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Näytösharjoitukset 7.-11.4.2014 

Ohjelmassa oli näytös metallimusan keikkaillan keskellä Kulttuuriareena 44:ssä 

12.4.2014. Tapahtuma asetti näytökselle oman haasteensa. Homma pitäisi hoitaa 

räväkällä otteella, freeplay-varusteilla, ilman mitään selityksiä ja kunnolla harjoitellen. 

Tähän projektiin varattiin osa normaalia treeniaikaa 7.4.14 ja kahdet ylimääräiset 

treenit 8.4. ja 11.4. pelkästään näytösporukalle, missä näytöstä hierottiin 

kohdilleen.  Näytösryhmään tulivat mukaan minun lisäkseni Seppo, Elisa ja Jaakko. 

Ennakkoon tiedottelin, että 7.4. maanantaina olisi tunnin ohjatut treenit ja loppuajan 

keskittyisin näytösryhmän kanssa kulttuuriareena 44:n näytöksen suunnitteluun ja 

harjoitteluun. 

Treeniohjelmaan olin varannut normaalia vauhdikkaammat ja hikisemmät treenit, että 

porukka olisi saanut typistetyistäkin treeneistä täyden annoksen miekkailua, mutta 

eipä tuota jengiä sitten tälle kerralle paikalle ilmaantunut, sen enempää, kun Paula ja 

näytösporukka. Niinpä päätettiin käyttää koko treenit näytöksen sisällön suunnitteluun 

ja näytöstekniikoiden harjoitteluun. 

Yllättävän kauan siinä sisällön suunnittelussa sitten menikin, vaikka olin ennakkoon 

Jaakon kanssa suunnitellut nipun vaihtoehtoja, mitä näytökseen tulisi. Tekniikoiksi oli 

valittu ”mainosmielessä” sellaisia, mitkä saataisiin suhteellisen helposti toteutettua ja 

olisivat katsojalle näyttävän näköisiä ja aitoa kamaa historiallisista lähteistä, eikä siis 

mitään elokuvamiekkailua. 

 

Näytöksen suunnittelua 7.4.14. Mitä tekniikoita mukaan? Missä järjestyksessä esitetään? Kuka mukana missäkin? 

Kumpi lähtee vasemmalta, kumpi oikealta? 

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/nh140507-1.jpg
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Kun ensin oli päästy yhteysymmärrykseen, mitä tekniikoita oli mukana ja haettu niille 

looginen järjestys, alettiin testailla niitä käytännössä. Tekniikoiden sujuvuuden lisäksi 

piti huomiota laittaa siihen, että näyttävin osa tekniikkaa näkyisi hyvin yleisön 

suuntaan ja siihen missä vaihtoaseet olisi kätevintä olla sijoitettuna, mukanahan oli 

tikari, keihäs, sirppi, messer, buckler ja yhdenkäden miekka, sekä pitkämiekka, joten 

rojua oli aika hyvin jaloissa pyörimässä. Ongelmia tuotti myös jossain kohtaa muistaa, 

mikä tekniikka oli missäkin vaiheessa vuorossa, sillä mukana oli 18 tekniikkaa. 

Esitystä piti keskittyä katselemaan myös asiaan täysin vihkiytymättömän silmin ja 

tiputtaa pois ”liian samankaltaisia” tekniikoita. Tämä tapahtui pääosin ennen 

näytöstreenejä Jaakon kanssa asiaa pyöritellessä. Jotain taisi kyllä tipahtaa pois vielä 

treeneissäkin. 

Ideana oli kasata näytökseen mukaan kaikki aseet, mitä meillä on seurassa käytössä, 

myös satunnaiset treenattavat. Ajateltiin näytöstä lähinnä mainoksena ja 

käyntikorttina. Edustettuna olivat lopulta Peter Falknerin ja Fiore dei Liberin tikari, 

Andre Liegniczerin buckler ja yhden käden miekka, Fiore dei Liberin keihäs, Paulus 

Hector Mairin sirppi, Antonius Rastin, Johannes Lecküchnerin ja Glasgow 

Fechtbuchin messer, Fiore dei Liberin ja Johannes Liechtenauerin pitkämiekka. 

Kokonaisuus painottui seuran pääaseeseen pitkämiekkaan, jota oli puolet koko 

paketista. 

Taustamusiikiksi valittiin seuran sveitsiläisen ”hovisäveltäjä” Adrian von 

Zieglerin keskiaikahenkistä instrumentaalimusiikkia kolmen biisin setti. Säveltäjä on 

henkilökohtaisesti antanut seuralle luvan käyttää musiikkiaan vapaasti näissä 

yhteyksissä. Ensimmäisen kappaleen tuli soida ennen esitystä, herättämään yleisöä, 

että jotain on tapahtumassa ja kahden seuraavan soida varsinaisen esityksen aikana. 

