Yleistietoa Keski Suomen pehmomiekkailijat ry:n miekkailu vuorosta lapsille ja nuorille:
Vuoron tarkoitus:
Seuran tarkoitus on tarjota nuoremmille mahdollisuus miekkailla jyväskylän seudulla ja tukea toimintaa
myös laajemmalla Keski – Suomen alueella. Painopiste on liikunnallisuudessa ja toiminnallisuudessa, mutta
joka kerralla pyritään opettelemaan myös jokin miekkailuun liittyvä uusi puoli tai hieman kertaamaan jo
aiemmin opittua.
Mitä osallistumiseen tarvitsee:
Osallistumiseen tarvitsee vain sisäliikunta vaatteet, sisäpeli kenkiä ei välttämättä tarvitse, mutta niitä voi ja
kannattaa toki käyttää jos sellaiset sattuvat löytymään. Jääkiekkokypärää voi käyttää (ei pakollinen,
useimmat eivät käytä), ja niitä löytyy muutama myös seuralta. (Käyttämällä saa myös peliteknistä hyötyä.)
Välineistä:
Omia pehmomiekkoja voi käyttää, jos ne läpäisevät tarkastuksen. Sisäkauden alussa ja vuoden alussa on
ollut mahdollista rakentaa miekka henkilökohtaiseen käyttöön ja omistukseen. Mikäli rakentamiseen
osallistuu ja sitä kautta oppii myös sen taidon, hinta on 15-20e, muutoin erikseen sovittavissa. HUOM.
omia välineitä ei välttämättä tarvitse, vaan kaikki osallistumiseen tarvittava sisältyy osallistumismaksuun.
Opetuksesta:
Kauden alusta lähtien opetus suunnitelma noudattaa väljästi Joachim Meyerin vuonna 1560 ilmestyneen
miekkailu kirjan dussak (eräänlainen yhdenkäden miekka) osiota. Tämän osion suomennos jaetaan kaikille
säännöllisesti osallistuville. (siis kaikki muut kuin tutustujat ja passi-perustaisesti osallistuvat) Kyseisessä kirjasta
(n. 180 sivua) löytyy myös muuta materiaalia, joiden pohjalta miekkailua voi opetella. Materiaaliin
tutustuminen on täysin ja kaikella tapaa vapaaehtoista, harjoituksissa esitellyt asiat pohjautuvat kuitenkin
siihen. Lähtökohta opetuksessa on myönteisen liikunnallisen itsetunnon tukeminen, yleinen liikunnallisuus
ja osallistujien yhteistoiminta taitojen huomiointi, miekkailua opetetaan näiden tavoitteiden puitteissa.
Säännöistä & byrokratia:
Osallistuminen edellyttää lähtökohtaisesti kanssa liikkujien kunnioittamista ja kaikenlainen epäkunnioittava
käytös on kielletty. Mikäli vuoro peruuntuisi jonkin ennakoimattoman (ohjaajien töiden siirtyminen muualle
tms.) syyn vuoksi, kaikki osallistumismaksut maksetaan takaisin kaikkien muiden paitsi jo täysin kuluneiden
kuukausien osalta. Mikäli osallistuja esim. muuttaa tai on muun syyn vuoksi estynyt osallistumaan,
harjoitusmaksut palautetaan toivottaessa ilmoitusta seuraavan kuun alusta lähtien. Mikäli harjoitus oikeus
evätään toistuvan seuran sääntöjen vastaisen käytöksen johdosta, maksuja ei palauteta. (nimittely, töniminen, yms.
muu selkeästi epäasialliseksi katsottava käytös.) Säännöt liitteenä.
Vakuutus:
Vakuutus kattaa vuoron ajan, niin ulkona kuin sisälläkin tapahtuvan toiminnan. Kyseessä on Pohjola
Vakuutus oy:n ryhmätapaturma vakuutus, jonka vakuutusehdot ovat liitteenä. (Sillä lisäyksellä, että
miekkailu muodostaa 3.2.2 kohdassa mainitun poikkeuksen.)
Maksuista: (ensimmäistä kertaa osallistuttaessa kolme ilmaista tutustumiskertaa)
Mahdollisuuksia osallistumismaksun hoitamiseen on neljä:
I. koko kausi
II. puoli kausittain (syys / kevät)
III. kuukausittain
IV. käynti passi perusteisesti (osallistuttaessa satunnaisemmin)

Poikkeukset:
Mahdollista on myös tietyissä tapauksissa maksaa myöhemmin kuin muodollisissa ajoissa, jos olemme
tietoisia tästä toiveesta. (esim. kerran kysyttiin voiko osallistumismaksun hoitaa kahden kuukauden päästä kauden alkamisesta, ja sekin oli toki mahdollista.)
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Viestikenttään osallistujan nimi +
• KOKO / SYYS / KEVÄT / *kuukauden nimi* / PASSI (tarkoituksen mukaan)
I. Koko kausi 140 E.
II. A. syys kausi (syys, loka, marras, joulu): 70e B. kevät kausi (tammi, helmi, maalis, huhti) 70e
III. kuukausittain: 20e /kk
IV. passi 20e / 4 kertaa
Sisarus alennus: (huom)
• Samasta perhekunnasta muiden osallistujien maksu vain puolet, eli 70e koko kausi. (jne.)
- Eli ensimmäinen osallistuja 140e, muiden kohdalla 70e. (jne.)
Satunnaisesti osallistuttaessa: (passi)
- mikäli aiempien vuosien tapaan jollain on tilanne, että paikalle pääsee muiden rientojen johdosta
esimerkiksi neljänä kertana koko syyskaudella, niin on mahdollista maksaa 20e, 4/kerran käyntipassi.
(Jolloin viestikenttään: Osallistujan nimi ja PASSI) Passin saa tällöin harjoituksissa.

