalyassa kesäkuussa Euroopan mestaruuskilpailujen yhteydessä. Lisäksi järjestettiin kaksi ylimääräistä

kongressia.

Suomalaisedustus:

Joonas Lyytinen

- Pohjoismaisen Miekkailu-Unionin hallituksen jäsen

Tallroth-Kock Lena

- Euroopan Miekkailu-Unionin kilpailutyöryhmän jäsen (2017-2021) ja uudelleen valinta toimikaudelle 2022–2024)

Someroja Marja-Liisa

- Euroopan Miekkailu-Unionin naiskomission jäsen (2017-2021)

- FIE:n veteraanikomission jäsen 2017–2021 ja uudelleen valinta toimikaudelle 2022–2024)

Launne Ari

- Kamppailulajiliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan jäsen (2017–2018, 2019-2020 ja 2021-2022), puheenjohtaja

vuodesta 2017.

Pihkala Jaana

- Kv. Miekkailuliiton kurinpitopaneelin jäsen (2017-2021) ja uudelleen valinta toimikaudelle 2022-2024.

- Kamppailulajiliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan jäsen (2017–2018, 2019-2020 ja 2021-2022)

Niko Vuorinen

- EFC:n urheilijakomission jäsen

Osallistumiset kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin liiton edustajana

Joonas Lyytinen:

- 31.5.2022 Olympiakomitean kevätkokous

- 31.5.2022 Suomen Olympiakomitea ry:n ylimääräinen järjestön kokous

- 31.5. 2022 Euroopan miekkailuliiton EFC:n ylimääräinen yleiskokous (etäyhteys)

- 16.6. 2022 EFC:n yleiskokous, Antalya Turkki

- 1.10. 2022 EFC ylimääräinen yleiskokous (etäyhteys)

- 26.11. 2022 Kansainvälisen miekkailuliiton FIE:n yleiskokous, Lausanne Sveitsi

- 1.12.2022 klo 17.00 Suomen Olympiakomitean syyskokous

Lena Tallroth-Kock:

- Pohjoismaisen Miekkailu-unionin (NFU) kokoukset

- Olympiakomitean toiminnanjohtajainfot ja seuratoimintaverkoston tapaamiset

- SUEK:in lajiliittotapaamiset

Minna Lehtola:

- 3.11.2022 Olympiakomitean lajiriihi (miekkailu ja 5-ottelu), Olympiavalmennuskeskus, Helsinki

- Olympiakomitean huippu-urheiluverkoston tapaamiset ja toiminnanjohtajainfot

- Kamppailulajien koulutusvastaavien tapaamiset ja toiminnanjohtajien viikkopalaverit

Kirsi Yrjölä:

- Olympiakomitean seuratoimintaverkoston tapaamiset

- Kamppailulajien koulutusvastaavien tapaamiset

Ismo Salminen:

- 12.-13.11.2022 Kansainvälisen 5-otteluliiton UIPM:n yleiskokous. Etäkokous

Janne Saarikko:

- 3.11.2022 Olympiakomitean lajiriihi (miekkailu ja 5-ottelu), Olympiavalmennuskeskus, Helsinki
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- 12.-13.11.2022 Kansainvälisen 5-otteluliiton UIPM:n yleiskokous. Kokouksessa UIPM johdon liiton demokratiaa

heikentävä ehdotus nimeämisistä vaalien sijaan hävisi Suomen vasta-ehdotukselle. Kokoukseen liittyen Saarikko

osallistui etäyhteyksin viiteen laajan demokraattisten maiden liittojen ryhmän valmistelevaan kokoukseen. Saarikko

osallistui vuoden aikana neljään UIPM:n tiedotus ja keskustelufoorumiin.

Mikko Salminen

- 3.11.2022 Olympiakomitean lajiriihi (miekkailu ja 5-ottelu), Olympiavalmennuskeskus, Helsinki

Marja-Liisa Someroja:

- 25.5.2022 EVF Kongressi, Hampuri

- 2.2.2022 ja 2.9.2022 FIE veterans council kokoukset

- 22.1.2022 ja 24.-25.6. FIE komissioiden ja councilien webinaarit

Varpu Wiens:

- 25.5.2022 EVF Kongressi, Hampuri

Suomen arvokilpailujoukkueiden joukkuejohtajat

- Miekkailun U17 ja U20 MM Dubai ja EM Novi Sad: Minna Lehtola

- Miekkailun U23 EM Tallin ja EM Antalya: Anrdás Tóth

- Miekkailun MM Kairo: Adrian Pop

- 5-ottelun U24 EM Zielona Góra: Ismo Salminen

- Pyörätuolimiekkailun EM Varsova: Teemu Tokola

Muut tehtävät ja osallistumiset

- Joonas Lyytinen osallistui vuoden aikana useisiin Pohjoismaisen miekkailuliiton NFU:n epävirallisiin kokouksiin, jossa

muodostettiin kantoja ja muotoiltiin kirjeitä Ukrainan sodan aiheuttamien ongelmiin liittyen

Suomen tekemät esitykset kv. yhteyksissä

Suomen miekkailuliitto yhdessä muiden pohjoismaisten miekkailuliittojen kanssa esitti EFC:n yleiskokoukselle useita

sääntömuutoksia koskien mahdollisuutta jäädyttää liiton jäsenmaan jäsenyys poikkeuksellisissa tilanteissa ja esitti myös

Venäjän ja Valko-Venäjän jäsenyyksien jäädyttämistä Ukrainan sodan johdosta.

6.8. Palkitseminen, ansiomerkit, huomionosoitukset, muistaminen

Katterin Miekka

Katterin Miekka luovutettiin liiton kevätkokouksessa Ari Launneelle tunnustuksena hänen työstään kamppailulajiliittojen

kurinpitolautakunnan puheenjohtajana.

Ari Launne on toiminut kamppailulajiliittojen kurinpitolautakunnassa SM5L:n edustajana lautakunnan perustamisesta vuodesta

2016 alkaen. Ari on myös ansiokkaasti toiminut vuosina 2017-2021 lautakunnan puheenjohtajana ja pitkälti omalla

toiminnallaan linjannut uuden valiokunnan toiminnan käytänteet.

Vuoden parhaat

● Vuoden miekkailija: Niko Vuorinen, HFM

● Vuoden 5-ottelija: Laura Salminen, HN5O

● Vuoden nuori miekkailija: Julius Jutila, Habda

● Vuoden miekkailuvalmentaja: Samuli Korpimäki, TapErä

● Vuoden 5-otteluvalmentaja: Emmy Hämäläinen HML5

● Vuoden seura: Turun Miekkailijat

● Vuoden seurayhteistyö: Oulun Miekkailuseura ry ja Länsi-Pohjan Miekkailijat ry: OMS ja LPM ovat yhteistyössä

aloittaneet uudenlaisen ja innovatiivisen ratkaisun löytämisen rajoja ylittämällä miekkailuharrastuksen

vahvistamiseksi ja kumppaneiden löytämiseksi - yhdessä olemme vahvempia! Pohjoisen miekkailuseurat sekä

Suomesta että Ruotsin Luleåsta tekevät yhteistyötä harjoittelumahdollisuuksien laajentamiseksi ja miekkailun

kehittymiseksi.

● Vuoden seurakehitys: Pyhän Olavin Miekkailijat: kehittäneet innovatiivisen etävalmennuskonseptin.

