Hei opettajat!

Turun museokeskuksen tutkijana haluan kutsua teidät ja oppilaanne Brinkkalan galleriaan
tutustumaan uuteen, Turun kaupungin historiasta arkeologisin menetelmin kertovaan
näyttelyymme Turku 790 vuotta? Näyttely on katsaus Vanhan Suurtorin alueen ja
kaupunkirakentamisen kehitykseen 1200-luvulta 1800-luvulle ja se perustuu uusimpaan
arkeologiseen tutkimustietoon. Näyttelyssä oppii ymmärtämään mm. keskiaikaista
kaupunkilaiselämää ja pääsee myös omatoimisesti kokeilemaan tutkimista eli katsomaan
mikroskoopilla Katedralskolan -koulun alta löytyneestä käymälästä taltioituja keskiaikaisia hillan ja
ohran siemeniä. Tarjoamme mahdollisuuden omatoimiseen oppimiseen ja opettamiseen kahden
huoneen näyttelytilassa, jossa voi oppia ja opettaa katsomalla vitriineissä esillä olevia arkeologisia
löytöjä ja arkeologin työhön liittyviä valokuvia sekä lukemalla historiasta ja esineistä kertovia
tekstejä.
Toivon, että innostutte vierailemaan ja vastaan mielelläni näyttelyä koskeviin kysymyksiin. Vierailua ei
tarvitse varata, mutta saatte mielellään kertoa suunnitellusta vierailusta gallerian tuottajalle osoitteeseen
tia.takala@turku.fi, niin voimme paremmin tiedottaa mahdollisista muista varauksista galleriassa tai sitä
ympäröivissä tiloissa. Huomioikaa, että näyttelyssä saattaa gallerian aukioloaikoina olla muitakin
vierailijoita.

Alla lisätietoa näyttelystä. Lämpimästi tervetuloa Brinkkalaan!
Ystävällisin terveisin, Tanja Ratilainen, Kaupunkiarkeologia, Kokoelmat ja kulttuuriperintö, Turun
museokeskus, puh. 040-1974435, tanja.ratilainen@turku.fi

Kuva 1. Mahdollisesti norsunluusta valmistetun pöytäveitsen kahva oli koristettu leijona-aiheella. Kuvaaja: Ville Mäkilä /
TMK.

Turku 790 vuotta?
Arkeologinen näyttely Brinkkalan galleriassa 29.11.2019–23.2.2020
Avoinna ti–su klo 10–18. Galleriaan on vapaa pääsy.
Turku 790 vuotta? -näyttely kertoo Turun kaupungin synnystä ja kehityksestä Katedraalikoulun
korttelin historian välityksellä. Esillä oleva arkeologinen aineisto on peräisin Turun
museokeskuksen korttelissa suorittamista kaivauksista vuosilta 2014–2015 ja se kattaa ajanjakson
1200-luvun lopulta 1800-luvulle. Arkeologiset tutkimukset liittyivät koulun
peruskorjaushankkeeseen, joka oli käynnissä 2014–2019.

Näyttelyssä on esillä esimerkkejä turkulaisten käyttämistä tarvekaluista, koruista ja vaatteista.
Monet esillä olevista esineistä ovat uniikkeja tai harvinaisuuksia lajissaan, kuten hopealusikka
1300-luvulta. Erityistä Turun keskiaikaisissa kulttuurikerroksissa on orgaanisen materiaalin hyvä
säilyvyys; kaivauksissa löydettiin nahkakenkiä, puuvateja, luuneuloja ja mm. oheinen erikoisuus:
leijonakoristeisen pöytäveitsen kahva. Esillä on myös esineitä, joiden käyttötarkoitusta ei tiedetä ja
joista oppilaat voivat esittää omia tulkintojaan.
Näyttelyssä esitellään myös Katedraalikoulun korttelin alueelta löytyneitä keskiaikaisia
rakennuksia, katuja ja erityisesti 1400-luvun lopulla käytössä ollut käymälä eli latriini.
Mikroskoopilla pääsee tutkimaan käymälästä löydettyjä aitoja siemeniä ja diaesityksen välityksellä
seuraamaan käymälärakenteen purkamista. Lisäksi esillä on valokuvia kaivauksilla työskentelevistä
arkeologeista.
Kaivausten aikana työryhmä piti ruotsinkielistä Instagram-tiliä: Under Kattan.
Näyttelyn tekstit ovat suomeksi ja ruotsiksi.

