
Finnhirdin Soturikoulu
Soturikoulussa nuoremmalle rahvaalle jaetaan oppia keskiaikaisissa ritaritaidoissa: 
miekkailukoulussa perehdytään miekkailun saloihin 1400-luvun oppien mukaan, jou-
siammunnassa kuljetaan robin hoodin jalanjäljissä pitkäjousen käyttöä aidoilla puu-
jousilla ja -nuolilla opetellen. koulupäivän kruunaa soturitalutus, jossa nuoret ritarit 
ja soturiprinsessat kohtaavat turnajaisradan haasteet hevosen selässä ja miekka
kädessä!

narri neptunuS
narrien narri, narri neptunus tupsahtaa totuttuun tapaan Verlan keskiaikamarkki-
noille. piipahda ihmeessä katsomaan narrin suosittuja esityksiä! esitysten lisäksi saa-
tat törmätä narri neptunukseen markkina-alueella. nappaa narria hihasta, niin voitte 
yhdessä hypätä lähitemppuilun maailmaan.

nukketeatteri Sytkyt Juha laukkanen
Sytkyjen uutuudessa nukkenäyttelijä Juha ja lapset matkustavat ruhtinatar katariina 
Jacellonican kanssa puolasta Suomen turkuun. tiedossa merimatkan jännitystä ja rak-
kauden huumaa!

noStra&damuS - Suuri kirppuSirkuS 
nostra&damus - Suuri kirppusirkus on läpileikkaus euroopan historiaan alkaen vuo-
desta 1347. nostra&damus aloittivat kirppusirkuskiertueensa uralin takaa ja saapui-
vat konstantinopolin kautta eurooppaan. nostra&damus - Suuri kirppusirkus on se-
koitus tarinaniskentää, mimiikkaa, parodiaa sekä vatsastapuhumista. esitys soveltuu 
erityisen hyvin aikuisille ja lapsille.
nostra&damus: m. tuomanen. konsepti: päivi hirvi.

GarS: muSketöörit
GarS on 1600-luvun alkupuolen ruotsalaista jalkaväkeä ja sotaleiriyhteisöä 30-vuoti-
sessa sodassa elävöittävä ryhmä. Se tutkii aiheeseen liittyviä lähteitä ja niiden pohjalta 
valmistaa ja kokoaa itselleen elävöitysasut, harjoittelee miekkailua sekä keihäiden ja 
muskettien käyttöä muodostelmassa ja esiintyy historianelävöitysalan tapahtumissa 
niin Suomessa kuin ulkomaillakin. GarS-lyhenne tulee sanoista Gustavus adolphus 
rex Sueciae.

myStikko aleXander Xiii & loihtiJa Samu kuuSiSto
mystikko ja loihtija ovat vaeltaneet ympäri maailmaa keräten omituisia esineitä ja 
salattua tietoa. he esittelevät ihmeellisiä löydöksiään niin herrasväelle kuin tavalli-
sellekin kansalle. loihtija Samu kuusisto kurkkulaulaa ja soittaa kehärumpua luoden 
kokonaisuuteen ainutlaatuisen tunnelman. Väliajoilla mystikko tekee pientä korvausta 
vastaan tarot-tulkintaa ja loihtija myy pieniä käsityötuotteita.

rohan tallit eSittää: turnaJaiSet
rohan tallien uusi esitys ”turnajaiset” ei jätä ketään kylmäksi. aitoa kilpailua, aitoja 
ritareita. rautaa, hevosia, aseita, haarniskoja, puunkappaleita. koe aidot, historialliset 
turnajaiset. kun ritarit kiihdyttävät hevosiaan toisiaan kohti, vauhti nousee lähes 80 
kilometriin tunnissa. peitsien säleet lentävät, kun ritarit ottavat mittaa toisistaan ai-
nutlaatuisessa spektaakkelissa.

JärViruokotaitaJa tanJa kukkola
tanjan luokse voi tulla katsomaan ja keskustelemaan ruovikon hyödyntämisestä. Jär-
viruokoa otaksutaan käytetyn nykyisen Suomenlahden alueella jo esihistoriallisina 
aikoina. kivikaudella ihmiset mahdollisesti kattoivat ruo’olla asuinkotansa, keräsivät 
juurakoita ravinnokseen ja valmistivat ruokopillejä musisointiin, lintujen houkutti-
miksi ja merkinantoa varten. kirjallisia tietoja järviruo’on korjuusta Suomessa löytyy 
jo 1400-luvulta.