● Vuoden 5-ottelutoimitsija: Anu Halinen, HN5O

● Vuoden miekkailutuomari: Jonni Korhonen, SaSä/KUMI
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● Vuoden nuori miekkailutuomari: Sara Salminen, TapErä

● Reilu Peli henkilö: Antti Aavikko, Habda (kyselyn perusteella)

Liiton myöntämät ansiomerkit

Kultainen plaketti

● Ari-Pekka Launne, MM (liiton kurinpito)

Pronssinen plaketti:

● Ilona Syvälä, Habda (pj)

● Kaj Roslander, Habda (talous)

● Jaana Pihkala, YM (FIE kv. kurinpito)

● Lauri Alanko, HN5O (liiton HU urheilulääkäri)

●  Varpu Wiens, LPM (miekkailun edistäminen Lapissa)

Liiton merkkipäiväonnittelut

Juhlavuottaan viettäviä lajivaikuttajia liitto onnitteli sähkein tai onnitteluviestein:

- Kurt Lindeman 90 v. (ent. liiton tj., valmentaja, seuratoimija)

- Irma Lindeman 80 v. (valmentaja, seuratoimija)

- Seppo Lauhio 75 v. (valmentaja, kouluttaja, seuratoimija)

- Markku Varjo 75 v. (valmentaja, seuratoimija)

- Jukka Pietinen 60 v. (SM5L hallituksen jäsen, seuratoimija)

- Velijussi Kyllijoki 60 v. (koulu-seura yhteistyön aktiivi)

- Janne Saarikko 50 v. (SM5L hallituksen jäsen, seuratoimija)

Juhlavuottaan viettävien jäsenseurojen merkkipäivä huomioitiin julkaisemalla onnittelu ja seuran historiikki liiton verkkosivuilla:

- Hämeenlinnan seudun miekkailijat 65 v.

- Habda 40 v.

- Oulun miekkailuseura 20 v.

- Espoon miekkailijat 40 v.

- Länsi-Pohjan miekkailijat 10 v.

Liiton suruvalittelut

Vuonna 2022 liitto ei julkaissut suruvalitteluja liiton verkkosivuilla.

6.9. Kamppailulajiliittojen yhteistyö

Kamppailulajiliittojen välisen yhteistyön tarkoituksena on jakaa toimijoiden välillä osaamista, tehostaa palveluja ja karsia

päällekkäisiä toimintoja. Kamppailutoimiston toiminnanjohtajat pitävät yhteispalaverin kerran viikossa ja koulutusvastaavat

noin kerran kuussa.

Kamppailulajiella on muun muassa yhteinen ympäristötyöryhmä, joka toimeenpanee liittojen yhteistä ympäristöohjelmaa.

SM5L:n edustajana ryhmässä on Varpu Wiens.

6.10. Kurinpito

Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen (judo, karate, miekkailu, 5-ottelu, taekwondo, aikido ja nyrkkeily)

kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa liittokokouksen hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä

(liite 15).

Liiton syyskokouksessa kurinpitosääntöjä päivitettiin huomioimaan Olympiakomitean uusi vakavien eettisten rikkomusten

kurinpitojärjestelm ja Ari Launne ja Jaana Pihkala valittiin jatkamaan liiton edustajina valiokunnassa.

6.11. Taloustoiminta

Tilikauden 2022 varsinaisen toiminnan kulut (= toiminnan volyymi) nousi 17 % verrattuna toiseen koronavuoteen 2021.

Vuoden 2022 varsinaisen toiminnan kulut laskivat kuitenkin 12% verrattuna koronaa edeltävään aikaan vuoteen 2019. Myös

tulopuolella jäätiin noin 20 % alle budjetoidun tason.

Tilikauden tulos oli -23.433 € alijäämäinen (budjetoitu tulos -12.000).
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Edellisten tilikausien luvut vertailuna alla olevassa taulukossa:

Varsinaisen toiminnan kulujen määrän vaihtelu vuodesta toiseen selittyy mm. kansainvälisen liiton päätöksillä liittyen Suomessa järjestettäviin kv. kilpailuihin (kv.

kalenterimuutoksen takia Suomessa ei vuonna 2018 järjestetty lainkaan EFC:n tai FIE:n alaosia nuorten kilpailuja). Vuonna 2018 Kupittaa Tournament järjestettiin kahteen

kertaan (kausi 2017-2018 ja kausi 2018-2019). Olympiaprojektit vaikuttavat kokonaisuuteen neljän vuoden sykleissä.

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toiminnan rahoitus vuonna 2022 on perustunut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään

161.505 € toiminta-avustukseen, tuki oli 4.995 € pienempi kuin vuonna 2021. Viime vuosien tukimuutoksiin ovat vaikuttanut

seuraavat seikat:

- 2016 - 5.000 € liian korkea valtionapuprosentti

- 2017 +10.000 € yhdenvertaisuussuunnitelma

- 2018 ei muutosta

- 2019 +10.000 € antidopingohjelma

- 2020 - liian pieni todennettujen harrastajien määrä

- 2021 -3.500 € liian pieni todennettujen harrastajien määrä

- 2022 -4.995 € liian pieni todennettujen harrastajien määrä

Ministeriön toiminta-avustuksen lisäksi liiton toiminnan rahoitus perustui Olympiakomitean huippu-urheilun valmennuksen

tehostamistukiin, osanottomaksuihin, lisenssi- ja kilpailumaksutuottoihin sekä sijoitustuottoihin.

Taseen loppusumma 31.12.2022 oli 469.790 € (31.12.2021 515.564 € ja 31.12.2020 492.395 €).

FIE ja EFC myönsivät jäsenmailleen tukea, joka ohjautuu vuoden 2022 jäsen-, lisenssi- ja osanotto maksuihin. Lisäksi FIE:n

Material Aid ohjautui 2022 kilpailukalusto hankintoihin.

Sijoitustoiminta

Liiton sijoitustoiminnan periaatteisiin ei tilikauden aikana tehty muutoksia. Liiton sijoitustoiminnassa toteutetaan periaatteella,

jossa 85 % varoista on erittäin turvallisesti sijoitettu ja 15 % on hieman suuremmalla riskillä. Käytäntö on yleisesti käytetty

sijoitusperiaate, kun pääoman säilyvyys on tärkeämpi kuin maksimaalinen tuotto.

Liiton sijoitukset on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: Urheilun Unelma-Arpa, Nordea ja eQ.

Sijoitustappiota kirjautui tilikauden aikana - 6.667 €. Liiton sijoitusomaisuuden kirjanpidon arvo oli tilikauden päättyessä

31.12.2021 379.521 € (31.12.2021 391.312 €). Sijoitusten markkina-arvo 31.12.2022 oli 390.662 € sisältäen tulouttamatonta

voittoa 11.141 €.

Liiton toiminnanjohtaja toimi liiton sijoituksista vastaavana yhteyshenkilönä. Sijoituksiin liittyvistä muutoksista päätetään aina

hallituksessa.

Tilintarkastaja ja kirjanpito

Liiton varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT Juha Nenonen ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Liiton kirjanpitoa on hoitanut Rantalainen Oy, vastuullisena kirjanpitäjänä Elena Poutintseva. Liitolla on käytössä

selainpohjainen Netvisor -ohjelmisto.