 

Yhdenkäden miekan ja bucklerin näytösosuuden visiointia. 

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/nh140507-3.jpg
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Näytös oli tarkoitus tehdä kahden metallibändin Fear Of Dominationin ja 

Verjnuarmun keikkojen väliajalla, joten päätettiin, että vedetään se räväkällä otteella, 

jottei ainakaan näyttäydyttäisi turhan neitimäisinä. Osumat päähän tehtiin näyttäviksi, 

niin että pään tuli heilahtaa osumasta, osuma vatsaan piti vetää osuman saanut 

kumartumaan jne. Treenatessa päät heilahtelivat välillä sitten jopa ennakkoon, mutta 

treenaamalla päästiin ajoitusvirheistä eroon. 

Näytöksen hyökkäystä myös jatkettiin ”loppuun saakka”, eli voittaja löi ensimmäisen 

osuman jälkeen toisen ja välillä kolmannenkin lyönnin ja maahan kaadettu vastustaja 

lopetettiin taiteen sääntöjen mukaan. 

Mukaan sijoitettiin yksi selkeä virhekin. Kumarruin punta falsa –tekniikan kaadossa 

liian alas ja maahan kaadettu Jaakko veti minut lattiaan, pääsi nousemaan polvilleen ja 

lyömään minua miekallaan. Ensin sain selälläni torjuttua iskun tai pari half sword-

otteella, mutta lopulta miekan isku tuli perille saakka. Siinä oli ihan actionia ja 

rokkenrollia. Samanlaista meininkiä saatiin moneen muuhunkin tekniikkaan mukaan. 

 

"Jos minä kaatuisin osumasta tälleen..." 

Erilaisten aseiden kohtaamista pukattiin myös vähän mukaan. Kolmesta 

tikaritekniikasta yksi oli aseettoman voitto tikarilla hyökkääjästä ja toisessa tikari 

päihitti pitkämiekan. Nämä sijoitettiin näytöksen alkuun. Näytöksen viimeiseksi 

laitettiin messerin voitto pitkämiekasta. Half sword-otteesti pistoon ja siitä kahvalla 

lyöntejä terästä kiinni pitäen piston alta vetäytyneeseen vastustajaan. Tämä tuotti 

ongelmia vaarallisuutensa vuoksi ja vaati oikeasti harjoittelua, ennen kuin saatiin se 

sujumaan kunnolla. Alkuunsa kohteena oleva Jaakko sai tarpeettomia kolhuja ja mm. 

maskin verkon kuvan otsaansa, vaikka kuinka yritettiin olla varovaisia. Tavoite oli 

silti säilyttää vauhti, joka muussakin esityksessä oli päällä, mikä oli hankalaa. Aluksi 

hirvitti koko sotku, mutta lopulta saatiin tämäkin toimimaan yhteispelinä niin hyvin, 

että vedettiin lopulta sama show ex-tempore ilman freeplay-varusteitakin t-paidat 

http://verjnuarmu.com/
http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/nh140507-4.jpg
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päällä myöhemmässä vaiheessa Kulttuuriareena 44 projektia venäläisvieraille ihan 

turvallisesti. 

 

Lattia kutsuu jälleen. 

Ensimmäisissä treeneissä saatiin näytöspaketti kutakuinkin kasaan. Loppupuolella 

Jaakko ja Elisa treenasivat Kulttuuriareena 44:n näytössuunnitelman pohjalta hieman 

lyhyempää näytöstä, joka heidän oli tarkoitus esittää Martti Ahtisaaren koulussa 

30.4.14. Minulle ja Sepolle jäi siinä välissä aikaa kevyeen ja kontrolloituun 

vapaamiekkailuun ilman suojavarusteita, pitkämiekka vs. pitkämiekka ja messer vs. 

pitkämiekka, mikä oli piristävää vaihtelua perustreenailuun. 

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/nh140507-5.jpg
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Freeplay-kamat päälle ja harjoittelemaan näytöstä kellon kanssa 11.4.14. 

Toisissa treeneissä hierottiin ohjelma läpi uudelleen ja uudelleen 

vapaamiekkaulukamat päällä. Tehtiin hienosäätöä, mietittiin kunkin osallistujan 

varusteiden sijaintia ja sitä, miten muistettaisiin aina seuraava toimintavaihe. 

