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1

Ádám Zsolt 

rummut, huilut, okariinot ja jänisräikät sekä 

puulusikat, -veitset ja -vadit www.fahangado.hu x x x x

2

Ahtinen Anita

kypärät, miekat, kilvet, tunikat, liivit, viitat, 

munkinkaavut, nahkakengät ja -laukut, lakit sekä 

huivit x x x

3

Aijaskave Irmeli

erikokoiset ja malliset lohikäärmeet, peikot ja 

nuket, hirviöt, astro-tarot-tulkinta sekä niska-

päähieronta x x

4
Allansdotter Gull-

Britt

historiallisten löytöjen mukaan valmistetut 

pronssi- ja hopeakorut sekä tulusraudat www.historiskafynd.se x x x x

5

Andrese kadakas

tammesta, katajasta ja tervalepästä valmistetut 

keittiötavarat, kuten leikkuulaudat, aluset ja 

lastat x x x x

6

Anna Enne tmi

ikoniaiheiset taidemaalaukset, matkaikonit, 

puiset seinäkoristeet, kirjanmerkit ja erikokoiset 

rasiat www.annaenne.fi x x x x

7
Kuokantalo / Tmi 

Tarja Auramo

ruoka-annokset, kuten sika- ja kasvisannokset, 

lisukkeena lanttua, sekä juomat, kuten sima, 

kotikalja, vesi ja mehu www.kuokantalo.fi x x x x

8

Bindelle OÜ

puuesineet, kuten astiat ja korut, sekä 

lampaantaljat x x x x

9
Black Clothing 

Hiiden

pronssi- ja hopeakorut, kammat, huntu- ja 

neulakinnasneulat, luunapit sekä nahkapussukat 

ja muut nahkatyöt www.bchiiden.com x x x x

10

Blue Sign Oy

sinettilakka ja -leimasimet, sulatuslakka, 

sulkakynät, sulkakynänpidikkeet, kalligrafiaterät 

sekä musteet www.bluesign.fi x x x x

11
Osuuskunta 

Elonjuuri

keski- ja viikinkiaikaiset vaatteet, kuten paidat ja 

erilaiset housut, ja asusteet sekä historialliset 

kirjat http://hedebyngyta.net/ x x x

12

Ermala Yrjänä

soittimet, taontatuotteet eri metalleista, luu-, 

sarvi- ja puutuotteet sekä korut

Facebook: Yrjänä Ermala 

soitinrakentaja/luthier x x x x

13
Forestway 

luonnontuote

pettuvohvelit, kukkoset, sienillä täytetyt lätyt, 

hirvimakkara, koivunmahlasima ja 

kuusenkerkkäsiirappi www.forestwayluonnontuote.fi x x x x

14

Forum hoitosauna

yrttiteet ja -pesu, pihka- ja tervavoiteet, reuma- 

ja limakalvorasva, seerumit sekä 

saunalahjakortit www.forumsauna.fi x x x x

15
Fuengicon oy / 

Donna Taponero

luonnontuotehoitovoiteet, kuten antiseptinen ja 

pakurikääpävoide sekä inkivääriä sisältävä 

hoitovoide www.donnataponero.com x x x x

16
Artimago Oy Gero 

Geick Bratwurstit

tuoreyrteillä maustettu keskiaikamakkara kaalin 

lehdellä x x x x

17
Giat Ulla ja Giat-

Viljanen Emilia

muurahaisvoide ja -linimentti, pihkasalva, 

propolisvoiteet sekä hunajaa ja merisuolaa 

sisältävät saippuapalat x x x x

http://www.fahangado.hu/
http://www.historiskafynd.se/
http://www.annaenne.fi/
http://www.kuokantalo.fi/
http://www.bchiiden.com/
http://www.bluesign.fi/
http://hedebyngyta.net/
http://www.forestwayluonnontuote.fi/
http://www.forumsauna.fi/
http://www.donnataponero.com/
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18

Gripping Beast

kypärät, miekat, kirveet, veitset, kilvet, jouset, 

nahkalaukut, rahapussit, rintaneulat ja 

kaulakorut www.grippingbeast.net x x x x

19

Gungnir

historiallisten mallien mukaan valmistettu 

keramiikka ja korut, nahkatuotteet sekä puulelut www.facebook.com/gungnir.se x x x x