Liiton laskentapaikkarakenteen selkiyttämistyö siirtyi vuoteen 2023.
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LIITE 1: ARVOKILPAILUTULOKSET 2022

MM-KILPAILUT 2022

Miekkailun MM-kilpailut 15.-23.7.2022, Kairo

Kalpa naiset (161 os.) 115. VUORINEN Anna FIN

Kalpa miehet (195 os.) 111. VUORINEN Niko FIN

Miekkailun U17/U20 MM-kilpailut 2.-10.4.2022, Dubai

Kalpa U17 tytöt (109 os.) 75. PALLASVESA Inka FIN

Kalpa U17 pojat (142 os.) 118. KOSKI Ilkka FIN

Kalpa U20 tytöt (160 os.) 75. VEHVILÄINEN Vilma FIN

136. PALLASVESA Inka FIN

Kalpa U20 pojat (208 os.) 29. HEINÄMAA Akseli FIN

68. KYKKÄNEN Robert FIN

129. RANTANEN Joona FIN

Kalpa joukkue U20 pojat (42 jouk.) 21. Suomi

Miekkailun vet. MM-kilpailut 6.-12.10.2022, Zadar (mitalistit)

Floretti V70 naiset (19. os.) 1. SOMEROJA Marja-Liisa FIN

Kalpa V60 naiset (45 os.) 2. HEINÄMAA Anna FIN

Kalpa V70 naiset (25 os.) 2. SOMEROJA Marja-Liisa FIN

EM-KILPAILUT 2022

Miekkailun EM-kilpailut 17.-22.6.2022, Antalya

Kalpa naiset (87 os.) 42. LEHTONEN Suvi FIN

48. JAAKKOLA Outi FIN

72. VUORINEN Anna FIN

86. SALMINEN Anna FIN

Kalpa joukkue naiset (19 jouk.) 15. Suomi

Kalpa miehet (102 os.) 32. VUORINEN Niko FIN

38. TAURIAINEN Topias FIN

60. PAAVOLAINEN Jaakko FIN

81. JUTILA Julius FIN

Kalpa joukkue miehet (21 jouk.) 18. Suomi

Miekkailun U23 EM-kilpailut 27.-31.5.2022, Tallinna

Kalpa naiset (67 os.) 36. JAAKKOLA Outi FIN

59. WETHERILL Hilla FIN

61. HAUTALA Eva FIN

65. NISKALA Viena FIN

Kalpa joukkue naiset (14 jouk.) 14. Suomi

Kalpa miehet (75 os.) 8. JUTILA Julius FIN

9. TAURIAINEN Topias FIN

41. HEINÄMAA Akseli FIN

57. KUHTA Marko FIN

Kalpa joukkue miehet (15 jouk.) 6. Suomi

Säilä naiset (50 os.) 49. SALMINEN Sara FIN

Säilä miehet (55 os.) 49. VUENTO Sami FIN

Miekkailun vet. joukkue EM-kilpailut 25.-29.5.2022, Hampuri

Kalpa joukkue V40-V50 naiset (14. jouk) 13. Suomi - ESKELINEN Pia, KUOSMANEN Suvi, TUOMINEN Maija, WIENS Varpu, ENRIGHT Irene

Kalpa joukkue V60-V70 naiset (8 jouk.) 4. Suomi - JUKKARA Marjut, LUNDGREN Sirpa, NYLUND Johanna, POLKKO Seija, SOMEROJA M-L

Floretti joukkue V40-V50 naiset (7 jouk.) 6. Suomi - ENRIGHT Irene, SANTAHOLMA ORRELANA Anna, WIENS Varpu
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Säilä joukkue V40-V50 naiset (6. jouk.) 6. Suomi - ENRIGHT Irene, SANTAHOLMA ORRELANA Anna, WIENS Varpu

Kalpa joukkue V40-V50 miehet (16. jouk) 14. Suomi - AFANASSIEV Igor, KESKINIVA Arto, LAHTI Taneli, PARIKKA Julius

Säilä joukkue V40-V50 miehet (11. jouk.) 10. Suomi - MAHLAMÄKI Olli, ROMAN Mika, KESKINIVA Arto, TAATILA Vesa

Pyörätuolimiekkailun EM-kilpailut 29.11.-4.12.2022, Varsova

Säilä naiset B-sarja (18 os.) 18. KÄHKÖNEN Riikka FIN

Kalpa naiset B-sarja (21 os.) 21. KÄHKÖNEN Riikka FIN

Floretti naiset B-sarja (14 os.) 14. KÄHKÖNEN Riikka FIN

Nykyaikaisen 5-ottelun U24 EM-kilpailut 15.-21.11.2022, Zielona Góra

Miehet ÄMMÄLÄ Tiitus, karsiutui 36 ottelijan finaalista

PM-KILPAILUJEN MITALISIJOITUKSET 2022 (mitalistit)

Miekkailun PM-kilpailut 24.-28.8.2022, Kööpenhamina

Kalpa naiset (43 os.) 3. VORNANEN Anni FIN

Kalpa miehet (78 os.) 2. HEINÄMAA Akseli FIN

Kalpa U20 pojat (95 os.) 3. RANTANEN Joona FIN

Kalpa U17 pojat (58 os.) 1. JÄRVI Kerkko FIN

Kalpa U15 pojat (31 os.) 1. VIIDIK Romet FIN

Kalpa naiset 40+ (2 os.) 1. KUUSIKUMPU Katja FIN

Kalpa naiset 60+ (3 os.) 1. NYLUND Johanna FIN

Kalpa miehet 40+ (8 os.) 1. TOKOLA Teemu FIN

Kalpa naiset joukkue (4 jouk.) 3. Suomi

Säilä naiset (11 os.) 3. HALME Sini FIN

Säilä miehet (37 os.) 3. MAHLAMÄKI Olli FIN

Säilä U20 tytöt (4 os.) 3. MÄHÖNEN Liina FIN

Säilä U17 pojat (20 os.) 3. CALLES TAPONEN Oscar FIN

Säilä U15 tytöt (4 os.) 2. PIRINEN Siina FIN

3. HOLLÄNDER Anni FIN

Säilä U13 tytöt (2 os.) 1. PIRINEN Siina FIN

Säilä miehet 50+ (4. os) 3. TAATILA Vesa FIN

Säilä naiset joukkue (3 os.) 1. Suomi

Floretti naiset (10 os.) 3. HEISKARI Vilhelmiina FIN ja SINIOJA Aino FIN

Floretti miehet (18 os.) 1. HEISKARI Ilmari FIN

Floretti U20 tytöt (14 os.) 3. SINIOJA Aino FIN

Floretti naiset joukkue (2 os.) 2. Suomi

Floretti miehet joukkue (2 os.) 2. Suomi

SM-KILPAILUJEN MITALISIJOITUKSET 2022 (mitalistit)

Säilän U17-U20 SM-kilpailut 9.-10.4.2022 Helsinki

Säilä U20 pojat (7 os.) 1. VUENTO Sami, MM

2. SILFVERBERG Leevi, MM

3. CALLES TAPONEN Oscar, TAPERÄ ja PEREZ VILLALBA Leo, TAPERÄ

Säilä U17 pojat (6 os.) 1. CALLES TAPONEN Oscar, TAPERÄ

2. VOUTILAINEN Xander, TAPERÄ
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3. RAATIKAINEN Teemu, TAPERÄ ja JÄRVI Kerkko, HABDA

Kalvan U17-U20 SM-kilpailut 23.-24.4.2022 Savonlinna

Kalpa U20 tytöt (9 os.) 1. MIKHAILOVA Ilona, HFM

2. HÄMÄLÄINEN Emma, HYMI

3. NISKALA Viena, HABDA ja LUNDELL Moa, MM

Kalpa U20 pojat (21 os.) 1. HEINÄMAA Akseli, KAVE

2. KUHTA Marko, EM

3. RANTANEN, Joona EM ja KYKKÄNEN Robert, HFM

Kalpa U17 tytöt (12 os.) 1. PALLASVESA Inka, EM

2. OJALA Minea, TMÅF

3. HÄMÄLÄINEN Emma, HYMI ja KUSRATI Milana, KAVE

Kalpa U17 pojat (16 os.) 1. LAURÈN Linus, EM

2. MARKKULA Henri, TMÅF

3. VIIDIK Renar, EM ja RANTALA Einar, HFM

Kalvan U17-U20 joukkue SM-kilpailut 7.-8.5.2021 Turku

Kalpa U20 pojat joukkue (4 jouk.) 1. ESPOON MIEKKAILIJAT - KUHTA Marko, LEHTINEN Kasper, PIRHONEN Petri, RANTANEN Joona

2. TURUN MIEKKAILIJAT - KILJANDER Joel, MARKKULA Henri, KOSKI Ilkka

3. HABDA - BJÖRKMAN Aku, JÄRVI Kerkko, PAHKALA Peik, PAHKALA Pyry

Kalpa U17 pojat joukkue (4 jouk) 1. TURUN MIEKKAILIJAT - KILJANDER Joel, MARKKULA Henri, KOski Ilkka, SILANTO Urho

2. HABDA - BJÖRKMAN Aku, JÄRVI Kerkko, PAHKALA Peik

3. ESPOON MIEKKAILIJAT - LAURÉN Linus, VIIDIK Renar, VIIDIK Romet

Kaikki U17 ja U20 florettisarjat, säilä tyttöjen U17 ja U20 sarjat sekä kalpa U17 ja U20 tyttöjen joukkuekilpailut eivät toteutuneet vähäisten

osallistujamäärien takia.