ruokopillityöpaJa
tervetuloa rakentamaan ruokopillejä minna hokan ohjauksessa.
Soropilli on tunnettu monella nimellä, mm. olki-, sora-, korsi-, ruoko- ja rytipilli sekä 
kaza. Se rakennettiin tavallisesti rukiin oljesta, mutta myös vehnää, kauraa, koiranja 
karhunputkea sekä järviruokoa käytettiin. tämän vanhakantaisen klarinettisoittimen 
ääni syntyy solmukohdan viereen viilletyn lehdykän värähdellessä soiton aikana. Sor-
miaukkoja tehtiin perinteisesti vain muutama tai ei lainkaan. Soropilli kulkeutui ny-
kyisen Suomen ja karjalan alueelle viimeistään keskiajan alkupuolella. Vuosisatojen 
kuluessa siitä tuli suosittu soitin pajupillin ja tuohitorven rinnalle.

härkätien leikarit
härkätien leikarit on keskiaikaista musiikkia soittava yhtye, joka vie kuulijan mu-
siikkimatkalle halki euroopan. matkan aikana vieraillaan muun muassa kastilian 
kuninkaan hovissa, englantilaisilla kylämarkkinoilla, ranskalaisessa viinituvassa sekä 
linnoissa ja luostareissa. härkätien leikareissa musisoivat päivi kuusisto (harppu, nok-
kahuilut, laulu), lauri keskinen (kampiliira, renessanssikitara) ja kuisma keskinen 
(cittern, lyömäsoittimet).

BJörnFell
Björnfell on kouvolassa perustettu historianelävöitys- ja teräsmiekkailuseura. pääpai-
nona on viikinkiaika, niin taistelutoiminnan kuin käsitöidenkin muodossa. mukaan 
toimintaamme ovat tervetulleita kaikki yli 15 vuotta täyttäneet sukupuoleen tai aiem-
paan kokemukseen katsomatta. lisätietoja saat ryhmän edustajilta tarvittaessa.

muStan Virran keSkiaikaSeura ry 
Seuran syntysanoja oli lausumassa 13.3.2013 muutama toimelias ja keskiaikaisesta elä-
mänmenosta ja kulttuurista kiinnostunut harrastaja. Siitä lähtien seuran jäseniä on 
karttunut liki 40 henkilöä Savonlinnasta ja sen ympäristöstä aina mikkeliä ja Joensuu-
ta myöten. Seura kokoaa siis väkeä laajalta alueelta Savosta ja karjalasta.

miehonlinna
olet tervetullut aarnimetsän paronikuntaan! Seuran jäseniä yhdistää kiinnostus keski-
aikaan ja renessanssiin. miehonlinnan jäsenet tutkivat ja harrastavat keskiaikaista tais-
telua, tanssia, ruoanlaittoa, heraldiikkaa ja puutöitä. Seurassa rakennellaan haarnis-
koita, ommellaan pukuja ja tutustutaan keskiajan tapoihin. aarnimetsän paronikunta 
eli Suomen keskiaikaseura on osa kansainvälistä Society for Creative anachronism 
-järjestöä, joka pyrkii eri tavoin elävöittämään keskiajan ja renessanssin kulttuureja.

WulFheodenaS
tavoitteena on esitellä 500- ja 600-luvun aatelisia ja heidän soturiseurueitaan. Wulf-
heodenas valmistaa pikkutarkkoja jäljitelmiä aatelisten käyttämästä esineistöstä doku-
mentoitujen hautalöytöjen perusteella. Jäljitelmät voivat käsittää aseita ja haarniskoja, 
astioita ja juhlatarpeistoa, soittimia, henkilökohtaisia tavaroita sekä yksityiskohtaises-
ti jäljiteltyjä asuja ja muita arkisia käyttöesineitä.
tässä lähestymistavassa tärkeintä on tehdä jäljenteet mahdollisimman tarkasti ole-
massa olevia esinelöytöjä vastaaviksi. työssä hyödynnetään myös englannista, manner-
euroopasta ja Skandinaviasta tehtyjä ikonografisia ja arkeologisia löytöjä. Jäljiteltävien 
esineiden valintaan vaikuttivat niiden korkea visuaalinen vetovoima ja käsityölaatu 
sekä niiden perusteella saatava tieto esineet tuottaneiden yhteisöjen aineellisesta kult-
tuurista ja ilmapiiristä. Wulfheodenas aikoo myös jatkossa tuottaa lisää jäljitelmiä 
varhaisen anglosaksisen ja Vendel-ajan löydöistä, jotka kertovat siitä, miten varhainen 
anglosaksinen kulttuuri oli sidoksissa muuhun maailmaan.

