
   
 

Keskiaikaiset markkinat 2019 
Työnäytösalueen toimijat 
 

Pisteen 
nro. 

Nimi Toiminta ja myyjien tuotteet 

1 Muinaistekniikka Muinaistekniikan opiskelijat esittelevät erilaisia vanhoja 
tekniikoita, mm. neulakintaan tekoa, villan kehräämistä 
värttinällä sekä puutöitä. 

2 Härkäpään Saht Buar Muinaisoluen valmistaminen perinteisesti avotulella. 
Aiheeseen liittyvä tarinointi. 

3 Värjärikillan kasvivärjäyspiste Värjäystä lähiympäristön kasveilla ja kaukomaiden väriaineilla. 
Vastaus löytyy myös siihen, koska ensimmäiset 
ammattivärjärit asettuivat Turkuun. 

4 Nyöri- ja nauhapaja Voit tehdä itsellesi helpon rannekorun macrame-solmuilla 
sekä kokeilla pirtalauta- ja lautanauhakudontaa ja 
värttinäkehräystä. Sopii koko perheelle. 

5 Kylttimaalari Kylttien ja taulujen maalausta öljyväreillä puulle ja kankaalle. 

6 Alnilam (ajan ja paikan 
määrittelyä) 

Keskiajan tähtitieteen sekä tiimalasien, aurinkokellojen, 
kompassien ja astrolabien esittely. Lisäksi sulkakyniä ja 
käsinsidottuja muistikirjoja. 

7 Elävä Keskiaika ry Keskiaikaista ruokakulttuuria, keskiaikaisia pelejä, 
tuohenpunontaa, rengaspanssarin punontaa ja huntuneulojen 
tekemisestä. 

8 Gripping Beast 
(keskiaikavarusteita) 

 Keskiaikavarusteita. 

9 Suomen Perinnenahkurit ry – 
Finlands tradionella garvare rf 

Perinteisiin parkintamenetelmiin liittyvä toiminta, kuten 
nahkojen pehmitys sekä perinneparkituista nahoista tehtävät 
erilaiset ompelu- ja punontatyöt. 

10 Katapulttirata Ammu katapultilla linnaketta! Kerää pisteitä ja voita viikon 
parhaalla tuloksella oma minikatapultti! Sopii koko perheelle. 

11 Partiolaisten muurikkalätyt Myynnissä muurinpohjalettuja sekä marjamehua. Pyöritämme 
riemulla hienoa korikarusellia tapahtumassa. 

12 Perinneparkittua nahkaa Nahan perinteisten muokkausmenetelmien esittelyä. 



   
 

13 Quadrex (keskiaikavarusteita) Myynnissä jousia, nuolia ja varusteita jousiammuntaan. Lisäksi 
nahkalaukkuja ja puumiekkoja. 

14 Taidetakomo Seppä Kahiluoto Takomot Alkutuli, Kahiluoto ja Routarauta ovat jälleen kerran 
yhdistäneet voimansa. Takojat vaihtuvat kahden tunnin välein. 

15 Keskiaikainen karuselli Karuselli perheen pienimmille. 

16 Odin's Spear 
(keskiaikavarusteita) 

Myynnissä kopioita keramiikasta, helmistä, aseista ja veitsistä 
sekä puuleluja. 

17 Kukkopillin maalausta Kukkopillin maalausta lapsille ja aikuisillekin. Kukko maksaa 5–
6 €, värit, opastus ja lainaessu sisältyvät hintaan. 

18 WarusSeppäin kilta Taistelunäytöksiä. 

19 Mestari Juseliuksen paja Minitekstiilityöpaja lapsille ja lapsenmielisille. 

20 Jäsenkorjaus/kansanparannus Jäsenkorjaus helpottaa liikunta- ja tukielinsairauksia, esim. 
niska-, hartia-, alaselkä- ja polvikipua. Myynnissä muurahais- 
ja katajanmarjavoidetta. 

21 Käspaikkakerho Esittelemme neulakinnastekniikkaa, viitelöintiä ja erilaisten 
nauhojen valmistusta. 

22 Turun keskiaikaseura Unikankare Pisteellä esitellään keskiaikaharrastamista, kirjontaa, 
ompelua, nauhojen valmistusta, neulakinnastekniikkaa ja 
kirjansidontaa. 

24 Poljettava keskiaikainen puusorvi Käytössä keskiaikainen poljettava puusorvi. Myös asiakkaat 
voivat kokeilla sorvausta. Myytävänä käsintehtyjä sorvattuja 
puutuotteita. 

25 Cezar (keskiaikavarusteita) Myynnissä historiallisia koruja ja leluja, nahkapulloja sekä 
erilaisia paju- ja puutuotteita. 

26 Muinaistaitoyhdistys Ukonvakka Neulakintaan ja lautanauhan tekoa, kirjontaa sekä ketjutöitä. 

 


