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1 Muinaistekniikka
Muinaistekniikan artesaaniopiskelijat, Mynämäki
Muinaistekniikan koulutus on Raision Seudun Koulutuskuntayhtymän Mynämäen
toimipisteen ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus, jossa perehdytään erilaisiin
esihistoriallisiin ja historiallisiin työstämismenetelmiin kunnioittaen vanhaa kulttuuriperintöä
ja vaalien perinteistä käsityöosaamista, mutta tuomalla sen myös nykypäivään. Historian ja
kulttuurin lisäksi yhteys luontoon on vahva – materiaalit ovat luonnollisia, mm. puuta,
nahkaa, villaa, luuta tai vaikkapa olkea. Täten muinaistekniikka kytkeytyy vahvasti myös
yhteen nykyiseen tärkeään teemaan, kestävään kehitykseen. Muinaistekniikan koulutus on
taideteollisuusalan perustutkinto ja kestää kaksi vuotta.
Työnäytösalueella muinaistekniikan opiskelijat esittelevät erilaisia perinteisiä kädentaitoja,
joita yleisö pääsee halutessaan itsekin kokeilemaan. Mukana on useita helposti
lähestyttäviä tekniikoita, mm. villan kehräystä värttinällä, lautanauhan kudontaa ja
neulakinnastekniikkaa sekä pieniä luu- ja puutöitä.
Tervetuloa kokeilemaan!

Yhteystiedot:
Koulutusohjelman sivut:
https://www.raseko.fi/taideteollisuusalan-perustutkinto-muinaistekniikan-ammattiala/
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2 Härkäpään Saht Buar
Oluella on aina ollut merkittävä rooli suomalaisessa kulttuurissa. Varhaisimpien arvioiden
mukaan olutta on valmistettu pohjolassa jo kampakeraamisella kaudella. Monituhatvuotinen
historia on synnyttänyt mallasjuomien ympärille ainutlaatuisen tapakulttuurin. Esimerkiksi
Kalevala käsittelee aihetta laajasti ja koko rakas saunakulttuurimmekin on rakentunut
mallastustarpeen myötä. Lähihistoriamme kuitenkin edustaa olutkulttuurillisen
taantumuksen aikaa ja monet vanhat perinteet ja tavat on vaivutettu unholaan.
Härkäpään Saht Buar vaalii ainutlaatuista ja pitkäikäistä olutkulttuuria ainutlaatuisen
konseptinsa turvin. Härkäpään Saht Buar järjestää muinaisoluiden valmistusnäytöksiä
erilaisissa keskiaika- ja kesätapahtumissa. Näytöksissä tarinoidaan olutaiheen ympärillä
historiaan ja valmistustekniikkoihin perehtyen. ”Nestemäistä leipää” on perinteisesti ollut
tarjolla Turun Keskiaikaisilla markkinoilla työnäytöksellä ja tarinan kerronnalla ryyditettynä.
Härkäpään Saht Buar on keskittynyt 1000-lukulaisten ja sitä vanhempien muinaisoluiden
valmistukseen. Työnäytöksissä hyödynnetään perinteisiä menetelmiä avotulesta
rautapataan, puusaaviin ja hiilillä kuumennettuihin kiviin. Tarinat, tapakulttuuri ja
historiallinen yleissivistys ovat olennainen osa esityksen sisältöä. Myös tilaisuuksien
rekvisiitta on harkittu viimeistä kangaspalaa myöten.
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Härkäpään Saht Buadin ohjelma ja aikataulut:

27.6.

Työnäytös: Kuumilla kivillä valmistettavan muinaisoluen valmistusnäytös

klo 16.30

28.6.

Työnäytös: Valmistetaan itäistä muinaisolutta eli taaria eli vaassaa

klo 15.15

29.6.

30.6.

Härkäpää tarinoi: Mitä ovat muinais- eli alkuoluet?

Mika Laitinen: Mitä viikinkipidoissa juotiin?

