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Elma-Matkat järjestää Retken Lahdesta Hollolan 
Keskiaikatapahtumaan lauantaina 23.7.  

 

9.15–9.30 Kokoontuminen Marolankadun pysäkille 

9.30  Lähtö Marolankadun pysäkiltä 

10.00  alkaen Saapuminen Keskiaikatapahtuma-alueelle opastetulle parkkipaikalle. 

Kimppakyytiläiset kokoontuvat parkkipaikalla. Siirrymme ryhmänä tapahtuma-

alueen lippuluukulle (Sisäänpääsy alueelle klo 10 alkaen) 

Päivän ohjelmana on Keskiaikatapahtuman päivän ohjelma.  

Elma on varannut lisäksi etukäteen ryhmälle alla mainitut opastetut kierrokset. Sovimme 

Elman ryhmän jäsenten kanssa sovitut oman ohjelmamme tapaamispaikat (Toimitamme 

etukäteen kartat lähtijöille tapahtuma-alueelta, johon merkitsemme kohteet ja 

kokoontumispaikat) 

12.00 Opastetun kierroksen kotiseutumuseolla 

14.00 Monipuolisen buffetlounaan Ravintola Kunnantuvalla (hinta 30 €) 

15.30 Opastetun kierroksen Hollolan Keskiaikaisessa kirkossa 

Lähdemme retkelle kimppakyydeillä Marolankadun retkipysäkiltä klo 9.30 

Lähtö Lahteen kunkin kimppakyytiporukan sopiman aikataulun mukaan  

n klo 17.30. 
 

Retken hinta 40 €, hinta sisältää pääsymaksun tapahtuma-alueelle (10 €), Elma-oppaiden 

palvelut, Opastetut kierrokset kotiseutumuseossa ja Keskiaikakirkossa. Jokainen voi maksaa 

kimppakyytikuljettajalle oman osuutensa matkan hinnasta.  

Elma varannut klo 14.00 alkavan monipuolisen buffetlounaan Kunnantuvalla. 

Lounaan hinta 30 €, Jos haluat osallistua Kunnantuvan lounaalle, varaa se 

ilmoittautumisen yhteydessä 

30 euron buffetlounas erikseen, varaus ilmoittautumisen yhteydessä. 

Tapahtuma-alueella voi ruokailla omakustanteisesti seuraavissa paikoissa: 

Ravintola 
Ryynimakkaraa, oluessa haudutettua hapankaalia, Rotisseur-sinappia 



tai Salviakanaa, säräjuureksia, remouladekastiketta 

10 € / annos 

Kuokantalo 
Kokonainen paistettu sika vartaassa, josta ruoka-annoksia. Vaihtoehtoina kana- ja kasvisannokset. 

MR-lettu 
Muurinpohjalettuja, grilli- ja riistamakkaroita, kahvia ja muita virvokkeita. 

Keskiaikatapahtuman ohjelma 

10.00 Tapahtuma avautuu 

10.30 Härkätien leikarit - Markkina-alue 

Musiikkiesitys. 

11.00 Jousiammuntakilpailujen avajaiset - Leiri, Näytösalue 

Kilpailujen avajaiskulkue lähtee Pyhän Sebastianin jousiammuntakillan paviljongilta ja saapuu kilpailupaikalle 

papukaijasalon juurelle, missä suoritetaan joukkueiden ampumajärjestyksen arvonta. Kaikki osallistuvat joukkueet 

esittäytyvät varusteineen ja tunnuksineen sekä vakuuttavat juhlallisesti sitoutuvansa kunnialliseen kilvoitteluun. 

11.30 Jousiammuntakilpailun ensimmäinen kierros - Näytösalue 

Joukkuekilpailu alkaa kilpailupaikalla papukaijasalon luona. Kaikki varsijousijoukkueet osallistuvat tunnuksineen. 

11.30 Duo Anna ja Patrik - Esiintymislava 

Musiikkiesitys. 

12.00 Räikkä - Markkina-alue 

Musiikkiesitys. 

12.00 Ad Sextam - Kirkko 

Hetkipalvelus kirkossa. 

12.30 CiRc2M - Näytösalue 

Sirkusesitys. 

13.00 Hevosturnajaiset - Turnajaiskenttä 

13.45 Duo Anna ja Patrik - Esiintymislava 

Musiikkiesitys. 

14.00 Miekkailunäytös - Näytösalue 

Miekkailunäytöksessä Warusseppäin Kilta esittelee keskiaikaisia kamppailutaitoja erilaisten aseiden ja varusteiden 

kanssa. 

14.30 Räikkä - Esiintymislava 

Musiikkiesitys. 

15.00 Rakkauden linnoituksen valloitus - Näytösalue, Leiri 

Vertauskuvallinen turnajaisnäytös jalkaturnajaispaikalla. Turnajaiskulkue lähtee leiristä. 

 