Kalvan, floretin ja säilän SM-kilpailut (sen) 21.-22.5.2022 Hyvinkää

Kalpa naiset (34 os.) 1. VUORINEN Anna, HFM

2. SALMINEN Anna, HABDA

3. LEHTONEN Suvi, KAVE ja JAAKKOLA Outi, HABDA

Kalpa miehet (46 os.) 1. VUORINEN Niko, HFM

2. PAAVOLAINEN Jaakko, HFM

3. TAURIAINEN Topias, EM ja JUTILA Julius, HABDA

Floretti naiset (7 os.) 1. HEISKARI Vilhelmiina, OMS

2. SINIOJA Aino, OMS

3. DEGERMAN Ruusa, OMS ja KURKI-SUONIO Suvi, YM

Floretti miehet (14 os.) 1. HEISKARI Ilmari, OMS

2. YLITERVO Santeri, OMS

3. TOKOLA Teemu. OMS ja WAHTERA Tuukka, YM

Säilä naiset (10 os.) 1. MÄHÖNEN Liina, TAPERÄ

2. BLANCO SEQUEIROS Sofia, YM

3. SANTAHOLMA Anna, MM ja REENTILÄ Outi, YM

Säilä miehet (12 os.) 1. MAHLAMÄKI Olli, TAPERÄ

2. VUENTO Sami, MM

3. HEISKARI Ilmari, OMS ja SUNDSTRÖM Filip, PM-BF

Floretin ja säilän joukkue SM-kilpailut 11.-12.6.2022 Helsinki

Floretti naiset joukkue (4 jouk.) 1. OULUN MIEKKAILUSEURA - DEGERMAN Ruusa, SINIOJA Aino, HONKANEN Anniina

2. YLIOPPILASMIEKKAILIJAT - KURKI-SUONIO Suvi, HEINO Anna, HALME Sini, SCHMIDT Leonie

3. HELSINGIN MIEKKAILIJAT - NUUTINEN Anna, FRITCH Franziska, SOMEROJA Marja-Liisa

Floretti miehet joukkue (5 jouk.) 1. OULUN MIEKKAILUSEURA - TOKOLA Teemu, HEISKARI Ilmari, JUNTTILA Oskari

2. YLIOPPILASMIEKKAILIJAT I - WAHTERA Tuukka, KOUVONEN Santeri, ANDERSSON Hans

3. YLIOPPILASMIEKKAILIJAT II - KAIKKONEN Antti, KIISKI Miikka, HAARALA Ville, HEIKKILÄ Lukas

Säilä naiset joukkue (3 jouk.) 1. YLIOPPILASMIEKKAILIJAT - BLANCO SEQUEIROS Sofia, REENTILÄ Outi, HALME Sini, JOUHKI Mia

2. TAPANILAN ERÄ - PIRINEN Sini, MÄHÖNEN Liina, HOLLÄNDER Anni, NIEMISTÖ Michelle

3. HELSINGIN NYKYAIKAISET 5-OTTELIJAT - HALMINEN Saskia, WESTERHOLM Annika, PITKÄNEN

Riina
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Säilä miehet joukkue (3 jouk.) 1. MIEKKAMIEHET - VUENTO Sami, SILFVERBERG Leevi, HUTTU Lucas

2. TAPANILAN ERÄ I - MAHLAMÄKI Olli, ROMAN Mika, ASPLUND Max

3. TAPANILAN ERÄ II - KORPIMÄKI Samuli, VOUTILAINEN Xander, HÄYRYNEN Eliel

Kalvan joukkue SM-kilpailut 3.12.2022 Espoo

Kalpa naiset joukkue (8 jouk.) 1. HABDA - JAAKKOLA Outi, PULLA Lili, SALMINEN Anna, SYVÄLÄ Ilona

2. KALPAVELJET - HEINÄMAA Anna, KUSRATI Milana, LEHTONEN Ritva-Leena ja Suvi-Maaria

3. TURUN MIEKKAILIJA - HYVÖNEN Nina, MIKKILÄ Inka, RITAKALLIO Rilla

Kalpa miehet joukkue (15 jouk) 1. HABDA - GRÄSBECK Gunnar, JUTILA Julius, NUOTIO Tatu, PAHKALA Pyry

2. HELSINGIN MIEKKAILIJAT - KYKKÄNEN Robert, PRIINITS Sten, RANTALA Einar, SANI Ville

3. KALPAVELJET - HEINÄMAA Akseli, KALLIO Matias, KERÄNEN Miika, TERHO Jussi

Veteraanien SM-kilpailu V40-V70 26.-27.11.2022 Oulu

Kalpa naiset V40-V70 (12 os.) 1. KYMÄLÄINEN Sirkka, PM-BF

2. SOMEROJA Marja-Liisa, HFM

3. HEINÄMAA Anna, KAVE ja KOJO Sari, PM-BF

Kalpa miehet V40-V70 (10 os.) 1. PAHKALA Taneli, HABDA

2. RISSANEN Joona, POM

3. KESKINIVA Arto, PM-BF ja LASANEN Mika, OMS

Floretti naiset V40-V70 (7 os.) 1. SOMEROJA Marja-Liisa, HFM

2. WIENS Varpu, LPM

3. HILTUNEN Marianne, OMS ja SUVANTOLA Leila, SASÄ

Floretti miehet V40-V70 (6 os.) 1. HEISKARI Mika, OMS

2. HILTUNEN Jussi, OMS

3. LASANEN Mika, OMS ja KESKINIVA Arto, PM-BF

Säilä naiset V40-V70 (6 os.) 1. SANTAHOLMA Anna, MM

2. VAN VLIET Wilhelmina, TMÅF

3. SUVANTOLA Leila, SASÄ ja HILTUNEN Marianne, OMS

Nykyaikaisen 5-ottelun SM-kilpailut 28.5.2022 Salo

Naiset (4 os.) 1. SALMINEN Laura, HN5O

2. HALMINEN Saskia, HN5O

3. WESTERHOLM Annika, HN5O

Miehet (4 os.) 1. ÄMMÄLÄ Tiitus, HN5O

2. NURMI Eetu, HSM

3. SANI Ville, HFM

Juniorit U15 mixed (2 os.) 1. RIIKONEN Jasmin, HML5

2. VESTOLA Ohto, HML5

Masters naiset (6 os.) 1. MALIN Salla, HN5O

2. MUSTO Maija, HN5O

3. KORPI Heidi, HML5

Masters miehet (3 os.) 1. LEHTOLA Teemu, HN5O

2. SIMOLA Antti, HML5

3. SAARIKKO Janne, VEVE
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LIITE 2: KAUDELLA 2021-2022 SUOMESSA JÄRJESTETYT MIEKKAILU- JA

5-OTTELUKILPAILUT

1. SUOMESSA JÄRJESTETYT KANSAINVÄLISET KILPAILUT KAUDELLA 2021-2022

FIE-kilpailut

- Kupittaa Tournament, 9.-10.2021 Turku. Järjestäjä Turun Miekkailijat yhteistyössä SM5L:n kanssa

Toteutui Nordic Challenge -kilpailuna. FIE-kilpailustatus peruuntui koronatilanteen vuoksi.