Työnäytös: Varhaiskeskiaikaisen oluen valmistusnäytös
klo 13.30

Mika Laitinen: Mitä sahti kertoo viikinkiajan ja keskiajan oluesta?

klo 14.30

Satu Hovi: Yrtit oluen mausteena

klo 16.00

Satu Hovi: Yrtit keskiajan mausteena

Työnäytös: Muinaisoluen valmistusta kuumilla kivillä

klo 13.30

Härkäpää tarinoi: Naiset muinaisoluiden taitajina ja miehet
keskiajan oluen tekijöinä

7

3 Värjärikillan kasvivärjäyspiste
Värjärikilta Ry on yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan kokoamaan luonnonväreistä
kiinnostuneita yhteisen värikkäästi porisevan padan äärelle. Yhdistys on perustettu Iitissä
vuonna 2001. Sen jäseniä yhdistää kiinnostus luonnonväreihin, värjäystekniikoihin, värien
historiaan ja ekologisuuteen. Innostunutta ja osaavaa jäsenistöä on ympäri Suomen.
Värjärikillan toimintaan voivat tulla mukaan kaikki kiinnostuneet. Mitä enemmän materiaalia
– sen parempi liemi!
Yhdistyksen päätavoitteita ovat:
luonnonvärien tunnettavuuden lisäämien
luonnonvärien parissa tehtävän työn tukeminen ja kehittäminen yhdistystoiminnan kautta
värjäysperinteen vaaliminen ja elinvoimaisena säilyttäminen.
Tekemisen ja tapahtumien kautta luodaan kontakteja ja verkostoidutaan.
Tärkeitä ovat myös väripatojen äärellä syntyneet ystävyyssuhteet ja jaetut arjen viisaudet.
Värjärikilta toimii:
järjestämällä vuosittain Värjäripäivät, jotka vuonna 2019 järjestetään 18.–21.7.2019 Lammin
Biologisella asemalla
osallistumalla erilaisiin luonnon väreihin ja värjäämiseen liittyviin tapahtumiin ja näyttelyihin
ja mm. Turun ja Hämeen keskiaikaisille markkinoille
julkaisemalla Värillä -jäsenlehteä

Keskiajalla tekstiilit olivat suhteellisen kalliita ja ne olivat tärkeä osa ihmisen aineellista
omaisuutta. Tekstiilien valmistus aina kuitujen viljelystä ja kankaiden kutomisesta
väriaineiden valmistukseen ja värjäykseen olivat tärkeitä ja arvostettuja taitoja. Suomessa
villan värjäämisestä löytyy todisteita 1000-luvun taitteelta peräisin olevien hautalöytöjen
tekstiileistä. Värillisten lankojen ja kankaiden rakenne on ollut sama kuin
värjäämättömienkin, millä perusteella arvellaan, että värjääminen on tapahtunut Suomessa.
Porvariston yllä näkyi jo 1400-luvun alussa kaukaisilla tuontiväreillä värjättyjä, kirkassävyisiä
vaatteita. Todennäköisesti tekstiilit on tuotu Suomeen valmiiksi värjättyinä, ehkä jopa
valmiina asuina. Ensimmäiset maininnat suomalaisista ammattivärjäreistä löytyy 1500luvulta.
Rahvas kulki keskiajalla joko luonnonvärisistä langoista tehdyissä vaatteissa tai värjäsi ne
itse. Värjäykseen käytettiin luonnon antimia, kuten niittykasveja ja puiden kuoria, joista
saatiin keltaisia, vihreitä ja ruskeita värejä. Sinisen ja punaisen värin värjäystaidosta kertovat
muinaisen Sääksmäen Ritvalan helkavirren säkeet, jossa ”sini” sana viittaa jo
esihistoriallisella ajalla suomenkielessä tunnettuun sinistä tarkoittavaan sanaan.
”Käykäm siukuset sinelle, mataroille morsiamet!
Tuokam sieltä seulan täysi, mataroita markan vakka”
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Turun Keskiaikaisilla markkinoilla Värjärikillan toimintaa voi seurata työnäytösalueella.
Mukana on kiltalaisia aina oppipojista mestareihin. Laitamme padat porisemaan ja
värjäämme monilla tutuilla lähiympäristön kasveilla ja vähän kaukomailtakin tuoduilla
väriaineilla.
Lisätietoa Värjärikillasta ja sen toiminnasta löytyy nettisivustolta www.varjarikilta.fi sekä
yhdistyksen julkisesta Facebook -ryhmästä: Luonnonvärjärit-Värjärikilta.

