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Kyynärpääsidonta messerin kanssa (kuva: EH). 

 

Toteutus 1.10.2013 - 31.5.2014 
   

   

Miekka mielessä-internet-sivut 
 

Miekka mielessä-sivut julkaistiin 27.10.2013 ja päivityksiä lisäsin pitkin 

projektin etenemistä. Pääsivuja on yli 11, pääsivujen alasivuja 23 ja 29 

artikkelisivua. 

https://miekkamielessa.wordpress.com/ 

 

Lisäksi Miekka mielessä –projekti näkyi myös lukuisissa artikkeleissa 

ylläpitämässäni seuran tiedotusblogissa Savon Miekka –sivuilla. 

https://savonmiekka.wordpress.com/ 

 

Olen linkittänyt projektin asioita myös kaikille kolmelle suomalaiselle 

historiallisen miekkailun foorumille ja lajia koskettaviin Facebook-

ryhmiin. Seura on näitä reittejä myöten saanut paljon huomiota lajin 

harrastajien parissa ympäri Suomea. Sivujuonteena tästä internet-

informaatiokampanjasta minut pyydettiin opettamaan miekkailua myös 

Kouvolaan Kymi Combat ry:n miekkaleirille 9.3.2014. 

 

 

 

Mainonta 
Mainonnassa käytin pari sataa A3 ja A4 –kokoista julistetta, joissa 

mainostettiin seuraa ja erityisesti esittelytapahtumaa Kuopion 

pääkirjastolla tammikuussa 2014 sekä Miekka Mielessä –projektin 

päätapahtumia Kulttuuriareena 44:ssä huhti-toukokuussa 2014. 

Mainosten levittäminen tapahtui seuran jäsenten talkootyönä. Kohteina 

mm. koulut, yliopisto, nuorisotalot, kauppojen ilmoitustaulut ja kirjastot. 
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Esittelytilaisuuksissa jaettiin myös satoja A6 –kokoisia flyereita, joissa 

mainostettiin seuraa yleisesti sekä järjestettäviä kursseja ja esittelyitä. 

Flyereita jaettiin myös mm. nuorisotaloilla, kouluissa ja kirjastoissa. 

 

Lokakuun alusta lähtien projektin loppuun saakka aktiivinen Miekka 

Mielessä –blogisivusto oli myös osa projektin mainontaa. Siellä 

tarjoiltiin tietoa, mistä erikoiseksi mielletystä lajista on kysymys ja 

tietoisesti tuotiin vahvasti esille mitä kaikkea projektissa oli tehty ja mitä 

oli tulevaisuudessa tulossa, jotta kokonaisuudesta jäisi uskottava ja 

asiallinen yleiskuva. 

 

Kuopion pääkirjaston esittelytapahtumasta ja Kulttuuriareena 44:n 

tapahtumista tein myös lehdistötiedotteet. Pääkirjaston tapahtuma ei 

meidän osalta ylittänyt uutiskynnystä, vaikka itse keskiaikateema-

kuukaudesta tehtiin kyllä uutisointia. Kulttuuriareena 44:n tapahtumat 

ylittivät uutiskynnyksen Savon Sanomissa. ViikkoSavossa ja Radio 

Kuopiossa. 

 

Näytökset, esittelytilaisuudet ja myös mm. Kulttuuriareena 44:n avoimet 

harjoitukset olivat näkemykseni mukaan osittain markkinointitoimintaa, 

sillä niiden tavoite oli lajitiedon levittämisen lisäksi haalia osallistujia 

seuran toimintaan ja kursseille. 

 

 
 

Tukea Kuopio kaupungilta ja kahdelta yritykseltä 
 

Kuopion kaupunki on tukenut projektia erityisavustuksella ja 

suurentanut yleisavustusta vuodelle 2014.  

 

Oulun miekkailutarvike on sponsoroinut projektia pienellä summalla 

rahaa ja antamalla alennusta varustehankinnoista.  

 

Siilin Seppä sponsoroinut antamalla alennusta tarviketilauksesta. 
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Kokemattomamman / Aloittelijan ohjaaminen –ohjeistus 6.11.2013 
 

Koska projektissa oli nimenomaan tarkoitus aktivoida seuran nuoria 

toimintaan ja myös apuohjaajiksi miekkailuharjoituksiin, kokosin 

marraskuun alussa tiiviin yhdeksänkohtaisen ohjeistuksen, kuinka 

apuohjaajan tulee toimia. Ohjeistus julkaistiin 6.11.2013 ja jaettiin 

kokeneemmille nuorille, jotka katsottiin potentiaalisiksi apuohjaajiksi. 

 

Hieman myöhemmin laajensin ohjeistusta joiltain osin ja toinen julkaistu 

versio (Versio 1.3). otettiin käyttöön 19.12.2013 ja on ollut siitä 

eteenpäin seuran käytössä. 

 

 

Miekka mielessä - projektin pitkämiekkakurssit 15.11.13-23.3.14 
 

- Tavoitteena oli vahvistaa saksalaisen pitkämiekan osaamista seuran sisällä ja tuoda kursseilla 

seuran aktiivisuutta esille myös ulkopuolisille. 15.11.2013 oli samalla päänavaus seuran 

järjestämille saksalaisen miekkailuopin kursseille.  

 

15.11.2013  Saksalaisen pitkämiekan perusteet  I –kurssi. 

  

 Osallistujia 10-13. Kaksi aikuista, loput nuorisoa. 

 

23.3.2014  Saksalaisen pitkämiekan perusteet II –kurssi. 

Osallistujina yksi aikuinen ja yhdeksän nuorta, joista osa 

seuran ulkopuolelta. 

 

 

Sykettä kampuksilla –tapahtuma marraskuussa 2013 
- Nuorisojäsenten itse toteuttama projekti yhteistyössä Savonia AMK:n kanssa. 

 

 

18.11.2013  Sykettä Kampuksilla 

Seuralla oma osasto Sykettä Kampunsilla –tapahtumassa ja 

miekkailun esittelyä Savonia-ammattikorkeakoulussa 

Sairaalakadun kampuksen liikuntasalissa. 

