
 

 
 

 

TALKOOLAISINFO             elokuu 2018                                              
                                 
Tervetuloa Hämeen keskiaikafestivaalin talkoolaiseksi! Olet mukana järjestämässä Suomen hienointa 

keskiaikatapahtumaa. Se järjestetään nyt 20. kerran ja järjestäjänä toimii Hämeen keskiaikatapahtumat Oy, 

jonka Hämeenlinnan keskiaikayhdistys ry omistaa kokonaan. Keskiaikafestivaaliamme ei olisi olemassa ilman 

talkoolaisiamme, joten suuret kiitokset siitä, että olet antamassa oman panoksesi tapahtuman 

toteutumisessa! 

  

Eri talkootehtäviin voit tutustua verkkosivuillamme www.keskiaikafestivaali.fi olevien talkoopestikuvausten 

myötä. Niissä on kuvattu tärkeimmät ja eniten työvoimaa tarvitsevat pestit, mutta meillä on paljon 

sellaisiakin talkootöitä, joihin tarvitaan vain muutama tekijä. Talkoopestejä voidaan myös räätälöidä 

talkoolaisen aikatauluihin ja osaamiseen sopiviksi. Voit kysyä lisätietoja festivaalitoimistosta tai 

talkoovoudilta ja tarkempia kuvauksia pesteistä on jaossa talkootilaisuuksissamme. 

  

Järjestämme talkoolaisten infotilaisuuksia jo perinteiseen tapaan joka maanantai 16.7.2018 lähtien klo 17 

toimistossamme Hämeen linnan alueella Ojennuslaitoksen (entisen Historiallisen museon) tiloissa (Kustaa 

III:n katu 8). Suosittelemme, että poikkeat ainakin kerran talkoolaisinfoissa, joissa kuulet mm. muutoksista 

aikaisempaan ja tämän vuoden uutuuksista. Infotilaisuuksien sisältö on suunnilleen sama joka kerran. 

  

Talkoopestisi etuina on asianmukainen työasu eli keskiaikapuku lainaksi yhdistyksen puvustosta ja 

talkoopäivän muonitus. Tietenkin saat myös talkoorannekkeen, jolla pääset viikonlopun ajan sisään 

markkina-alueelle. Lisää talkooeduista voit lukea jäljempänä. 

  

Viestimme talkoolaisille pääosin verkkosivujemme (www.keskiaikafestivaali.fi) ja sosiaalisen median kautta 

sekä jo mainituissa talkooinfotilaisuuksissa. Ajankohtaisimman tiedon löydät Hämeenlinnan 

keskiaikayhdistyksen Facebook-sivuilta (https://www.facebook.com/Hameen.keskiaikamarkkinat). 

Talkoolaisille on myös oma Facebook-ryhmänsä (https://www.facebook.com/groups/145548432241736). 

  

  

TAPAHTUMA-ALUE 

  

Toritullialue 

Kuten aikaisemminkin, tapahtuma-alue on aidattu toritullialueeksi ja sinne pääsee vain pääsymaksun, 

toritullin, maksamalla perjantaiaamusta 17.8. klo 10 alkaen sunnuntai-iltaan 19.8. klo 17:ään saakka. 

Talkoolaisetkaan eivät pääse tällöin alueelle ilman talkooranneketta. Torstaina iltapäivällä alue on avoinna 

klo 14–20 ilman pääsymaksua, jotta yleisö pääsee keskiaikaostoksille ilmaiseksikin. Ohjelmaa ei kuitenkaan 

ole torstaina tarjolla. Perjantaina alueelle pääsee klo 10–  alennettuun /  € hintaan, klo :n jälkeen on 
maksettava normaali toritullimaksu. 

  

Vuonna 2018 suljettu toritullialue ulottuu edellisvuoden tapaan Linnanpuistosta Museo Militarialle asti. 

Sisäänpääsy museoihin (Hämeen linna, Museo Militaria, Vankilamuseo) kuuluu toritullilippuun lauantaina ja 

sunnuntaina. Perjantaina toritullilipulla pääsee Vankilamuseoon ja linnaan, mutta ei Museo Militariaan. 

