Työnäytösalue 2017
Työpiste nro.

Nimi

Työnäytökset ja myyjien tuotteet

1

Muinaistekniikan opiskelijat

Nahan työstöä, luu- ja sarvitöitä, puun työstöä, lautanauhan tekoa sekä villan karstausta
ja kehräystä

2

Härkäpään Sahtibuar

Oluen valmistusta muinaisilla ja keskiaikaisilla menetelmillä

3

Värjärikilta

Lankojen värjäystä monilla tutuilla lähiympäristön kasveilla

4

Koruntekijä Emil Lindfors

Hopeakorujen työstämistä perinteisin menetelmin

5

Kylttimaalari

Kylttien ja taulujen maalausta puusta valmistetuille maalauspohjille

6

Sarvia ja luita

Sarvien ja luiden työstämistä koruiksi, neuloiksi, kammoiksi, juomasarviksi ja soittimiksi

7

Cezar (keskiaikavarusteita)

Myynnissä historiallisia koruja ja leluja, nahkapulloja sekä erilaisia paju- ja puutuotteita

8

Pyhän Ursulan kilta

Keskiaikaisen asukokonaisuuden valmistusta, kalastusvälineiden ja pienten puutöiden
tekoa

9

Elävä keskiaika ry

Keskiaikaisten käsitöiden kirjoa kalligrafiasta tuohitöihin

10

Paavali Juhonpoika (jouset)

Perinteisten käsi- ja varsijousten nuolten valmistusta

11

Katapulttirata

12

Turun Maalarikilta

13

Ruukin käsityöläiset

Nahkuri parkitsee kalan nahkaa ja kehrääjä valmistaa villalankaa värttinällä

14

Ermala ja Kaunisto (soitinrakennus)

Soitinrakennusta ja soitinten myyntiä sekä taontatuotteita, kuten kynttilänjalkoja

15

Odin's Spear (keskiaikavarusteita)

Myynnissä kopioita keramiikasta, helmistä, aseista ja veitsistä sekä puuleluja

16

Nahanparkitsija Sanna Pekkanen

Myynnissä metsästystorvia, riistaturkispäähineet ja nahkalaukkuja

17

Seppä Tervaraudan paja

Sepän paja: raudan taontaa ja elämyksiä

18

Quadrex (keskiaikavarusteita)

Myynnissä jousia, nuolia ja varusteita jousiammuntaan, lisäksi nahkalaukkuja ja
puumiekkoja

19

Taidetakomo Seppä Kahiluoto

Valmistaa käyttö- ja hyötyesineitä mittatilauksesta

20

Lampaita

Lasten puhdepihan yhteydessä lammasaitaus

21

4H-yhdistys (kasvo- ja käsimaalaus)

Keskiaikaishenkistä kasvo- ja käsimaalausta: kuvina mm. hevoset, miekat, käärmeet ja
ranskanliljat

22

Mestari Juseliuksen paja

Runo- ja loitsukirjojen tekoa lapsille ja lapsenmielisille

23

Kansanparannus ja jäsenkorjaus

Jäsenkorjausta helpottamaan selkä-, niska- ja jännevaivoja

24

Käspaikkakerho

Nauhat, nyörit ja neulakintaat, joita on valmistettu samoilla menetelmillä jo keskiajalla

25

Turun keskiaikaseura Unikankare

Keskiaikaisia käsitöitä, esiintymistä ja tanssia viihdyttämässä markkinakansaa päivittäin

26

Alnilam (ajan ja paikan määrittely)

27

Keskiaikainen puunsorvauspiste

28

Iloinen Joutsen ja Historical Textiles

Vaatteiden ompelua ja villaintarsian tekoa

29

Keskiaikainen karuselli

Karuselli perheen pienimmille

30

Kukkopillien maalaus

Kukkopillien maalausta

31

Kirjurin koju

Kirjurin koju, jossa värkätään erilaisia kylttejä vanhalle puulle tekstuuralla

32

WarusSeppäin kilta

Taistelunäytöksiä

33

Muinaistaitoyhdistys Ukonvakka

Ketjunpunontaa, kirjontaa ja kehräystä

Katapulttiradalla pääsee linkoamaan ammuksen 7 metrin päähän, osallistujalta peritään
pieni maksu
Keskiaikaisten maalausmenetelmien esittelyä, työvälineiden valmistusta sekä
koristemaalauksia

Keskiaikaiseen tähtitieteeseen sekä ajan ja paikan määrittelyyn liittyvien instrumenttien
esittelyä
Keskiaikainen poljettava puunsorvauslaite, jota myös yleisö voi käyttää sorvarin
ohjauksessa

