
OHJEET 3.6. KLO 12-14 MIEKKARIA VARTEN 
 

 1 

Hienoa että olet tulossa osoittamaan mieltä kulttuurin rahoituksen leikkauksia ja 
tapahtuma-alan epäreilua koronakohtelua vastaan!  
 
Teemme sen kahdella tavalla: järjestäydymme mustanpuhuviin riveihin, jotka tuijottavat 
kohti Eduskuntataloa kaksi tuntia. Samaan aikaan Kansalaistorin molemmin puolin seisojia 
kehystämässä on parkissa tapahtuma-alan ajoneuvoja. Lisäksi tapahtumassa luetaan 
julkilausuma ja kuullaan poliitikkoja sen vastaanotosta; ohjelma kestää n. 1h10min; 
paikallaan olo jatkuu aina klo 14 asti. Sitoudu siihen!! 
 
Tehdään tämä tapahtuma tyylillä ja koronaturvallisesti, niin että myös miekkarin 
järjestämisessä näytämme, että tapahtuma-ala osaa hoitaa tapahtumat koronaturvallisesti. 
Lue siis tarkkaan nämä ohjeet, välttääksemme häslingit paikan päällä.   
 
Poliisi tietää tästä toteutustavasta, kehuu sitä ja yhteishenkeämme ja toivoo meille 
parasta! Poliisi on tietoinen korona-denialistien aikeista häiriköidä mielenilmaustamme, 
ja on luvannut turvata meidät! Tule siis turvallisin mielin! 
 
On hyvin tärkeää että mielenilmaus alkaa tasan klo 12, jolloin julkilausuman lukeminen alkaa. 
Ihmisrivien järjestäytyminen on tehtävä ennen sitä. VARAUDU TULEMAAN PAIKALLE 11.30. 
 
PAIKKA: Musiikkitalon ja Oodin edessä ja sivuilla olevat eri tasoiset aukeat (= Kansalaistori ja sen 
läheisyys) 

 
Valmistaudu näin: 

• Pukeudu mustiin vaatteisiin sään mukaan (ylä- ja alaosa. Vertauskohtana pääministerimme 
musta asustus kaikissa talven tiedotustilaisuuksissa). Jos sinulle ei ole mustia vaatteita, 
pukeudu tummiin.   

• Osta musta kasvomaski, ja laita tullessasi päälle. (Jos sinulla ei ole mahdollisuutta hankkia 
omaa mustaa maskia, pyydä miekkari-liiviin pukeutuneelta henkilöltä.) 

• Ravitse itsesi ja käy vessassa ennen miekkariin tuloa. Ota mukaan vesipullo.  
• On heviä seistä paikallaan kaksi tuntia. Voit ottaa mukaasi retkituolin, mutta aloita seisten. 
• Sään mukainen varustus: aurinkorasva tai sateenvarjo, hyvät kengät.  
• JÄTÄ FILLARIT ja muut ajoneuvot kauemmaksi. Kiitos.  
• Saapuminen sallittu joka suunnasta, mieluiten myös muualta kuin Rautatieasemalta ruuhkan 

välttämiseksi. Yleisesti ottaen: Älä massoitu äläkä ryysi; pidä aina 2m turvaväli kaikkiin ihmisiin. 
 

Paikan päällä klo 11.30-14: 
 

• On hyvin tärkeää, että mielenilmauksemme alkaa tasan klo 12. Tule paikalle jo 11.30!   
 
• Kansalaistorilla tapaat miekkariliiveihin pukeutuneita ihmisiä, jotka tarvittaessa auttavat. Jos 

sinulla ei ole maskia, pyydä häneltä.   
 

• Muista turvavälit: Riveissä seistään 2 metrin välein (suhteessa sekä vieressä seisojaan että 
takana seisovaan).  
 
 

Rivien muodostaminen eli kuinka löydät paikkasi (katso myös oheista kuvaa):   
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Rivit muodostetaan RIVI KERRALLAAN järjestyksessä A – B – C – D. Rintamalinjat joka sektorilla 
rivi kerrallaan Mannerheimintien suuntaisesti. Täyttö Eduskuntatalosta päin katsoen edestä 
taaksepäin, rivi kerrallaan, sitä mukaa kun väkeä alkaa saapua paikalle. Siis: Muodostetaan yksi 
sektori kokonaan valmiiksi, joten älä haahuile ja arvo mihin menisit, vaan kävele määrätietoisesti 
sinne missä rivit ovat vielä muodostumatta. ! 
 
• Jos tullessasi Mannerheimintien aidan luona ei vielä näy seisojia koko merkityltä leveydeltä 

(vrt. kuva: Musiikkitalon etu-ovien edestä kohti Kiasmaa), kävele sinne. Seuraavat rivit 
muodostetaan näiden taakse, levittäytyen kuten yllä mainittu (kts. havainnekuva: alue A) 
 

• Seuraavaksi täytetään B-alue: Kansalaistori Musiikkitalon, Sanomatalon ja Oodin välissä.  
 