Suunnittelu nuorisojäsenten kanssa. 

Osaston käytännön toimista vastasi kolme seuran 

nuorisojäsentä. 

 

Esittelypisteeseen tutustui kymmeniä ihmisiä. 
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Opetus käynnissä Kallaveden lukiossa (kuva: EH). 

 

Lukiovierailujen projekti lokakuu 2013 – maaliskuu 2014 
- Yhteistyössä Kuopion lyseon lukion, Kallaveden lukion ja Minna Canthin lukion kanssa. 

 

29.10.2013  Kuopion Lyseon lukio - itsepuolustuskurssi. 

Apuohjaajina kolme seuran nuorisojäsentä.  

 

Osallistujia noin 10 henkeä. 

 

 

31.10.2013  Kuopion Lyseon lukio - itsepuolustuskurssi.  

Apuohjaajina kaksi seuran nuorisojäsentä.  

 

Osallistujia noin 10 henkeä. 

 

 

5.11.2013  Kallaveden lukio - itsepuolustuskurssi.  

Apuohjaajina kaksi seuran nuorisojäsentä.  

 

Osallistujia noin 10 henkeä. 

 

 

13.11.2013  Kallaveden Lukio - Sotahistorian kurssi.  

Kahden seuran nuorisojäsenen omatoimisesti toteuttama 

projekti.  

 

Osallistujia noin 15-20 henkeä. 

 

 

14.1.2014  Minna Canthin lukio - liikuntakurssi. 

Apuohjaajina kaksi seuran nuorisojäsentä.  

 

Osallistujia noin 10-14 henkeä. 
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19.3.2014   Kallaveden lukio - Rentoutus- ja stressinhallintakurssi. 

Apuohjaajina kaksi seuran nuorisojäsentä.  

 

Osallistujia noin 10 henkeä. 

 

 

 
Kuopion Lyseon lukion oppitunneilla (kuva: EH). 

 

 

 

Miekka ja kupurakilpi-projekti n. 1.1. - 4.2.2014 
 

1.1.-30.1.2014   

Pienoisprojekti uudesta miekkailulajista. Tavoitteena oli 

saada seuran jäsenet kiinnostumaan uudesta 

miekkailulajista. 

Projekti sisälsi lähdehankinnan, suppean lähdemateriaalin 

tulkintaa ja itseopiskelua. 

Tulkinta-apuna ja apuvetäjänä oli yksi seuran aikuisjäsen. 

 

2.-4.2.2014  Andres Lignitzerin miekka ja kupurakilpi –

erikoisteeman harjoitukset.   

  

Osallistujia noin 16, joista 12 nuorisojäseniä. 
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Fechten mit dem Langen Messer –kurssilla (kuva: EH). 

 

 

Messer-miekkailun edistämisprojekti 3.10.2013 – 13.2.2014 
  

  Lajin itseopiskelu 3.10.2013- 2.2.2014 

 

Lokakuussa 2013 alkanut projekti uuden miekkailulajin 

tuomiseksi Kuopioon. Projekti sisälsi lähdehankinnan, 

neljä kuukautta lähteiden tulkintaa ja itseopiskelua, 

sähköposti-kirjeenvaihtoa kolmen lajin tuntijan kanssa ja 

yhden opintomatkan saksalaisen Jörg Bellinghausenin 

opetukseen Helsingissä 25.-26.1.2014.  

 

16.1.2013 Lajiesittelyharjoitukset messeristä mainosmielessä 

tulevasta.  

  

Osallistujia noin kymmenen, joista kahdeksan 

nuorisojäseniä. 

 

3.-13.2.2014  Fechten mit dem Langen Messer – messer-miekkailun 

kurssi. 

 Apuvetäjänä nuorisojäsen, kolme muuta nuorisojäsentä 

nousi esille alkuverryttelyjen vetäjänä. Yksi nuorisojäsen 

teki omatoimisesti flyer-mainoksen kurssista suomeksi ja 

englanniksi. 

 

Kurssi sisälsi 6 harjoituskertaa. Osallistujia yhteensä noin 

15, joista kaikki eivät jokaisella kerralla olleet paikalla. 
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Fechten mit dem Langen Messer –kurssilla(kuva: EH). 

 

 

Kymi Combat ry:n miekkaleiri 
- Internet-kampanja poiki opetusvierailun Kouvolaan. 

 

9.3.2014  Kymi combat ry:n miekkaleiri, Kouvola: Saksalaisen 

pitkämiekan perusteet 7h. 

 

 Apuohjaajana seuran nuorisojäsen. 

 Osallistujia 8 henkeä joista kaksi nuoria. 

 

 

Peter Falkner –tikarikurssi 
-Nuorisojäsenten itse toteuttama projekti. 

 

24.-27.3.2014 Peter Falkner-tikarikurssi  

Olin mukana opastuksessa tikarimanuaalin pariin ja 

harjoitusrakenteen suunnittelussa. 

Käytännön tutkimustyön ja kurssin toteuttajina toimi kaksi 

nuorisojäsentä. 

 

Osallistujia noin kymmenen, joista kaksi aikuisia. 
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Promokuvan sommittelua (kuva: EH). 

 

 

Promootiokuvaus  7.-11.4.2014  
 

11.4.2014 Promootiokuvaus -projekti. Toteutettu yhdessä 

nuorisojäsenten kanssa. Kuvien sisällön 

ennakkosuunnittelu ja kuvaussessio 11.4.14. 

 

   Mukana kolme seuran nuorisojäsentä. 

 

 
Näytöksen suunnittelua (kuva: PV). 

 

Näytössuunnittelu n. 1.1.-12.4.2014 
 

7.-12.4.2014  Näytösprojekti – Toteutettu yhdessä nuorisojäsenten 

kanssa. Sisällön suunnittelu, käytännön harjoittelu 

5h/3päivää, sekä näytöksen toteutus Rock The Clubit-

tapahtumassa 12.4.14 

 

 Mukana kolme seuran nuorisojäsentä. 
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Lajiesittelyluento ja näytöstilaisuus Kuopion pääkirjastossa (kuva: EH). 

