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Museot tutuiksi kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi… 

 

Tutustu neljään museoon neljässä viikossa 
 
Kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi lähdetään tutustumaan neljään eri museoon Turussa.  
Yhdistys maksaa varsinaisen opastuksen, mutta jokainen tulija maksaa sisäänpääsynsä 
museoon.  
 
Kierrokset on tarkoitettu työssä käyville jäsenille. 
 
Jos haluat osallistua usealle kierrokselle, pitää jokaiseen tapahtumaan ilmoittautua erikseen.  
 

********** 
 

Keskiviikkona 18.5.11 klo 16.00 Ett Hem (Piispankatu 14). 

 
Konsulipariskunta Jacobssonin toivomuksesta säilyttää koskemattomana  
kappale 1800-1900 -lukujen vaihteen säätyläiselämää syntyi persoonallinen  
kulttuurikotimuseo Ett Hem. Kävijät saavat nauttia vuosisadanvaihteen kuvatai- 
teilijoiden ja kuvanveistäjien teoksista. Mielenkiintoisia ovat myös porvariskodin  
esinekokoelmat. 
 
Opastettu kierroksemme alkaa klo 16.00 ja kestää noin tunnin.  
 
Sisäänpääsyn, 2,- tai 3,- (riippuen ryhmän koosta) jokainen maksaa itse.  
Varaa mukaan pikkurahaa maksua varten. Allekirjoittanut on tulossa mukaan ja kerää ennen kierrosta osal-
listujilta pääsymaksun ja maksaa kaikki kerralla (muuten ei saada alennuksia). 
   
Sitovat ilmoittautumiset mukaan yhdistyksen sähköpostiin (osoite tiedotteen alalaidassa) 9.-15.5.11 otsikol-
la ”Ett Hem”. 
 

********** 
 

Keskiviikkona 25.5.11 klo 16.30 Puutarhakävelylle Kuralan kylämäkeen  
(Jaanintie 45). 
 
Oppaan johdolla tutustumme Kylämäen maisemallisiin muutoksiin aikojen  
saatossa. Myös pihapiirien ominaispiirteitä ja perinnekasveja käydään läpi.  
Juuri toukokuun lopulla mäki on toivottavasti kauneimmillaan kun syreenit  
ja omenat kukkivat.  
 
Kuralan kylämäki on ihan aito ja oikea maalaiskylä, jonka kaikki rakennukset  
ovat alkuperäisillä paikoillaan. Vanhimmat kirjalliset maininnat kylästä löytyvät  
jo 1300-luvulta. Kuralan kylämäki on siis elävän historian kylä, jota kannattaa  
lähteä katsomaan vaikka puutarhakävely ei niin kovasti kiinnostaisikaan. 
    
Opastettu kierroksemme alkaa klo 16.30 ja kestää noin tunnin.  
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Sisäänpääsyn, 4,50- (- 25%, riippuen ryhmän koosta) jokainen maksaa itse. Varaa mukaan pikkurahaa 
maksua varten. Allekirjoittanut on tulossa mukaan ja kerää ennen kierrosta osallistujilta pääsymaksun ja 
maksaa kaikki kerralla (muuten ei saada alennuksia). 
   
Sitovat ilmoittautumiset mukaan yhdistyksen sähköpostiin (osoite tiedotteen alalaidassa) 9.-15.5.11 otsikol-
la ”Kurala”. 
 

Kuralan Kylämäki sijaitsee Aurajokilaaksossa, Hämeenlinnaan vievän valtatie 10:n varressa. Kauppatorilta museoon 
on matkaa alle viisi kilometriä.  

Julkisilla kulkuvälineillä museoon pääsee parhaiten Turun paikallisliikenteen bussilla nro 28, jonka pysäkki on museon 
edessä. Autoileville asiakkaille on museon läheisyydessä runsaasti ilmaisia pysäköintipaikkoja Kuralankadun varrella 
olevalla paikoitusalueella. Museoon tultaessa on huomioitava, että kulku museoon on Jaanintieltä lähtevää tietä pitkin, 
ei Hämeentien kautta. 

 

*********** 
Keskiviikkona 1.6.11 klo 16.00 Apteekkimuseo ja Qwenselin talo 
 
Qwenselin talo on Turun vanhin omavaraistalouden ajalta säilynyt porvaristalo.  
Talo rakennettiin Pietari Brahen 1652 laadittamassa asemakaavassa aatelistolle  
varatulle alueelle noin vuonna 1700. Myöhemmin rakennettuun kauppasiipeen on  
sisustettu 1800-luvun apteekki, johon kuuluu materiaali- ja yrttihuone, kaksi  
laboratoriota ja offisiini. Offisiinissa on Suomen vanhin säilynyt apteekkisisustus. 
 
Opastettu kierroksemme alkaa klo 16.00 ja kestää noin tunnin.  
 
Sisäänpääsyn, 4,50- (- 25%, riippuen ryhmän koosta) jokainen maksaa itse. 
Varaa mukaan pikkurahaa maksua varten. Allekirjoittanut on tulossa mukaan ja  
kerää ennen kierrosta osallistujilta pääsymaksun ja maksaa kaikki kerralla (muuten ei saada alennuksia). 
   
Sitovat ilmoittautumiset mukaan yhdistyksen sähköpostiin (osoite tiedotteen alalaidassa) 9.-15.5.11 otsikol-
la ”Apteekkimuseo”. 

 

********** 
Keskiviikkona 8.6.11 klo 16.30 Luostarinmäellä ”Helenasta Hilmaan” 
 
Kierros kertoo Luostarinmäen naisista. Liikkeelle lähdetään merimiehen talon  
naisista ja 1800-luvulla Luostarinmäellä vielä vallinneesta maalaismaisesta  
elämäntavasta. Kierros päättyy rakennuksilla työskennelleeseen ja Luostarin- 
mäellä 1960-luvulta 1980-luvulle asuneeseen Hilmaan. 
 
Opastettu kierroksemme alkaa klo 16.30 ja kestää noin tunnin.  
 
Sisäänpääsyn, 6,- tai 4,50- (riippuen ryhmän koosta) jokainen maksaa itse. 
Varaa mukaan pikkurahaa maksua varten. Allekirjoittanut on tulossa mukaan ja  
kerää ennen kierrosta osallistujilta pääsymaksun ja maksaa kaikki kerralla (muuten ei saada alennuksia). 
   
Sitovat ilmoittautumiset mukaan yhdistyksen sähköpostiin (osoite tiedotteen alalaidassa) 9.-15.5.11 otsikol-
la ”Luostarinmäki”. 
 

   Terveisin tiedotussihteeri Jaana Dee  

 

 


