
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työnäytösalueen käsityöläiset 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Keskiaikaisia soittimia 

 

Keskiaikainen soitinnäytös, sen lisäksi markkinakävijä pääsee seuraamaan soittimien huoltoa 

kuten puhaltimien hienovirittelyä, ruokolehtien tekoa sekä soittimien kaikukopan 

kaivertamista. 

 

  



Värjärikilta ry  

 

Värjärikilta 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 2022 järjestetään 21.-24.7.2022 

Lammin Biologisella asemalla 

❖ osallistumalla erilaisiin luonnon väreihin ja värjäämiseen liittyviin tapahtumiin ja 

näyttelyihin ja mm. Turun ja Hämeen keskiaikaisille markkinoille  
❖ julkaisemalla Värillä -jäsenlehteä  

 

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). Värjärikillan 

sähköpostiosoite on varjarikiltary@gmail.com. 

 

Värjärit keskiajalla: 

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 1500-luvulta.  

 

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 suomen kielessä tunnettuun sinistä tarkoittavaan sanaan. 

 

”Käykäm siukuset sinelle, mataroille morsiamet! 

Tuokam sieltä seulan täysi, mataroita markan vakka” 

  



Elävä keskiaika ry 

 

Elävä Keskiaika ry elävöittää aikaväliä 1000–1400, alueena Eurooppa ja Arabia. Työnäytöksen 

pisteellä Elävän Keskiajan väki esittelee aikakauden viihdettä ja ajanvietettä erilaisten pelien 

muodossa kutsuen yleisönkin mukaan pelaamaan.  Lisäksi luvassa on käsityönäytöksiä 

tekstiileistä puuhun ja metalliin - harvinaisista ja näyttävistä erikoistekniikoista arkisten 

käyttöesineiden välttämättömyyksiin. Näytöksenä luvassa on myös otoksia keskiaikaisesta 
ruokakulttuurista. Tervetuloa tutustumaan!  

 

 

  



Ammattimaalareita kautta aikojen 

Turun Maalarikillan työnäytökset 

 

Viime vuosisadan lopulla turkuun perustettu perinneyhdistys Maalarikilta ulottaa juurensa 

ainakin 1600-luvun alkuun ja ehkä vielä siitäkin kauemmas. Maalareitahan voidaan sanoa oleen 

olemassa jo kymmeniätuhansia vuosia, joten eipä ole ihmekään, jos ammatista löytyy paljon 

mielenkiintoisia tietoja ja taitoja, jotka ovat periytyneet sukupolvilta toisille ja osoittautuneet 
käyttökelpoisiksi ja kestävän kehityksen mukaisiksi toiminnoiksi vielä tulevillekin sukupolville.  

 

Turun MaalariKilta ry haluaa siis pitää yllä hyviksi todettuja, ammattimaiselle maalaustyölle 

ominaisia, tietoja ja taitoja kaikilta aikakausilta. Samalla voidaan korjata myös ammattialaan 

aikoinaan liittyneitä väärinkäsityksiä ja esimerkiksi nykyajan tee-se-itse -mainonnan luomia 

virheellisiä oletuksia. Killan jäsenet ovat pääosin alan ammattilaisia, maalareita, urakoitsijoita, 

maaliteollisuuden ja -kaupan ammattilaisia, alan opettajia tai muita maalaamisen parissa 

työskenteleviä. Killan jäseniltä ei vaadita kuitenkaan työ- eikä tutkintotodistuksia ja mukaan 

voivat liittyä myös esimerkiksi perheenjäsenet, eläkeläiset ja muut, jotka arvostavat edelleen 
maalaustöissä vaadittavaa osaamista.  

 

Maalarikilta järjestää jäsenistölleen yhteisiä tapaamisia, kokous- ja virkistys- ja opintomatkoja 

yhteistyössä esimerksi alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Kiltalaiset ovat vuosien 

varrella osallistuneet myös  monenlaisiin talkoisiin ja työnäytöksiin, joista yleisömääräisesti 

suurin on tietenkin Turun Keskiaikaiset Markkinat.  Killan markkinakojussa on 

havainnollistettu monin eri tavoin keskiaikaisella maalariverstaalla suoritettuja työtehtäviä. 