4 Nyöri- ja nauhapaja
Crystal House Kristallitalo tekee Työnäytösalueella torstaista sunnuntaihin erilaisia
osallistavia solmuja ja nyörejä. Macramesolmuilla pystyy valmistamaan vaikka mitä kivaa –
seinäkoristeista koruihin ja amppeleista kasseihin. Perussolmun kun oppii, niin loppu on
helppoa. Eräs helppo macramesolmuesine on sulka, jonka valmistamiseen menee alta 10
minuuttia. Voit tehdä Työnäytösalueella itsellesi helpon rannekorun macramesolmuilla sekä
kokeilla pirtalauta- ja lautanauhakudontaa sekä värttinäkehräystä. Teltalla pääsee itse
tekemään ja ostamaan hienoja käsin tehtyjä tuotteita!

Crystal House Kristallitalo
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5 Kylttimaalari Jari Kedonperä
Työnäytöksenä maalataan öljyväreillä tauluja sekä kylttejä. Maalauspohjina toimivat
pellavakangas ja höylätystä mänty- tai koivulaudasta tehty kylttiaihio. Aiheina ovat usein
korpit, ilvekset ja saattaa maatiaiskissakin taulusta löytyä. Myös viikinkivene sekä ritari
ratsuineen on nähty maalauksissa. Markkinoilla voi myös tilata maalauksen, joka toimitetaan
myöhemmin
asiakkaalle.
Mikäli kulkuneuvoonsa haluaa koristusta, niin kannattaa kysyä maalarilta vaikkapa
rautahevon (moottoripyörän) maalausta. Tilauksesta myös nahkatakkiin, käsilaukkuun ja
moneen muuhun maalattavaan pintaan voidaan tehdä pinstripekuvioita tai kuvaa toiveiden
mukaan.
Kuvia töistä: www.facebook.com/Jariart
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6 Alnilam (ajan ja paikan määrittelyä)
Alnilam: Tähtitieteelliset instrumentit – tähtitiedettä keskiajalla
Taivaan kartoituksen ohella tähtitieteilijöiden tehtävänä oli jo tuhansia vuosia sitten laskea
tärkeät kalenteripäivämäärät taivaankappaleiden avulla. Yli 2000 vuoden ajan heillä on ollut
käytössään erilaisia apuvälineitä, instrumentteja. Rooman valtakunnan hajottua 400-luvulla
nämä laitteet, samoin kuin suurelta osin tähtitieteen osaaminenkin, katosivat Euroopan
alueelta. Kreikkalaisilta oppinsa saaneet arabialaiset pitivät kuitenkin tähtitieteen osaamista
yllä, ja lopulta 700-luvulla toivat kaiken vanhan tiedon mukanaan Iberian niemimaalle.
Vuosisatojen kuluessa eurooppalaisetkin pääsivät lopulta jatkamaan tähtitieteen alan
tutkimuksiaan vanhojen oppien pohjalta.
Työnäytösalueella pääsee tutustumaan tähtitieteellisiin instrumentteihin, joita on ollut
käytössä keskiajalla:
1. Astrolabi on 300-luvulla eaa Kreikassa kehitetty tähtikartta- ja
ajanmäärityslaite, jolla selvitetään kirkkaimpien tähtien sijainteja, tähtien nousuja laskuaikoja, määritetään kalenteriaikoja sekä lasketaan tähtien
kulmakorkeuksia navigointia varten. Astrolabi on tiettävästi maailman
pisimpään yhtäjaksoisesti käytetty laite, sillä se korvautui muilla laitteilla vasta
1700-luvulla.
2. Kiinteästi asennettujen aurinkokellojen lisäksi Euroopassa yleistyivät 1200luvulta alkaen pienet, mukana kuljetettavat kompassin ja aurinkokellon
yhdistelmät. Ne auttoivat matkustavia henkilöitä ajankulun hahmottamisessa, ja
hienoimmissa kompassiaurinkokelloissa oli jopa omat kellotaulut eri
leveysasteita varten. Näitä taskukellon edeltäjiä tehtiin sekä puu- että
metallikuorisina, ja niitä käytettiin Euroopassa yleisesti aina 1800-luvun lopulle
asti.
3. Nokturlabi eli ”yökello” tai tähtikello mittaa yön tuntien kulumista tähtitaivaan
avulla. Meistä näyttää, että kaikki tähdet kiertävät Pohjantähteä yön kuluessa,
ja kierros kestää 24 tuntia. Tästä saadaan kellotaulu, joka on siirretty
nokturlabiin. Nokturlabeja käytettiin 1300-luvun lopulta 1700-luvulle.
4. Armillaareja eli koordinaatistopalloja on käytetty havainto- ja opetusvälineenä
ajanlaskumme alkuajoilta alkaen. Niiden avulla selvitettiin muun muassa
kiertotähtien (eli planeettojen) kulkua Eläinrataa pitkin, määritettiin tasaus- ja
seisauspäivien ajankohtia ja laskettiin planeettojen ratoja almanakkoja varten.
5. Tiimalaseja valmistettiin Egyptissä jo 700-luvulla eaa liittämällä kaksi
suppilomaista astiaa toisiinsa. Erityisen tarpeellisia tiimalasit olivat yön tuntien
määrittämisessä, ja merenkulkijat käyttivät tiimalaseja kuljetun matkan
arvioimiseen.
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Instrumentit ja armillaarit on tehty Euroopan museoista löydettyjen esikuvien perusteella
noudattaen mahdollisimman pitkälle alkuperäisiä työmenetelmiä ja -välineitä. Esittelemme
ja myymme Työnäytösalueella sekä suuria, alkuperäisen kaltaisia laitteita, että niiden
pienoisversioita.
Kerromme pisteessämme lisäksi keskiaikaisesta maailmankaikkeusmallista, joka perustuu
Aristoteleen näkemykseen. Maata ympäröivät kristallikehät, joissa planeetat, Aurinko, Kuu
ja kiintotähdet sijaitsevat. Kerromme mielellämme myös miten tähtikuvioita pystyy
tunnistamaan taivaalta, miten Pohjantähti kertoo pohjoisen sijainnin ja miten tähdistöjen
nimet ovat tulleet eri tarustoista.

