
 

 

Hei varhaiskasvatuksen tai peruskoulun opettaja, 
Onko oma luokkahuone ehtinyt koronatilanteen pitkittyessä käydä jo ahtaaksi? 
 
 
Tervetuloa Elämyspolkuvierailuille Turun museokeskukseen! 
 
Tarjoamme tänä keväänä alakoululuokille ja varhaiskasvatuksen ryhmille mahdollisuuden vierailla muse-

oissamme omatoimisesti. Vierailu on Turun kouluille ja varhaiskasvatusryhmille maksuton. Olemme va-
ranneet kaikki aamupäivät koululuokille Biologisessa museossa, Apteekkimuseo & Qwenselin talossa sekä 

Turun linnassa. Luostarinmäelle pääsee toukokuussa. Museossa voi vierailla yksi luokka kerrallaan, aikaa 
on varattu 45 minuuttia. 
 
Opastusta emme koronatilanteen vuoksi pysty järjestämään, mutta tarjoamme käyttöönne runsaasti eri-
laisia opetus- ja tehtävämateriaaleja verkossa. Voitte hyödyntää materiaalia joko etukäteen, vierailun ai-
kana museossa, tai  jälkikäteen koulussa. Opetusmateriaalia on olemassa paljon myös muista museokes-
kuksen museoista. Opetus- ja tehtävämateriaalit löytyvät kootusti tämän linkin kautta.   
  
Varausohje  

• Varaa vierailu Turun museokeskuksen ajanvarausjärjestelmästä tämän linkin kautta.  
• Valitse kohta Elämyspolku  
• Valittavanne on mikä tahansa aamupäiväaika klo 9 – 12 välisenä aikana.  
• Vierailuaika on 45 min.  

• Varaus on sitova, peru vierailu esteen sattuessa.  
• Huolehditaan yhdessä turvallisesta vierailusta, turvaväleistä, maskeista ja käsihygieniasta.  
• Lämpimästi tervetuloa museoon!  
 

Apteekkimuseo & Qwenselin talo sijaitsee aivan Turun ytimessä, Aurajoen rannalla. Qwenselin säätyläis-

koti on Turun vanhin säilynyt puutalo. Sen sisustus edustaa 1700-luvun lopun rokokoo- ja kustavilaistyy-
lejä. Täällä pääset tutustumaan sen kuuluisimman asukkaan, suomen kirurgian isän Joseph Pippingin per-

heen elämään sekä aikakauteen Turussa. 
 

Apteekkimuseon vanhimmat esillä olevat esineet ovat yli kahdensadan vuoden takaa ja apteekkimyymä-
lätilassa eli offisiinissa on Suomen vanhin säilynyt apteekkisisustus Oulusta vuodelta 1858. Myymälän li-

säksi museosta löytyy omavaraiseen apteekkiin kuuluvat työtilat eli materiaalihuone, kaksi laboratoriota 
ja herbahuone. 

 
Biologinen museo esittelee Suomen luontoa ulkosaariston luodoilta Lapin tuntureille 13 dioraamas-

saan eli ns. luontomaisemaikkunoissa. Urheilupuiston kupeessa sijaitseva museo on perustettu jo vuonna 
1907 ja tältä ajalta ovat peräisin myös museon vanhimmat eläimet. Perusnäyttelyn lisäksi museon vaih-

tuvana näyttelynä alkaa 20. huhtikuuta Meren aarteet, jossa on esillä vedenalaisia valokuvia Itämereltä.  
 

Turun linna   

Turun linna on yli 700 vuotta vanha ja Turun hienoimpia nähtävyyksiä. Linnassa toimii museo, joka on 
perustettu sinne jo vuonna 1881. Näyttelyt, sisustetut tyylihuoneet ja tapahtumat esittelevät linnan his-

toriaa ja menneitä aikoja. Turun linnan historia sai alkunsa 1280-luvulla. Ruotsin kuninkaan käskynhalti-
jan ja sotilaiden linnaleiristä kasvoi vuosisatojen kuluessa jyhkeä harmaakivilinna. 

Luostarinmäki 

Luostarinmäen museokortteli on Turun ainoa yhtenäinen puutaloalue, joka säilyi vuoden 1827 Turun 
palossa. Yli 200 vuotta vanhat rakennukset sijaitsevat alkuperäisillä paikoillaan ja korttelin kujat, pihat ja 
kodit muodostavat ainutlaatuisen miljöön keskellä kaupunkia. 

https://www.turku.fi/uutinen/2020-03-18_oppimista-ja-tekemista
https://kuntapalvelut.fi/turunmuseot/courses.php?l=fi