EVF-kilpailut

- EVF European Veterans Circuit - kalvan osakilpailu Turku. Järjestäjä Turun Miekkailijat yhteistyössä SM5L:n kanssa.

Kilpailu peruuntui koronatilanteen vuoksi.

PM-kilpailut

- Kalvan U13/U15/U17/U20 PM-kilpailut 2021, 23.-24.10.2021 Espoo. Järjestäjä Espoon Miekkailijat, Helsingin

Miekkailijat ja Tapanilan Erä yhteistyössä SM5L:n kanssa

- Säilän PM-kilpailut 2021, kaikki ikäsarjat, 23.-24.10.2021 Espoo. Järjestäjä Espoon Miekkailijat, Helsingin Miekkailijat

ja Tapanilan Erä yhteistyössä SM5L:n kanssa

Muut kansainväliset kilpailut

- Pentathlon Hämeenlinna 1952 Trophy, 21.-27.7.2022 Hämeenlinna. Järjestäjä Hämeenlinnan 5-ottelijat

2. SUOMESSA JÄRJESTETYT SM-KILPAILUT KAUDELLA 2021-2022

Koronan takia alkuperäisestä ajankohdasta peruuntuneet SM-kilpailut pyrittiin järjestämään korvaavana ajankohtana.

Kalpa

- U17/U20 SM-kilpailut, 11.-12.12.2021 Helsinki, järjestäjä Habda ja Tapanilan Erä

- U17/U20 SM-joukkuekilpailut, 11.-12.12.2021 Helsinki, järjestäjä Habda ja Tapanilan Erä

- U17/U20 SM-kilpailu 23.-24.4.2022 Savonlinna, järjestäjä Pyhän Olavin Miekkailijat

- U17/U20 SM-joukkuekilpailu 7.-8.5.2022 Turku, järjestäjä Turun Miekkailijat

- SM-kilpailu 21.-22.5.2022 Hyvinkää, Hyvinkään Miekkailijat yhteistyössä Porvoon Miekkailijoiden kanssa

Floretti

- U17/U20 SM-kilpailut, 11.-12.12.2021 Helsinki, järjestäjä Habda ja Tapanilan Erä

Kilpailu peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

- U17/U20 SM-kilpailut, 9.-10.4.2022 Helsinki, järjestäjä Miekka Miehet

Kilpailu peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi

- SM-kilpailu 21.-22.5.2022 Hyvinkää, Hyvinkään Miekkailijat yhteistyössä Porvoon Miekkailijoiden kanssa

- SM-joukkuekilpailu 11.-12.6.2022 Helsinki, järjestäjä Ylioppilasmiekkailijat

Säilä

- U17/U20 SM-kilpailut, 11.-12.12.2021 Helsinki, järjestäjä Habda ja Tapanilan Erä

- U17/U20 SM-kilpailut, 9.-10.4.2022 Helsinki, järjestäjä Miekka Miehet

- SM-kilpailu 21.-22.5.2022 Hyvinkää, Hyvinkään Miekkailijat yhteistyössä Porvoon Miekkailijoiden kanssa

- SM-joukkuekilpailu 11.-12.6.2022 Helsinki, järjestäjä Ylioppilasmiekkailijat

5-ottelu

- 5-ottelun SM-kilpailu 28.5.2022 Salo, järjestäjä Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat

- Laser Run SM-kilpailu 28.8.2022 Veikkola, järjestäjä Veikkolan Veikot

3. SUOMESSA JÄRJESTETYT MASTERS- JA SUOMEN CUP-OSAKILPAILUT KAUDELLA 2021-2022

Master- ja Suomen Cup -sarja peruuntui kaudella 2021-2022 koronan vuoksi.

4. SUOMESSA JÄRJESTETYT KANSALLISET KILPAILUT KAUDELLA 2021-2022

Kaikki tammi- ja helmikuun kansalliset miekkailukilpailut sekä maaliskuun Tampereen Laser Run Cup -kilpailu jouduttiin

perumaan koronatilanteen takia.

- Laser Run Cup -osakilpailu 2.10.2021 Veikkola, järjestäjä Veikkolan Veikot

- U13/U15/U17/U20 kalvan syysturnaus 2.-3.10.2021 Espoo, järjestäjä Espoon Miekkailijat

____________________________________________________________________________________________________

SM5L Vuosikertomus 2022 32 (44)

https://docs.google.com/document/d/1Gelo2HpII8MLP-rIZU23wt9-fQOHuVgdSG1CBZQd6Js/edit#heading=h.hvwbshd3w4pb


- Kalvan joukkuekilpailu 10.10.2021 Turku, järjestäjä Turun Miekkailijat

- Polar Cup, floretti, 16.10.2021 Oulu, järjestäjä Oulun Miekkailuseura

- YM Juhlakilpailu, kaikki aselajit, 30.-31.10.2021 Helsinki, järjestäjä Ylioppilasmiekkailijat

- Pyörätuolimiekkailukilpailu 6.11.2021 Lappeenranta, järjestäjä Saimaan Säilät

Kilpailu peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi

- Kuutti-kuppi 6.11.2021 Lappeenranta, järjestäjä Saimaan Säilät

- U13/U15/U17/U20 kalpakilpailu 20.-21.11.2021 Turku, järjestäjä Turun Miekkailijat

U20-sarja peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi

- Säiläkilpailu 20.-21.11.2021 Porvoo, Porvoon Miekkailijat

Kilpailu peruuntui: Porvoosta ei löytynyt hallia, uusi järjestäjä haussa

- Laser Run Cup -osakilpailu 28.11.2021 Helsinki, järjestäjä Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat

- Torni Turnaus 8.-9.1.2022 Kuopio, järjestäjä Kuopion Miekkailijat

Kilpailu peruuntui koronatilanteen vuoksi.

- Nils Sjöblom Memorial 22.-23.1.2022 Helsinki, järjestäjä Helsingin Miekkailijat

Kilpailu peruuntui koronatilanteen vuoksi.

- U15/U17/U20 kalpakilpailu 29.1.2022 Porvoo, järjestäjä Porvoon Miekkailijat

Kilpailu peruuntui koronatilanteen vuoksi.

- Veteraanien kalpakilpailu 30.1.2022 Tampere, järjestäjä Kalpaveljet

Kilpailu peruuntui koronatilanteen vuoksi.

- Kalpamaraton 12.2.2022 Lappeenranta, järjestäjä Saimaan Säilät

Kilpailu peruuntui koronatilanteen vuoksi.

- Kalvan joukkueosakilpailu 12.-13.3.2022 Tampere, järjestäjä Kalpaveljet

- Tapanila Cup, säilä, 19.-20.3.2022 Helsinki, järjestäjä Tapanilan Erä

- 38. Espoon Junioreiden Suurkilpailu 25.-27.3.2022 Espoo, järjestäjä Espoon Miekkailijat

- U13/U15/U17/U20 kalpakilpailu 2.-3.4.2022 Joensuu, järjestäjä Karjalan Kalpa

- Kerttula Memorial 9.-10.4.2022 Helsinki, järjestäjä Miekka Miehet

- Minijuniorikilpailu 23.-24.4.2022 Savonlinna, järjestäjä Pyhän Olavin Miekkailijat

- Laser Run Cup 7.5.2022 Tampere, järjestäjä Kalpaveljet

Kilpailu peruuntui

- Minijuniorikilpailu 7.-8.5.2022 Turku, järjestäjä Turun Miekkailijat

- Minijunioreiden kalpakilpailu 28.-29.5.2022 Helsinki, järjestäjä Helsingin Miekkailijat

- Florettikilpailu 11.-12.6.2022 Helsinki, järjestäjä Ylioppilasmiekkailijat

- Säiläkilpailu 11.-12.6.2022 Helsinki, järjestäjä Ylioppilasmiekkailijat

- Asinsaaren juniorikilpailu 4.7.2022 Lappeenranta, järjestäjä Saimaan Säilät

- Asinsaaren kalvan veteraanikilpailu 9.-10.7.2022 Lappeenranta, järjestäjä Saimaan Säilät
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LIITE 3: AKTIIVISET MIEKKAILUTUOMARIT 2022

Suomen velvoitetuomarit FIE:n, EFC:n ja NFU:n alaisissa kilpailuissa

Kansainvälisiä tuomarointitehtäviä alkuvuodesta 2022 oli suomalaisten kannalta hyvin harvassa. Kevään ainoan KV-tuomaroinnin kunnian

sai Dimitar Pruginic, joka toimi EFC:n kutsumana tuomarina nuorten EM-kisoissa Serbian Novi Sadissa helmi-maaliskuussa.