 

Kiehtova keskiaika-projekti, joulukuu 2013 – 14.1.2014 
- Toteutettu yhteistyössä Kuopion kaupungin kirjaston kanssa. 

 

14.1.2014  Kiehtova keskiaika – Kuopion kaupunginkirjasto 

teemakuukausi: 

Esittelypöydät Kuopion pääkirjaston aulassa.  

Talkoissa mukana kolme seuran aikuisjäsentä ja kolme 

nuorisojäsentä.  

 

Yleisöä satoja kirjastossa vierailleita. 

 

14.1.2014 Kiehtova keskiaika – Kuopion kaupunginkirjasto 

teemakuukausi: 

Lajiesittelyluento ja näytöstilaisuus Kuopion 

pääkirjaston luentosalissa. 

Apuna kaksi seuran nuorisojäsentä. 

 

Yleisöä yli 40 henkeä. 

 
Esittelypiste Kuopion pääkirjaston aulassa (kuva: EH). 
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Rock the Clubit-tapahtuman miekkailunäytöksen pitkämiekkaosuus käynnissä (kuva: MK). 

 

Rock the Clubit –projekti 1.-12.4.2014 
- Kuopion nuorisovaltuuston järjestämä tapahtuma, johon osallistuimme Kuopio nuorisotoimen 

kautta. 

 

12.4.2014  Esittelypiste Rock the Clubit-tapahtumassa 

Kulttuuriareena 44:ssä. 

 Esittelypisteestä vastasi kaksi seuran aikuisjäsentä ja yksi 

nuorisojäsen. 

 

Esittelypisteeseen tutustui kymmeniä ihmisiä. 

 

 

12.4.2014 Miekkailunäytös Rock the Clubit-tapahtumassa. 

 Näytöksessä mukana minun kanssa kolme seuran 

nuorisojäsentä. Kuvauksesta ja yleisön turvallisuudesta 

vastasi kaksi seuran aikuisjäsentä. 

 

 Yleisöä noin 200 henkeä. 

 

 
Sirpit Rock the Clubit-tapahtuman näytöksessä (kuva: MK). 



13 

 

 
Venäläisvieraita avoimissa harjoituksissa 26.4.14 (kuva: EH). 

 

The youth exchange project in Kuopio and Petroskoi 25.4.-3.5.2014 
- Yhteistyössä Kuopion nuorisotoimen kanssa nuorisovaihto-ohjelman osana. 

 

26.4.2014  Avoimet harjoitukset ja lajiesittelyä Kulttuuriareena 

44:ssä.  

 

 Järjestin yhteistyössä nuorisotoimen / Kulttuuriareena 44:n 

kanssa ohjelmanumeron venäläisvieraille osana Kuopio-

Petroskoi-nuorisovaihto-ohjelmaa. 

 

Vieraana venäläinen nuorisoryhmä suomalaisine 

isäntineen, sekä muita lajista kiinnostuneita. 

 

 Seuran omaa väkeä oli mukana kolme aikuista ja 12 

nuorisojäsentä. Vieraista osallistuvia 15 ja yleisössä 

pysytelleitä noin 20. 

 
Ase-esittely & näytös venäläisvieraille avoimissa harjoituksissa 26.4.14 (kuva:EH). 
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Tikarioppeja Kulttuuriareena 44:llä (kuva: MV). 

 

 

 

Kulttuuriareena 44:n miekkailukurssit n. 1.3.-3.5.2014 
- Kolme miekkailukurssia yhteistyönä Kuopion nuorisotoimen kanssa. 

 
 Projektin suunnittelu alkoi ja päivämäärät sovittiin jo 

lokakuun alussa 2013. Käytännön suunnittelu muilta osin 

alkoi maaliskuun alussa 2014. 

 

 

29.4.2014 Pitkämiekka perus/tutustumiskurssi I 

 Saksalainen pitkämiekka, sirppi ja tikari.  

 

Apuohjaajina kolme seuran nuorisojäsentä. 

  

Osallistujia noin 20. 

 

 

2.5.2014 Pitkämiekka perus/tutustumiskurssi II 

 Saksalainen pitkämiekka, sirppi ja tikari. 

 

Apuohjaajina kolme seuran nuorisojäsentä. 

  

Osallistujia noin 20. 

 

 

3.5.2014 Pitkämiekka peruskurssin jatkokurssi  

Saksalainen pitkämiekka. 

  

Apuohjaajina kolme seuran nuorisojäsentä. 

  

Osallistujia noin 20. 
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Kulttuuriareena 44:n miekkailukurssilla (kuva: EH). 

 

 

Martti Ahtisaaren koulun vierailut n.15.4.-6.5.2014 
- Nuorisojäsenten itse toteuttama projekti yhteistyössä ko. koulun kanssa. 

 

30.4.2014 Miekkailunäytös Martti Ahtisaaren koulussa  

Ennakkosuunnittelu yhdessä nuorisojäsenten kanssa. 

Toteutuksesta vastasi kaksi nuorisojäsentä.  

 

Yleisöä yli 200. 

 

6.5.2014  Historiallisen miekkailun esittely Martti Ahtisaaren 

koulussa. 

 Suunnittelu nuorisojäsenten kanssa.  

Käytännön toteutuksesta vastasi kaksi nuorisojäsentä. 

 

Esittelypisteessä vieraili 100-200 henkeä. Kymmenet 

lapset pääsivät kokeilemaan miekkoja. 
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Sirppivideon kuvaus käynnissä (kuva: EH). 

 

Työpajat: 
- Nuorisojäsenet merkittävässä roolissa kaikissa työpajoissa. 

 

 

3.10.2013- Videotyöpaja 

Suunnittelussa ja toteutuksessa mukana kolme seuran 

nuorisojäsentä. 