Kolmansissa treeneissä sitten otettiin jo sekuntikellolla aikoja, miten kauan esitys 

kestään. Sitä mukaa, kun esitystä pyöritettiin uudelleen ja uudelleen tippui käytetty 

aika ja saatiin toimintaan hyvä ote. Olihan se jo aikakin olla esitys kuosissa, sillä se 

grande finale metalliyleisön edessä olisi seuraavana päivänä… 

 

Promokuvaa ottamassa 11.4.14 

Tein Kulttuuriareena 44:n miekkailukursseista lehdistötiedotteen, joka oli tarkoitus 

lähettää kolmelle paikalliselle lehdelle ja parille radioasemalle. Mukaan oli tarkoitus 

laittaa varalta myös muutama valokuva, jos vaikka sattuisi niin hyvin, että joku olisi 

kiinnostunut julkaisemaan kuvaakin. 

Näytösharjoitusten jälkeen 11.4.14 jäätiin saliin vielä säätämään parin kuvaa tiedotetta 

varten. Elisa kuvaisi, minä ja Seppo poseerattiin oli Jaakko säätämässä, miten 

kuvissa piti olla, ja kun Seppo ja Jaakko poseerasivat, olin minä säätämässä 

kuvattavia. 

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/nh140511-1.jpg
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Mainoskuva ja sen säätämistä (kuvat: Elisa Hyvärinen) 

 

 
 

Aikamoista säätämistä se olikin… Yritys oli saada joku sellainen kuva, jossa olisi 

vähän toiminnan tuntua. Käytännössä kuvattavien piti olla paikalleen jähmettyneinä, 

jotta aseet olisi saatu näkyviin… Miekat meinasivat silti kadota kuvissa vaaleaan 

taustaan. Lopulta sitten saatiin pari kelvollista kuvaa kasaan. Ihan hukkaan ei 

kuvaussessio mennyt, sillä yksi kuva pääsi julkaisuun asti Viikkosavon sivuilla. 

  

 

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/kuva1-elisah.jpg
http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/14-05-11-promok.jpg
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Mainoskuva ja sen säätämistä (kuvat: Elisa Hyvärinen) 

 

 

 

 

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/kuva2-elisah.jpg
http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/14-05-11-promok2.jpg
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Kulttuuriareena 44:n miekkailukurssit ylittivät pienesti uutiskynnyksen Radio 

Kuopiossa, ViikkoSavossa ja Savon Sanomissa. 

 

 

 

  

http://savonmiekka.files.wordpress.com/2014/05/ss-vs.jpg
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Metallikeikalla miekkailua esittelemässä 12.4.2014 

 

 

Jaakon puolustus on romahtamassa Kulttuuriareena 44:n miekkailunäytöksessä (kuva: Mirja). 

Lauantaina 12.4.2014 Savon Historiallisen Miekkailun Seuralla oli miekkailunäytös ja 

esittelypiste  Nuorisotoimen ja Nuorisovaltuuston järjestämässä Rock The Clubit – 

tapahtumassa Kulttuuriareena 44:ssä. Varsinaisesti kyseessä on keikkailta, jossa 

esiintyvät Verjnuarmu ja Fear Of Domination. Näytös oli sijoitettu keikkojen 

väliajalle. 

Paikalla oltiin hyvissä ajoin ennen tapahtuman ovien avaamista. Roinaa oli taas 

mukana hirveä määrä. Esittelypöydän rakentelu Kultuuriareena 44:n aulaan  sujuin jo 

vähän vanhalla rutiinilla, kun kokonaisuus kasattiin samalla tyylillä kun Pääkirjaston 

miekkailuesittelyssä tammikuussa. Miekkailunäytös-porukan lisäksi apuna talkoissa 

olivat myös Mirja, Paula, Ville ja Janne. 

Kun pöytä oli saatu kasaan, päästiin keskittymään näytösasioihin. Tarkistettiin 

näytösalue, suunniteltiin missä miekkailijat kohtaisivat jotta olisi tilaa kaatoihin, 

rajattiin lippusiimalla turva-alue yleisön ja näytöstilan väliin. Äänimiehen pöytä oli 

vähän meidän tiellä, mutta eihän sitä voinut lähteä siirtämäänkään, joten meillä 

käytettävissä vähän pienempi tila kun ennakkoon arveltiin. Aluksi pohdittiin, että 

jätetään ehkä keihäs kokonaan pois näytöksestä tilan puutteen vuoksi. Vähän 

harmiteltiin sitä, että näyttävä ase ja vaihtelu miekkoihin jäisi näytöksestä pois… 

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/p4120828-muokattu.jpg
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Esittelypöytä (kuva Elisa Hyvärinen) 

Kun näytösalue oli rajattu, käytiin näytös vielä testimielessä läpi. Freeplay-kamat 

päälle ja menoksi. Nyt paljastui illan ainoa moka. Pari autolastillista oli roinaa 

mukana, mutta yksi asia puuttui, minun miekkailusukat. Polvihousu-tyylin 

miekkailuhousut ovat aika hilpeän näköiset ilman pitkiä sukkia, sellaista Angus 

Young – tyyliä. Vaihtoehtona oli tietysti laittaa seuran verryttelyhousut näytökseen, 

mutta polvisuojat ei istu niiden kanssa kunnolla, hiertävät ja valuvat pois paikoiltaan. 