Stary olSa
Stary olsa on keskiaikaista musiikkia esittävä valkovenäläinen yhtye. Se perustet-
tiin vuonna 1999, sen nykyinen johtaja on Zmicier Sasnouski ja se koostuu kuudesta 
muusikosta. yhtye on saanut nimensä eräästä purosta maan länsiosassa. yhtyeen oh-
jelmisto koostuu valkovenäläisistä folk-balladeista ja taistelukappaleista, kansantans-
sikappaleista, teoksista renessanssisäveltäjiltä, selyksistä valkovenäläisistä auliC- mu-
siikin kokoelmista (polack notebook, Vilnia notebook), valkovenäläisiä kiitoslauluja 
1500-luvulta - varhaiseen 1600-lukuun sekä euroopan suosituttuja melodioita kes-
ki- ja renessanssiajalta. Bändin musiikin avulla on mahdollista kuulla, miltä monet jo 
unohdetut soittimet kuulostivat.

Stary olSa käyttää esityksissään mahdollisimman tarkkoja kopioita vanhoista valko-
venäläisistä soittimista. kopioissa pyritään huomioimaan ulkonäkö, teknologia ja ma-
teriaalit. Soittimia ovat esimerkiksi valkovenäläinen säkkipilli, lyyra, gusli (balttilainen 
kantele), svirel (ruokopilli), juutalaisen harppu, okariino, valkovenäläinen trumpetti, 
tuohitrumpetti, hudok (valkovenäläinen rebec, viulun esi-isä), tromba marina (viu-
lun edeltäjä) ja rummut. tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan rekonstruoida 
täydellisesti musiikkiperinnettä liettuan suuriruhtinaskunnasta, jossa Valkovenäjällä 
oli tärkein kulttuurinen ja geopoliittinen rooli 1200–1700-luvuilla. Siellä oli ainutlaa-
tuinen yhdistelmä valkovenäläistä kansanmusiikkia ja auliC-musiikkia yhdessä ajan 
eurooppalaisen musiikin saavutusten kanssa.

kinGS & BeGGarS
anna Vasylchenko perusti kings & Beggars -ensemblen maaliskuussa 2008 lvivissä. yh-
tyeen kokoonpano on muuttunut sen jälkeen useita kertoja, mutta nyt se on vakaa ja 
aktiivinen ja muusikot ovat omistautuneita samalle ajatukselle. yhtye soittaa euroop-
palaista vanhaa musiikkia ja kansanmusiikkia, josta nauttivat sekä aateliset hoveissaan 
ja yksinkertaiset ihmiset kaupungeissa ja kylissä. tästä johtuu nimi ”kings & Beggars”. 
yhtyeen ohjelmisto on varsin rikas: se alkaa 1200-luvun lauluista ja balladeista ja päät-
tyy 1500-luvun tanssimelodioihin ja kansanmusiikkiin eri euroopan maista (kuten uk-
rainasta ja irlannista).

the SandSaCkS
”irlantilaista kansanmusiikkia” -ohjelmassa Sandsacks soittaa viulua, kitaraa, bassoa 
ja pillejä. ohjelma on tarkoitettu pääasiassa suurempiin konserttisaleihin ja festivaa-
leihin. keskiaikamarkkinoilla ja historiafestivaaleilla Sandsacks soittaa säkkipilliä, 
rumpuja ja skalmeijaa keskiaikaohjelmassa. monesti keskiaikamarkkinoilla Sandsacks 
esiintyy useita kertoja päivässä, ja silloin irlantilainen kansanmusiikki -ohjelma on 
aina viimeisenä.

SaltuS Gladii
liettualainen historianelävöittäjäryhmä Saltus Gladii -ryhmä on upea ilmestys autent-
tisesti rekonstruoiduissa asuissa tansseineen 1300–1400-luvuilta. Viehättävä musiik-
ki, tanssijoiden värikkäät puvut ja vielä värikkäämmät hahmot, joita puvut ovat luo-
neet, kertovat erilaisia tarinoita ja avaavat ne katsojalle.

ritarit liettuaSta
ei ainoastaan kiiltäviä haarniskoita ja värikkäitä vaatteita, mutta myös veret jäädyttäviä 
taisteluita, joissa lyödään oikeasti niin että kilvet hajoavat ja haarniskaan tulee oikeas-
ti lommoja. taisteluissa käytetyt aseet ja haarniskat ovat rekonstruktiota arkeologisia 
löydöksistä 1300–1400-luvuilta keski-euroopasta.
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Tervetuloa Verlan tehdasmuseoon
Verlan tehdasmuseo, Verlantie 295, 4750 Verla 