 

 

9.10.13  Keihäs-talkoot 

Työpaja, jossa askarreltiin iso läjä harjoituskeihäitä 12.-

13.10.13 miekkailuviikonloppua varten. Mukana oli kaksi 

nuorisojäsentä.  

Talkoista kuvattiin myös video, joka on vielä 

julkaisematta. 

 

23.10.2013  Sirppityöpaja 

Toteutettu yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston 

kanssa. 

 

Suunnittelu yhdessä seuran nuorisojäsenten kanssa. 

Käsityöosuuden vetäjänä nuorisojäsen. 

  

Osallistujia minun lisäkseni viisi seuran nuorisojäsentä. 

Työpajasta kuvattiin myös video, joka on julkaistu 

videotyöpajassa. 

 

21.12.2013-  Viikinkikilpi-projekti 

Käsityöosuuden vetäjänä nuorisojäsen. 

 

Osallistujia neljä, joista kaksi seuran nuorisojäseniä.  
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(Kuva: EH). 

 

Projektin rahoitus 
 

 

Tukea Kuopion kaupungilta 
 

Pidempiaikaisen projektin rakentamisen ansiosta sain hankkeelleni tukea Kuopion 

kaupungilta erityisavustuksena 600 euroa ja vuoden 2014 seuran yleisavustukseen 200 

euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Muitakin avustushakemuksia tein, mutta ne 

eivät menestyneet.  

 

 

Tukea yksityiseltä sektorilta 
 

Yksityiseltä puolelta Oulun Miekkailutarvike sponsoroi hanketta 100 eurolla ja antoi 

60 euroa alennusta varustehankinnoista. Siilinseppä teki hanketta varten tarvikeosia 

tarjoushintaan, mistä syntyi 80 euroa säästöt. 

 

 

Omatoimista varainhankintaa 
 

Osa tuloista kokosin toiminnallani projektissa mm. pienillä osallistumismaksuilla 

järjestämilläni kursseille ja oppitunneille. Jonkin verran tuloja on syntynyt myös 

projektin puitteissa talkoilla tehtyjen varusteiden myynnistä ja projektia varten 

ostettujen miekkailumaskien vuokraamisesta niille uusille jäsenille, jotka eivät ole 

vielä omaa maskia itselleen ehtineet ostaa. 

 

 

Kulut lähinnä varusteista 
 

Pääosa kuluista on syntynyt projektiin tarvittavien varusteiden ja niihin tarvittavien 

tarvikeosien hankinnasta.  

 

Niiden lisäksi pieniä kulueriä on syntynyt mm. harjoitustilavuokrista ja 

mainosjulisteiden kopioinnista. Kulttuuriareena 44:n tiloissa toteutettavassa osuudella 

ei tilavuokria synny, sillä Kuopion nuorisotoimi antaa tilat käyttööni ilmaiseksi. 

Seuran vakiovuorot olivat myös käytössä useilla projektin kursseilla ja erikoisteeman 

harjoituksissa ja mm. tämän vuoksi seuran jäsenillä oli ko. kursseille vapaapääsy. 
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Projekti noin 350 euroa plussalle 
 

Projekti jäi plussalle hieman yli 350 euroa. Taloudellista hyötyä lisäksi seuran 

käyttöön projektin jälkeen jäävät miekkailumaskit (arvo 650,-) ja niistä jatkossa 

kertyvät vuokratulot sekä aktiivikäytössä olevat harjoitusvälineet (arvo 315,-) ja 

Oulun miekkailutarvikkeen kanssa voimaan jäävä sponsorointisopimus. 

 

Projektin myötä mukaan tulleiden kymmenen jäsenten tuoma taloudellinen hyöty 

myös merkittävä lisä seuran talouteen, sillä nyt mukaan tulleiden jäsenten 

ensimmäisenä vuonna tuomat jäsen- ja treenimaksut maksut ovat yhteensä yli 1500 

euroa. 

 

Näin laskettuna projektista syntyvä taloudellinen hyöty on ainakin 2815 euroa.  

 

 
(Kuva: EH). 

 

Tulot ja menot 
 

TULOT 

Työpajoissa tehtyjen ylimääräisten aseiden myynnit. 

Treenimesserit (1kpl) 

keihäät & kantaraudat (7 paria),  

sirpit (4kpl),  

pyöröpuukeihäät (2 kpl)  

Aseiden myynnit yhteensä:   358,- 

 

Vuokratulot miekkailumaskeista:    180,-  

 

Avustukset: 

Erityisavustus (Kuopion kaupunki)  600,- 

Yleisavustuksen lisäys (Kuopion kaupunki) 200,- 

Avustukset yhteensä:    800,- 

 

Sponsorituki: 

Oulun miekkailutarvike, sponsorointi  100,- 

(+alennukset 60,-) 

Siilin Seppä (alennukset 80,-) 

Sponsorituki yhteensä:    100,- 
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Osallistumismaksut: 

Saksalaisen pitkämiekan kurssi I – 15.11.2013  75,- 

 Saksalaisen pitkämiekan kurssi II – 23.3.2014  90,- 

Kouluvierailut osallistumismaksut  

(5 maksullista opetusvierailua)  250,- 

. Osallistumismaksut yhteensä:   415,- 

 

Tulot yhteensä                     +1853,- 

 

 

MENOT 

 

Tarvikehankinnat talkoilla tehtyihin harjoitusaseisiin: 

 

Sirppipaja, tarvikkeet     22,- 

Metalliväistimet puisiin messereihin,  

keihään metallikärjet ja metalliset kantaraudat.  515,- 

Pyöröpuu messereihin ja keihäisiin.    90,- 

 -tarvikehankinnat yhteensä:   627,- 

 

Miekkailumaskit:   

Uudet maskit  6 kpl (-10%)  475,- 

Käytyt maskit   175,- 

 Miekkailumaskit yhteensä:    650,- 

 

Tilavuokrat 

Saksalaisen pitkämiekan kurssi I – 15.11.2013   40,80 

 Saksalaisen pitkämiekan kurssi II – 23.3.2014   40,80 

Kulttuuriareena 44:n Rock the Clubit  

tapahtuman näytöksen harjoituksiin    35,- 

 Tilavuokrat yhteensä:    116,60 

 

Muut menot 

Mainonta, sekal.     100,- 

.  