Museot ovat torstaina auki omien aikataulujensa mukaisesti. Perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina 

museoiden aukioloaikataulu vaihtelee hieman. Museokortti ei ole voimassa toritullin aikana. 



 

 
  

Toritullialueen rajat ovat siis: etelässä Niittykatu (pienoisgolfin kulmaa lukuun ottamatta), idässä Vanajavesi, 

lännessä Tampereentie (linnan pysäköintialuetta lukuun ottamatta) Kustaa III:n kadun risteykseen ja 

edelleen pitkin kasarmien seinää Museo Militarian kulmaan saakka. Pohjoisessa alue rajautuu Museo 

Militariaan. Ns. Rantareitti on suljettu Museo Militarian takanurkan ja Niittykadun vierasvenelaiturin väliseltä 

matkalta torstai-illasta klo 20:stä sunnuntai-iltaan klo 17:ään.. 

  

Torialueella on tänä vuonna vain kaksi porttia eli tullia: Etelätulli Kustaa III:n kadun eteläpäässä 

Niittykadulla, ja Pohjoistulli Museo Militarian kulmalla. Huoltoportti ja henkilökunnan sisääntuloportti on 

Kustaa III:n kadulla linnan pysäköintialueen tietämillä. Järjestyksenvalvojat tietävät poikkeustilanteissa 

avattavat hätäpoistumistiet. 

  

Linnanniemen museoiden alueet kuuluvat kokonaan toritullialueeseen (pe–su), mutta niiden 

henkilökunnalla on luonnollisesti pääsy ja ajoyhteys työpaikoilleen. Henkilökunnalla on myös 

talkoorannekkeet. 

  

Linnanpuistoon pystytetään markkinoita varten erilaisia telttoja, toripöytiä, aitauksia ym. Koko alue on 

aidattu festariaidalla. Puistoon tuodaan myös bajamajoja ja jäteastioita sekä vesisäiliöt juomavettä varten. 

Torimyyjille on järjestäjän toripöytiä mutta monet tuovat omat pöytänsä ja telttansa. Tupakointi-, anniskelu- 

ja taistelualueet rajataan lippusiimoin. Turnajaisnäytös järjestetään tänäkin vuonna kasarmin kentällä ja 

viikinkitaistelu niemessä Vanajan rannassa. Puiston esiintymislava toimii päälavana. Lasten läänitys 

rakennetaan Tampereentien varressa olevalla puustoiselle alueelle ja sieltä löytävät niin kotieläimet, lasten 

turnajaiskenttä kuin lastenhoitotelttakin. 

  

Linnanpuistossa yöpyy myös toistasataa keskiaikaleiriläistä pitkin Vanajan rantoja. Tänä vuonna 

keskiaikaleiri on sijoitettu linnan ja Vanajaveden väliselle alueelle. Alueen pohjoisosaan Museo Militarian ja 

järven väliin sijoitetaan modernit teltat. Leirin palvelut (bajamajat, tiskauspiste, sauna ym.) sijoittuvat 

Militarian tykkikentän eteläkulmaan aivan vallihaudan viereen. Yöpyjiltä edellytetään matkustajailmoituksen 

tekeminen; leirin vastuuhenkilö hoitaa tämän ja toimittaa tiedot asianmukaisesti poliisille. Leirissä on 

yörauha klo 24–7. Tulenteko on sallittu vain tulenkestävien alustojen päällä ja asianmukainen 

sammutuskalusto on oltava mukana. Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain tapahtuman 

turvallisuusjohdon päätöksestä. Leiriytyminen on maksullista ja siitä on omat ohjeensa ja 

ilmoittautumislomakkeensa verkossa. 

  

Aukioloajat 

Markkinatori Linnanpuistossa avautuu yleisölle torstaina 16.8. klo 14. Iltapäivän ajan alueelle on vapaa pääsy 

keskiaikaostoksille, mutta aluetta vielä rakennetaan, autoja liikkuu eikä varsinaista ohjelmaa ole. 

Markkinatorin ravintolat ovat avoinna. Alue suljetaan yleisöltä to klo 20. Torstaina ei ole iltaohjelmaa. 