Vuoden 2022 PM-kisat järjestettiin loppukesällä Tanskan Kööpenhaminassa. Kolmen aseen ja jokaisen ikäsarjan mestaruuskisoja oli

tuomaroimassa seuraavat suomalaiset tuomarit:

● Peter Grönholm (kalpa)

● Saga Valmari (kalpa)

● Terho Mustonen (kalpa)

● Taneli Pahkala (kalpa)

● Hilding Lindroos (kalpa)

● Jonni Korhonen (kalpa, floretti, säilä)

Kupittaalla järjestettiin FIE:n satelliitti MC:n yhteydessä myös veteraanien EVF-Circuit-osakilpailu. Tässä kisassa Suomesta tuomarina

toimivat:

● Katri Savolainen

● Oskar Kiljander

● Toni Kiljander

● Hilding Lindroos

● Jonni Korhonen

● Dimitar Pruginic

Loppuvuodesta Suomen velvoitetuomareina toimivat:

● Saga Valmari (Budapest CC, Kööpenhamina CC)

● Katri Savolainen (Tukholma FIE sat. MC, Kupittaa FIE sat. MC)

● Dimitar Pruginic (Tukholma FIE sat. MC, Kupittaa FIE sat. MC, Riika U20 MC)

● Jonni Korhonen (Tukholma FIE sat. MC, Kupittaa FIE sat. MC, Oslo FIE sat. MC, Riika U20 MC)

Kotimaisessa kilpailutoiminnassa miekkailutuomareiden aktiivisuustietoja kerätään Ophardt-järjestelmään.

Vuoden 2022 aikana työskennelleet miekkailutuomarit:

AFANASSIEV Igor

AFANASSIEV Nikita

ALAALI Sami

ALANNE Anssi

ANDERSSON Hans

ANTTILA Santeri

BALINT Ester

BLAGOEV Ivan

GRÖNHOLM Peter

HASU Jere

HAUTALA Eva

HEINO Erkka

HEINO Petri

HONKANEN Anniina

HYVÖNEN Nina

JUTILA Julius

JÄRVI Juha

KARI Ilkka

KARLSSON Rikhard

KESKINIVA Arto

KILJANDER Oskar

KILJANDER Toni

KOIVUNEN Joonas

KOIVUNEN Matti

KORHONEN Jonni

KORHONEN Joose

KORPIMÄKI Samuli

KOSUNEN Tommi

KURKI-SUONIO Suvi

KYKKÄNEN Robert

KÄHKÖNEN Riikka

LAUHIO Jesperi

LINDROOS Hilding

LUNDGREN Laura

LUNDGREN Sirpa

LYYTINEN Joonas

MAHLAMÄKI Olli

MARIN Emma

MATIKAINEN Olga

MELLANEN Rasmus

MIKHAILOVA Ilona

MIKKILÄ Inka

MUSTONEN Verna

OJANEN Jussi

PAHKALA Peik

PAHKALA Pyry

PAHKALA Taneli

PANELIUS Rufus

PIRHONEN Mika

PITKÄNEN Riina

PRUGINIC Dimitar

PURANEN Kimmo

PÖNNI Katariina

PÄÄKKÖNEN Juhani

RISSANEN Aapo

RITAKALLIO Rilla

ROMAN Mika

SAIKKO Marko

SALMINEN Sara

SAVOLAINEN Katri

TAURIAINEN Simo

TERHO Markku

TOKOLA Teemu

VALMARI Saga

VUORINEN Anna

VUORINEN Juha

WAHTERA Tuukka
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LIITE 4: LISENSSIEN KEHITYS SEUROITTAIN
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LIITE 5: LISENSSIT, ÄÄNIMÄÄRÄT, SEURATUET SEUROITTAIN 2021-2022
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LIITE 6: NÄKYVYYS MEDIASSA

Vuonna 2022 mediassa mm. seuraavaa miekkailuun ja 5-otteluun liittyvää:

- Eeva.fi 5.1.2022: Kun Hanna oli selvinnyt syöpähoidoistaan, hän ryhtyi viimein harrastamaan unelmiensa lajia:

”Miekkailu on fyysistä shakkia” Lue artikkeli >

- Seura.fi 7.1.2022: Miekkailu pitää Sirpan, 72, kunnossa – ”Olen mahtunut samaan miekkailuasuun jo monta

kymmentä vuotta” Lue artikkeli >

- Hevosurheilu.fi 4.2.2022: Nykyaikaisen 5-ottelun säännöt muuttuivat – laji näillä näkymin poistumassa Pariisin

jälkeen. Lue artikkeli >

- YLE 1.3.2022: Ylen Nopeet uutisaudiot -podcastissa 1.3.2022: Vantaalainen Sara Salminen, 19, miekkailee

Euroopan huipulla – kuuntele tästä ainutlaatuinen kisapäiväkirja! Kuuntele tästä >

- Newsweek 1.3.2022: Ukraine Fencing Team Refuses To Face Russia, Withdraws From World Cup. Lue artikkeli >

- Suur-Jyväskylän lehti 2.3.2022: Kamppailulajien parkour – Jyväskylässä alkaa lasten ja nuorten miekkailukurssi.

Lue artikkeli >

- HS 3.3.2022: Ikivanhasta taistelulajista tuli varoittava esimerkki – Putinin suosikkioligarkki maksoi itsensä miekkailun

yksinvaltiaaksi ja pelottelee nyt vastustajiaan. Lue artikkeli > (vain tilaajille)

- Iltalehti 6.3.2022: Helmi, 16, on kiitollinen, ettei häntä ole paapottu liikaa: ”Minulle kävely on turha taito”. Lue artikkeli

>

- Uutisointi Niko Vuorisen Budapest GP -pronssista:

- YLE 6.3.2022: Vau! Niko Vuorinen mitaleille kalpamiekkailun maailmancupissa. Lue artikkeli >

- YLE 6.3.2022: Vuoriselle maailmancupin miekkailupronssi toisen kerran uralla. Lue artikkeli >

- HS 6.3.2022: Kansainvälistä miekkailuliittoa arvostellut Niko Vuorinen miekkaili kaikkien aikojen parhaan

suomalaissijoituksen: ”Aivan hurja päivä”. Lue artikkeli > (vain tilaajille)

- Ilta-Sanomat 6.3.2022: Niko Vuorinen löi olympiamitalistin ja nappasi palkintosijan maailmancupissa. Lue

artikkeli >

- MTV uutiset 6.3.2022: Suomalainen ylsi 267 urheilijan joukossa maailmancupin palkintopallille. Lue

artikkeli >

- Karjalainen 6.3.2022: Niko Vuorinen nappasi uransa toisen palkintosijan kalpamiekkailun

maailmancupissa. Lue artikkeli >

- Uusimaa 6.3.2022: Niko Vuorinen nappasi uransa toisen palkintosijan kalpamiekkailun maailmancupissa.

