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TULEVIA TAPAHTUMIA 

Seuran syyskokous pidetään Satamatien salilla keskiviikkona 23.11. Laita kokous kalenteriisi! 
 
Seuran pikkujoulut pidetään Satamatien salissa maanantaina 12.12.2016. Laita kalenteriisi! 
 
Vuoden 2016 viimeiset sisäiset kilpailut järjestetään marraskuun 26. – 27. päivä: eri-ikäisten lasten sarjat 
lauantaina aamusta, florettikisa lauantaina ja kalpakisa sunnuntaina illasta. Kaikki mukaan! 
 
Sisäisistä kisoista on hyvä ponnistaa myös floretin SM-kilpailuihin 10. – 11. joulukuuta Oulussa. Kaikki 
mukaan katsomaan tai kisaamaan! 
 
Leirejäkin on tulossa: seuraava kansainvälinen miekkailuleiri Oulussa järjestetään loppiaisen yhteydessä: 
lisätietoja tulossa lähiaikoina. Historiallisen miekkailun sparrileiri puolestaan järjestetään Oulussa joulukuun 
3. – 4. päivä. 
 
Levi Open järjestetään 27.–29.1.2017, ja seura matkustaa sinne bussikyydillä! Varatkaa paikkanne vuoden 
hauskimmalle miekkailu- ja laskettelureissulle! Ilmoittautumislista on salilla! 
 
UUTISIA: 

Seura vuokraa Satamatien tilojaan varojen kartuttamiseksi. Seuran tilat kiinnostavat vuokraajia, ja tiloihin 
on saatu peräti kaksi alivuokralaista. Toimistohuoneista toiseen muuttaa vuoden ajaksi Toppilantien 
peruskorjauksesta vastaavan Oulun maa- ja vesirakennus oy:n työmaajohdon toimisto. Toisessa avaa 
marraskuussa urheiluhierontapalvelu. Saunatilojen vuokrailmoitus on herättänyt myös kiinnostusta. Lisäksi 
salille yritetään löytää päiväkäyttäjiä sekä vuokraajia niille ajankohdille, jolloin seura ei itse käytä salia. 

Nuorten valmentaja Petra Rousu on palannut valmennusvahvuuteen: kuukauden leirireissu Italiassa on 
ohitse ja arki jatkuu opiskeluiden ja valmennuksen parissa. Modicassa järjestetty leiri oli kansainvälisen 
miekkailuliiton kustantama, ja paikalla oli miekkailijoita Suomen lisäksi Irlannista, Hollannista, Serbiasta, 
Georgiasta ja Armeniasta. Lue Petran kokemuksista verkkosivuilta 
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2152 

KISAKUULUMISIA: 

http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2152


Seuran vuoden 2016 SM-mitalitili avattiin veteraanien SM-kisoissa, kun Sari Männikkö ja Mika Heiskari 
miekkailivat pronssimitalien arvoisesti 29.10. Helsingissä järjestetyissä kisoissa. Mika voitti pronssia miesten 
floretilla ja Sari naisten kalvalla. Kahdeksan joukkoon jäivät Jussi Hiltunen miesten floretilla, Marianne 
Hiltunen naisten kalvalla sekä Mika Heiskari miesten säilällä. Lue lisää 
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2154 Naisten floretissa Marianne Hiltunen jäi vain yhden 
piston päähän SM-mitalista. Lue lisää http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2155 

Päävalmentaja Javier Menéndez johdatti jälleen kuusi oululaisnuorta treenaamaan ja kisaamaan Italiaan 
syyslomaviikoksi. Luvassa oli Pisassa tapahtuvan leirin lisäksi kilpailu läheisessä Luccassa. Lue lisää 
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2153 

Polar-miekkailukilpailussa lokakuun alussa testattiin uuden salin toimivuus kansallisissa kisoissa. Hyvien 
kokemusten lisäksi miekkailijat saivat paljon hyviä otteluita. Lue lisää 
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2151 

Ensimmäiset miekkailun Oulun mestaruudet ratkottiin syyskuun lopussa. Idän joukkue löi Etelän 
joukkueen lasten mestaruuskisassa ja Keskusta Etelän, Pohjoisen, Idän sekä kaksi vierailevaa Helsingin 
joukkuetta Polarin yhteydessä järjestetyssä yleisessä kisassa 1.10. Lue lisää 
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2150 

Oululaiset miekkailivat hienosti Ylioppilasmiekkailijoiden juhlakisoissa 5. – 6.11.: Maria Hirvelä voitti, 

Ruusa Degerman oli toinen ja Anniina Honkanen pronssilla naisten floretilla, miesten floretilla kisan voitti 

Oskari Taponen ja toisena oli Teemu Tokola. Tarkemmat tulokset tulossa pian uutispalstalle. 

 

OULUN MIEKKAILUSEURAN YHTEYSTIEDOT 

www.oulunmiekkailuseura.fi 
Sähköpostit: 

johtokunta@oulunmiekkailuseura.fi 
valmentajat@oulunmiekkailuseura.fi 

 
Puhelin: 045 8997710. 

 

Seuraa meitä: 
Facebookissa: 

https://www.facebook.com/oulun.miekkailuseura/ 
Instagramissa: 

https://instagram.com/oms_tagram/?ref=badge 
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