Maailmanperintökohde Verlan puuhiomo ja pahvitehdas on ainutlaatuinen, poik-
keuksellisen hyvin säilynyt pahvitehdasmiljöö 1800-luvun lopusta. Verlassa on ko-
ettavissa Suomen metsäteollisuuden historian varhaisvaiheet elävänä kokonaisuu-
tena: alkuperäisenä säilyneet tehdasrakennukset koneineen, ruukkialue ja kosken 
toisella puolella idylliset 1800-luvun työläismökit. Näiden lisäksi koskenniskan 
kalliossa on nähtävillä esihistoriallinen kalliomaalaus.
Tehtaan ympärille syntyi kylä 1870-luvulta lähtien. Tehdas toimi vuoteen 1964 
saakka ja avattiin tehdasmuseona vuonna 1972. Verlan arvo tunnustettiin kansain-
välisestikin, kun se hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1996.

Tervetuloa Verlan Aikaan
Verla ja Kouvola on historiakerroksistaan luultua rikkaampia. Verlan kalliomaa-
laukset, Jaalassa Huhdasjärven Pukkisaaren viikinkiajan polttokenttäkalmisto ja 
Verlan pahvitehdas ovat jo sinällään ainutlaatuisia, mielenkiintoisia kokonaisuuk-
sia. Me haluamme kuitenkin tarjota teille vieläkin enemmän historiaa. Verlan Aika 
-keskiaikafestivaalissa voitte nähdä ja kuulla tuulahduksen eurooppalaista ja suo-
malaista keskiaikakulttuuria. Useat ryhmät pyrkivät jäljittelemään pikkutarkasti 
keskiajan soittimia, ääniä, musiikkia, pukuja, miekkoja, haarniskoita ja koruja saa-
dakseen aikaan oikean keskiaikatunnelman. Uskomme, että se syntyy hyvin juuri 
Verlassa. Tervetuloa seikkailulle keskiajan fantasiamaailmaan!
Jaalan Kotiseutusäätiö tukee tapahtumaa huomattavasti. Talkootyössä ovat muka-
na sekä Verlan kyläyhdistys, että Jaalan VPK. Erityiskiitos kuitenkin kuuluu Verlan 
tehdasmuseolle, mikä on mahdollistanut tapahtuman järjestämisen alueelle.
Tapahtuman järjestää Kouvolan kaupunki
Aija Matero, Kouvolan kaupunki, kulttuuritalojen johtaja
Helena Jetsu, Kouvolan kaupunki, kulttuurituottaja

Verlan Aika festivaali 
Verlan aika -festivaali on avoinna 6.–7.8.2016 klo 10–18 

pääsymaksu 10 € sisältää ilmaisen opastetun kierroksen
Verlan tehdasmuseossa. lapset alle 18 vuotta ilmaiseksi.

opastetut kierrokset klo 10–17, päivän ensimmäinen kierros
alkaa klo 10 ja päivän viimeinen klo 17.

hiStorianeläVöittäJät, muuSikot Ja tanSSiJat
Alexander XIII & Loihtija Samu Kuusisto, Björnfell, Elina Helkala ja Ilari 
Aalto, Finnhird, GARS: Musketöörit, Härkätien Leikarit, järviruokotai-
taja Tanja Kukkola, Kings and Beggars, Mustan Virran Keskiaikaseura ry, 
Miehonlinna, Narri Neptunus, Nukketeatteri Sytkyt Juha Laukkanen, 
Nostra&Damus - Suuri Kirppusirkus, Ritari Jan, lady Eleanor ja neidot 
Aurelia & Artemis, Rohan Tallit, ruokopillityöpaja Minna Hokka, rohto-
parantaja Sysimaa Osk, Saltus Gladii, Stary Olsa, The Sandsacks, United 
Lithuanian Knights, Wulfheadonas.