Siellä oppipojilla, kisälleillä ja mestareilla on riittänyt kaikenlaista touhua.  On valmistettu aitoa 

kalkkimaalia, eläinliimaan perustuvaa liitumaalia, munatemperaa ja öljymaalia, maitomaalia, 

verimaalia, spriilakkaa, kopaalilakkaa jne. Oppipoikia on opetettu hiertämään maalia ja 

sitomaan siveltimiä sekä keittämään liisteriä ja hauduttamaan liimoja yms. Verstaalla ja sen 

läheisyydessä on myös sammuteltu kalkkia ja maalattu koristuksia monenlaisilla eri 

menetelmillä.  

Kolmen vuoden tauon jälkeen Turun Maalarikilta ry on nyt jälleen esittämässä työnäytöksiä 

edellä mainituista työtehtävistä. Yleisöllä on mahdollisuus myös tehdä kysymyksiä ja kokeilla 

jopa itsekin muutamien työtehtävien suorittamista ja ehkäpä jotain tuotetta riittää myös 
ostettavaksikin. 

 

  



Suomen perinnenahkurit ry 

 

Suomen perinnenahkurit ry - Finlands traditionella garvare rf esittelee työnäytösalueella 

erilaisia perinteisiä, luonnonmukaisia parkintamenetelmiä. Pisteellä voit tutustua eri 

menetelmin parkittuihin nahkoihin ja turkiksiin. Pisteeltä löytyy niin kalannahkoja kuin 

riista- ja tuotantoeläinten valmiita nahkoja ja turkiksia, sekä näistä valmistettuja 

monenmoisia tuotteita! Paikalla on joukko perinnenahkureita, jotka tekevät markkinoiden 

ajan erilaisia parkinnan työvaiheita raskaista pehmitystöistä pieniin ompeluhommiin. 

Saattaapa paikalla olla myös kalannahkojen rasvaparkintaakin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kylttimaalari 

 

Työnäytöksenä maalaan keskiaikahenkisiä tauluja, joissa aiheina eläimet esim. korpit, ilvekset 

ja hevoset. Myös henkilökuvia esim. ritareista ja sotureista. Maalauspohjina käytän leveätä 

mäntylautaa ja pellavakangasta, maaleina perinteiset kananmuna tempera ja 
pellavaöljymaalit. 

Pienimuotoiset tilaustyöt markkinapäivinä mahdollisia. 

 

  



 

Alnilam ja taiwaalliset kojeet - tähtitiedettä keskiajalla  

 

 

Tähtitieteilijöiden tehtävänä on ollut jo tuhansia vuosia taivaan kartoittaminen, planeettojen 

kiertoratojen selvittäminen sekä tärkeiden juhlapyhien ajankohtien laskeminen 

taivaankappaleiden avulla. Ensimmäiset apuvälineet, astronomiset instrumentit, tehtiin 

tiettävästi noin 2300 vuotta sitten antiikin Kreikassa. Merenkävijöillä oli käytössään erilaisia 

tähtien sijainnin mittaamiseen perustuvia suunnistusvälineitä jo sitäkin aiemmin, ja tiimalaseja 

oli Egyptissä ainakin 3500 vuotta sitten. Antiikin ajan lopulla 400 –luvulla jaa. nämä laitteet, 

samoin kuin suurelta osin tähtitieteen osaaminenkin, katosivat Euroopan alueelta. 

Kreikkalaisilta oppinsa saaneet arabialaiset astronomit jatkoivat tähtitieteen tutkimusta ja 

kehittivät sitä merkittävästi. 700-luvulla arabit toivat tietonsa ja taitonsa mukanaan Iberian 

niemimaalle. Vuosisatojen kuluessa Euroopan oppineet omaksuivat nämä uudet tiedot ja 

aloittivat tähtitieteen tutkimustyön. Astronomisia instrumentteja kehitettiin runsaasti etenkin 

keskiajan loppupuolella 1400 –luvulla.  

 

Alnilamin kojulla voi tutustua keskiajalla käytössä olleisiin tähtitieteellisiin instrumentteihin, 

joista tässä muutama esimerkki. 

1) Astrolabi (astrolabius, tähtikiekko) on Kreikassa noin 300-luvulla eaa kehitetty tähtitieteellinen 
monitoimilaskin ja kulmanmittauslaite. Sen avulla voi tutkia tähtien sijainteja, laskea niiden 
nousu- ja laskuaikoja, määrittää kalenteriaikoja sekä kellonaikoja. Astrolabi toimii myös 
navigointivälineenä. 