Näytöksessä ei oikein ole hyvä jos joutuu vähän väliä nostelemaan polvisuojia 

paikoilleen. Asia ratkesi siten, että Paula ja Mirja kävivät hakemassa minulle sukat. 

Kiitos ja anteeksi. Tämän tapauksen jälkeen olen pitänyt tapana säilyttää ylimääräisiä 

sukkia varustekassissa. 

Kenraaliharjoituksessa käytiin vielä näytös läpi. Pientä säätöä tuli aseiden sijoitteluun, 

muuten oli jo kaikki ok. Keihäsosuuskin saatiin toimimaan pienemmässä tilassa 

turvallisesti. 

Näytöksen teema oli ”mainos ja käyntikortti”. Kesto oli noin 7 minuuttia, 18 

tekniikkaa ja mukana kaikki aseet, mitä meillä on seurassa satunnaisestikin käytössä. 

Usein yleisöllä kestää hetken aikaa huomata, että "täällähän on jotain ohjelmaa 

käynnissä" ja kun näytöksen kesto oli vain minuutteja, halusin saada yleisön huomion 

jo hieman ennen näytöstä. Tämän vuoksi laitoimme äänimiehen soittamaan 

aloituskappaleena yleisön herättämiseksi Adrian von Zieglerin For the King – 

kappaleen. Samaan aikaan järjestelimme vielä aseitamme näytökseen ja yleisö ehti 

havaita, että jotain alkaa tapahtua. 

For the Kingin päätyttyä lähti soimaan niin ikään Adrian von Zieglerin Legend -biisi, 

joka toimi näytöksen varsinaisena taustamusiikkina. Jaakko oli miksannut kappaleen 

tuplapituiseksi niin, että sille saatiin varmuudella pituutta enemmän kun näytökselle. 

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/p4120727.jpg
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Näytöksessä olivat mukana minun lisäksi Elisa, Seppo ja Jaakko. Mirja oli värvätty 

kuvaajaksi, Paula toimi turvamiehenä ja Villellä oli näytöksen ajan valvontavastuu 

esittelypöydästä. 

 

Elisa on vienyt Jaakon lattiaan. Vielä tikarin isku lopetukseksi (kuva Mirja). 

 

Näytös 

Legendin alkaessa soida alkoi näytös Sepon tekemällä alkutervehdyksellä. 

Ensimmäisenä oli vuorossa tikari. Peter Falknerin tikari vs. tikari – tekniikalla, sitten 

torjuttiin tikarilla pitkämiekkaa ja aseettomana tikaria Fiore dei Liberin opeilla. 

Seuraavana olivat yhden tekniikan väläytykset Andre Liegniczerin buckleria ja 

yhden käden miekkaa sekä Fioren keihästä. Huomioarvoa keräävää sirppiä oli mukana 

kaksi väläystä Paulus Hector Mairin opeilla. Aikaisemmissa esittelyissä olen pannut 

merkille, että pitkämiekan ohella sirppi herättää eniten yleisön kiinnostusta. Se 

jotenkin hämmentää ja kauhistuttaa. Monet kyselivät nytkin onko sitä oikeasti käytetty 

aseena. Oivallinen näytösase huomioarvonsa vuoksi. 

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/p4120741-muokattu.jpg
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Jaakko keihästää Elisan (kuva: Mirja) 

Messer-osuus kävi läpi kolme tekniikkaa nopeana kolmen hyökkäyksen sarjana 

Antonius Rastin, Johannes Lecküchnerin ja Glasgow Fechtbuchin opein. 

Pitkämiekka oli pääroolissa ja sillä oli seitsemän tekniikan sarja Fioren ja 

Liechtenauerin opeilla. Fioren punta falsassa oli näytöksessä tahallinen ja näkyvä 

virhe. Kaadoin Jaakon näyttävästi käsi miekan terällä, mutta kumarruin kaadon 

loppuvaiheessa ja Jaakko pääsi kiskaisemaan minut lattiaan. Kaaduin Jaakon yli ja 

Jaakko pääsi nousemaan polvilleen ja lyömään minua miekallaan. Ensin sain selälläni 

torjuttua pari iskua half sword-otteella, mutta lopulta miekan isku tuli perille saakka. 

 

Seppo, Jaakko ja sirpit (kuva: Mirja). 

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/p4120752-muokattu.jpg
http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/p4120754-muokattu.jpg
http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/p4120757-muokattu.jpg
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Kaatoja oli mukana muutenkin aika paljon räväkkyyden lisäämiseksi, kun haluttiin 

metalliyleisölle päästä näyttämään, ettei kyseessä ole mikään miekkatanssi-laji. 

