
Ilmoittautuminen leiriin Muinainen Laukko 
Festivaalille 7.-8.7.2018  
Registration to the camp (in English at the end) 
 
Lähetä ilmoittautumisesi tällä lomakkeella meille sähköpostitse osoitteeseen 
varaukset@laukonkartano.fi. Ilmoittautuminen päättyy 10.6.2018, jonka jälkeen lähetämme 
sinulle yksityiskohtaisempaa tietoa. 
 
Myyjien ja leiriläisten suljettu ryhmä löytyy Facebookista nimellä Muinainen Laukko Festivaali. 
Informaatiota tapahtumasta jaetaan siellä ja sinne voit myös lähettää kysymyksiä. Lisätietoa saat 
sähköpostitse osoitteesta varaukset@laukonkartano.fi tai puhelimitse Helena Lavikainen 0400 
237 380. 
 
 
Ole hyvä ja ilmoita seuraavat tiedot: 
 
Seuran tai leiriytyjän nimi: 
 
Leiriytyjien lukumäärä: 
 
Yhteyshenkilön tiedot; nimi, puh ja sähköposti: 
 
Teltan/leiripaikan koko köysineen: 
 
Teltan/katoksen malli(t): 
 
Tarvitsetko tulipaikan (kyllä/ei): 
 
Tuotko oman tulilaatikon (kyllä/ei): 
 
Tuotko mukanasi eläimiä (kyllä/ei): 
 
Milloin saavut (perjantai, lauantai, kellonaika): 

 
 
 
 
 



Ohjeita ja huomioitavaa: 
 
Aikataulu: 
Tapahtuma avautuu yleisölle lauantaina ja sunnuntaina kello 11. Leirin tulee olla valmis kello 10.15 
mennessä, jonka jälkeen moderneja tavaroita ja kulkuvälineitä ei saa olla näkyvissä. Tapahtuma 
sulkeutuu yleisöltä lauantaina kello 22.00 ja sunnuntaina kello 16.00. Leirin purku tapahtuu 
sunnuntaina kello 16.00 alkaen. Leirin voit tulla rakentamaan jo perjantaina. 
 
Leiripaikka: 
Leiripaikan koolla ei ole rajoituksia. Lisää tarvitsemasi tilan yhteyteen myös kulkuväylän koko 
teltan/katoksen ympärille.  
 
Tapahtuman aikakausi: 
Muinainen Laukko Festivaali sijoittuu väljästi ristiretkiaikaan. Suomessa ristiretkiajaksi luetaan 
noin 1000-1300 -luvut. Olemme joustavia pukeutumisen ja leiriytymisvälineiden suhteen, kunhan 
ne ovat aikakauden materiaalien mukaisia ja tyyliltään soveltuvia. Viikinkiaikaiset ja keskiaikaiset 
vaatteet sopivat myös tapahtumaan. Teltta voi olla myös puuvillakankainen. 
 
Ohjeita leiriin: 

• Leiriytyminen tapahtumassa on ilmaista. 
• Leiriläisille järjestetään tapahtuman puolesta yksinkertaista aamupalaa. Muut ruokailut 

leiriläiset järjestävät itse. Alueella on ruokakojuja ja ravintola. 
• Leiriin tuodaan polttopuut, oljet ja juomavesi kaikkien käytettäväksi. 
• Leirissä on hiljaisuus kello 24.00 alkaen ympäristön asutuksen vuoksi. Tulipaikalle 

syrjemmäksi on järjestetty oleskelumahdollisuus 24.00-02.00. 
• Peseytymismahdollisuus leiriläisille ja myyjille on suihku-/saunatiloissa. Samoissa tiloissa 

sijaitsee wc ja alueella on bajamajoja. Myös Pyhäjärvessä voi peseytyä. 
• Lähin kauppa sijaitsee Narvan kylällä, 6,4 km päässä. Lähin pankkiautomaatti on Vesilahden 

keskustassa 16,7 km päässä. 
• Leirissä voit myös myydä tuotteitasi. 
• Leirin läheisyydessä on anniskelualue, jonka yhteydessä on kievari ja ravintola. 
• Leiriläiset saavat kulkuluparannekkeen, jolla pääsee ilmaiseksi tapahtuma-alueelle sekä 

kartanoon ja sen näyttelyihin. Muille kuin myyjille tai leiriläisillä tapahtuman 
sisäänpääsymaksu on Laukon kartanon tavallinen sisäänpääsymaksu: aikuiset 15 € ja lapset 
5 €, jolla pääsee tutustumaan samalla kartanoon ja sen näyttelyihin. 

