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1 Harjoitustoiminta
Seuralla ei ole tällä hetkellä kotisalia ja harjoitukset järjestetään vuoroin
Saksalan urheiluhallissa ja Linnankosken lukion liikuntasalissa.
Yksi vuoden 2019 suuria haasteita on saada seuralle taas kotisali, jossa olisi
myös varasto seuran varusteille.
Seuralla on ollut perinteisesti neljä harjoituskertaa viikossa. Vuonna 2019
jatketaan samalla tavalla.

1.1

Kevätkausi
Kevätkaudella 2019 harjoitusvuorot ovat:

1.2

•

maanantai klo 19.00 – 21.30 (Saksala)

•

keskiviikko klo 18.00 – 20.00 (Saksala)

•

perjantai

•

sunnuntai klo 15.00 – 17.00 (Linnankosken lukio)

klo 19.30 – 21.30 (Linnankosken lukio)

Kesäkausi
Kesäkaudella pidetään kahden viikon harjoitustauko juhannuksen jälkeen.
Sen jälkeen pyritään saamaan harjoitusvuoro Saksalaan kaksi kertaa
viikossa heinäkuun ajaksi. Elokuussa harjoitusvuoroja otetaan lisää, kunhan
kaupunki avaa taas saleja.

1.3

Syyskausi
Syyskaudeksi 2019 pyritään jatkamaan neljällä harjoituskerralla viikossa
kuten keväällä.

1.4

Yhteistyö
Seura tekee yhteistyötä naapuriseurojen kanssa mm Hyvinkäällä ja
pääkaupunkiseudulla osallistuen muiden järjestämiin harjoituksiin ja otamme
mielellään vastaan vieraita muista seuroista omiin harjoituksiimme.

1.5

Kilpamiekkailijoiden harjoittelun kehittäminen
Seurassa on eri ikäryhmissä aktiivisia kilpamiekkailijoita, joiden harjoittelun
kehittäminen on yksi vuoden 2019 erityinen tavoite.

2 Kilpailutoiminta ja siihen liittyvät avustukset
Seura järjestää sisäisiä avoimia harjoituskilpailuja ja haasteotteluita muiden
seurojen kanssa.
Seura varautuu järjestämään jälleen nuorten Masters-sarjan
avausosakilpailun syksyllä 2019.
Seura harkitsee yhden SM-kisan järjestämistä vuoden 2019 aikana.
Seuran jäseniä kannustetaan osallistumaan sopiviin kilpailuihin ja neuvotaan
niihin liittyvissä asioissa.
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Seuran jäsenten ilmoittautumiset kilpailuihin hoidetaan keskitetysti
hallituksen nimeämän vastuuhenkilön toimesta Suomen Miekkailu- ja 5otteluliiton Ophardt-järjestelmän kautta.

2.1

Seuran taloudellinen tuki
Seura edistää aktiivisesti jäsentensä osallistumista Suomen Miekkailu- ja 5otteluliiton alaisiin kilpailuihin sekä kansainvälisiin kilpailuihin. Etenkin
Pohjoismaissa ja Virossa järjestettäviin kilpailuihin osallistumista
kannustetaan.
Seuran jäsenten osallistuessa kansallisiin kilpailuihin avustuksista päättää
hallitus kussakin tapauksessa erikseen. Tällaisia avustuskohteita voivat olla
esim. junioreiden kisamatkustuksen avustaminen tai osallistumismaksu
joukkuekilpailuun. Avustuksien antoon vaikuttaa jäsenen aktiivisuus seuran
harjoituksissa mm. apuohjaajana toiminen.
SM-kisoihin osallistuttaessa seura maksaa joukkueiden osallistumismaksun.
Hallitus päättää arvokisoihin osallistumisen tukemisesta.

3 Koulutus- ja valmennustoiminta
3.1

Kurssit ja yritystapahtumat
Seura järjestää ainakin alkuvuodesta ja tarvittaessa myös syksyllä
kalpamiekkailun alkeiskurssin aikuisille ja nuorille.
Lisäksi tarjotaan yrityksille ja heidän vierailleen tai muille yhteisöille tai
ryhmille mahdollisuus päästä kokeilemaan miekkailua kertaluontoisesti
järjestettävissä tilaisuuksissa.

3.2

Valmennustoiminta
Seuralla ei ole palkattua valmentajaa. Seuralla on valmennusvastaava. Hän
hoitaa valmennuksen koordinoimisesta seuran sisällä sekä valmennukseen
liittyvän yhteydenpidon miekkailuliittoon. Valmennuksesta ja harjoituksista
vastaavat seuran valmentajat sekä apuohjaajat. Seura luo myös
mahdollisuuksia lisäoppitunteihin järjestäen ulkopuolista valmennusapua
omakustanteisesti.
Kilpamiekkailijoita, jotka kuuluvat johonkin Suomen Miekkailu- ja 5otteluliiton valmennusryhmään, kannustetaan osallistumaan liiton
järjestämään valmennukseen.

3.3

Koulutus
Seura kannustaa ja tukee jäsenien osallistumista Suomen Miekkailu- ja 5otteluliiton järjestämille toimitsija-, tuomari- ja valmentajakursseille.
Seuran jäsenille järjestetään tarvittaessa Porvoossa tuomarikurssi, johon
kutsutaan kouluttaja liitolta. Näin lisätään seuratuomarien lukumäärää ja
opetetaan miekkailijoita pohtimaan otteluita myös tuomarin näkökulmasta ja
sääntöjen valossa.