 

2) Kiinteästi asennettujen aurinkokellojen lisäksi Euroopassa yleistyivät 1200-luvulta alkaen 
pienet, mukana kuljetettavat kompassin ja aurinkokellon yhdistelmät eli matkakellot. Ne 
auttoivat matkustavia henkilöitä ajankulun hahmottamisessa, ja hienoimmissa kompassi-
aurinkokelloissa 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 kertoo kellonajan tähtitaivaan avulla. Meistä näyttää, että 
kaikki tähdet kiertävät Pohjantähteä yön kuluessa, ja kierros kestää 24 tuntia. Taivaalla on siten 
ikään kuin kellotaulu, joka on siirretty nokturlabiin. Nokturlabeja käytettiin 1300-luvulta 1700-
luvulle.  

 

4) Armillaareja eli koordinaatistopalloja tai taivaanmekaniikkapalloja on käytetty havainto- ja 
opetusvälineenä jo yli 2000 vuoden ajan.  Niiden avulla selvitettiin muun muassa kiertotähtien 
(eli planeettojen) kulkua Eläinrataa pitkin, määritettiin tasaus- ja seisauspäivien ajankohtia sekä 
laskettiin planeettojen ratoja almanakkoja varten. 

 



5) Tiimalaseja valmistettiin Egyptissä jo 1500 –luvulla eaa liittämällä kaksi suppilomaista lasista 
astiaa toisiinsa. Erityisen tarpeellisia tiimalasit olivat yön tuntien määrittämisessä, ja 
merenkulkijat käyttivät tiimalaseja kuljetun matkan arvioimiseen.  

 

Alnilamin kojulla esillä olevat instrumentit ja armillaarit on tehty Euroopan museoista 

löydettyjen esikuvien perusteella noudattaen mahdollisimman pitkälle alkuperäisiä 

työmenetelmiä ja –välineitä. Laitteet ovat toimivia, ja niiden mukana tulevat käyttöohjeet. 

Kerromme kojullamme lisäksi keskiajan maailmankäsityksestä, joka perustui Aristoteleen 

antiikkiseen maailmankuvaan. Sen mukaan Maata ympäröivät kristallikehät, joissa planeetat, 

Aurinko, Kuu ja kiintotähdet sijaitsevat. Kerromme lisäksi yleisölle miten tähdistöjä voi 

tunnistaa Otavan avulla, miten Pohjantähti kertoo pohjoisen sijainnin ja miten tähdistöjen 

nimet ovat tulleet eri tarustoista.  

 

 

Alnilam on tähtitiedeteemaisiin lahjoihin ja harrastusvälineisiin sekä karttapalloihin 

erikoistunut lahjatavaraliike, jossa myös järjestetään luentoja ja esitelmiä tähtitieteen 

historiasta. Helsingissä sijaitsevan liikkeen lisäksi Alnilamilla on monipuolinen verkkokauppa. 

Alnilamin nimi tulee Orionin tähdistöön kuuluvan Orionin vyön keskimmäisestä tähdestä. Nimi 

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 astrolabin Espanjaan 700-luvulla Alnilam nimenä vakiintui Orionin 

vyön keskimmäiselle tähdelle kaikkialla Euroopassa.  

 

Yhteystiedot: 

Alnilam 

Anu Rainela-Lankinen 

Lönnrotinkatu 15 

00120 Helsinki 

puh 040 501 1157 

www.alnilam.fi 

shop@alnilam.fi 

 @alnilamoy 

@alnilamshop 

  



Kukkopillin maalausta 

 

Tällä työnäytöspisteellä esitellään kukkopillin maalausta lapsille. Tervetuloa! 

  



Suutarimestari Ari Tylli 

 

Suutarimestari valmistaa kenkiä perinteisin menetelmin. Työnäytös ompelutyö ja pikilangan 
tekeminen. 

  



Kolme seppää 

 

Tutustu sepän työhön keskiaikaiseen malliin! Kolme seppää Järjestää tuttuun tapaan 

työnäytöksiä koko tapahtuman ajan ja toteuttavat myös pieniä tilaustöitä paikanpäällä. 

Takomoja on paikalla kolme eli Takomo Alkutuli, Takomo Routatarauta ja Taidetakomo Seppä 
Kahiluoto. 