Lyönnit näyttivät myös menevän lujaa perille saakka ja osumia mm. tehostettiin pään 

heilautuksissa. Kaikki tekniikat vietiin ”loppuun saakka” eli voittaja löi ensimmäisen 

osuman jälkeen toisen ja välillä kolmannenkin lyönnin ja maahan kaadettu vastustaja 

lopetettiin aina kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. 

 

Seppo "viimeistelee" työn (kuva: Mirja). 

Viimeisenä tekniikkana torjuttiin half sword-otteella messerillä pitkämiekkaa, 

torjunnasta pisto kasvoihin, mutta niin, että pisto jäi vajaaksi pitkämiekkamiehen 

lähtiessä vetäytymään. Messerin ote vaihtui kahteen käteen terästä ja lyönneiksi 

miekan kahvalla. Tätä vähän vaarallista vaihetta treenattiin kyllä paljon Jaakon 

kanssa, että saatiin se sujumaan. Ja hyvin se sujuikin. Päätökseen laitettiin vähän 

mustaa huumoria mukaan. Kun Jaakko oli hakattu messerin kahvalla lattiaan, 

vinkkasin Sepon avuksi. Tartuimme Jaakon jalkoihin, moikattiin yleisölle ja vedettiin 

”kuollut” pois. Samalla Elisa teki lopputervehdyksen yleisölle. 

Tuntumaksi jäi, että näytön onnistui tosi hyvin. Itse näytöksessä meni kaikki putkeen 

niin kuin pitikin. Yleisöä huomio saatiin lähes täysin, vaikkei meillä varsinainen oma 

kohdeyleisö ollutkaan. Hyvät aplodit saatiin ja moni kävi juttelemassa ja kyselemässä 

miekkailusta ja aseista näytöksen jälkeen. Räväkkyys tuntui myös tehneen 

vaikutuksen moniin. 

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/p4120823.jpg
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Porta ferro vs. posta di donna (kuva: Mirja). 

 

 

Maahan heitetty Jaakko on juuri päässyt kiskomaan Mikankin lattiaan (kuva: Mirja). 

 

Savolaismetalli teki vaikutuksen 

Bändeistä ensimmäisenä soittanutta Fear Of Dominationia en valitettavasti ehtinyt 

nähdä kuin vilaukselta, kun omat hommat painoivat päälle. Verjnuarmua sentään 

ehdin katsoa, kun näytöksen jälkeen ei enää suuria vastuita ollut hoidettava. Bändi on 

kyllä entuudestaankin minulle tuttu, mutta ensimmäistä kertaa näin tämän savon 

murteella metallia esittävän bändin livenä. Sen verran hyvä oli, että mukaan lähti koko 

myynnissä ollut tuotanto. 

  

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/p4120811-muokattu.jpg
http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/p4120815-muokattu.jpg
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Kulttuuriareena 44:n miekkailukurssit tiedotusvälineissä 

ViikkoSavo julkaisi 23. huhtikuuta kuvan kera pienen artikkelin Kulttuuriareena 

44:ssä  29.4.-3.5. järjestettävistä miekkailukursseista.  Radio Kuopiossa oli samasta 

aiheesta Mika Vesterisen lyhyt haastattelu samana päivänä.  

Savon Sanomat julkaisi pienen uutisen 28.4.14. Faktat meni onnistui Savarilla 

menemään vähän sinnepäin samanlaisen tiedotteen pohjalta, mistä ViikkoSavo 

onnistui tiivistämään varsin hyvin ja faktat kohdilleen. Vaan eipä noista pikkuvirheistä 

niin väliä. Olennaista, että hyvä asia sai vähän huomiota maakunnallisessa 

lehdessäkin. 

 

 

23.4.14 ViikkoSavon artikkeli yllä. Kuva on Elisan ottama ja siinä poseeraamassa ovat Seppo ja 

Jaakko.  

http://www.viikkosavo.fi/
http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/04/vs140423.jpg
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28.4.14 Savon Sanomien artikkeli. 

  

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/04/ss140428.jpg
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Avoimet harjoitukset Kulttuuriareena 44:ssä 26.4.2014 

 

26.4.14 meillä oli ohjelmassa tunnin mittaiset yleisölle avoimet harjoitukset 

Kulttuuriareena 44:ssä. Tunti on treeniajaksi oikeasti liian lyhyt, mutta idea olikin 

tällä kertaa katsojalähtöinen. Tunnin verran ehkä joku jaksaisi treenejä katsellakin. 

Avoimet harjoitukset olivat myös ohjelmanumerona petroskoilaiselle 

nuorisoryhmälle, joka vierailemassa Kuopiossa osana EU:n Youth in Action-

ohjelmaa. 

