
OHOJEITA MARKKINAMYYJIEN JA TALAKOOLAISTEN PUKEUTUMISEEN 

 

RWM on kulttuurihistoriallinen katutapahtuma, joka ajallisesti sijoittuu 1850-1950 lukujen maastoon, 

eli Rovaniemen markkinoiden "kultakauteen"(ensimmäiset viralliset markkinat pidettiin vuonna 1881). 

Siispä pukeutumissäännöt ovat aika väljiä ja kirjavia. Mutta pukeutuminen on tärkeä osa RWM-

tapahtuman tunnelman luomista ja elämysten antamista markkinavieraille, joten myyjien tulee 

pukeutua Rillumarei-tyyliin sopivasti.  

Kaivakaapa siis nyt kaikki vintit ja komerot, tehkää löytöjä kirppareilta, tai ommelkaa itse vanhan tyyliset 

asusteet, jotta saamme luotua hyvän markkinameiningin ja aikahypyn menneille vuosikymmenille, sekä 

iloisen mielen ihmisille. Viikonloppu Rovaniemen Wanhoilla Markkinoilla on hauskaa roolileikin aikaa!  

Tehdään yhdessä Suomen suurimmasta talakoovoimin toteutettavasta hyväntekeväisyystapahtumasta 

elämyksien täyteinen kaikille markkinavieraille! 

Myyjien hyväntuulisuus, iloinen olemus ja leveä hymy, sekä oman tuotteen äänekäs kauppaaminen on 

varmin tapa myydä eioota. Kuljaileva ja iloinen markkinavieras avaa kukkaronnyörit herkemmin... 

 

ESIMERKKEJÄ RWM-PUKEUTUMISEEN: 

 

 Asuiksi sopivat hyvin kansallispuvut ja muut perinneasut, vanhat sotilas uniformut, sekä; 

 

Naisille:  

 Ruutumekot, kukkamekot, Lotta-asu, pitkä mekko, pitkä hame(esim.tummaraidallinen) yhdistettynä 

valkoiseen pitkähihaiseen paitaan. 

 Olennainen osa asua ovat essu ja huivi(paitsi ei hienostoasujen kanssa)! 

 Villapusero/ -takki, villakangastakki, harteille villahuivi 

 Olkihattu, huopahattu, lierihattu, baskeri, huivi.   

 Lapikkaat, nutukkaat, korkokengät, avokkaat, nauhalliset varsikengät, vanhat monot, yksinkertaiset 

varrettomat kangastennarit/kengät. 

 Hienoja rouvia, piikoja, pyykkäreitä, yleisiä naisia, tarjoilijoita, kauppiattaria, kansanvalistajia, 

opettajattaria, jazztyttöjä, ym. 

 Nuttura, letti, hiusverkko, kiharat 

 

Miehille:  

 Riihipaidat, ruutupaidat, peltipaidat, verkkopaita, liivi, henkselit, koko puku liivin kera. 

 Villapusero-/takki, villakangastakki/mantteli, trenssi, lammasturkki 

 Sarkahousut, pussihousut, polvihousut, suorat housut.   

 Lätsähattu, lierihattu, huopahattu, olkihattu, karvahattu.  

 Lapikkaat, jatsarit, muut saappaat, pikkukengät, vanhat monot, nutukkaat, yksinkertaiset varrettomat 

kangastennarit/kengät. 

 keikareita, huijareita, puliveivareita, helppoheikkejä, renkejä, patruunoita, kauppiaita, 

heinäntekijöitä, ym. 

             

Yksityiskohtia: 

 taskukello, avain nippu, kahvipussi ja puukko vyöllä(tai sääntöjen mukaan pelkkä tuppi ja varsi...), 

kuksa, reppu, tuohikontti, nahkasalkku, pahvinen kapsäkki, piippu, miehillä parta ja viikset 

vahattuina.                             

               

 

 

Huom! 

 Vaatteiden ei oikeasti tarvitse olla vanhoja. 

 Keskiaikaiset asut eivät myöskään kuulu RWM- tapahtumaan! 

 Tarvittaessa voit pukea lämmintä asusi alle, jos et löydä asianmukaista päällysvaatetta. 

 Esimerkiksi Tuulipuvussa meille ei tulla myymään!!! Ks. ilimottautumiskortin säännöt. 