Lue artikkeli >

- Itä-Savo 6.3.2022: Niko Vuorinen nappasi uransa toisen palkintosijan kalpamiekkailun maailmancupissa.

Lue artikkeli >

- YLE 7.3.2022: Niko Vuorinen tehtaili suomalaista miekkailuhistoriaa, matkalla kukistui Rion olympiavoittaja

– ”Ei meiltä ole matkaa Ukrainan sotatantereelle kuin 200 kilometriä. Ihmisyys velvoittaa puhumaan

tosiasioista”. Lue artikkeli >

- Karjalainen 1.4.2022: Myös miekkailijat pääsevät kilpailemaan Joensuussa koronatauon jälkeen – Kalpakilpaan

osallistuu joensuulaisseuran omia nuoria. Lue artikkeli > (vain tilaajille)

- Inside the Games: Finland cancel Masters World Championships following UIPM difficulties. Lue artikkeli >

- Itä-Savo 22.4.2022: Savonlinnassa miekkaillaan viikonloppuna SM-mitaleista – ”Miekkailu ei ole tuttu suurille

massoille, mutta nyt on loistava tilaisuus tulla katsomaan, mitä laji tarjoaa”. Lue artikkeli > (vain tilaajille)
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- Itä-Savo 24.4.2022: Pyhän Olavin Miekkailijat pääsi mittaamaan tasoaan SM-kotikisoissa Savonlinnassa – ”Oli siellä

muutama joille ei voitu mitään”. Lue artikkeli > (vain tilaajille) Artikkeli kuvina SM5L:n verkkosivuilla >

- Uutisointi Laura Salmisen välieräpaikasta 5-ottelun maailmancupissa:

- ESS 27.4.2022: Laura Salminen otti välieräpaikan 5-ottelun maailmancupissa. Lue artikkeli >

- Etelä-Saimaa 27.4.2022: Laura Salminen otti välieräpaikan 5-ottelun maailmancupissa. Lue artikkeli >

- Kymen Sanomat 27.4.2022: Laura Salminen otti välieräpaikan 5-ottelun maailmancupissa. Lue artikkeli >

- Karjalainen 27.4.2022: Laura Salminen otti välieräpaikan 5-ottelun maailmancupissa. Lue artikkeli >

- Lapin Kansa 10.5.2022: Maailma maskin takaa avaa uusia näkökulmia itsensä kehittämiseen. Lue artikkeli > (vain

tilaajille)

- TS 12.5.2022: Kun turkulaismiekkailija Rilla Ritakallio tuli kaapista, miekkailupiireissä rehottavaan homofobiaan oli

helpompi puuttua – ”Haluan uskoa positiiviseen kehitykseen”. Lue artikkeli > (vain tilaajille)

- YLE 14.5.2022: Suomen kalpajoukkue haastoi ranking-kolmosen – ”Toivo eli ihan loppuun asti”. Lue artikkeli >

- YLE Urheiluruutu 21.5.2022: Vuoriset terävänä SM-kisoissa. Urheiluruutu teki jutun miekkailun SM-kilpailuista 2022.

Lähetys tuli ulos 21.5.2022 Yle 1:n Urheiluruudussa, ja se oli nähtävillä Yle Areenassa 1 kk sen jälkeen.

- Salon Seudun Sanomat 28.5.2022: Muurlasta kohti Pariisia – Salossa jälleen SM-kullan voittanut Laura Salminen

laittaa vielä kerran kaiken peliin olympiapaikan tavoittelussa. Lue artikkeli > (vain tilaajille)

- HS 31.5.2022: Euroopan miekkailuliitto erotti venäläisen puheenjohtajansa. Lue artikkeli >

- Lapin Kansa 3.6.2022: Hiipunut liekki syttyi uudestaan – Rovaniemen Miekkailijat toimii muutaman hiljaisemman

vuoden jälkeen. Lue artikkeli > (vain tilaajille)

- Länsiväylä 23.6.2022: Veikko, 11, ja Rasmus, 8, nauttivat liikunnan riemusta ja hämmästelevät etananpierulevitettä

– ”En itse söisi”. (Miekkailu yhtenä lajina Espoon kaupungin ja urheiluseurojen järjestämillä lasten monilajileireillä.)

Lue artikkeli >

- HS 24.8.2022: HS 50 vuotta sitten. Sää lämpeni ja suomalaiset tulivat. Lue artikkeli >

- KSML.fi blogit 20.8.2022: Ukrainan Kmetiuk hirmuisessa vauhdissa ilmailu-5-ottelussa. Lue artikkeli >

- Aamuposti 13.9.2022: HyMille kolme mitalia Porvoosta – hyvinkääläiset kohtasivat finaalissa. Lue artikkeli >

- YLE Arto Nyberg 18.9.2022: Pirkko Hämäläinen, Niko Vuorinen ja Jarkko Lahti. Katso tästä > (Niko Vuorisen osuus

alkaa kohdasta 14.15.)

- TS 24.9.2022: Miekkojen kalske täytti Kupittaan – nuori Julius Jutila iski kalvan maailmancupin pronssille. Lue

artikkeli > (vain tilaajille)

- Aamuposti 17.10.22: Hyvinkään Emma Hämäläinen miekkaili hopealle ja pronssille Helsingissä – HyMiltä kisoissa

mukana ennätyksellinen määrä. Lue artikkeli > (vain tilaajille)

- Uusimaa 18.10.2022: Porvoon Miekkailijat haki elämyksiä ja kokemuksia MM-kisoista – kokemus antoi uskoa

tulevaisuudessa menestymiseen arvokisoissa. Lue artikkeli > (vain tilaajille)

- Mäntsälän Uutiset 18.10.2022: Mäntsäläläiselle Marja-Liisa Somerojalle miekkailun MM-kultaa ja hopeaa. Lue

artikkeli >
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https://www.ita-savo.fi/urheilu/4564184
https://www.fencing-pentathlon.fi/media/mediassa/ita-savo-julkaisu-nuorten-sm-kilpailun-jalkeen/
https://www.ess.fi/urheilu/4570467
https://www.esaimaa.fi/urheilu/4570467
https://www.kymensanomat.fi/urheilu/4570467
https://www.karjalainen.fi/urheilu/laura-salminen-otti-valierapaikan-5-ottelun-maailmancupissa
https://www.lapinkansa.fi/maailma-maskin-takaa-avaa-uusia-nakokulmia-itsensa/4588412
https://www.ts.fi/teemat/5653647
https://yle.fi/a/3-12192892/64-3-77423
https://www.sss.fi/2022/05/muurlasta-kohti-pariisia-laura-salminen-laittaa-viela-kerran-kaiken-peliin-olympiapaikan-tavoittelussa/
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000008855811.html
https://www.lapinkansa.fi/hiipunut-liekki-syttyi-uudestaan-rovaniemen-miekka/4663642
https://www.lansivayla.fi/paikalliset/4683732
https://www.hs.fi/historia/art-2000009009309.html
https://blogit.ksml.fi/veera/ukrainan-kmetiuk-hirmuisessa-vauhdissa-ilmailu-5-ottelussa/
https://www.aamuposti.fi/urheilu/5342352
https://areena.yle.fi/1-62506273
https://www.ts.fi/urheilu/5772630
https://www.ts.fi/urheilu/5772630
https://www.aamuposti.fi/urheilu/5420515
https://www.uusimaa.fi/paikalliset/5440849
https://www.mantsalanuutiset.fi/paikalliset/5422746
https://www.mantsalanuutiset.fi/paikalliset/5422746


- Inside the Games 22.10.2022: Status of Russian and Belarusian athletes to be decided at FIE Congress. Lue

artikkeli >

- Inside the Games 26.10.2022: Exclusive: Finnish fencing leader calls on FIE to prolong Russia and Belarus ban.