  

Perjantaina markkinatori on avoinna klo 10–  /  € alehintaan alelippuja myydään klo –16). Klo 18 

jälkeen alueelle on ostettava normaali toritullilippu (portilta /  € . Talkoolaiset pääsevät luonnollisesti 
kaikkialle maksutta talkoorannekkeellaan. Pe-iltana markkinoilla järjestetään Säädyttömien Yö, jonka 

pääesiintyjänä on virolainen Metsatöll. Juotavaa ja pientä syötävää on ostettavana. Pe-iltana torikojut ovat 

avoinna noin klo 21 saakka ja ravintolat klo 24:ään. 

  

Lauantaina markkinat avautuvat yleisölle klo 10 ja koko laaja tapahtuma-alue runsaine ohjelmineen on 

toritullilipun maksaneiden käytössä yöhön saakka. Talkoolaiset pääsevät luonnollisesti alueelle 



 

 
talkoorannekkeella yleisön aukioloajoista riippumatta. Torikojut ovat avoinna noin klo 21:een ja ravintolat 

klo 24:ään saakka. Lauantai-iltana linnan Kruununleipomossa järjestetään ohjelmalliset iltapidot, jonne 

talkoolaiset voivat ostaa alehintaisia lippuja. Puistossa on paljon ohjelmaa koko illan ajan. Ohjelmatiedot ja 

lippukauppa löytyvät verkosta. Kannattaa huomata, että verkosta ostettaessa toritullin saa aina alehinnalla. 

  

Sunnuntain markkinat avautuvat samoin klo 10 ja sulkeutuvat klo 17, minkä jälkeen alueelle on jälleen vapaa 

pääsy. Tapahtuma-alueen rakenteiden purku alkaa välittömästi klo 17 jälkeen ja jatkuu koko illan pimeän 

tuloon saakka. Ahkerien purkutalkoolaisten avulla puisto on aina saatu melkein täysin tyhjäksi ja siivottua jo 

sunnuntai-iltana, joten silloin talkooapu on erityisen toivottua. 

  

Ohjelma 

Keskiaikafestivaalin ohjelma on tuttuun tapaan monipuolinen ja runsas ja parhaimman käsityksen siitä saa 

markkinoiden verkkosivuilta. 

  

Festivaalitoimisto ja infopiste 

Festivaalitoimisto löytyy vanhasta paikasta Hämeen linnan alueelta Ojennuslaitoksesta (entisen Historiallisen 

museon tilat, Kustaa III:n katu 8). Parhaiten paikalle pääsee Vankilamuseon pihan kautta, vallihaudan 

kunnostustyöt saattavat estää kaiken kulun Kustaa III:n kadulta. Festivaaliviikolla toimisto on avoinna noin 

klo 10–19 ja viikonloppuna 17.–19.8. toimisto on luonnollisesti avoinna myös lauantaina ja sunnuntaina. 

Festivaalitoimisto on talkoolaisten keskeinen infon ja materiaalin saamispiste ja talkoovouti paras 

kontaktihenkilö. 

  

Markkinatorin infopiste sijaitsee aikaisempien vuosien tapaan to–su puiston esiintymislavan takana Kustaa 

III:n kadun mutkassa. Se palvelee enemmän markkinayleisöä kuin talkoolaisia, mutta henkilökunta pyrkii 

auttamaan kaikenlaisissa ongelmissa. Infopisteestä voi nostaa käteistä rahaa (provisio). 

  

Lipunmyynti 

Lipunmyyntipisteet sijaitsevat alueen porteilla. Illalla on käytössä vain Etelätulli. Lipunmyynnistä on oma 

ohjeensa. Pääsyliput ovat rannekkeita, jotka kiinnitetään porteilla asiakkaan ranteeseen. Rannekkeella pääsee 

saman päivän aikana sisään ja ulos alueelta. Kolmen päivän festivaalirannekkeet ovat voimassa pe–su. 