Menot yht.                    -1493,60 

  

 Projektin tulos:                    +359,40 

 

 
(Kuva: EH). 
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(Kuva: EH). 

 

Loppuraportti 

 

 

Tavoitteiden täyttyminen 
 

Projektin olennaisimpana tavoitteena oli seuran sisällä nuorten aktivoiminen, jäsenten 

osallisuuden ja seuran yhteisöllisyyden vahvistaminen. Seuran ulkopuolella 

tavoitteena oli tavoittaa nuoria ja (ohessa myös vanhempaa väkeä), jotka voisivat 

löytää tästä lajista itselleen mieluisan harrastuksen. Kaikkia näitä asioita onnistuttiin 

projektin aikana viemään eteenpäin. 

 

Tiedotuspuolella tavoitteena oli tuoda esille niin seuran olemassaoloa kuin itse 

historiallisen miekkailun lajia, jota virallisemmin kutsutaan nimellä HEMA (historical 

european martial arts) ja sen monista lajeista poikkeavaa eurooppalaisen kulttuurin ja 

historian aspektia.  

 

Huomiota seura ja laji projektin myötä saivatkin monissa esittelytapahtumissa sekä 

kahden lehtiartikkelin, radiohaastattelun ja julistemainonnan myötä. Miekka Mielessä 

– sivuilla oli myös tarjolla perustietopaketti siitä, mistä lajissa on kysymys. Näiden 

toimien kautta tieto seuran toiminnasta on levinnyt, ja ainakin osin lisähuomion 

ansiosta on seurassa tällä hetkellä enemmän aktiivisia treenaajia kuin koskaan 

aikaisemmin. 

 

Kulttuuripuolta päästiin laajemmin toteuttamaan kouluvierailuilla, nettisivujen 

artikkeleilla ja erityisen hyvin kirjaston luentotilaisuudessa, josta mukaan tarttuikin 

kolme uutta harrastajaa seuran toimintaan. 

 

Aktiivisemman jäsenistön lisäksi projektista jäi seuran toimintaan myös rohkeampi 

ote lähteä järjestämään itse omatoimisia pienkursseja/teemaharjoituksia. 

Seuralle jäi käyttöön miekkailumaskeja ja puumessereitä, joiden avulla harrastajat 

pääsevät lajiin nopeammin mukaan. 

 

Projektin myötä seuralle tuli myös tasaisesti pientä lisätuloa tuottavia lähteitä. 



21 

 

 

 

 
Maahanvienti italialaisilla tikariopeilla (kuva: MK). 

 

 

Nuorisojäsenten ja muun jäsenistön aktiivisuus on kasvanut 
 

Ennen projektia muutama aikuisjäsen huolehti käytännössä koko seuran toiminnasta 

treenien vetoa ja kaikkea byrokratiaa myöten. Jäsenet kävivät lähinnä vain 

harjoituksissa ja kursseilla. Projektin yksi tavoite oli aktivoida jäseniä ja jäsenistön 

enemmistönä olevia nuoria osallistumaan ja ottamaan vastuuta seuran toimista.  

Aktiivinen ja vastuuta ottava toiminta voi olla paljonkin enemmän ja ihan muuta, kuin 

pelkkää perustreenien vetämistä. 

 

Pajatoiminnan visiot ovat pysyneet elossa projektin jälkeenkin. Projektin aikana 

toteutettiin työpajoja, joissa nuoret olivat merkittävässä roolissa tekemässä itse. 

Esimerkiksi sirppipajan toteutuksessa pääroolissa oli käsistään taitava seuran 

nuorisojäsen. Projektin myötä on jäänyt elämään ajatus varusteisiin ja miksi ei 

muuhunkin liittyvästä pajatoiminnasta käsityötaitoja omaavan seuran jäsenen johdolla. 

Esteenä ollut tilojen puute, mutta visio käsityöpaja-toiminnasta on edelleen olemassa. 

 

Videotyöpaja on edelleen olemassa ja yksi video vielä jäsenten kiireiden vuoksi 

loppuunsaattamatta ja julkaisematta. Kiinnostusta videopajatoimintaan tuntuu olevan 

jatkossakin. 

 

Nuoret osallistuivat projektissa myös mm. kouluvierailuihin apuvetäjinä ja muutamat 

toteuttivat itse lajiesittelyitä kouluissa. Harjoituksissa nostettiin apuvetäjiä vähän 

kokeneemmasta jäsenistöstä ottamaan vastuuta kokemattomammista. 

 

Projektin jälkeen yksi apuvetäjänä kunnostautunut nuorisojäsen sai vastuulleen 

italialaisen pitkämiekan perusopetuksen, jota hän on lähtenyt kehittämään eteenpäin 

omatoimisesti. 

 

Erään nuorisojäsenen myötä seuran toimintaan saatiin myös uusi aselaji. Hän otti 

projektin myötä tutkittavakseen saksalaisen tikarin oppeja, joista hän veti lyhyen 

kurssin ja on sen jälkeen vetänyt aiheesta teemaharjoituksia silloin tällöin. 

  

Laajemminkin seuran jäsenet ovat alkaneet osallistumaan seuran toimintaan ja sen 

kehittämiseen sekä omatoimiseen tekemiseen osin seuran ohessa: Yksi aikuisjäsen 
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kehitteli mahdollisuuden halpojen teräksisten harjoitussirppien hankkimiseen. Eräs 

nuorisojäsen alkoi tehdä teräksisiä nyrkkikilpiä seuran jäsenille ja kolmas järjesti 

omatoimisesti päivän mittaisen buhurt-kurssin.  