Alnilam
Alnilam on tähtitiedeteemaisiin lahjoihin ja harrastusvälineisiin erikoistunut lahjatavaraliike,
jossa myös järjestetään luentoja ja esitelmiä tähtitieteen historiasta. Alnilamilla on laaja
valikoima karttapalloja, ja sieltä löytyy myös scifi-fanituotteita. Liikkeen nimi Alnilam tulee
Orionin tähdistöön kuuluvan Orionin vyön keskimmäisestä tähdestä. Se on arabiaa, alun
perin muotoa al’Itham, ja tarkoittaa vapaasti käännettynä ”helminauhan keskimmäinen
helmi”. Orion on ollut tunnettu tähdistö kaikkien alkuperäiskansojen piirissä, ja viimeistään
arabien tuotua astrolabinsa Espanjaan 700-luvulla tämä nimi vakiintui Orionin vyön
keskimmäiselle tähdelle kaikkialla Euroopassa.
Yhteystiedot:
Anu Rainela-Lankinen / Alnilam Oy
puh 040 501 1157
anu.rainela-lankinen@alnilam.fi
www.alnilam.fi
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7 Elävä Keskiaika ry
Elävä Keskiaika ry:n työnäytöspisteellä uppoudutaan tänä vuonna erityisesti keskiajan
ruokakulttuuriin ja peleihin – ja nähdäänpä siellä monenmoista muutakin kädentaitoa ja
ajanvietettä!
Ruokakulttuuriin perehdytään laajalla otteella. Millaista ruokaa keskiajalla syötiin, millaisilla
välineillä ruokaa syötiin ja laitettiin? Mistä tietoa keskiajan ruuasta ja ruokakulttuurista
löytyy? Miten kirkon määräykset vaikuttivat ruokaan? Näihin kaikkiin kysymyksiin löytyy
vastaus Elävän Keskiajan työnäytöspisteeltä!
Monilla hyvin tunnetuilla lautapeleillä on juurensa pitkällä historiassa, keskiajalla ja jopa sitä
ennen. Lautapelejä pelattiin keskiajalla yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Elävän Keskiajan
pisteellä erilaisia ajanjaksolla tunnettuja pelejä pääsee kokeilemaan ja pelaamaan itse
käytännössä!
Elävä Keskiaika ry elävöittää Euroopan ja Arabian alueita aikavälillä 1000-1400.
Yhdistyksen toimintaa löytyy ympäri Suomen. Näyttävin osa Elävän Keskiajan toiminnasta
on pukujuhlat, joissa pukeudutaan keskiaikaisesti, syödään ja juodaan ja iloitaan keskiajan
tyyliin -- joskus jopa kuninkaallisessa hovissa! Muita toiminnan muotoja ovat
koulutustapahtumat, joissa opitaan kädentaitoja sekä sivistytään luennoilla. Yhdistyksellä
on myös maa-alue Hattulassa, Lujakallioon rakennetaan harrastamiseen sopivaa
ympäristöä (talous)rakennuksineen, siellä myös pidetään keskiaikaleirejä. Järjestämme
myös tapaamisia, retkiä ja tutustumiskäyntejä erilaisiin museoihin ja historiallisesti
mielenkiintoisiin kohteisiin. Toivotamme kaikki tervetulleeksi iloiseen joukkoomme!
Yhteystiedot:
Yhdistyksen verkkosivut: http://www.keskiaika.org
Facebook: https://www.facebook.com/groups/keskiaika/
Instagram: https://www.instagram.com/elavakeskiaika/
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9 Suomen Perinnenahkurit ry – Finlands tradionella garvare rf
Turun Keskiaikaisilla markkinoilla yhdistys esittelee toimintaansa monin eri tavoin. Yhdistys
tekee työnäytöksenä erilaisten nahkojen käsittelyä ja jatkojalostusta. Työnäytöspisteellä
parkitaan mm. kalannahkoja. Työnäytöspisteellä voi myös tutustua nahanparkinnan eri työvaiheisiin materiaalien kautta. Paikalta löytyy eri työstövaiheessa olevia nahkoja. Pisteeltä
löytyy myös kattava valikoima eri työstövaiheissa tarvittavia työkaluja, joiden käyttöä yhdistys esittelee.