  

Lippujen hinnat 2018 porteilta ostettuna ovat seuraavat: 

perjantai klo 10– : aikuiset yli  v   €, lapset –15 v) 2 € 

perjantai koko päivä 10–24 /  pe-ilta 18–24, lauantai koko päivä 10– : aikuiset  €, lapset  € 

sunnuntai 10– : aikuiset  €, lapset  € 

kolmen päivän festivaalipassi pe–su: aikuiset  €, lapset  € 

perhelippuja ei ole tänäkään vuonna 

Huom. kaikkia lippuja myydään alehintaan verkossa ennakkoon 

  

  

 

 

 

TALKOOLAISET 

  

Talkoolaiseksi ilmoittautuminen 



 

 
Jos haluat keskiaikafestivaalin talkoolaiseksi, täytä lomake verkkosivuillamme tai tule talkootapaamiseen tai 

festivaalitoimistolle! Voit miettiä etukäteen, mitä haluat tehdä ja milloin pääset paikalle. Festivaaliviikolla 

tapahtumaa rakennetaan ja apua tarvitaan etenkin päiväsaikaan mutta myös iltaisin. Viikonloppuna 

talkootyötä on aamusta pitkälle iltaan erilaisissa huolto- ym. tehtävissä. Sunnuntai-iltana tapahtuma puretaan 

vauhdilla klo 17 alkaen, ja silloin kaivataan ripeää purku-, kanto-, siivous- ja pakkausapua. Myös tapahtuman 

jälkeen alkuviikosta on työtä mm. vaatehuollossa, purkamisessa ja puiston kunnostamisessa. Talkoopestien 

tarkemmissa kuvauksissa kerrotaan, milloin väkeä tarvitaan juuri siihen tehtävään. Minimiaika talkoopestille 

pe–su on 8 tuntia, jolloin työvuoroon kuuluu yksi ateria per vuoro. 

  

Edellytämme talkoolaiselta talkoosopimuksen täyttämistä ja allekirjoitusta. Sopimuksella sitoudut 

osallistumaan keskiaikafestivaalin järjestämiseen vuonna 2018 ja mm. ilmoitat ajoissa esteistä. Sopimuksessa 

sovitaan myös tehtävistäsi ja työajoistasi. Vain sopimuksen allekirjoittaneet talkoolaiset ovat vakuutettuja 

tapahtuman aikana Hämeen keskiaikatapahtumat Oy:n puolesta. 

  

Työajat ja tehtävät 

Talkootyöajoista, tauoista ja tehtävistä sovitaan aina erikseen. Pyrimme räätälöimään työajat ja tehtävät 

jokaiselle sopivaksi, mutta olemme iloisia myös joustamisesta! Talkoolaisryhmät esim. lipunmyyntipisteissä 

sopivat keskenään omat taukonsa ja työaikansa, joista heidän yhteyshenkilönsä tiedottaa järjestäjille. 

Tarkoitus on, että jokainen ehtii käydä syömässä ja kahvilla talkoopestinsä aikana. Jokaisen on kuitenkin aina 

huolehdittava, että oma tehtävä ei jää päivystämättä – esimerkkinä lipunmyyntipisteet, joita ei voi koskaan 

jättää miehittämättömiksi. Apua voi yrittää hankkia puhelimella pestin vastuuhenkilöltä eli voudilta. 

  

Meille järjestäjille kaikkein tärkeintä on, että jos lupaat tulla paikalle, myös pidät lupauksesi! 

Sairastapauksiin yritämme varautua, mutta välillä yksikin ihminen on ehdottoman tarpeellinen työssään. 

  

Talkoolaisrannekkeet ja ruokaedut 

Kaikki talkoolaissopimuksen allekirjoittaneet talkoolaisemme saavat talkoorannekkeen, jolla on vapaa 

pääsy tapahtuma-alueelle to–su. (Huomaa, että alueelle ei pääse to-illan klo 20:n jälkeen ilman ranneketta, ei 

edes festivaalitoimistoon.) Talkooranneke on voimassa koko viikonlopun ja se on säilytettävä, uutta ei saa 

kadonneen tilalle. Ranneke kestää kyllä suihkun ja saunomisenkin. Rannekkeet saa tapahtumaviikon aikana 

festivaalitoimistolta ja suosittelemmekin hakemaan ne ennen, kuin alue suljetaan torstai-iltana. Perjantaina ja 

lauantaina aamupäivällä talkooväkeä palvelee oma sisääntuloportti Kustaa III:n kadulla, aukioloajat on 

kuitenkin syytä tarkistaa! Talkoorannekkeita ei saa infopisteestä. 

