
Vikom Menneen Ajan Markkinat Liljendalissa 

 

Koe menneen ajan markkinat Liljendalpäivillä 14.6. klo. 10-14 

Liljendalinpäivien kunniaksi Vikom-kylä herää henkiin päiväksi 14.6. Mitä tämä Vikom-kylä sitten tarjoaa 
markkinaväelle? Aimo annoksen ohjelmaa sekä lapsille että aikuisille, työnäytöksiä, tuotteita ja palveluita 
markkinateltoissa, laula, tanssia ja monenmoisia elämyksiä... Tervetuloa poikkeamaan Vikomiin! 

Kun markkinat avataan klo. 10 neitomme Hildur ja Serafina kutsuvat väen kierrokselle kylään. Saat kuulla päivän 
ohjelmasta sekä tutustua kylän asukkaisiin. Mitä sanot mahdollisuudesta tutustua hopeaseppään nimeltä Melewaldus 
sekä hänen vaimoonsa Miksitär Sepänvaimoon? He ovat tulleet tänne Novgorodista tuulien saattelemana aina 1100- 
luvulta. Tai oppia laulamaan jokin laulu ja tanssi Hildurin ja Serafinan opastuksella. Tai mahdollisuudesta dreijata 
Annika Irlantilaisen kanssa, joka viikinkiteltassaan myy ja valmistaa savesta erilaisia tuotteita. Tai seurata muiden 
kylän käsityöläisten työntekoa ja itse kokeilla käsityötaitojasi? Tai mahdollisuudesta osallistua Lastenläänityksessä 
keppihevosturnajaisiin missä voit myös valmistaa oman viirin, kuunnella Satumuorin tarinointia, laulaa ja soittaa 
Kehrän kanssa sekä viettää mukavaa päivää muiden lasten kanssa askarrellen. Paljon muutakin ohjelmaa sekä lapsille 
että aikuisille. 
Vikom-kylä tarjoaa tuulahduksia menneiltä ajoilta, vaikka käsityöläiset edustavat eri vuosisatoja, he elävät rinta 
rinnan kylässä, vaikka muutama viikinki on paikan päällä... ota osaa päivän ohjelmaan, pukeudu teeman mukaan ja 
osallistu tarinaan joka kehittyy päivän aikana kylässä... 

 

Vikom-kylän markkinoille osallistuvat: 

Rauni Kristontytär  (Mia Karagaac) 

Raunin ensimmäinen mies kuoli ruttoon. Uusi mies on itämainen kauppias, joka tuo kauppatavaraa 
Konstantinopolista. Rauni hoitaa puotia täällä lännessä. Hänen poikansa ensimmäisestä liitosta on hovissa, kaksi 
tytärtä turkkilaisen kauppiaan kanssa, opiskelevat puodin pitämistä. Raunin teltalla voit tehdä kauppaa hänen 
tekemistään keskiaikaisista naisten vaatteista, metalliesineistä naisväelle, kuten esim. vyöt, sormukset, korut. 
Markkinoiden aikana Rauni hoitaa lastenläänityksen toimintaa sekä osallistuu esityksiin Campane-kuoron kanssa. 
Taiteilijan ominaisuudessa hän tekee markkinoilla hennatatuointeja.  

Annika Irlantilainen (Pia Vuorinen) 

Meriteitse on Annikakin tullut markkinoille. Hän on äveriäs kauppias Irlannista, joka päätyi Suomeen ryöstösaaliina. 
Miehen siirryttyä Walhallaan, rehevä Annika nauttii iloisesta leskenelämästään myös kauppiaana täällä Pohjolassa. 
Hän myy markkinoilla enimmäkseen itse valmistamaansa keramiikkaa, mutta myös muiden valmistamia tuotteita 
kuten esim. lampaantaljoja. Jos haluat oppia dreijaamaan on Annika oiva opettaja. 



Satumuori  ( Helena Wilenius) 

OLIPA KERRAN SATUMUORI, joka asui pienessä kylässä kaukana suuren metsän reunalla. Se ei ollut mikä tahansa 
metsä vaan juuri se metsä missä eläimet ja kasvit osaavat puhua ja prinsessat odottavat lasivuorella, että joku tulisi 
pelastamaan heidät.  