Yhdistyksen tarkoituksena on:
•

Vaalia ja edistää perinteisiä, luonnonmukaisia parkitusmenetelmiä ja siihen liittyvää
kulttuuria.

•

Lisätä yhteistyötä perinnenahkurien välillä.

•

Tuoda suuren yleisön tietoisuuteen ekologiset, eettisten sekä kestävät työtavat ja
materiaalit.

•

Tehdä yhteistyötä metsästäjien, kalastajien ja tilallisten kanssa, opettaa oikeiden
käsittelytapojen ja raakamateriaalien talteenottoa sekä lisätä tietoa.

•

Hyödyntää ja jatkojalostaa kaikkia eläinperäisiä ei-syötäviä luonnontuotteita.

Yhteystiedot:
Yhdistyksen puheenjohtaja
Hanna Nore
p. 044 033 3890
Yhdistyksen sihteeri
Reija Rantanen
p. 050 375 4858
Facebook sivut:
https://www.facebook.com/PerinnenahkuritTraditionellaGarvare/
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10 Katapulttirata
Katapulttiradalla pääset ampumaan ihkaoikealla katapultilla! Tähtää linnoitukseen ja kerää
pisteitä. Viikon parhaalla tuloksella voittaa oman käsin tehdyn minikatapultin!
Huom! Katapultti tarvitsee voimaa, joten perheen pienimmät voivat tarvita apua.
5 laukausta (+harjoituslaukaus) – 2 €
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11 Partiolaisten muurikkalätyt
Muurinpohjalättyjä partiolaisten hyväksi:
102-vuotiaan Suomen vanhimman tyttölippukunnan Auran Tytöt löydät markkinoiden
Työnäytösalueelta. Paistamme kojullamme iloisina muurikkalättyjä ja nautimme
keskiaikaisesta tunnelmasta. Auran Tytöt on meripartiolippukunta, joka järjestää
partiotoimintaa viikoittain Turun keskustassa. Partiollamme on purjevene s/y Aurantyttö,
jolla kaikenikäiset tytöt pääsevät kesällä purjehtimaan viikoittain. Keräämme lättyjen
myynnillä varoja partiotoimintaamme varten. Kaikki yli 7-vuotiaat tytöt ovat lämpimästi
tervetulleita mukaan partioon oppimaan uutta ja pitämään hauskaa uusien ystävien kanssa!
Yhteystiedot:
lpkj@aurantytot.fi
www.aurantytot.fi
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12 Perinneparkittua nahkaa
Työnäytöspisteelläni voi tutustua nahan perinteisiin muokkausmenetelmiin.
Käyttämäni materiaalit ovat peräisin metsästetystä riistasta, liikenteen uhreiksi joutuneista
eläimistä, kalasta ja karjasta – ajatuksella että tällaisista eläimistä mahdollisimman vähän
menisi hukkaan ja käyttökelpoinen materiaali tulisi hyödynnettyä monipuolisesti. En käytä
lainkaan tarhattuja turkiksia. Parkitsen käyttämäni nahat käsityönä perinteisin
nahkurinmenetelmin. Tällöin parkintaan käytetään luonnon omia aineita eikä lainkaan
myrkyllisiä kemikaaleja. Lopputuloksena syntyy yksilöllisiä, kestäviä, sekä luonnolle että
käyttäjälle turvallisia tuotteita.
Nahkatöiden lisäksi valmistan tuotteita myös luusta, sarvesta ja lampaanvillasta.