Lue artikkeli >

- Kemiläinen 3/2022 marraskuu 2022: Miekkaillen Meri-Lapista maailmankartalle. Lue lehti ja artikkeli >

- Aamuposti 14.11.2022: HyMin Hämäläinen miekkaili kultaa Turussa. Lue artikkeli > (vain tilaajille)

- HS 17.11.2022: Filosofista tuli liikemies – Niko Vuorisen ura pelastui yllättävällä tavalla. Lue artikkeli > (vain tilaajille)

- Hämeen Sanomat 25.11.2022: Hämeenlinnalainen Emmy Hämäläinen löysi oman kilpaurheilu-uransa

harrastamiensa lajien jännästä yhdistelmästä – ”Hurahdin ihan täysillä”. Lue artikkeli >

- Inside the Games 26.11.2022: Russian and Belarusian fencers to remain banned until March as FIE delays vote.

Lue artikkeli >

- Inside the Games 28.11.2022: Exclusive: USA Fencing official alleges vote buying in FIE to reinstate Russia and

Belarus. Lue artikkeli >

-

- Aamuposti 28.11.2022: Hyvinkään Miekkalijoiden Emma Hämäläinen edusti Suomea ja otti useamman

turnausvoiton Tanskassa. Lue artikkeli > (vain tilaajille)

- Lapin Kansa 28.11.2022: Varpu Wiensille miekkailumenestystä SM- ja PM-kisoissa. Lue artikkeli > (vain tilaajille)

Kuva artikkelista SM5L:n verkkosivuilla >

- HS 11.12.2022: Niko Vuorinen kaatoi Tokion olympiavoittajan – menestys kariutui aivosumuun. Lue artikkeli > (vain

tilaajille)
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https://www.insidethegames.biz/articles/1129619/fie-congress-russia-belarus
https://www.insidethegames.biz/articles/1129619/fie-congress-russia-belarus
https://www.insidethegames.biz/articles/1129683/finnish-fencing-urges-fie-russia-ban
https://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2022/11/kemilainen-3-2022-net.pdf
https://www.aamuposti.fi/urheilu/5500733
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000009179954.html
https://www.hameensanomat.fi/urheilu/5554546
https://www.insidethegames.biz/articles/1130890/russia-belarus-fencers-remain-banned
https://www.insidethegames.biz/articles/1130955/usa-fencing-fie
https://www.aamuposti.fi/urheilu/5557439
https://www.lapinkansa.fi/varpu-wiensille-miekkailumenestysta-sm-ja-pm-kisoi/5132354
https://www.fencing-pentathlon.fi/media/mediassa/lapin-kansa-varpu-wien-sil-le-miek-kai-lu-me-nes-tys-ta-sm-ja-pm-ki-sois-sa/
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000009259589.html


LIITE 7: LIITON JÄSEN-, KILPAILU-, LISENSSI- JA SANKTIOMAKSUT

Liittokokouksen päättämät seurojen jäsenmaksut 2022:

Jäsenmaksu oli 2022 kaikilta seuroilta 70 euroa, sekä tämän lisäksi 70 euroa jokaista lunastettua 10 kilpailulisenssiä kohden.

Seurojen jäsenmaksut määräytyivät kauden 2021-2022 maksettujen lisenssitietojen perusteella.

Liittokokouksen päättämät kilpailumaksut 2022:

Liittokokouksen päättämät lisenssimaksut kaudella 2022-2023:

- Kilpailulisenssi 35 euroa alle 13-vuotiaat ja 60 euroa muut ikäryhmät

- enssi 30 euroa, B-lisenssi 20 euroa ja C-lisenssi 10 euroa

- Harrastajalisenssi 10 euroa alle 18-vuotiaat ja 20 euroa muut ikäryhmät

- TryOut-lisenssit: A–lisMiekkailun kv. lisenssipaketin (FIE ja EFC) hinta oli 45 euroa.

Liitto maksaa vuonna 2022 seuratukea vuosittaiseen seurakyselyyn vastanneille jäsenseuroille 5 euroa per seuran jäsenille

SuomiSportista lunastettu koko kauden lisenssi (sekä harraste- ja kilpailu).

Liittokokouksen päättämät sanktiomaksut 2022:

- Jälki-ilmoittautuminen SM-kilpailuun: 50 € / urheilija ja 150 € / joukkue

- SM-joukkuemuutos ilman lääkärintodistusta 100 € / muutos

- Aiheeton poisjäänti SM-kilpailusta, enintään osallistumismaksun suuruinen sanktio

- FIE/EFC/NFU/UIPM jälki-ilmoittautuminen tai puuttuva kv-lisenssi 100 € / urheilija

- Puuttuva velvoitetuomari 150 € / tuomari

- Peruuntunut kilpailu 100 €
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LIITE 8: SM5L WEBINAARIT

Aika Aihe Kouluttaja

22.2.2022 5-ottelun sääntökoulutus Riina Pitkänen

28.2.2022 Harrastamisen Suomen malli, infoilta seuroille Kamppailulajiliitot ja OK

22.-23.3.2022 Kalvan seuratuomarikoulutuksen teoriaosuus Terho Mustonen

30.3.2022 Kamppailulajien seurawebinaari: Seuran toimintalinja Kampailulajiliitot

12.4.2022 Kamppailulajien seurawebinaari: Urheilijan ja harrastajan polut Kamppailulajiliitot

25.5.2022 Turvallinen toimintaympäristö – häirintävapaa urheilu Kamppailulajit, painonosto ja

kamppailulajeissa ja painonnostossa Väestöliitto

8.11.2022 Kalvan seuratuomarikoulutus: osa 1 tuomitsemisen perusteet Terho Mustonen

9.11.2022 Kalvan seuratuomarikoulutus: osa 2 rangaistustaulukko Terho Mustonen

13.12.2022 Miekkailukilpailuiden järjestäminen ja viestintä Terho Mustonen ja Kirsi Yrjölä
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LIITE 9: KALUSTOLUETTELO 31.12.2022
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LIITE 10: SM5L KRIISIVIESTINTÄOHJE

26.10.2022 SM5L hallitus hyväksyi päivitetyn kriisiviestintäohje uuden antidoping-ohjelman mukainen, erillinen liite.

LIITE 11: VALMENNUSJÄRJESTELMÄ

28.9.2022 SM5L hallitus hyväksyi uuden SM5L Huippu-urheilun valmennusjärjestelmä 2022-2024/2028, erillinen liite.

LIITE 12: JOHTOSÄÄNTÖ

15.12.2022 SM5L hallitus hyväksyi päivitetyn SM5L Johtosäännön, joka astui voimaan 1.1.2023, erillinen liite.

LIITE 13: ANTIDOPINGOHJELMA

26.10.2022 SM5L hallitus hyväksyi uuden SM5L antidopingohjelman, erillinen liite.

LIITE 14: KILPAILUMANIPULAATION TORJUNTAOHJELMA

SM5L laati miekkailulle ja nykyaikaiselle 5-ottelulle yhteisen kilpailumanipulaation tilannekuva-arvion 12.12.2022, jonka

pohjalta valmistelee SM5L ohjelman kilpailumanipulaation torjumiseksi, erillinen liite.

LIITE 15: KURINPITOSÄÄNNÖT

Kamppailulajiliittojen päivitetyt yhteiset kurinpitomääräyksiä hyväksyttiin liiton syyskokouksessa 29.11.2021 ja ne tulivat

voimaan 1.1.2022. Uudelleen päivitettiin määräykset hyväksyttiin liiton syyskokouksessa 21.11.2022 ja ne astuivat voimaan

1.1.2023, erillinen liite.

LIITE 16: YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Kamppailulajien ja Painonnostoliiton yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2023, erillinen liite.

LIITE 17: YMPÄRISTÖOHJELMA

Kamppailulajien ja Painonnostoliiton yhteinen ympäristöohjelma 2022–2024, erillinen liite.
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