Muori oli kuullut että sadut olivat käyneet maailmassa vähiin. Niinpä hän päätti lähteä markkinoille kertomaan niitä 
lapsille. Tuomisina muorilla on vanhoja kansansatuja ja itse sepittämiään kertomuksia. Satumuori kutsuu lapsia 
tutustumaan sadun jännittävään ja lohdulliseen maailmaan. Esitykset tapahtuvat teltassa. Lasten on siellä mukava 
rauhoittua kuunteluun. Esitykset eivät maksa, mutta muori myy kyllä mielellään ”saturullia” omista saduistaan lasten 
vanhemmille. 
Satumuorilta voit myös kysyä apua jos haluat tulkita riimukirjoitusta, hän tekee myös markkinoilla riimutulkintoja. 

Runa Bengtsdottir  (Monica Nordling) 
 
Runa on kulkija luonteeltaan. Hän on matkustellut pohjoisen merillä ja viettänyt aikaa eri mantereilla ja saarilla 
tehden kauppaa sekä keräten tarinoita joita voi jakaa kansalle markkinoilla. Viimeisin koti sijaitsi Islannissa, kunnes 
veri veti taas merille ja uusiin seikkailuihin. Tuulet kuljettivat hänet tällä kertaa itäiseen-Suomeen. Hän on juuri 
rantautunut Liljendalin Vikom-kylään ja saanut haltuunsa kylän maagisen avainnipun... Markkinoilla hän myy 
viikinkihenkisiä tuotteita, tekee riimutulkintoja, työnäytöksiä ja kertoo tarinoita seikkailuistaan sekä Vikom-kylästä. 
Jos haluat oppia lukemaan riimukirjoitusta kysy Runalta neuvoja. 

Kurkipellon Pajan Seppä Melewaldus ja hänen vaimonsa Miksitär Sepänvaimo ( Ville  Hyvönen ja Hannele 
Maahinen) 

Kurkipeltolaiset tulevat Novgorodista ja tuovat tuulahduksen 1100-1300-luvuilta. Seppä Melewaldus ja hänen 
vaimonsa Miksitär Sepänvaimo tulivat kylään lastensa Ilmarin, Noelin ja Leonillan kanssa. Heidän taidonnäytteitä 
ovat korut ja korjaustyöt, keskiajan/rautakauden käsityöt yleensä. Voit tilata heiltä esim hautaristejä, alpakan suun 
avaajia tai vaikkapa tarve-esineiden korjausta. 

Markkinoilla molemmat tekevät työnäytöksiä, Melewaldus tekee koruja ja Miksitär Sepänväimo myös ajanmukaisia 
käsityötä (lähinnä nyöriä ja neulakinnasta) . Heillä on hiukan myytävääkin, mutta varasto ei ole suuri koska aika 
kuluu paljolti tilaustöiden parissa. 

Takomo Alkutuli (Eetu Summanen) 

Seppä Eetu valmistaa kuumataonnan keinoin erilaisia sisustus, koru, työkalu- ja käyttöesineitä, aina pienistä 
sormuksista, kaiteisiin ja portteihin. Oman malliston lisäksi hän valmistaa tilauksia juuri asiakkaiden toiveiden 
mukaisesti. Hän kauppaa markkinoilla tuotteitaan sekä pitää taontanäytöksiä. Hän takoo erilaisia pienesineitä kuten 
nauloja, hakoja yms ja vaikka pieniä tilauksia. 

 

 



Vikomin Stefan (Stefan Willner) 

Stefan on paikallinen seppä, Vikom-kylän omia poikia. Hän pystyttää ahjonsa markkinoille ja tekee taontanäytöksiä 
sekä myy valmistamiaan tuotteita markkinakansalle. Tule vaihtamaan kuulumisia ja seuraa Stefanin työskentelyä. 

Markkinoilla on kaksi seppää takomassa, ehkä saamme aikaan kunnon kilkatuksen kun ahjot käyvät kuumana... 

 

Magi Kiiskentytär "Hyppys-Magi" (Magi Rintamäki)   

Hyppys-Magin taustasta ei paljoa tiedetä. Puhutaan, että hänen ensimmäinen miehensä oli pahansisuisuudestaan 
tunnettu kalastaja Ahvenanmaan saaristossa. Kalastaja katosi hämärissä olosuhteissa erityisen raivokkaan perheriidan 
jälkeen. Voudin alkaessa kyselemään liikoja, Magi häipyi saarelta.  