 

Eräs akateemisesti lajiin suhtautuva nuorisojäsen on alkanut tutkia uuden aseen oppeja 

ja niitä tullaan näkemään seuran harjoituksissa vuoden 2015 aikana. Tässä vaiheessa 

aselaji pidetään vielä salaisuutena, joka paljastetaan vasta myöhemmin. Hän sai 

vastuulleen myös uusien harrastajien alkeisopetuksen.  

 

Sairaanhoitoalan koulutuksen omaava nuorisojäsen on ottanut vastuulleen seuran 

ensiapu- ja turvallisuusasiat ja ensiapukoulutuksen. Tämä on jälleen uusi suunta 

seuran toiminnan kehittämisessä. 

 

Aiemmin mainitulla käsityötaitoisella jäsenellä on myös valmiudet ryhtyä vetämään 

käsityöpajaa, kun sopiva aihe on mietittynä ja ennen kaikkea ongelma työtilasta saatu 

ratkaistua. 

 

Näistä edellä mainituista ei kunnia kuulu minulle tai Miekka Mielessä – projektille, 

vaan kyseisille henkilöille itselleen. Ehkä projektissa jäsenten kanssa yhdessä 

toteutetuilla hankkeilla on ollut vaikutusta siihen, että yksittäiset seuran jäsenet 

kokevat seuran laajemmin yhteisönä ja ovat innostuneet omaehtoiseen tekemiseen, 

joka rikastuttaa seuraa ja sen ympärillä olevaa toimintaa. 

 

 

Terästystä avustusten hakemiseen 
 

Projektia rahoittaakseni tein useita avustushakemuksia, joista hakemukset Kuopion 

kaupungille olivat menestyksekkäitä. Näkemys avustuksien hakemiseen muuttui ja 

ymmärrys, mihin avustuksia voi saada, kasvoi. Avustushakemuksiin suhtaudutaan nyt 

vakavammin kuin aikaisemmin ja niihin pyritään panostamaan tarkemmin, kun 

tietotaito avustusten hakemisesta on kasvanut. 

 

 

Pitkäaikaisia sponsorisopimuksia 
 

Projektia varten tutkin mahdollisuuksia sponsorien saamiseksi seuralle. Oulun 

miekkailutarvike lähti mukaan projektin innostamana. Sopimus jäi voimaan myös 

projektin jälkeen tuoden seuralle tasaisesti lisätuloja.  

 

Oulun miekkailutarvikkeen kanssa tehdyn sopimuksen esimerkillä sain tehtyä 

samanlaisen sopimuksen myös toisen suomalaisen Hema-varusteita myyvän yrityksen, 

Periosportin kanssa. 
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Pitkämiekan käytön esittelyä Kuopion Lyseon lukiossa (kuva: EH). 

 

 

Saksalaisen pitkämiekan osaamisen vahvistaminen 
 

Projektin yksi tavoite oli saksalaisen pitkämiekan taitojen vahvistaminen seurassa, 

jotta harjoittelussa päästäisiin muuhunkin kuin perusteiden opettamiseen. Sen vuoksi 

järjestin lähinnä uusimmille jäsenille suunnatut Perusteet I ja II – kurssit 15.11.2013 ja 

23.3.2014, joiden myötä saatiin seuraan hieman laajempaa osaamista.  Myöhemmin 

keväällä 2014 päästiin lajissa etenemään osittain jo muuhunkin kuin aivan 

perusteisiin, kun mukana olevista ainakin osalla oli jo laajempaa tietämystä aseen 

opeista. 

 

 

 
Messereitä (kuva: MV). 

 

Messer-miekkailu saatiin vakiinnutettua seuran toimintaan 
 

Yhtenä osaprojektina oli myös laajemman kiinnostuksen herättäminen messer-

miekkailusta seurassa ja myös ulkopuolella, jotta laji pääsisi kunnolla osaksi seuran 

toimintaa.   
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Tätä silmällä pitäen toteutin Fechten mit dem Langen Messer – kurssin 3.-13.2.2014. 

Kurssia varten tein neljä kuukautta töitä oppimateriaalin selvittämiseksi viidestä eri 

historiallisesta lähteestä. Oppimateriaali oli saatavissa kokoon, mutta pääongelmana 

oli aseiden puute: Seurassa ei ollut ennen messer-ideaa harjoitelu lainkaan 

yhdenkäden miekoilla.  

 

Kurssia varten projektiin hankittiin nippu puumessereitä.  Niissä oli aseelle 

ominainen, muista miekoista poikkeava metallinen väistinosa kolmannella väistillä eli 

”naulalla” varustettuna (väistimen on suunnitellut seuran nuorisojäsen jo ennen tämän 

projektin syntyä). 

 

Kurssi onnistui hyvin ja sen mukana seuraan tuli muutama uusi jäsen, joiden 

ensimmäinen miekkailukokemus syntyi juuri messerin kautta. Kurssin jälkeen on 

messerillä miekkailtu säännöllisesti kerran viikossa, joten tavoitteet tämän 

osaprojektin osalta täytyivät hyvin. Kurssia varten seuralle hankitut puumesserit ovat 

osaltaan mahdollistaneet säännöllisen treenaamisen, sillä teräsmessereitä jäsenet ovat 

alkaneet hankkia hiljalleen vasta myöhemmin. Puumesserien ansiosta lajiin on päässyt 

ja pääsee jatkossakin treenaamaan seurassa helposti ilman kalliin aseen ostamista. 

 

 

Kiinnostuksen herättäminen muihin uusiin lajeihin onnistui osittain 
 

Saksalainen tikari, jonka opit yksi nuorisojäsen otti tutkiakseen, oli helppo istuttaa 

osaksi seuran toimintaa, koska se ei vaatinut uusien varusteiden hankkimista. 

 

Sen sijaan miekka- ja kupurakilpi-projekti vuoden 2014 alussa oli vaikeampi tapaus, 

sillä varusteet tuottivat ongelmia. Yhdenkäden miekoiksi messer-projektiin tehdyt 

puumesserit soveltuivat varsin hyvin, mutta nyrkkikilpiä löytyi vain muutamia, joten 

tämän erikoisteeman harjoituksissa jouduttiin improvisoimaan ja kierrättämään 

käytössä olevia kilpiä.  