Yhteystiedot:
Sanna Pekkanen
p. 050 526 4431
s.pekkanen@gmail.com
www.sannapekkanen.com
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14 Taidetakomo Seppä Kahiluoto
Taomme paikan päällä koruja, käyttö- ja hyötyesineitä asiakkaiden toiveiden mukaan. Jos
ei ole tilaustöitä, teemme työdemonstraatioita.

Yhteystiedot:
Taidetakomo Seppä Kahiluoto Tmi
juha.kahiluoto@seppakahiluoto.fi
www.seppakahiluoto.fi

17 Kukkopillin maalausta
Kukkopillin maalausta lapsille ja lapsenmielisille. Kukot 5–6 € (sis. värit, opastuksen, essut).
Tervetuloa lämpimästi.
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19 Mestari Juseliuksen paja
Mestari Juseliuksen pajassa kudotaan minikehyksillä kangasta. Kankaankudonta on
ikivanha työtapa ja kankaita on kudottu melkein aina! Kangas muodostuu loimesta ja
kuteesta, pikku kehyksen avulla kudotaan oma pieni pala kangasta. Kudotusta työstä voi
tehdä korun, kirjanmerkin, minitekstiilin seinälle tai vaikka pienen paikkapalan
keskiaikavaatteeseen.
Minikehyspaketti lankoineen on maksullinen, kehyksen saa mukaansa.
Kaikki halukkaat voivat kokeilla kutomista pystyloimeen maksutta.
Mestari Juseliuksen työpajan järjestää Taito Varsinais-Suomi ry.
Taito Varsinais-Suomen Taitokeskus Turku, kässästudio ja Taito Shop Turku sijaitsevat
Vanhalla Suurtorilla. Järjestämme pajoja, kursseja, opetamme kankaankudontaa ja
myymme materiaaleja ja käsityöläisten tuotteita.
Yhteystiedot:
www.taitovarsinaissuomi.fi
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20 Kansanparannus/jäsenkorjaus
Jäsenkorjaajien ja kansanparantajien käyttämä hoitomenetelmä on ikivanha selkä-, niskaja jännevaivojen hoitoon.
Jäsenkorjaajat voivat hoidollansa antaa esim. helpotusta mm. seuraaviin vaivoihin:
päänsärky, migreeni, niska- ja hartiajäykkyys, iskias, noidannuoli, lonkka-, polvi- ja
nilkkakivut.
Myynnissä:
•
•
•
•
•
•

KATAJANMARJANESTE
KATAJANMARJASALVA
LUONNON MUURAHAISHAPPO
MUURAHAISSALVA
PIHKASALVA
RAKKOTAUDIN JUOMA

Hoitajat:
Kansanparantaja
Jäsenkorjaaja
Markku Lampinen
p. 040 779 6988
http://kansanparannus.blogspot.com/
Kansanparantaja
Raimo Holtti
p. 040 086 9530
http://kansanparannus.simplesite.com/
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21 Käspaikkakerho
KÄSPAIKKAKERHO – TURUN KARJALA-SEURA R.Y.