 

Pe–su töissä olevat talkoolaiset saavat rannekkeellaan yhden aterian per 8 h työvuoro. Muuna aikana 

talkoissa olleet saavat myös rannekkeen, jolla pääsee alueelle viikonloppuna, mutta siihen ei sisälly ruokaa. 

Kahvia ja teetä on tarjolla koko ajan kaikille festivaalitoimiston talkooteltassa. Ruokailuajat saa selville 

toimistosta. Aikaisemmin viikolla talkoissa oleville (mm. rakentajat, roudaajat ym.) ja tapahtuman 

purkuväelle pyritään myös järjestämään talkooruokailu työaikataulun mukaan, paikkana festivaalitoimisto. 

 

Iltapitoihin talkoolaiset saavat alennuksen. Pidoista löytyy lisää tietoa ja linkki verkkokauppaan 

verkkosivuilta. 

 

   

Työasut: keskiaikapuvut 

Jos jo omistat oman keskiaika-asun, saat oikein mielellään käyttää sitä työasunasi! Festivaalitoimiston 

puvustosta voit myös halutessasi valita vaatteet kuittausta vastaan. Mukavaa on, jos tavoittelet 



 

 
keskiaikateemaa jalkineita, piilolaseja ja meikkiä ym. myöten, vaikka emme pidäkään tässä tiukkaa linjaa. 

Samoin on mukavaa, jos asusi soveltuu talkootehtävääsi ja keskiaikarooliisi. Asuja saa käydä mielellään 

sovittamassa ja varaamassa jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, puvusto päivystää festivaaliviikolla 

myöhempäänkin. Palautuksesta sovitaan lainauksen yhteydessä. 

  

Oma vesipullo kannattaa ottaa mukaan, jos on kuuma. Jos on kylmä, kannattaa asun alle varata lämmintä, 

viittoja tai muita päällysvaatteita keskiajan tyyliin ei valitettavasti ole tarjolla kaikille. Rakennus- ja 

purkuporukoissa mukana olijoiden kannattaa miettiä vaatetus työhön sopivaksi. Rukkasia on tavallisesti 

tarpeeksi mutta omat rukkaset eivät ole huono idea. Turvakenkiä meillä on myös muutamia pareja. 

Toivotaan, ettei sada – mutta siihenkin saattaa olla syytä varautua vaikka kertakäyttösadetakilla! 

  

  

 

 

MUUTA HUOMATTAVAA 

  

Tupakointi, alkoholi 

Tupakointi on puistossa tapahtuman aikana sallittu vain merkityillä paikoilla – mutta tupakkahan tuli 

Eurooppaan vasta Kolumbuksen myötä. Omien alkoholijuomien nauttiminen näkyvästi esim. piknikillä tai 

keskiaikaleirissä ei ole suotavaa. Puistossa on aidattuja anniskelualueita. 

Saavutettavuus ja esteettömyys 

Pyrimme tekemään Linnanpuistosta esteettömän, mutta ympäristön kadut, linnan alue ym. eivät ole 

kovinkaan helposti kuljettavia. Toivomme, että talkoolaisemme auttavat liikuntaesteisiä tai lastenvaunujen 

tai -rattaiden kanssa liikkuvia hankalien paikkojen yli. 

