
Turun museokeskus

Elämyspolku 2022-23



Apteekkimuseo ja Qwenselin talo

4 lk. Työtä ja huvituksia

Kierroksella tutustutaan virkamiesten ja säätyläisten 
asuinalueeseen ja tapaan asua ennen Turun paloa. 
Turkuun tuli moni asia ensimmäisenä Suomessa, 
myös maamme ensimmäinen apteekki. Kuka pääsi 
opiskelemaan lääketiedettä? Kuinka apteekkariksi 
opiskeltiin?

Kesto: 45 min. Ryhmäkoko noin 20 hlöä.

Oppiaineet: Historia, yhteiskuntaoppi. Kierroksesta 
voi saada materiaalia itseilmaisun oppiaineisiin kuten 
draamatyöpajoihin, äidinkieleen, musiikkiin tai 
kuvataiteeseen.

Vierailut ovat maksuttomia ja niitä tarjotaan 
kielikylpyopastuksina Svenska veckanina 1-4.11 2022 
sekä keväällä 2023 kalenterivarausten kautta. 

9 lk. Iilimatoja vai ibuprofeenia?

Miten apteekki ja apteekkarin ammatti ovat 
muuttuneet? Mitä apteekista ostettiin ennen ja 
nyt? Mitä on lääke ja kuka sitä saa myydä? Miten 
lääketiede on kehittynyt? Kuka oli talossa asunut 
lääketieteen professori Josef Pipping?

Kesto: 45 min. Ryhmäkoko noin 20 hlöä
Oppiaineet: historia, terveystieto, yhteiskuntaoppi

Tarjotaan vasta syksyllä 2023 apteekkisiiven 
remontin vuoksi, mutta opastuksia voi varata 
syksyyn hieman yleisemmällä museon sisällöllä 
suoraan: tuula.hanninen@turku.fi Opastuksen 
hinta 35€

mailto:tuula.hanninen@turku.fi


Biologinen 
museo

• Elämyspolku 1.-luokkalaisille. 
Kutsutaan maaliskuussa 2023.

• Kappas Kakkaa!- näyttely auki
12.3.2023

• Lisätietoja: 
siiri.jaakkola@turku.fi



Kuralan Kylämäki

• Aapiskukon askelissa!
• 1-2 luokkien oppilaille

• Valinnainen 55 € 

• Opastuksen kesto 1 h

• Tunnin opastuksella Kuralassa tutustutaan 
1950-luvun maalaiskotiin ja saman 
aikakauden koululuokkaan. Vuodenajan 
mukaan tarkkaillaan myös luontoa. 
Oppilaita kannustetaan tekemään 
havaintoja ympäristöstä ja vertailemaan 
isovanhempien aikaista asumista ja 
koulunkäyntiä omiin kokemuksiinsa. 
Oppaana on joko kansakoulunopettaja tai 
maalaistalon piika.

• Vieraile kylän tapahtumissa!
• Maksuton tutustuminen Kylämäen 

tapahtumiin, vain ilmoittautuminen tarvitaan!

• Alakouluille lähetetään kutsu muutamaa 
viikkoa ennen tapahtumaa 

• Esihistoria esille syyskuussa

• Isoäidinaikaista joulua joulukuussa

• Laitetaan pääsiäistä! maalis-huhtikuussa



Luostarinmäen
museokortteli

Luostarinmäki avautunut uudistuneena:

• Luostarinmäen historiallisten
asukkaiden tarinoita esiin – eri
näkökulmia ja henkilötarinoita

• Teemanäyttelyhuoneet avaavat
alueen historiaa syvällisemmin

• Lisätietoja: maiju.tuisku@turku.fi



Lasten Luostarinmäki

• Lasten Luostarinmäki on kaiken
ikäisille suunnattu kokonaisuus, 
jossa pääsee tutustumaan
historiaan itse tekemällä ja 
kokeilemalla.

• Leikittävät ja lapsenkokoiset
Tupa, Pikkukellosepän verstas, 
Pikkuhöökarin puoti sekä
toiminnallisten tehtäväpisteiden
huoneet ja laaja pihapiiri antavat
tilaa toiminnalle. 

• Lasten Luostarinmäki on avoinna
museon aukioloaikojen mukaan. 



Luostarinmäen elämyspolut syksy 2022
Luostarinmäen opeinfo 6.10. klo 15–16.30 

Tutustutaan uudistuneeseen Luostarinmäkeen ja sen toimintaan.

7. luokkalaiset:

Pulmia ja pelejä Luostarinmäellä -opastukset viikot 43 ja 44 

Tutustutaan 1800-luvun elämään Turun laitakaupungilla!

4. luokkalaiset: 

Tontun jäljillä -opastukset viikot 49–50 

Tutustutaan entisajan jouluperinteisiin kotitontun jälkiä seuraten ja 

arvoituksia ratkoen.

2. luokkalaiset: 

Luostarinmäen Nuutinpäivä 13.1.2023

Sanotaan hyvästit joululle ja tavataan ihkaoikea nuuttipukki!

Kaikista lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet sähköpostitse myöhemmin!



Turun linna

• Elämyspolku 5. tai 6. -luokkalaisille

• Elämyspolut järjestetään viikoilla 10 ja 11. Kutsu lähetetään
alkuvuonna

• Turun linna – tuhannen tarinan linna
Vierailun aikana tutustutaan Turun linnaan osana
eurooppalaista ja pohjoismaista kulttuuria Ruotsin vallan
ajalla. Kokonaisuuteen liittyy valtiollinen historia, 
kulttuurihistoria, tieteet ja taiteet, maailmankuva ja 
ihmisten elämänpiiri. 



WAM  

2022–23



Päivi Häkkinen: Richard, 2014.  

Syksyn näyttely:

Liikuttaako
14.10.2022–22.1.2023

• esittelee erilaisia tapoja kokea 

kuvataidetta

• haastaa käsitystä siitä, että 

kuvataidetta koetaan vain 

katsomalla



Miten taide liikuttaa?

Pitääkö taidetta ymmärtää?

Miltä taide tuntuu kehossa?

Aino Kajaniemi: Polku, 2014–2015.

Entä jos ei tunnukaan miltään?



Hertta Kiiski: Birds of Paradise, 2014.



Elämyspolku-ohjelma

5. luokat

• maksuton opastus Liikuttaako-näyttelyyn ensisijaisesti 

joulu- ja tammikuussa (museo kutsuu)

6. luokat

• korona- ja lakkoajan peruutusten takia tarjoamme 

maksuttomat opastukset myös kutosille

7. luokat

• EP-opastus tilattavissa kaikkiin WAMin

näyttelyihin, hinta 35 €



Jan Kenneth Weckman

Corpus

Salong 3+

Renaissance
Kevään näyttelyt

10.2.–21.5.2023



Kiitos!

johanna.seppa@turku.fi



• Youtube.com/museokeskus

- Erilaista sisältöä kaikista museokeskuksen museoista. Näitä 
videoita voi hyvin käyttää opetuksessa. Youtube-kanavalta 
löytyy mm. Aikamoinen makumatka, Historiaa Turun kartalla, 
Kakkavideoita, Taidefiilistelyä WAMista, Turku 1827 