Käspaikkakerhossa kokoontuu joukko käsitöitä harrastavia henkilöitä. 30 vuotta sitten
alkunsa saanut toiminta lähti liikkeelle muutaman Turun Karjala-Seuran jäsenen
osallistumisesta
Maria
Näreahon
ohjauksessa
etupistokirjontakurssille
Turun
ortodoksiseurakunnassa. Kerhon tavoitteena on pitää yllä Karjalassa perinteisiksi luettuja
käsityötaitoja.
Kerho kokoontuu viikoittain yhdistyksen toimitalolla ja toimii Siviksen vertaisopintoryhmänä.
Kerholaiset toimivat toistensa opettajina alussa niin kuin tänäkin päivänä.
Kerhon puitteissa on opeteltu kintaan neulomista, etupistokirjontaa, erilaisia
nauhatekniikoita, ketjuvirkkausta, haarukkavirkkausta. Myöskin uudempia tekniikoita ja
materiaaleja on kokeiltu vuosien saatossa.
Työn tuloksia on esitelty näyttelyissä niin omalla toimitalolla kuin ruotsinlaivoilla järjestetyillä
’Karjalaisilla viikoilla’, Käsityöläismuseossa, Kaupunginkirjaston vitriinissä, Auralan
Kansalaisopiston vitriinissä, Suurtorilla joulumarkkinoiden aikaan, ortodoksikirkon tiloissa,
Osaava Nainen -tapahtumassa sekä Helsingin Karjala-talolla. Uusimpana ovat olleet
käsityönäytökset Turun Keskiaikaisilla markkinoilla Työnäytosalueella vuodesta 2004.
Turun Karjala-Seura r.y. on perustettu vuonna 1940. Seura vaalii karjalaisuutta ja
karjalaisia perinteitä kerhojensa kautta. Seuran puitteissa voi harrastaa käsitöiden lisäksi
mm. kuorolaulua, näyttelemistä, keittiötaitoja.
Lisätietoja: http://www.karjalanliitto.fi/turunkarjalaseura
Yhteystiedot:
Turun Karjala-seura ry/Käspaikkakerho
Itäpellontie 2
20300 Turku
turunkarjalaseura@gmail.com
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22 Turun Keskiaikaseura Unikankare
Unikankareen pisteellä elävöitetään keskiaikaa käsitöiden ja harrastusesittelyn merkeissä.
Myös Unikankareen tanssijat viihtyvät pistettä elävöittämässä. Käsitöistä ainakin erilaiset
nauhat ja punonnat, vaateompelu, koristelu, keramiikka ja seinävaatteet ovat edustettuina.
Yhteystiedot:
www.turunkeskiaikaseura.webs.com

24 Poljettava keskiaikainen puusorvi
Myymme käsin sorvattuja puutuotteita. Tuotteet on sorvattu erilaisista puulajeista. Pienistä
pikareista aina isoihin kulhoihin asti. Mukanamme on myös keskiaikainen jalalla poljettava
puusorvi, jota voivat myös kiinnostuneet kokeilla.
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26 Muinaistaitoyhdistys Ukonvakka ry
Muinaistaitoyhdistys Ukonvakka ry on turkulainen vuonna 2005 perustettu yhdistys, jonka
jäsenet ovat käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisia. Heitä kaikkia yhdistää kiinnostus
muinaisuuteen, keskiaikaan ja perinteiseen käsityöhön.
Ukonvakan tavoitteena on ylläpitää, elvyttää ja tuoda esille muinaisia ja perinteisiä taitoja.
Ukonvakkalaiset ovat erikoistuneet muinaistekniikoihin, joilla toteutetaan uudennoksia
arkeologisista löydöistä ja tutkitaan niiden tekotapoja. Sen lisäksi muinaisuutta hyödynnetään ideoina ja inspiraatioina uusiin tuotteisiin ja taiteeseen.
Muinaistaitoyhdistys Ukonvakan jäseniin voit tulla tutustumaan Työnäytösalueelle.
Yhteystiedot:
https://www.facebook.com/Ukonvakka
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