
Elämyspolku 2019–20



Turun museokeskuksen museot ovat:

Apteekkimuseo ja Qwenselin talo

Biologinen museo

Kuralan kylämäki

Luostarinmäen käsityöläismuseo

Turun linna

Wäinö Aaltosen museo



Biologinen museo

1. lk velvoittava vierailu

Luontoretkellä museossa

Opetellaan havainnoimaan luontoa ja eläimiä. Tunnistetaan eläimiä ja tutustutaan 
niiden elintapoihin.

Kesto 45 min. 

Max. ryhmäkoko 15 oppilasta. Voidaan toteuttaa myös 2 x 30min. opastus 15+15 
oppilaalle.

Tilattavissa kevätkaudella.



Kuralan kylämäki

Valinnainen 1-2 lk:

Aapiskukon askelissa

Tutustutaan 1950-luvun koulunkäyntiin ja vanhaan maalaiskotiin. Tarkkaillaan myös 
Kuralan luontoa.

Tilattavissa syys–huhtikuulle.



Apteekkimuseo ja Qwenselin talo
4. lk. velvoittava vierailu

Työtä ja huvituksia

Miten virkamiehet ja säätyläiset elivät ja asuivat ennen Turun paloa? Entä miten apteekkariksi 
opiskeltiin? Tilattavissa syys-huhtikuulle (ei joulukuu).

9. lk. velvoittava vierailu

Iilimatoja vai ibuprofeenia?

Miten apteekki ja lääketiede ovat muuttuneet? Mitä apteekista ostettiin ennen ja nyt? Max. 
ryhmäkoko 20 hlöä. Tilattavissa syys-huhtikuulle (ei joulukuu).



1.–2. lk valinnainen vierailu
Arki ennen ja nyt
Tutustutaan entisajan arkiseen elämään ja ilmiöihin. 
Vertaillaan asumista, ruuanlaittoa ja valaistusta ennen ja nyt!
Tilattavissa syys-huhtikuulle. 

Luostarinmäen käsityöläismuseo



Luostarinmäen käsityöläismuseo
4. lk velvoittava vierailu

Elämää laitakaupungilla

Tutustutaan entisajan arkiseen elämään. Tilattavissa syys-huhtikuulle. 

*Entisajan juhlaperinteitä 10.-20.12.2019*

Tutustutaan entisaikojen jouluperinteisiin, ruokakulttuuriin sekä juhla-aikoihin liittyviin uskomuksiin.

Tarjotaan joulukaudella 2019 neljäsluokkalaisille, tiedotetaan tarkemmin lähempänä.

7. lk velvoittava vierailu

Kaupunkielämää 1800-luvulla

Tutustutaan esiteollisen ajan kaupunkielämään: miltä kaupunki näytti, miten asuttiin, millaisia elinkeinoja oli?
Tilattavissa syys-huhtikuulle. 

*Entisajan juhlaperinteitä 

Tutustutaan entisaikojen joulu- ja pääsiäisperinteisiin, ruokakulttuuriin sekä juhla-aikoihin liittyviin uskomuksiin.

Järjestetään vuosittain vaihtuvalla kohderyhmällä ja aikataululla joulu- tai pääsiäiskaudella.



Luostarinmäki + Qwensel

4. lk

Herrainkulmalta kaupungin takapihalle

Yhdistetty vierailu Qwenselin talossa ja Luostarinmäellä! 
Vertaillaan eri yhteiskuntaluokkien asumista ja elämää –
mikä erotti ja mikä yhdisti kaupungin eri alueiden 
asukkaita? Kesto 1,5 h. 

Tilattavissa syys-huhtikuulle. 



Turun linna

5. tai 6. lk velvoittava vierailu (luokka-aste opettajan valinnan mukaan)

Turun linna - tuhannen tarinan linna

Voi valita joko OPASTUS tai TYÖPAJA



Muutama sananen 

naisista

Näyttely kertoo 1600-luvun Turusta ja 
pääroolissa ovat naiset. Vuosisadan yhteiskunta 
ja säädyt tulevat myös hyvin esille.

Näyttely avoinna 8.3.2020 asti

Elämyspolkuvierailut näyttelyyn otetaan 
syyslukukaudella.

Oppimateriaali 1600-luvusta ja näyttelystä 
löytyy Turun linnan nettisivuilta. 





Milloin on nyt?
11.10.2019–19.1.2020

Ilmari Gryta: Saapuvat ja lähtevät, 2011



Leena Kela: One Year Demonstration, 2017–18

Pekko Vasantola: Nimetön, 2019



Daniel Crooks: Phantom Ride, 2016



Elämyspolku / Syksy 2019

• 7. lk, valinnainen käynti: opastukset tilattavissa 
koko näyttelyn ajan

• Hinta: 25 € (muilta koululaisryhmiltä 40 €)
• Varaukset museon lippukassalta: 02 262 0850, 

wam@turku.fi

• Milloin on nyt? -näyttelyn opeinfo 
maanantaina 21.10. klo 17





Hyäryllistä 7.2.–24.5.2020



Elämyspolku / Kevät 2020

• 5. lk, maksuttomat opastukset 25.2. alkaen
• 7. lk, opastukset tilattavissa koko näyttelyn ajan
• Hinta: 25 € (muilta koululaisryhmiltä 40 €)
• Varaukset museon lippukassalta: 02 262 0850, 

wam@turku.fi



Lisätietoja ja opasvaraukset

Lisätietoja: 

Timo Jussila timo.jussila@turku.fi puh. 040 669 2248 (Biologinen museo)

Maiju Tuisku maiju.tuisku@turku.fi, puh. 040 702 0813 (Luostarinmäen käsityöläismuseo)

Tuula Hänninen tuula.hanninen@turku.fi, puh. 040 736 2868 (Apteekkimuseo ja Qwenselin talo)

Leena Tiilikainen leena.tiilikainen@turku.fi , puh.040 1779655 (Kuralan Kylämäki)

Bengt Selin bengt.selin@turku.fi , puh. 040 1734467 (Turun linna, Upplevelsestigen på svenska)

Johanna Seppä johanna.seppa@turku.fi , 050 4110839 (Wäinö Aaltosen museo)

Opasvaraukset:

Biologinen museo, puh. 02 262 0340

Luostarinmäen käsityöläismuseo, puh. 040 195 1952 (ti 9-11, ke 13-15), luostarinmaki@turku.fi

Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, puh. 02 262 0280

Wäinö Aaltosen museo, puh. 02 262 0850, wam@turku.fi 

Turun linna, puh. 02 262 0322, opastilaukset.linna@turku.fi



TERVETULOA!