20

Hakko Production

laukut, kuten kuolainlaukut ja laukut 

ekomateriaalista, vyöt, nahkaiset rasiat sekä 

korut www.hakkoproduction.fi x x x x

21

Tmi HarjaNi

erilaiset käsintehdyt harjat 

luonnonmateriaaleista, kuten sydän- ja 

saunaharjat

www.facebook.com/handmade

brushes x x x x

22

Hartola Marja

leivät, petturieskat, markkinarinkelit, hermo- ja 

älypiparit, lemmenyrtit, pellavavaatteet sekä 

juomasarvet ja torvet x x x x

23

Hiilu Design

käsin valmistetut hopeakorut, kuten korvakorut, 

käsinpunotut ketjut ja muut kaulakorut sekä 

sormukset

www.facebook.com/HiiluDesig

n x x x x

24

Hirvonen Margit

kehystettty metalligrafiikka, metalligrafiikka- ja 

akvarellimonotypialehdet sekä postikortit omista 

töistä www.margithirvonen.net x x x x

25

Huhtala Tuula

tarottulkinnat 1320-luvun tyylisillä Visconti-

tarotkorteilla http://tarot-tuula.fi x x x x

26
Huoneistokeskus 

Oy, Turku

välittäjän palveluita keskiaikaisella höysteellä ja 

kielellä sekä arvonta, jossa kysymyksiä 

keskiaikaisesta rakennuksesta www.huoneistokeskus.fi x

27

Irman langat tmi

suomalaisesta lampaanvillasta kehrätyt 

saaristoluonnosta kerätyillä kasveilla värjätyt 

villalangat sekä kasvivärjätyt napit ja helmet x x

28

Janron ky

aluna-mineraalisuolakivet ihon parantamiseen, 

suolasaippuat ja luomulampaanmaitoa sisältävät 

palasaippuat x x x x

29
Francis Joy Energy 

Therapy

yrttiteet, suitsukesekoitukset sekä 

luonnonmukaiset ruususta ja muista aineksista 

valmistetut voiteet

https://druidman1962.wixsite.c

om/mysite x x x x

30
Jäsenkorjaus - 

kansanparannus käsin tehtävät hoitotyönäytökset x x x x

31

Jäälasikukka

kasvi- ja höyhenpeilit, luonnonaarteen sisältävät 

lasitalot sekä kasvi-, suomu- ja 

höyhenkorvakorut www.merjaosanen.com x x x x

32
Kaskinauriit / 

Experiencia oy

palvilihalla, suolakalalla ja suolasienillä tai 

makkaralla, kaaliraasteella ja kasviksilla täytetyt 

kaskinauriit https://uuniperunaa.webnode.fi x x x x

33
Keramiikkapaja 

Kruuku

erikokoiset majavat, puput, sammakot, oravat ja 

viikinkilaivat, pöllöpariskunnat, heinäsirkat sekä 

istuvat keijut www.kruuku.fi x x x x

34

Kimalainen

intarsiakoristellut puuesineet, kuten tarjottimet, 

rasiat, lasinaluset, korut, taulut ja 

tikkuaskitelineet www.kimalainen.fi x x x x

http://www.grippingbeast.net/
http://www.facebook.com/gungnir.se
http://www.hakkoproduction.fi/
http://www.facebook.com/handmadebrushes
http://www.facebook.com/handmadebrushes
http://www.margithirvonen.net/
http://tarot-tuula.fi/
http://www.huoneistokeskus.fi/
https://druidman1962.wixsite.com/mysite
https://druidman1962.wixsite.com/mysite
http://www.merjaosanen.com/
https://uuniperunaa.webnode.fi/
http://www.kruuku.fi/
http://www.kimalainen.fi/
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35