Olin pakannut lainassa olleeseen pakettiautoon kaiken tarpeellisen roinan jo hyvissä 

ajoin, jotta iltaan voisi keskittyä rauhassa ja rennosti. Järjestelyihin osallistuvat seuran 

jäsenet olin pyytänyt paikalle Kulttuuriareenalle noin tuntia ennen varsinaisia 

harjoituksia. Hyvin ehdittäisiin laitella kaikki valmiiksi rauhassa ja ilman kiirettä. 

Siinä sitten ajelin väljään aikatauluun tyytyväisenä kohti keskustaa, kun puhelin soi. 

Kuuma linja Kulttuuriareena 44:stä! 

"- Missä viivyt?",kyselee Jaakko. 

”- Matkalla ollaan. Ei tässä montaa minuuttia enää mene. Eihän tässä nyt niin kiire 

ole… tunti aikaa”. Mitä se nyt hoppuilee, mietin. 

”- No täällä on jo kaikki”, toteaa Jaakko. Eli talkoolaisetko paikalla jo? No hyvä, ketäs 

niitä nyt olikaan, muistelin, Mirja, Seppo, Elisa… 

”- Ketäs siellä on jo paikalla?”, tarkistelin. 

”- No KAIKKI. Kaikki, jotka on treeneihin tulossa. Kaikki valmiina odottamassa. 

Pitäis aloittaa hetken päästä! Miekatkin on sulla!” 

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/elisa-p4260073-b.jpg
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Hiljaksiin selveni tilanne. Omasta mielestäni olin pyytänyt paikalle tunnin etukäteen 

sen porukan, joka osallistuisi alkujärjestelyihin, mutta olinkin epähuomiossa 

ilmoittanut treenien alkamisajan tuntia aikaisemmaksi koko porukalle. 

 

Suunnitelma B-käyttöön. Jaakko aloitti alkulämmittelyn vedon ja siinä aikana ehdin 

paikalle miekkakassien ja muun roinan kanssa. Miekkojen saapumisen jälkeen Jaakko 

pääsi jo vetämään lyöntiharjoituksia sillä aikaa, kun minä järjestelin parin avustajan 

kanssa muuta roinaa esille. Kaikenlaisia aseita ja rautahanskoja kun piti laittaa esille 

vieraiden ihmeteltäväksi jne. 

Sen perään ehdin jo katella ympärillenikin. Sali näytti nyt merkittävästi pienemmältä, 

kun aikaisemmin siellä käydessäni. Katsomo oli osittain auki yleisön vuoksi, mikä vei 

tilaa. Esirippu oli kiinni ja osa salia jäi sen taakse. Loppu-illan musisointia varten oli 

äänentoistopöytää ja tarviketta salin sivussa ja treenaajien varustekasseja vähän siellä 

sun täällä. Treenit hetkeksi poikki ja kaikki varustekassit sinne äänentoistolaitteiden 

viereen, missä ei kuitenkaan voinut treenata. Sillä tavalla saatiin lisää tilaa, vaikkei 

sitä vieläkään ollut liikoja siihen nähden, mitä olin treeneihin suunnitellut. 

Nyt ehdin jo itse harjoituksia vetämään. Ajatus oli ollut vetää vähän liikkuvampaa 

hyökkäysharjoittelua tällä kertaa, ikään kuin yleisöystävällisesti. Sitäpä sitten, tilan 

puutteen vuoksi jouduttiin vähän liikkuvuutta tosin karsimaan. Pääsin jo vetämään 

vähän henkeä. Hyvinhän tästä selvittiin. Treenit alkoi ilmoitetussa ajassa, vaikka en 

itse ehtinyt alkuun mukaan ja minun mokan takia saatiin tunnin sijaan kahden tunnin 

treenit. Mikäpäs tässä… Sisältöä oli kyllä takataskussa enemmän kun tarpeeksi. 

Reilun puolentunnin treenailun jälkeen alkoi saliin ilmestyä venäläisiä nuoria 

suomalaisine isäntineen. Osa huomiosta meni nyt siihen, että yleisö pysyy katsomon 

puolella ja treenaajat turvallisen kaukana heistä. Sitten tuli venäläisryhmän vetäjä 

juttelemaan, että he kuvaisivat treenejä videolle ja heidän ryhmästään tulisi yksi 

osallistumaan treeneihin ja ehkä joku muukin, jos se sopii. No sopihan se. Ei tuottaisi 

suuria ongelmia. Suunnitelma C käyttöön: Jaakon kanssa sovittelin tilannetta niin, että 

kun arviolta 1-3 venäläistä tulee mukaan, minä keskityn enemmän heihin ja Jaakko 

apuvetäjänä omaan porukkaan. 
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19.00 oli se kellonaika, jolloin ne oikeasti avoimet harjoitukset oli tarkoitus aloittaa. 