• Kun B-alue on Oodin rakennukseen asti täysi, jatketaan alue C: Musiikkitalon ja Oodin välissä 
oleva viheralue, josta ei ole suoraa näköyhteyttä Eduskuntatalolle.  
 

• Ja lopulta, jos meitä tulee yli 5000, täytetään rivit C-alueen takana olevalle D-alueelle 
Finlandiatalon edustalla olevalle viheriölle. (Yhä rintamasuunta sama: Mannerheimintielle). 
 

• Kun olet löytänyt paikkasi, pidä se – siinä tapahtuu mielenosoituksesi rintamasuunta nuolen 
mukaisesti: kohti Eduskuntataloa/ Mannerheimintietä! Jee!  
 

• Huom! Vaikka oma paikkasi järjestyisi kauaksi Eduskuntatalosta käsin katsoen – esimerkiksi 
Oodin edessä tai C/D -alueella ikään kuin ”sivussa”, älä huoli: mitä laajemmalla alueella me 
seisomme, sitä vahvempi on viestimme. Jokaisella seisojalla on väliä tässä 
kokonaisuudessa!!! (Tätä myös kuvataan yläilmoista jne.) 
 

• Pidä paikkasi 2h. Pysähtyneen mököttämisen pointti on tylyttää päättäjiä ja tuijottaa 
Eduskuntataloon päin. Se että pysyt paikallasi hievahtamatta, ilmentää sitä – sinun ei siis 
tarvitse kannatella jotain vihaista asennetta tai tunnetilaa, riittää että pidät paikkasi – yhdessä 
ilmennämme pysähtymisellämme sen mitä pitää.  
 

• Kun et enää jaksa seistä, istu tuomallesi tuolille tai maahan omalle kohdallesi. Pidä 
rintamasuunta samana, kohti Eduskuntataloa.  

 
• Jos tulee pakottava vessahätä, lähde käymään, ja palaa takaisin omalle paikallesi. Oodi on 

luvannut vessat osallistujien käyttöön, samoin Storyville: ”Ravintola Storyville tukee MITTA ON 
TÄYSI - kulttuuri- ja tapahtuma-alan mielenilmausta. Puistoterassimme sijaitsee aivan 
eduskuntatalon kupeessa (Aurorankatu 3) ja palvelee mielenilmaus-päivänä 3.6.2021 
poikkeuksellisesti klo 11 - 19. Osallistujat voivat veloituksetta käyttää vessojamme ja hakea 
esimerkiksi vettä koko päivän ajan. Lisäksi grillaamme syötävää terassilla jota voi ostaa 
sopuhintaan ja mielenilmaisuun osallistujille kaikki hanatuotteet ovat 5€ koko päivän ajan 
koodisanalla "Mitta on täysi". Mielenilmaisun jälkeen onkin hyvä mahdollisuus jatkaa 
terassillamme iltapäivää ja samalla tukea pitkän historian omaavaa elävän musiikin 
tapahtumaravintolaa.” 

• Jos vieressä seisoja lähtee syystä tai toisesta, älä sinä lähde.  
• Jos on tarvetta liikkua, kuten heilutella jalkoja tai päätä, tee se mutta mieluiten hitaasti. Pidä 

siis huolta itsestäsi äläkä siis pyörry – ei tämä niin vakavaa ole – mutta yritetään tavalla tai 
toisella pysyä paikoillamme tämän kaksi tuntia – vaikuttavuus tulee pysähtyneisyydestä sekä 
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mielenilmauksemme kestosta. Ajattele mukavia asioita, ota (pieniin) kuulokkeisiin mukaan 
podcast tai mukavaa musaa, ota mietiskelyn kannalta, hengittele… You can do it.  

 
• Jos on mitään hämminkiä järjestäytymisessä, kysy liivityypiltä.  

 
• Jos sinulle tulee oikeasti joku hätä, älä epäröi puhua ja pyytää apua lähellä olevalta seisojalta 

avun saamiseksi. Jos sinua puhutellaan, reagoi ja auta. 
 
Poistuminen miekkarista: Kun kello tulee 14, poistumme tyylikkäästi, suuntana POISPÄIN 
Eduskuntatalosta. Eli lännessä seisovat lähtevät länteen, idässä seisovat itään, edessä seisovat sivuille 
pois. Siis EI törmäillen eikä massoittuen ja vastavirtaan vääntäen vaan virraten tyylikkäästi siihen 
suuntaan joka on poispäin parlamentista.   
 
On mahtavaa ja tärkeää että tulet!!! Näytetään voimamme ja vahvuutemme ja kaikki se muu!  
NÄHDÄÄN TORSTAINA hyvissä ajoin ennen 12!  
 
KLIKKAA että osallistut: Klikkaa että osallistut 
https://www.facebook.com/events/3975096565909758 
 
 
 
 