Uuden miehensä, Asgeir Ilmossonin, hän löysi virumassa joltain rannalta. Viikinkiveljensä olivat heittäneet hänet 
mereen kyllästyttyään Asgeirin juroon luonteeseen. 

Markkinoita Hyppys-Magi ei voi vastustaa, koska etenkin hopean ja pronssin kiilto vetää häntä puoleensa. Paikalta 
hän kuitenkin poistuu nopeasti jos kuulee virkavallan olevan saapumassa.... 

Magin teltalla voit ihastella hänen tekemiään koruja. Materiaaleina ovat nahkaa, lasihelmet, kivet, luu, puu... listaa 
voisi jatkaa pitkäänkin, parasta että käyt katsomassa mitä kaikkea häneltä löytyy.  Voit myös seurata hänen 
työnäytöksiään jos hän vielä on markkinoilla... 

Hildur Petersdotter ja Serafina Erjasdotter  (Charlotta Kerbs ja Erica Askolin) 

Neidot Hildur ja Serafina ovat molemmat syntyneet ja varttuneet kylässä ja ovat parhaimpia ystäviä. Molemmat 
työskentelevät piikoina, mutta nauttivat parhaiten siitä että voivat käyttää aikansa laulellen ja pelleillen 
(vanhempiensä harmiksi). Heidän mielestään markkinat ovat parasta mitä voi olla, silloin he laulavat ja tanssivat ja 
toivovat että he siitä hyvästä voisivat tienata muutaman lantinkin. 

Myrskylän Kirkkokuoro Campane 
Kuoro esiintyy päivän aikana keskiaikaisilla lauluilla 

Kehrä  (Päivi Ilkka) 

Kehrä on tullut Hämeestä markkinoille kahden lapsensa, Veikka Nokisilmän ja Viljan kanssa. Hänen miehensä on 
hämäläinen soturi, joka tuo mm.  soittimia sotaretkiltään tietäen Kehrän kiinnostuksen musiikkiin. Miehen ollessa 
sotaretkillä, Kehrä ja lapset kiertävät lähiympäristön tapahtumissa laulamassa ja soittamassa uusia lauluja, joita mies on 
kuullut ja painanut muistiin sotaretkillänsä. Vikom-kylän markkinoilla Kehrä tulee laulattamaan lapsia 
Lastenläänityksessä ja säestää itseään ainakin kanteleella ja rummuilla. Hänellä on mahdollisesti myös muita 
soittimiakin mukana matkassa. Hän tulee laulamaan suomalaisia kansanlauluja ja perinnelauluja, ohjelmistossa on 
myös ruotsinkielisiä lauluja.  

 



Kleona Venetsialainen (Marianne Mattila) 

Kleona Venetsialainen, maalarimestarin palvelija, on seurannut mestarin mukana tänne pohjolaan. Mestari tuli 
maalaamaan seinämaalausta Turun linnaan, mutta kuolikin ruttoon matkaalla. Opittuaan värien valmistuksen 
mestarilta Kleona jäi tänne, ja on tehnyt maalaustehtäviä siitä lähtien. Luku-ja kirjoitustaitoisena hän on myös saanut 
pieniä opetustehtäviä. Kleona opastaa meidän nuorimmaisia Lastenläänityksessä. 

Kuka sinä voisit olla? 

Luo oma hahmo, paras hahmo sekä asu palkitaan, joten ota osaa Vikom-kylän arkeen ja pukeudu teeman mukaan 
joka on "Mennyt aika".  Vikom-kylässä  "Mennyt aika"  voisi olla  ajanjakso joka käsittää ajan aina rauta-ajasta 1800-
luvulle. 

Vikomin sivut Facebookissa: https://www.facebook.com/vikom2014 
 

Svenska Kulturfonden on tukenut Vikomin Menneen Ajan Markkinoita. 

 
Työryhmä 

Monica Nordling 
monica.nordling@gmail.com 
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www.nordictales.fi 

Pia Vuorinen 
pia.vuorinen72@gmail.com 
050-3551979 
 www.piankera.com 
 
Mia Karaagac 
miitzi@hotmail.com 
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