Katsomo täyttyi venäläisnuorista ja heidän kuopiolaisesta isäntäväestä, sekä 

muutamasta muusta lajista kiinnostuneesta. 

Tein lyhyen esittelyn ja kysyin sitten, haluaisiko joku osallistua harjoituksiin. Yleensä 

olen suomalaisten kanssa tottunut, ettei juuri kukaan noin yllättäen lähde mukaan, 

joten hämmästys oli suuri, kun käsiä alkoi yleisöstä nousta… kolme, viisi, kuusi, 

kaksitoista… yhtäkkiä meillä oli mukana ehkä jopa 15 ylimääräistä treenaajaa, osa 

venäläisiä ja osa heidän suomalaisia isäntiään. Seuran omia ja jäseniltä lainassa olevia 

miekkoja ja maskeja oli tusinan verran, mutta kun muutamat seuran jäsenet luopuivat 

miekoistaan ja maskeistaan, saatiin juuri ja juuri varusteet riittämään. Alkuperäinen 

treenisuunnitelma meni tietysti saman tien roskiin ja uutta piti kehitellä minuuteissa... 

 

Suunnitelma D käyttöön. Harjoitusten vetokieleksi täytyy lennosta muuttaa englanti ja 

keksiä pikaisesti kokonaan uusi harjoitussisältö. Nyt oli pelastavana apuna vuoden 

mittaan vetämäni miekkailutunnit lukioissa. Niiden sisältö on ollut lähinnä 

aloittelijoille sopivia innostavia harjoitteita, jossa pääsee kokemaan miekkailun tuntua, 

”ahaa-elämyksiä” ja onnistumisen iloa. 

 

Yllättävä tilanne tuntui elävän aika vahvasti kokoajan. Tila oli ahdas näin isolle 

joukolle ja seassa pörräsi vielä venäläistyttö videokameran kanssa. Paula ryhtyi 
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turvallisuuspoliisiksi ja minultakin meni aika paljon huomiota turvallisuuden 

vahtimiseen. Kaiken tämän keskellä neuvoteltiin joka välissä Jaakon kanssa, mitä 

tehdään seuraavaksi. Kummallakin löi välillä tyhjää, mitä niillä lukiovierailuilla 

oikein olikaan treenattu. Englannin sanatkin olivat välillä hukassa. Seuran 

kokeneemmat jäsenet, ja tässä kohtaa heihin laskettiin jo pari kuukautta 

treenanneetkin, ottivat hyvin vastuuta vieraiden miekkailun onnistumisesta. Kiitos 

kaikille. Kyllähän tämä meni yllättävyydessään kevyessä sivuluisuissa, missä sai 

luistella ja luovia hetki hetkeltä eteenpäin. 

 

Varsinaiset treenisession jälkeen esiteltiin vielä hetken mielijohteesta seuran muiden 

aseiden, tikarin, keihään ja messerin käsittelyä. Elisa ja Jaakko hoitivat tikarin ja 

keihään, minä Jaakon kanssa sirpin ja messerin. Nyt oli suurena apuna huhtikuun 

näytökseen treenailut. Sieltä poimittiin esiteltävät asiat ja kun niitä oli treenattu 

kunnolla, voitiin t-paita päälläkin tehdä tekniikoita aika räväkällä tempolla, mikä sai 

yleisössä aikaan äänekästä hämmästymistä. 

 

Lopputulos oli venäläisten vieraiden osalta ilmeisen onnistunut, kun monet tulivat 

kiittelemään jälkikäteen. Illan päätteeksi minua vielä haastateltiin videokameran 
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edessä. Jos nyt oikein ymmärsin, niin venäläisnuoren vierailusta kuvattava video, 

johon mukaan tulee pätkää treeneistä ja haastattelusta tulee joskus ulos Petroskoin 

paikallis-tv:ssä. 

 

Kokonaisuus pysyi käsissä sivuluisusta huolimatta. Illalla kaiken kaman roudailun 

jälkeen puhaltelin kyllä pääpyörällä paksuja tästä kaikesta. Hauskaa oli, mutten ehkä 

ihan heti välittäisi samanlaista pyöritystä ottaa uusiksi. 

 

 

Miekkailukurssit Kulttuuriareena 44:ssä 29.4.-3.5.2014 

 

(Artikkelin kuvat Elisa Hyvärinen, ellei toisin mainita) 

29.4.–3.5.2014 SaHMS järjesti kolmen iltakurssin setin miekkailua Kulttuuriareena 

44:ssä. Yksittäinen kolmen ja puolen tunnun iltahan nyt ei oikeasti vielä 

peruskurssista mene, mutta jos tuon koko kolmen päivän setin kävi läpi, kuten osa 

teki, niin väkisin siinä jo jotain pääsi oppimaan. 
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Edellisen viikon Avoimien harjoitusten kokemusten perusteella oli aikataulut ja kellonajat 

tarkistettu. Liikkeellä oltiin niin hyvin etuajassa, että alkujärjestelyiden jälkeen jäi ennen kurssin 

alkua, joka kerta aikaa myös kevyeen sparrailuun ja kahvitteluun. 