Klaas oy pihapöydät ja keinut www.saw.ee x x x x

36

Knuutila Raija

pataluhat sekä erikokoiset porkkanat, 

punajuuret, nauriit, ruisleivät, meriharakat ja lokit x

37
Osuuskunta 

Komeetta

erilaiset tossut, sametista ja huovasta 

valmistetut neulakirjat sekä pellavasta 

valmistetut neulepuikkokirjat x x x x

38
Konttisirkat, Iku-

Tarvas Oy

uppopaistetut ja paahdetut elintarvikeluokitetut 

kotisirkat x x x x

39

Lainahöyhenet

yläosat, pikkuritarin nahkaliivit, villaviitat, 

nahkavyöt, punotut nauhat, pussukat, henninit ja 

samettibaretit www.lainahoyhe.net x x x x

40

Lehtonen Veikko korut, taotut esineet, puukot, pussit ja saippuat x x x x

41

Lepizsán Attila

käsin tehdyt nahkalaukut, -vyöt, -vyölaukut, -

reput ja lompakot www.facebook.com/lepizsan x x x x

42 Luontainen 

parantaja Pirjo 

(Topforum Oy)

luontainen käsillä parantaminen energiaa päästä 

jalkoihin välittämällä täydennettynä heilurilla x x x x

43

Luukkonen Raija

eriaiheiset perinteisesti tehdyt savi-ikonit, kuten 

Maria, ja savienkelit, sekä lasiin sulatetut 

riipukset x x x x

44

Manosun oü

paahdetut mantelit, karamelliomenat sekä 

tikkarit x x x x

45

Martinkari Johanna

taikasulat, rukoushelmet, aarteet, amuletit, 

tinktuurat, saippuat, salvat ja tuoksusuihkeet 

erikokoisissa pulloissa x x x x

46

Me Maahiset

uniikit figuriinit ja patsaat, kuten erikokoiset 

rakukorpit, sekä erikokoiset kynttilänaluset ja -

jalat

www.facebook.com/memaahis

et x x x x

47

MGA markedsbod

karkkiomenat, paahdetut mantelit, lakritsijuuri ja 

nekut x x x x

48

Tmi MiParti

keskiaikahenkiset käyttö- ja roolivaatteet, kuten 

mekot ja housut, sekä asusteet, kuten erilaiset 

laukut ja pussukat www.miparti.fi x x x x

49

Mirimart OÜ

puuesineet, kuten tuopit, leikkuulaudat, koru-, 

sokeri- ja suolarasiat, pannunaluset sekä 

pullotelineet www.handicrafts.ee x x x x

50

Fleischerei K.Müller

kestomakkarat, kuten valkosipulimakkara, 

ilmakuivatut kinkut, bratwursti ja sämpylä sekä 

varraspossu ja hapankaalia www.kmueller-fleischerei.de x x x x

51

Navakka Ky

nahkatuotteet, kuten laukut, pussukat, vyöt, 

rannekkeet ja kärpäslätkät, puukot sekä sarvi- ja 

muut korut x x x x

http://www.saw.ee/
http://www.lainahoyhe.net/
http://www.facebook.com/lepizsan
http://www.facebook.com/memaahiset
http://www.facebook.com/memaahiset
http://www.miparti.fi/
http://www.handicrafts.ee/
http://www.kmueller-fleischerei.de/
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52

Nomad Art Kft.

unkarilaiset ja mongolialaiset hevosjouset 

lapsille, nuorille ja aikuisille sekä nahasta 

valmistetut nuoliviinit www.nomad-art.hu x x x x

53
Oy Nordens Valo-

Smycken

itse Suomessa valmistetut pronssikorut, kuten 

käädyt, ja hopeakorut, kuten siivet www.valo-koru.fi x x x x

54

Nousia design

nahkaiset ja puiset korvakorut, massiivipuusta 

valmistetut riipukset sekä nahkatyöt, kuten 

avaimenperät www.nousia.fi x x

55
Loitsukioski / Nurmi 

Suvi

omaa tuotantoa elämän eri tilanteisiin sopivat 

valmiiksi käsinkirjoitetut kalevalamittaiset ja 

mittatilausloitsurunot

https://suvinurmi.webs.com/loit

sut x x

56
Leipomoliike Irene 

Partanen oy maankuulut käsin tehdyt kalakukot ja piirakat www.irenepartanen.fi x x x x

57

Paulus Pirjo

keramiikkaa, kuten viiniamppelit, keramiikka- ja 

metallikorut, juoma- ja snapsisarvet, tuopit sekä 

pikarit x x x

58
Peltola Satu-Lotta / 

Slotta

suomalaisista aidoista luonnonmateriaaleista 

itse käsin valmistetut korut, kuten riipukset ja 

korvakorut x x x x

59

Pieni Kirjapuoti

keskiaikaan liittyviä kirjoja, kuten kirjat keskiajan 

Suomesta, mauista ja hyvästä elämästä www.pienikirjapuoti.fi x x x x

60

Pinni Niina

suolaiset kinkulla ja kasviksilla täytetyt ja 

hilloletut, lihalla, ohralla ja kaalilla täytetyt 

piirakat sekä nekut x x x x

61

Piu Tekstiili / Olde naisten ja miesten vaatteet pellavakankaasta www.olde.ee x x x x