• Saapumisohjeet Laukkoon löytyvät osoitteesta http://www.laukonkartano.fi/info/matka-
laukkoon/ 

 
 
Ohjelmaa (alustava): 
Tapahtumaan tällä hetkellä varattuja ryhmiä/esiintyjiä ovat (ilmoittautumisjärjestyksessä) 
Medvind -yhtye (Ruotsi), Viikinkiajan Laiva ry., Odins Guard, Iloinen Joutsen, Warusseppien Kilta, 
Aarnimetsän Jousiampujat, Hollolan Keskiaikaseura, Mikko Moilasen kirjanjulkistaminen, 
arkeologien haastattelut ja kalmistokierrokset. 

 



Registration to the camp at Ancient Laukko Festival 
7.-8.2018 
 
Please send your registration with this document via email to varaukset@laukonkartano.fi. Send 
your application latest at 10.6.2018. We will contact you after that  with more detailed 
information. 
 
We have a closed group for merchants and campers in Facebook under Muinainen Laukko 
Festivaali. Information about the event is also shared in this group. You can send questions to 
Facebook or via email varaukset@laukonkartano.fi or by phone to Helena Lavikainen +358 400 
237 380. 

 
Please fill up following information: 
 
Name of the group or individual: 
 
How many campers you register: 
 
Contact person; name, phone and email: 
 
Size of your camp/tent including ropes: 
 
Type of the tent/shelter: 
 
Do you need a fireplace (yes/no): 
 
Will you bring firebox (yes/no): 
 
Will you bring animals (yes/no): 
 
What time are you arriving (Friday/Saturday + time): 
 
 
 
 
 
 
 



Good to know: 
 
Schedule: 
The event opens up for the public 11.00. Your camp should be ready at 10.15 and all the modern 
items and vehicles should be out of sight. Event closes at 22.00 on Saturday evening and 16.00 on 
Sunday afternoon. Packing up your camp is possible only after the event is closed for the public on 
Sunday 16.00. You are welcome to build your campsite already on Friday. 
 
Campsite: 
There is no limitation for the size of your campsite. Please add the room you need for walking and 
ropes around your tent to the size of the space you need. 
 
Time period: 
The Ancient Laukko Festival dates loosely to Crusade period approximately between 1000-1300 
AD. We are flexible with your clothing and camping equipment as long as they relate to the 
materials and the style of the period. Viking Age and Medieval clothing are accepted. Cotton as 
tent material is fine. 
 
Instructions: 

• Camping at the event is free. 
• Simple breakfast is offered to the campers. Other meals are not included.  
• There is a food stand, tavern and restaurant at the market. 
• Firewood, straw and water are provided for the campers. 
• Let’s allow sleep for those who need it at the camp starting from 24.00. There are fireplace 

further away from the camp where we can sit untill 02.00.  
• There is a wc, shower and sauna for the campers and merchants. You can also swim at the 

lake. 
• The nearest grocery store is at Narva, 6,4 km away from the camp. Closest ATM is at 

Vesilahti village 16,7 km away.  
• You can sell your products also at the camp. 
• You will get a pass which you need to walk through the ticket sales. With the pass you are 

allowed everywhere at the event and also to visit the exhibitions at the manor. The visitors 
are charged the normal ticket price to Laukko manor which is 15 € adults and 5 € children. 
With that price visitors are allowed to the event and to manor and its exhibitions. 

• Travel instructions and maps to Laukko you can find at (in Finnish) 
http://www.laukonkartano.fi/info/matka-laukkoon/ 

 
 
So far we have booked following performers/groups to entertain: Medvind -band (Sweden), Sotka-
Viking Age Ship, Odins Guard, Merry Swans, Warusseppien Kilta, Aarnimetsän Jousiampujat, 
Medium Aevum Hollolense ry, Mikko Moilanens book release, archaeologist interviews, guided 
walks around the burial sites at Laukko. 
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