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Pisteen 

nro.

Nimi Toiminta ja myyjien tuotteet

1

Muinaistekniikan 

artesaaniopiskelijat

Muinaistekniikan nykyiset ja  jo valmistuneet opiskelijat esittelevät 

erilaisia esihistoriallisia työmenetelmiä kinnasneulonnasta 

puutöihin.

2 Härkäpään Saht Buar

Muinaisoluen valmistuksesta. Näytämme miten ja mistä raaka-

aineista muinaiset oluet on valmistettu. Kerromme näytöksen 

aikana vanhoja oluttarinoita.

3 Värjärikillan kasvivärjäyspiste

Värjäystä lähiympäristön kasveilla ja kaukomaiden väriaineilla. 

Vastaus löytyy myös siihen, koska ensimmäiset ammattivärjärit 

asettuivat Turkuun.

4 Koruseppä Emil Lindfors

Korujen valmistusta perinteisin menetelmin takomalla, 

juottamalla, viilaamalla, pakottamalla ja punsseloimalla. 

Materiaaleina hopea ja pronssi.

5 Kylttimaalari

Keskiaikahenkisten kylttien ja taulujen maalausta öljyväreillä. 

Puulle ja pellavakankaalle maalattujen töiden aiheina eläimet, 

ritarit, viikingit ja purjealukset.

6 Alnilam (ajan ja paikan määrittelyä)

Keskiaikaisen tähtitieteen sekä  tiimalasien, aurinkokellojen, 

kompassien, astrolabien ja armillaaripallojen esittely ja 

käyttöopastus. 

7 Sarvia & Luita

Pisteellä työstetään eri eläinten luita ja sarvia koru- ja 

käyttöesineiksi.

8 Cezar (keskiaikavarusteita)

Myynnissä historiallisia koruja ja leluja, nahkapulloja sekä erilaisia 

paju- ja puutuotteita.

9 Elävä Keskiaika

Keskiaikaista ruokakulttuuria, keskiaikaisia lautapelejä, 

tuohenpunontaa, rengaspanssarin punontaa ja huntuneulojen 

tekemisestä.

10 Rumpu-ukko Rumpujen valmistus poronnahasta ja koivusta.

11 Yrjänä Ermala (soitinrakennus)

Soitinrakennusta ja soitinten myyntiä sekä taonta-, luu- ja 

sarvituotteita.

12 Suomen Perinnenahkurit ry

Yhdistys esittelee nahanparkintaa perinteisin, ekologisin ja 

luonnonmukaisin menetelmin.

14 Katapulttirata

Ammu minikatapultilla linnaketta! Kaatamalla torneja keräät 

pisteitä ja viikon parhaalla tuloksella voitat itsellesi pienen 

minikatapultin!

15 Keskiajan Maalariverstas

Maalien, lakkojen ja kittien valmistusta. Maalataan koristeita ja 

koriste-esineitä niin kuin keskiaikana oli tapana tehdä.

16 Gungnir (keskiaikavarusteita)

Myynnissä arkeologisten löytöjen mukaan valmistettua 

keramiikkaa, historiallisia koruja ja itse valmistettuja 

nahkatuotteita.
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17 Auran Tytöt - Lettupiste

Myymme markkinakävijöille muurinpohjalettuja sekä juotavaa. 

Pyöritämme karusellia tapahtumassa.

18 Perinneparkittua nahkaa Nahan perinteisten muokkausmenetelmien esittelyä.

19 Quadrex (keskiaikavarusteita)

Myynnissä jousia, nuolia ja varusteita jousiammuntaan, lisäksi 

nahkalaukkuja ja puumiekkoja.

20 Kolme Seppää

Taomme paikan päällä koruja, käyttö- ja hyötyesineitä asiakkaiden 

toiveiden mukaan. Jos ei ole tilaustöitä, teemme 

työdemonstraatioita.

21 Keskiaikainen karuselli Karuselli perheen pienimmille.

22 Odin's Spear (keskiaikavarusteita)

Myynnissä kopioita keramiikasta, helmistä, aseista ja veitsistä sekä 

puuleluja.

23 Kukkopillinmaalaus

Kukkopillin maalausta, myrkyttömät värit, kukot tehty 

suomalaisesta punasavesta. Maalit kuivuvat nopeasti. Kukon saa 

mukaan.

24 Veli Olavin lukutaitotodistukset

Veli Olavi testaa kansan lukutaitoa ja kirjoittaa 

lukutaitotodistuksia joka päivä klo 14–16.

25 Pyhän Ursulan kilta

Keskiaikaisten vaatteiden valmistusta, keskiajan puutöitä ja 

keskiaikaista lääketiedettä. Valmistetaan pyhimysveistos 

ajanmukaisin menetelmin.

26 WarusSeppäin kilta Taistelunäytöksiä.

27-28 Huovuksissa, lampaat ja kehräys

Lampaat ja lampaanvillan käsittely langaksi värttinällä kehräten. 

Karstaus, kehräys ja kertaaminen. Yleisöllä mahdollisuus kokeilla 

kehräämistä värttinällä.

29 Mestari Juseliuksen Paja

Kirjomme ja kuvioimme parkkinahasta esim. kirjanmerkkejä ja 

rannenauhoja. Pajassa perimme materiaalimaksua kaksi rahaa (2 

€).

30 Kansanparannus/jäsenkorjaus

Jäsenkorjaus/kansanparannus helpottaa liikunta- ja 

tukielinsairauksia, esim. niska-, hartia-, alaselkä-, iskias- ja 

polvikipua.

31 Käspaikkakerho

Perinteistä käsityötä: nauhankudontaa, neulakintaan neulomista ja 

verkonkudontaa.

32 Turun keskiaikaseura Unikankare

Käsitöistä erilaiset nauhat ja punonnat, vaateompelu, koristelu, 

keramiikka ja seinävaatteet ovat edustettuina.

33 Björk Hus (puuesineitä)

Myynnissä puukeinuja, -leluja ja koristeita, villa- ja nahka-asusteita 

sekä omien mehiläisten hunajaa.
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34 Keskiaikainen poljettava sorvi

Sorvataan keskiaikaisella poljettavalla puusorvilla. Myös asiakkaat 

voivat kokeilla sorvausta. Myytävänä sorvattuja puutuotteita.

35

Michal Smolinski (nahkatyöt ja 

nuolenvalmistus)

Nahkatyöt ja nuolenvalmistus. Myynnissä nahkaesineitä, jousia ja 

nuolia.

36 Ukonvakka

Lautanauhan ja pirtanauhan kudontaa, kirjontaa, neulakinnastöitä 

ja ketjunpunontaa.