62

Quadrex Ltd.

jouset, nuolet ja varusteet jousiammuntaan, 

nahkalaukut, puumiekat sekä keraamiset 

lintupillit www.mullerworks.net x x x x

63

Rantanen Henna

lisäaineeton laku, toffeet, vadelma-, mustikka-, 

päärynä- ja muut marmeladimakeiset sekä 

keskiaikapussit x x x x

64
Tarja Helena 

Rautiainen

uniikit erimuotoiset lasiset kuivakukka- ja 

kasvitauluriipukset sekä lehtiruotiriipukset ja -

korvakorut

http://pellintaivuttaja.blogspot.c

om x x x x

65 Rekonstrukcje 

Historyczne 

CEZAR

historialliset korut ja lelut, nahkapullot ja -pussit, 

jouset, pajutuotteet sekä puuesineet, kuten 

puulyhdyt, -ämpärit ja -tynnyrit x x x x

66

Rosenberg food

possua, kanaa ja nautaa vartaassa sekä erilaisia 

käsinleivottuja leipiä, joissa on lampaanjuustoa 

ja eri vihanneksia x x x x

67
Made by Hannele 

Rusila

punapoiminta- ja kaitaliinoja, erilaisia 

villashaaleja ja -huiveja sekä pellavapyyhkeitä ja 

-laudeliinoja www.hannelerusila.fi x x x x

68
Ruusu & 

Rosmariini Oy

pellavapyyhkeet, jyvätyynyt, keraamiset saippua-

aluset ja hevosenjouhesta valmistetut partasudit www.ruusujarosmariini.com x x x x

http://www.nomad-art.hu/
http://www.valo-koru.fi/
http://www.nousia.fi/
https://suvinurmi.webs.com/loitsut
https://suvinurmi.webs.com/loitsut
http://www.irenepartanen.fi/
http://www.pienikirjapuoti.fi/
http://www.olde.ee/
http://www.mullerworks.net/
http://pellintaivuttaja.blogspot.com/
http://pellintaivuttaja.blogspot.com/
http://www.hannelerusila.fi/
http://www.ruusujarosmariini.com/
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69 Osuuskunta Lilith / 

Keraamikko Paula 

Ruuttunen

käsin dreijattu ja suurelta osin puu-uunissa 

poltettu käyttökeramiikka, kuten kulhot ja 

ryyppykupit www.lilith.fi x x x x

70

saarikaritsa

omien gotlanninlampaiden taljat ostajan 

valitsemilla ja paikan päällä painetuilla kuvioilla, 

vällyt sekä istuinaluset www.saarikaritsa.fi x x x x

71
Saint Elisabeth 

Convent

ikonit, puuesineet, kuten ristit, lelut ja pienet 

maalatut rasiat, tuohituotteet sekä pellavaiset 

pöytäliinat https://obitel-minsk.ru/ x x x x

72
Salakirjat / Oy 

Kirjaparoni

kirjat suomalaisista lautanauhoista sekä 

keskiaikaharrastajan keittokirjat www.salakirjat.net x x x x

73

Sankaritarina Oy

paikan päällä valmistetut paahdetut makeat 

mantelit sekä kuorrutetut tikkuomenat ja -

päärynät x x x x

74
Yrttisaippua R. 

Sarlin

laudeliinat, pyyhkeet, eri yrteistä valmistetut 

suolasaippuat ja palashampoot sekä erilaiset 

narusaippuat x x x x

75

Sivonen Tuija

hopeiset neuloskorut, kuten eripaksuiset kaula-, 

ranne- ja korvakorut, pitkä neulos ranne- tai 

kaulakoruksi, sekä naakkakorvakorut x x x x

76

Slavic Art

meripihkasta valmistetut kaula- ja rannekorut, 

puuesineet, kuten shakkipelit ja rasiat, sekä 

keraamiset kellot x x x x

77

Sortin tila

suomenlampaan karitsantaljat, käsinhuovutetut 

istuinalustat ja prinsessa- ja prinssikruunut sekä 

korut x x x x

78

Stengården hn

keskiaikaisten mallien mukaan valmistetut 

ruokailuvälineet, taotut tuotteet, veitset ja miekat www.ete.nu x x x x

79
Suomen 

Meriruokakeittiö OY

muikut, loimulohi, makkara-ateria, silakat, 

muurinpohjaletut ja mehut x x x x

80 Suomen 

Numismaattinen 

Yhdistys r.y.