 

Käytettävissä oleva tila oli salissa muuttunut huomattavasti suuremmaksi kuin Avoimissa 

harjoituksissa oli ollut. Esirippu ja sen takana olleet roinat olivat poissa tieltä. Katsomo tiiviinä 

nippuna, eikä salin reunoillakaan ei paljon turhaa tavaraa ollut. Olisihan siinä mahtunut keihäilläkin 

heilumaan, mutta kun keihäs oli Avoimien harjoitusten jälkeen päätetty jättää pois, niin annettiin 

sen olla. Ohjelmaa kun oli joka tapauksessa enemmän kuin tarpeeksi. 

 

http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/p4290336-muokattu.jpg
http://miekkamielessa.files.wordpress.com/2014/05/p5020147.jpg


25 

 

Pääteema oli saksalainen pitkämiekka. Kurssi-iltojen rakenne oli koottu niin, että kaksi 

peruskurssipäivää olivat alun osalta samanlaisia, peruslyöntiä, miekan käsittelyä, liikkumista yms. 

käytiin läpi molemmissa, mutta sitten sisältöä oli muokkailtu niin, että päivät saatiin harjoitusten 

osalta erilaisiksi. Ensimmäisenä päivänä painotettiin mm. enemmän lyönteihin ja toisena enemmän 

pistoihin ja harjoitteet vaihtelivat. Lähinnä siksi näin, että mahdollisimman moni innostuisi 

ilmoittautumaan mukaan molempiin päiviin. Jotain uutta ja vähintään uusia näkökulmia oli mukaan 

laitettu myös vähän pitempään harrastaneille, sillä useimmilla mukana olleilla oli jo jotain tuntumaa 

miekkailuun entuudestaan. 

 

Kolmantena ns. ”jatkokurssi”-iltana, mukaan pääsi vain jos oli ollut mukana ainakin 

toisessa edeltävistä illoista, kun tavoitteena oli vaikeustasossa vähän eteenpäin. 

Liikkumisen ja lyönnin perusteita tosin kerrattiin myös kolmantena päivänä, mutta 

mukana oli myös edellisiä päiviä selkeästi vaikeampia harjoituksia. 

   

Seppo (vas.) vetovastuussa. 
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Sirppi-treeniä. 

Aikaisemmin huhtikuussa Kulttuuriareena 44:n näytösprojektiin osallistuneet seuran 

nuorisojäsenet olivat apuna myös kurssien ohjelman toteutuksessa. Pitkämiekan 

sekaan oli välipaloina tikaria ja sirppiä. Seppo vastasi Fioren tikarista, Jaakko ja Elisa 

Peter Falknerin tikarista, Jaakko ja Seppo sirpistä ja lisäksi Seppo veti yhden vähän 

erikoisemman Codex Wallerstainin pitkämiekkatekniikan harjoituksen. Hyvää 

vaihtelua saatiin treenipäiviin näillä ja itseni kohdalta oli mukavaa, että vetoapua 

löytyi em. kolmikolta ja kun Paula vielä veti alkulämmittelyt, niin minun ei tarvinnut 

hajottaa ajatuksiani pitkämiekkakuvioista. 

 

Jaakko ja Elisa vetämässä tikaria-oppia 

Kahtena jälkimmäisenä päivänä paikalla oli kolme opiskelijaa Jenna Kallio, Toni 

Penttinen ja Emmi Hattunen Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta 

kuvaamassa miekkailua ja haastattelemassa Jaakkoa dokumenttiprojekti-kurssin 
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työhönsä. Kuvaukset jatkuivat vielä viikkoa myöhemmin harjoituksissa. Lopputulos 

tullee toivottavasti esille myös seuran sivuille. 

  

Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kuvausryhmä  ja Jaakon haastattelua. 

Seuran väki näki Kulttuuriareena 44:n projektin tärkeänä ja oma porukka olikin hyvin 

mukana. Kokeneemmat olivat aktiivisesti opettamassa uusia harrastajia, 

vastuunkantajia ja talkootyön tekijöitä löytyi avuksi. Onnistunut projekti kaiken 

kaikkiaan. Saatiin taas tuotua olemassaoloamme esille ja meillä on nyt jatkossakin 

ovet auki Kulttuuriareena 44:n tiloihin. Merkittävä seikka on sekin, että tämän 

projektin ansiosta on seuraan tulossa mukaan kolmesta viiteen uutta harrastajaa. 
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