keSkiaikakauppiaat, Sepät Ja käSityöläiSet
Aitokäsityö Janina Hurkala T:mi, Alnilam, Anna Enne Ateljee, Arctic Mys-
tic, Aira Tuomala, Estoteeriset Alkemistit, Finno-Ugric Point Oy, Janos 
Müller, Julian Paja, Kadri Vahessalu, Kalle Haapala, Kalva Bone Crafts, 
Seeni Kuikka ja Joni Järvinen, Katja’s Coffee Sack, Kristel Luige, Kunin-
kaan kellari, Lastenvaate Annaliisa Paananen, Manosun Oü, Mia Karaa-
gac, Milja Ketomäki, Möisakeraamika, Nordic Tales, Oranssi Uni T:mi 
Taina Ryöppy, Pajakulta, PianKera, Rebaseonu ee, Seppä Juha Kahiluoto 
T:mi, Seppä Markku Teräs, Seppä Tervarauta Pasi Raivio, Sepän Galleria, 
Sysimaa, Takomo Alkutuli, Tippet, TuoniCoru Koruseppä Juho Manninen, 
Avec Valborg /Saija Kolulahti.

Lauantai 6.8.2016 Sunnuntai 7.8.2016
In Vino Veritas

Verlan luomuviinit
www.viiniverla.fi

Avoinna 2.5.-15.9.
ti-su klo 9.30-17.30

15.6.-15.8. myös 
maanantaisin klo 9.30-17.30

konSertit keSkiaikatorilla
10.00 kings and Beggars
11.00  härkätien leikarit
12.00  the Sandsacks
13.00  Stary olsa
14.00  the Sandsacks
15.00  Saltus Gladii
15.30  kings and Beggars
16.30 Stary olsa

taiStelunäytökSet
ranta-alueella
11.30 miekkailutaistelunäytös 
 the knights of lithuania
12.00 taistelunäytös Björnfell

turnaJaiSet         
14.00  ritariturnajaiset rohan tallit
17.30  ritariturnajaiset rohan tallit

noStra&damuS -
Suuri kirppuSirkuS
10.30, 13.30 Ja 15.00

myStikko aleXander Xiii
11.00, 13.00, 14.00 Ja 16.30 

nukketeatteri Sytkyt
Juha laukkanen 
11.00, 12.00 Ja 14.00

narri neptunuS
11.30, 12.30 Ja 15.00

taiStelutalutuSratSaStuS 
Finnhird
10.00–11.30
12.30–14.00
15.00–16.30

ruokopillityöpaJa 
(huom! vain lauantaina 6.8.2016)
minna hokka
10.00–11.30
12.30–14.00
14.30–17.00

Finnhirdin Soturikoulu
JouSiammuntaa Ja miekkailua
11.00–11.30
12.30–14.00 
14.30–17.00

konSertit keSkiaikatorilla
10.00 härkätien leikarit
11.00    the Sandsacks
12.00    kings and Beggars
13.00    Stary olsa
14.00    kings and Beggars
15.00    Saltus Gladii
15.15    the Sandsacks
16.00    Stary olsa
 
taiStelunäytökSet
ranta-alueella
10.45 muskettinäytöksen alkumarssi
 GarS
12.00 musketöörien miekkailunäytös
 GarS
12.30 taistelunäytös Björnfell
13.00 miekkailutaistelunäytös 
 the knights of lithuania
13.45 muskettinäytöksen alkumarssi
 GarS
15.00 musketöörien miekkailunäytös
 GarS

turnaJaiSet         
16.30  ritariturnajaiset rohan tallit

muSkettiammuntanäytöS/ 
GarS         
kalliomaalauksen katselupaikka (p-alue)
11.00 ja 14.00

noStra&daamuS -
Suuri kirppuSirkuS
11.00, 13.30 Ja 15.30

myStikko aleXander Xiii
11.00, 14.00 Ja 15.00 

nukketeatteri Sytkyt 
Juha laukkanen 
12.00, 14.00 Ja 15.00

narri neptunuS
11.30, 14.30 Ja 15.30

taiStelutalutuSratSaStuS 
Finnhird
10.00–11.30
12.30–14.00
14.30–16.30

Finnhirdin Soturikoulu
JouSiammuntaa Ja miekkailua
10.00–11.30 
12.30–14.00 
14.30–16.30 

Verlan makaSiinikahVila 
avoinna 3.5-30.9.2016 

ti-su 9.30-17.30,
 juhannuksesta heinäkuun loppuun myös 

ma 9.30-17.30.

Tervetuloa herkuttelemaan. 
Seuraa meitä facebookissa.

Pikku Kipon kesäpuodissa keramiikkaa, 
kynttilöitä, kortteja, herkkuja.

Sanna Pekkasenhuopatekstiilit.
Vintage Frillan ja 

Noon Knitin asusteita.

Torkel Design Shop
www.torkel.fi

puh: 050 340 3550Verlan Aika

Sanna Pekkanen T:mi