 

Kiinnostusta laji herätti. Treeneihin saakka sitä ei oikein ole saatu vietyä, koska uuden 

lajin laajempi tutkiminen on työlästä, eikä siihen ole löytynyt riittävää kiinnostusta, 

varsinkin kun kilven omistavia jäseniä on niin vähän. Intoa kilpien tilaalemiseen ei 

löytynyt. Tältä osin voidaan todeta, ettei projektin tavoite täyttynyt. 

 

Kiinnostuksen kipinä sentään saatiin kylvettyä. Utta puhtia tähän lajiin ollaan nyt ehkä 

saamassa, kun yksi nuorisojäsen on alkanut tehdä itse edullisia nyrkkikilpiä 

nimenomaan miekka- ja kupurakilpioppeja ajatellen.  

 

 

Teemaharjoitukset ja yhden päivän/illan kurssit jäivät osaksi seuran toimintaa 
 

Projektin aikana viljellyt teemaharjoitukset ja yhden päivän tai illan kurssit jäivät 

osaksi seuran toimintaa. Vaihtelua perustreeneihin ovat projektin jälkeen tuoneet 

ainakin Andres Lignitzerin ja Martin Huntfeltzin tikaritekniikka-treenit, Codex 

Wallerstein – pitkämiekkatreenit, saksalaisen tikarin oppeja sisältäneet Peter Falkner -

päivä, sekä keihäs-harjoituksiin keskittyneet Keihästyspäivät. 
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Miekkailumaskeja odottamassa Minna Canthin lukion oppilaita (kuva:EH). 

 

 

Projekti vaati miekkailumaskien hankintaa  
 

Seuralla ei ennen projektia ollut yhtään miekkailumaskia, eikä myöskään rahaa 

sellaisten hankintaan. Projektin myötä syntyi varallisuutta tätä nimenomaista 

hankintaa varten ja myös tarvetta, sillä projekti suuntautui kurssien ja oppituntien 

järjestämiseen myös seuratoiminnan ulkopuolelle. Tämän vuoksi lainattavissa olevat 

maskit olivat projektin toteutukselle välttämättömiä. Jonkin verran varusteita oli 

mahdollista saada lainaan seuran jäseniltä, mutta projektin rungoksi eivät seuran 

jäsenten lainavarusteet olisi riittäneet.  

 

 

Lainamaskit madaltaneet kynnystä lajin aloittamiseen 
 

Koska seuralla ei ollut aikaisemmin miekkailumaskeja lainattavaksi, lajin 

kokeileminen oli uusille harrastajille hankalaa. Heti ensimmäisenä olisi täytynyt olla 

ostamassa 90–140 euroa maksava maski. Nyt tutustujat pääsevät testaamaan lajin 

kiinnostavuutta lainamaskin avulla ja pääsevät ilman kallista varustehankintaa suoraan 

mukaan kunnolliseen treenaamiseen. Ilman maskia miekkailun harjoittelu on hyvin 

staattista, teoreettista ja herkästi hieman epäinnostavaa. 

 

Lainamaskit ovat madaltaneet kynnystä lähteä kokeilemaan lajia. Nyt kokeilemaan 

tulleet ovat vauhdikkaampien treenikokemusten kautta usein innostuneet lajista ja 

entistä useammat tutustujat ovat liittyneet seuran toimintaan. 

 

Lajia kokeilemaan tulleet ovat saaneet lainata seuran maskeja ilmaiseksi parien 

treenien ajan. Sen jälkeen maskeista on peritty pientä vuokraa sen aikaa, että uusi 

harrastaja pääsee sinuksi sen kanssa, minkälaisen maskin itselleen tilaa. Tästä on 

kertynyt myös pientä säännöllistä lisätuloa seuralle.  
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Puumesserit rautaväistimillä työn alla (kuva: MV). 

 

 

Puumesserit helpottaneet seuran toimintaa 
 

Maskien lisäksi toinen seuran toimintaa helpottanut projektiin kuulunut hankinta ovat 

olleet rautaväistimillä varustetut puumesserit. Ne mahdollistivat laajemman messer-

kurssin järjestämisen niin, että mukaan pääsivät osallistumaan sellaisetkin jäsenet, 

joilla ei ollut minkäänlaista yhdenkäden miekkaa ja mahdollistivat myös kokonaan 

uusien harrastajien osallistumisen kurssille. 

 

Puumesserit mahdollistivat myös säännöllisten messer-harjoitusten pyörittämisen ja 

ne ovat helmikuussa 2014 järjestetyn kurssin jälkeen olleet jatkuvasti käytössä 

messer-harjoituksissa. 

 

Ilman niitä aselajin treenaaminen ei olisi kunnolla onnistunut, sillä seurassa ei lähes 

kellään ollut aitoa teräsmesseriä ja harvalla edes yhdenkäden miekkaa, jolla oppeja voi 

auttavasti soveltaa. 

 

Ilman ilmaiseksi käytössä olevia puumessereitä ei seuran jäseniä olisi myöskään saatu 

innostumaan tämän aseen treenaamisesta. Kiinnostus messer-oppeihin olisi jäänyt 

olemattomaksi, jos lähtökohtana olisi heti aloitusvaiheessa ollut yli 200 euron aseen 

tilaaminen 3-6 kuukauden toimitusajoilla. Puumesserien avulla kiinnostuneet pääsivät 

lajissa alkuun ja innokkaimmat ovat sitten myöhemmin alkaneet tilailla aitoja 

teräsaseita, kun ovat lajin kokeneet kiinnostavaksi. 

 

Puumesserien avulla seurassa on päästy testailemaan myös muita yhdenkäden 

miekkojen oppeja, kuten miekka & kupurakilpi, ilman että heti ensimmäisenä 

tarvitsisi lähteä hankkimaan kallista miekkaa. 
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ViikkoSavon ja Savonsanomien artikkelit projektin päätapahtumasta Kulttuuriareena 44:ssä. 