numismaattiset julkaisut rahalöydöistä sekä 

varhaiskeskiaikaiset ja keskiaikaiset, kuten 

Bysantin, rahat www.snynumis.fi x x x x

81

Mari Syren design

hopeasta valmistetut ja pronssikorut, kuten 

koivunlehti-, tyrni ja mustikkakorut sekä 

rengasristit www.marisyren.fi x x x x

82 Odin's Spear / 

Krystian 

Szczepanski

kopioita historiallisesta keramiikasta, 

puuastioista, helmistä, koreista, aseista ja 

veitsistä sekä puuleluja x x x x

83

Taidepaja Caro

keramiikkatuotteet, kuten erikokoiset koriste-

esineet, kulhot, tarjoiluastiat, kynttilänjalat ja 

öljylamput

www.facebook.com/taidepajac

aro x x x x

84

Takacs Arpad okariinot eli savihuilut

www.facebook.com/ocarinabud

apest x x x x

85

Tiensuu Erkki

lusikkaleivät ja ruispiparit, tuohituotteet, kuten 

kontit, torvet ja virsut, puuesineet, kuten sauvat, 

sekä pajupillit x x x x

http://www.lilith.fi/
http://www.saarikaritsa.fi/
https://obitel-minsk.ru/
http://www.salakirjat.net/
http://www.ete.nu/
http://www.snynumis.fi/
http://www.marisyren.fi/
http://www.facebook.com/taidepajacaro
http://www.facebook.com/taidepajacaro
http://www.facebook.com/ocarinabudapest
http://www.facebook.com/ocarinabudapest
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86

Trast Kalinka

keskiaikaiset hahmot, kuten kuningas, 

kuningatar ja ritarit, sekä vitriinitaulut 

keskiaikaisin hahmoin x

87
Kimmo Tulimetsä 

t:mi

taotut rautatuotteet, kuten korut ja kynttilänjalat, 

sekä pronssi- ja hopeakorut www.tulimetsa.fi x x x x

88

TuoniCoru / 

Puustikki Oy ja 

Kultaseppä Sanni 

Lehtinen

Suomessa käsintehdyt sormukset, kuten pronssi- 

ja kuhannahkaupotteiset terässormukset, ja 

muut korut www.puustikki.fi/korut x x x x

89 Ajan Koru / Eky 

Vanhatalo Liisa ja 

Vanhatalo Simo

itsevalmistetut keskiaikaan sopivat tinakorut, 

kuten kivin koristellut rannekorut ja isot riipukset www.ajankoru.fi x x x x

90
Design Tuija 

Vihermaa

lasten keiju- ja keskiaika-aiheiset mekot, 

aikuisten tunikat sekä erikokoiset laukut ja 

tyynynpäälliset www.tvihermaa.com x x x x

91
Vuonue ja 

viipsinpuu

maatiaiskanansulkakorut, luonnonväriset 

karitsan- ja lampaanvillalangat sekä kengät 

suomalaisesta lampaanvillasta www.vuonue.fi x x x x

92
Vagabundus 

Paulina Wdowczyk

lampaantaljat, nahasta valmistetut isot 

lohikäärmeet ja lohikäärmerannekorut, kirjotut 

rasiat sekä puumukit x x x x

93

Wästikivi

hiomakivet puisessa kehyksessä ja ilman sekä 

kokkipuikot puulaatikossa tai pärepakkauksessa www.wastikivi.fi x x x x

94

Ylinen Kirsi-Maria

kaula-, ranne- ja korvakorut, naamiot, 

savikasvot, riipukset ja amuletit sekä rannekkeet www.kirsiylinen.com x x x x

http://www.tulimetsa.fi/
http://www.puustikki.fi/korut
http://www.ajankoru.fi/
http://www.tvihermaa.com/
http://www.vuonue.fi/
http://www.wastikivi.fi/
http://www.kirsiylinen.com/