4

Tapahtumat
Yhteistoimintaa muiden seurojen kanssa edistetään esim. haastekilpailujen
ja yhteisleirien muodossa.
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Leirejä pyritään järjestämään ainakin kaksi per vuosi; yksi keväällä ja toinen
syksyllä.
Lisäksi pyritään järjestämään nuorempien miekkailijoiden vanhemmille
mahdollisuus tutustua lajiin. Nämä tilaisuudet sijoitetaan äitien- ja
isänpäivien läheisyyteen.
Seura osallistuu myös muiden osapuolien järjestämiin tilaisuuksiin, joissa se
voi tuoda esille miekkailuharrastusta. Eräs tällainen tilaisuus on ollut
muutamana vuotena kaupungin järjestämä Jump-In – tapahtuma, johon
seura osallistuu jatkossakin.

5

Kalusto
Seuralla on varustevastaava. Varusteista huolehtiminen ei kuitenkaan ole
vain hänen vastuulla vaan varusteista huolehditaan talkootyönä.
Varustevastaavan tehtäviin kuuluu kontrolloida varusteiden kuntoa ja
ilmoittaa puutoksista hallitukselle. Varustevastaava voi täydentää varusteita
ja varaosia ilman hallituksen päätöstä koskien pienhankintoja, alle 400 EUR.
Hallitus antaa ohjeita kaluston ja varusteiden käyttämisestä sekä valvoo
ohjeiden noudattamista. Vuoden alusta alkaen seuran varusteiden
lainaaminen maksaa 10 EUR/kk
Hallitus voi määrätä seuran jäsenen korjaamaan tai korvaamaan rikkomansa
välineen.
Seuran kaappi- ja varastotilojen hyvä järjestys on jokaisen jäsenen vastuulla.
Seuran kolme miekkailualuetta (mattoa) ovat kovassa käytössä kuluneet
kelvottomiksi virallisiin kilpailuihin. Seuran tavoitteena ei ole hankkia uusia
mattoja lähitulevaisuudessa.

6 Hallinto ja talous
6.1

Jäsenmäärä ja jäsenyydet
Jäsenmäärätavoite vuoden 2019 lopussa on 60. Tavoitteena on myös, että
jäsenistä 20 omaa kilpailulisenssin.
Jäsenrekisterin päivitykset pyydetään seuran jäseniltä kerran vuodessa.
Etenkin ajan tasalla olevat sähköpostiosoitteet ovat tärkeät tiedotuksen
kannalta.
PM-BF on Suomen Miekkailu ja 5-otteluliiton jäsen ja se ottaa aktiivisesti
osaa liiton toimintaan.

6.2

Hallinto ja talous
Hallituksen koko on sääntöjen mukaan kuusi henkilöä. Hallitus voi tämän
lisäksi ottaa ja nimetä vastaavia ja muita toimitsijoita, esim. varusteita ja
tiedotusta varten sekä muodostaa tarvittavia työryhmiä.
Hallituksen pöytäkirjat ovat nähtävänä sihteerillä.
Seuran talous pidetään vakaana. Tulot koostuvat pääasiallisesti jäsen- ja
harjoittelumaksuista, Porvoon kaupungin tuesta, kilpailujen tuotoista,
tapahtumien ja alkeiskurssien tuotosta sekä mahdollisista muista
avustuksista. Kuluja aiheuttavat mm. varustehankinnat, salivuokra,
valmennus, leirit, kilpailut ja tapahtumat sekä tiedotus.
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Avustukset
Seura sai vuodelle 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan
kehittämistukea. Vuodelle 2019 OKM:n tukea ei haeta. Sen sijaan muita
avustuksia haetaan aktiivisesti.

6.4

Tiedottaminen ja imago
PM-BF on hyväntuulinen miekkailu- ja 5-otteluseura, joka pitää yllä
molempien lajien arvokkaita perinteitä ja tarjoaa laadukkaan miekkailun ja 5ottelun nautintoa sekä kuntourheilijoille että kilpailijoille.
Haluamme korostaa miekkailun ja 5-ottelun iloa ja yhteenkuuluvuutta sekä
näyttää hyvää henkeä myös ulospäin.
Seuran sisäinen tiedotus tapahtuu pääasiallisesti sähköpostin välityksellä
suoraan jäsenille, käyttäen ”nimenhuuto” portaalia.
Ulkoinen tiedotus tapahtuu seuran verkkosivujen
(https://www.porvoonmiekkailijat.net) ja Facebook-ryhmässä
(https://www.facebook.com/groups/porvoonmiekkailijat/) sekä kilpailujen ja
alkeiskurssien osalta myös Miekkailu- ja 5-otteluliiton sivuilla.
Hallitus voi myös nimetä henkilön tiedottamaan paikalliselle medialle
esimerkiksi seuran kisoista ja seuran jäsenten kisamenestyksestä.
Yhteistä imagoa parantavat myös seuran verryttelyasut ja T-paidat, joiden
käyttöä varsinkin kilpailuissa suositellaan.

7 Vuoden 2019 talousarvio
7.1

Talousarviosuunnitelma
Talousarviosuunnitelma löytyy liitteestä 1.

7.2

Liittymis- ja jäsenmaksut
Liittymis ja jäsenmaksuja ei muuteta.
Jäsenmaksu on:
•

Alle 16 vuotiaille

10€

•

Muut

20€

•

Perhe (min. 3 henk.)

30€

Liittymismaksu on:
•

Alle 16 vuotiaille

10€

•

Muut

20€

PM-BF:n alkeiskurssin käyminen vapauttaa liittymismaksusta.

7.3

Harjoitus- ja alkeiskurssimaksut
Seuran hallitus tekee päätökset harjoittelumaksuista ja alkeiskurssien
osallistumismaksuista. Niiden korotukset pyritään pitämään maltillisina ja
mahdolliset korotukset seuraavat pääasiassa salivuokria.
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