  



Turun keskiaikaseura Unikankare 

 

Turun keskiaikaseura Unikankare on turkulainen historiaa tutkiva ja elävöittävä seura, joka 

järjestää mm. käsityötapaamisia, tanssiopetusta sekä viikonlopputapahtumia. Monet 

tapaamisistamme ovat ilmaisia ja kaikille avoimia. Unikankareella on Keskiaikaisilla 

markkinoilla oma työnäytöspiste, jossa voi nähdä erilaisia käsityötekniikoita sekä tutustua 

seuran väkeen ja toimintaan. Unikankarelaiset myös esittävät tanssia markkinoilla! 

 

Toimintaamme ovat tervetulleita mukaan kaikki keskiajasta kiinnostuneet, ja meihin sekä 

toimintaamme voi tutustua markkinapisteemme lisäksi nettisivujemme sekä Facebook-

ryhmämme kautta. Nettisivut ovat osoitteessa keskiaikaseuraunikankare.fi ja Facebookista 

löydymme nimellä Turun keskiaikaseura Unikankare ry. 

 

 

 

  



KÄSPAIKKAKERHO / Turun Karjala-Seura ry 

 

Teemme Käspaikkakerhon alueella käsitöitä keskiaikaisin työmenetelmin. Käsityöt ovat arjen   

käyttöesineitä, neulakintaita ja erilaisia nauhoja ja vöitä. Keskiajalla käsin valmistettu puku  

viimeisteltiin huolittelemalla käänteet nauhoin. Pukuun kuului myös vyö, esim. lautanauhavyö. 

Nauhoja käytettiin myös monenlaisiin sitomisiin. 

Villasta tai pellavasta voidaan valmistaa nauhoja ja nyörejä monin eri menetelmin. 

Alueellamme saat opastusta lautanauhojen kutomiseen, kiekolla valmistettavien nyörien 

tekemiseen, iskunauhojen pujotteluun sormilla sekä viitelöintiin. Voit tutustua myös 

neulakinnastekniikkaan. 

Alueemme myyntikojussa myymme ajan hengen mukaisia tavaroita mm. neulakintaita, erilaisia 

nauhoja, pussukoita sekä näiden valmistusvälineitä kuten nyörikiekkoja ja kinnasneuloja. 

Käspaikkakerho on yksi Turun Karjala-Seuran ry:n monesta kerhosta. Kokoonnumme joka 

viikko Turun Karjalatalolla Itäpellontie 2. Kerhomme vaalii perinteisiä käsityötaitoja, niitä joita 

karjalaiset esivanhempamme osasivat. Näitä ovat mm. neulakinnastekniikalla valmistetut 

lapaset, etupistokirjontatyöt kuten käspaikat sekä ketjuvirkkauskirjonta. 

 

Turun Karjala-Seurassa toimii käspaikkakerhon lisäksi tanhuryhmä Kruuga, kuoro, 

näytelmäpiiri, naistenpiiri, perinnepiiri. 

 

 

Yhteystiedot 

Pj. Marja-Liisa Pessinen 

Turun Karjala-Seura ry, Itäpellontie 2, Turku. 

turunkarjalaseura@gmail.com 

  



Mestari Juseliuksen paja 

 

Mestari juseliuksen pajassa markkinakävijä pääsee sitomaan pieniä kirjoja keskiaikaiseen 
tyyliin. Työpaja on maksullinen, pajamaksu 3e. 

  



 

Muurinpohjalättyjä partiolaisten hyväksi 

 

Auran Tytöt on 105-vuotias Turun vanhin suomenkielinen tyttölippukunta. 

Paistamme herkullisia muurinpohjalettuja markkinoiden työnäytösalueella Porthanin 

puistossa  - makusi mukaan sokerilla tai hillolla. 

Auran Tytöt järjestää viikottain meripartiotoimintaa kolollamme Turun keskustassa sekä 

lähialueilla. Lisäksi kaiken ikäiset partiolaiset pääsevät kesäisin purjehtimaan 

partioveneellämme s/y Aurantyttö. Lettujen myynnillä keräämme varoja partiotoimintaamme 

varten.  

Kaikki yli 7-vuotiaat tytöt ovat lämpimästi tervetulleita mukaan partioon oppimaan uusia 

taitoja ja ennen kaikkea pitämään hauskaa uusien ystävien kanssa! 

 

Ota yhteyttä: aurantytot.fi / lpkj@aurantytot.fi 

 

 

mailto:lpkj@aurantytot.fi


 

TYÖNÄYTÖSALUEEN KARTTA: 

 

  



Muistiinpanoja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