Turvallisuus ja järjestys 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaa Local Crew, kokenut ammattiturvallisuuspalveluyritys. Tapahtuman 

tilannekeskus sijaitsee 4H-kerhon edessä Kustaa III:n kadun ja Niittykadun risteyksessä ja sheriffillä on oma 

leirinsä markkina-alueella. Tapahtumalle on tehty turvallisuussuunnitelma ja vastuuhenkilöille järjestetään 

turvallisuuskoulutustilaisuus. Erilaisilla ohjelmanumeroilla, käsityönäytöksillä ym. on omat, lain edellyttämät 

turvallisuussuunnitelmansa. Järjestyksenvalvojat valvovat turvallisuutta mm. taistelunäytöksissä ja 

turnajaisissa sekä sisäänkäynneissä ja anniskelualueilla, liikenteenohjaajat huolehtivat markkinavieraiden 

pysäköinnisttä ja opastamisesta.  Festivaalialueen sisäänkäynnit on varustettu ajoesteillä. Torimyyjät ja 

keskiaikaleiriläiset ohjeistetaan sähkön, kaasun ja tulen käytön turvallisuudessa ja heillä on oltava säädösten 

vaatima sammutuskalusto. Vesiturvallisuutta valvotaan samoin. Tilannekeskus huolehtii säätilan (mm. 

ukkosmyrskyt, tuuli) seuraamisesta. 

Ensiapu 

Tapahtuman aukioloaikoina ensiapupiste päivystää markkinatorilla infoteltan vieressä (Kustaa III.n kadun 

varrella puiston lavan takana). Festivaalitoimistosta löytyy laastareita ja sidetarpeita ensi hätään muina 

aikoina. 

Vakuutukset 

Järjestäjä on vakuuttanut talkooväen talkoovakuutuksella ja koko tapahtumalla on vastuuvakuutus. Vain 

talkoolaissopimuksen allekirjoittaneet talkoolaiset ovat vakuutuksen piirissä. 

Pysäköinti 

Talkooväen autoille on varattu Käyräkadun päässä oleva kaupungin varikkoalueen kenttä. Paikkoja on tänä 

vuonna varsin rajoitetusti, joten toivomme, että tulet muilla keinoin, mikäli mahdollista! 

  

YHTEYSHENKILÖT 



 

 
  

Katleena Kortesuo, yhdistyksen ja yhtiön hallitusten pj, 050 576 7632, katleena@eioototta.fi 

Hanna Heikkilä, yhtiön tj, yhdistyksen hallituksen jäsen, 0500 483 819, sukansutkuttelija@gmail.com 

Mari Nokkonen, tuottaja, yhtiön hallituksen jäsen, 040 861 4073, mari.nokkonen@gmail.com 

Anne Veinola, yhtiön ja yhdistyksen hallitusten varapj, 040 548 6407, anne.veinola@designforum.fi 

Päivi Määttänen, kirstunvartija, laskut, 040 560 2936, paivi.maattanen@pp.inet.fi 

Pekka Heikkilä, infravouti, 050 408 1602, pekka.heikkila7@gmail.com 

Arto Mutanen, infravouti, 044 997 6084, artoxmutanen@gmail.com 

Henriikka Keskinen, tuotantoassistentti, 041 707 9636, henriikka.k.keskinen@gmail.com 

Veera Viitala, ohjelmavouti, 040 756 1543, kreivitar.veera@gmail.com 

Tytti Peltola, talkoovouti, 050 431 9072, tytti.peltola@gmail.com 

Reine Austin, leirivouti, 050 461 3202, reine.austin@pp2.inet.fi 

Helena Kesti, torivouti, 040 355 8558, keskiaikatori@gmail.com 

Jaakko Kaleva, maihinnousunäytöksen yhteyshenkilö, 0440 262 566, jasuka@gmail.com 

Ville Ketonen, turvallisuuspäällikkö, Local Crew, tapahtuman turvallisuusjohto (24h) 040 574 1496 

  

Ensiapu yhteystiedot vahvistetaan lähempänä 

Yleinen hätänumero 112 

Hämeenlinnan kihlakunnan poliisin palvelupäivystys (03) 651 6720 

 

  

Hämeen keskiaikafestivaali netissä: 

www.keskiaikafestivaali.fi 

Facebook: https://www.facebook.com/Hameen.keskiaikamarkkinat 

Talkoolaisten infokanava Facebookissa (Hämeen keskiaikamarkkinoiden 

vapaaehtoisrinki): https://www.facebook.com/groups/145548432241736 

 