 

 

Seuran uskottavuus vahvistui ja tieto seuran toiminnasta levisi 
 

 Projektin myötä tieto seuran olemassa olosta levisi ja toiminnan uskottavuus kasvoi.  

 

Projektin uskottavuus kasvoi asteittain. Pohjan loi yhteistyö Kuopion nuorisotoimen 

kanssa, vuoden päähän sijoitettu päätapahtuma Kulttuuriareena 44:ssä ja Miekka 

Mielessä -nettisivut.   

 

Kun minulla oli esittää tämä pohjarakenne Kuopion kaupungille, sain sieltä raha-

avustusta hankkeelle.  Tämän jälkeen pystyin tuomaan esille senkin faktan, että 

Kuopion kaupunki on tukenut hanketta.  

 

Nyt projektilla oli uskottavuutta koossa siinä määrin, että esimerkiksi kuopiolaiset 

lukiot ottivat vastaan historialliseen miekkailuun liittyviä oppitunteja. Jokainen isompi 

tai pienempi tapahtuma kasvatti hankkeen ja sen taustalla olevan seuran uskottavuutta, 

varsinkin kun toin nettisivuilla huolella esille kaikki tulevat tapahtumat ja kirjoitin 

monista menneistä tapahtumista raporttia kuvien kera. 

 

Yksi uskottavuuden mittari lienee sekin, että Kuopion pääkirjasto pyysi minua 

mukaan Kiehtova keskiaika- teemakuukauden ohjelmajärjestelyyn, missä päästiin 

tuomaan seuran toimintaa vahvasti esille. 

 

Projektin ansiosta seura onnistui ylittämään Kulttuuriareena 44:n päätapahtuman 

osalta uutiskynnyksen Savon Sanomissa, ViikkoSavossa ja Radio Kuopiossa. Tämä ei 

ole kovin yleistä kilpailusarjojen ulkopuolella olevalle varsin erikoiselle lajillemme. 

Avainseikat, joita läpimenneissä tiedotteissa painotin, olivat seuran kokoon nähden 

laaja nuorisoprojekti, yhteistyö Kuopion nuorisotoimen, lukioiden ja Kuopion 

pääkirjaston kanssa, sekä Kuopion kaupungilta saatu rahoitus. 

 

Seuran maine lajin harrastajien keskuudessa muualla Suomessa vahvistui, mikä näkyi 

mm. kannustuksena projektille, kiinnostuksena projektin etenemisestä ja 

uteliaisuutena sen tuloksista. Yleistuntuma on, että muualla Suomessa Hema-seurojen 
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jäsenistö on keskimäärin vanhempaa väkeä kuin Kuopiossa ja nuoria kaivataan 

luonnollisesti enemmän mukaan kaikkialla. 

 

Kuopion ulkopuolelta tullutta kiinnostusta kuvaa myös kutsu käydä opettamassa 

miekkailua Kymi Combat ry:n miekkaleirillä. Vierailuhan ei enää asettunut projektin 

pääteemaan, mutta otin opetuskeikan vastaan, koska koin sen hyödylliseksi 

kokemukseksi oman ohjaajuuteni kehittämiseksi. Netissä esille tuotuna se myös 

vahvisti projektin uskottavuutta ulkopuolisten ja lajista kiinnostuneiden silmissä. 

 

 

Suhteet Kuopion nuorisotoimeen syntyivät 
 

Projektin myötä olin tiiviisti yhteydessä Kuopion nuorisotoimen kanssa. Huhti-

toukokuussa organisoin lajiesittelypisteen ja näytöksen Kuopion nuorisovaltuuston 

Rock the Clubit tapahtumaan 12.4.14, avoimet harjoitukset osana The youth exchange 

project in Kuopio and Petroskoi – hanketta 26.4.14 ja kolme miekkailukurssia 29.4.–

3.5.14. Samalla syntyi hyvät yhteydet jatkotoiminnankin kannalta Kulttuuriareena 

44:n väkeen. Se antaa jatkossakin mahdollisuuksia toimintaan yhteistyössä 

nuorisotoimen kanssa. 

 

 

Uusia jäseniä seuran toimintaan 
 

Uusia jäseniä liittyi seuran toimintaan projektin aikana kymmenen. Lisäksi projektin 

jälkeen uusia jäseniä on tullut lisää ilman värväyskampanjoita enemmän kuin 

aikoihin. Uudet jäsenet ovat virkistäneet seuran toimintaa merkittävästi. Seurassa on 

tällä hetkellä enemmän aktiivisia treenaajia kuin koskaan aikaisemmin.  

 

 

Projekti vahvisti seuran taloutta 
 

Projekti jäi plussalle hieman yli 350 euroa. Voiton tuottaminen ei ollut projektin 

tarkoituksena, mutta ehdoton edellytys oli, ettei siitä syntyisi seuralle tappiotakaan.  

 

Taloudellista hyötyä ovat myös seuran käyttöön projektin jälkeen jäävät 

miekkailumaskit (arvo 650,-) ja aktiivikäytössä olevat harjoitusvälineet (arvo 315,-).  

 

Projektin myötä mukaan tulleiden kymmenen jäsenen tuoma taloudellinen hyöty on 

myös merkittävä lisä seuran talouteen. Heidän ensimmäisenä vuonna maksamansa 

jäsen- ja treenimaksut  ovat yhteensä yli 1500 euroa. 

 

Näin laskettuna projektista syntyväksi taloudelliseksi hyödyksi voidaan sanoa ainakin 

2815 euroa.  

 

Jatkossa seuralle kertyy myös tasaisesti pientä lisätuloa maskien vuokraamisesta ja 

sponsorointisopimuksista. 

  



29 

 

 
Kallaveden lukion oppilaita (kuva: EH). 

 

 

 

Kuvalähteet: 
 

EH – Elisa Hyvärinen 

MK – Mirja Kuronen 

PV – Paula Vesterinen 

MV – Mika Vesterinen 


