Tutkimusretki
Turun
linnassa
Tervetuloa tutkimusretkelle
linnan uumeniin. Kiertele
omaan tahtiin ja tee tehtäviä.

Esilinnassa näet erilaisia sisustustyylejä esitteleviä huoneita.
Monista huoneista löytyy peili. Peilit ovat olleet arvokkaita ja niiden
ulkomuoto on muuttunut tyylien mukaan. Kiertele tyylihuoneissa ja
bongaa peilejä. Monenko peilin lasi on halkaistu? Tiedätkö mistä se
johtuu?

Kiinnitä esilinnan huoneissa huomiota myös kelloihin. Niitä on
paljon erilaisia, kaappikelloista seinäkelloihin ja taskukelloihin.
Aikaa on mitattu myös hyödyntämällä kalenterisauvoja, tiimalaseja,
kalentereita sekä luonnonilmiöitä seuraamalla, kirkonkelloja
kuuntelemalla ja monella muulla tavalla. Millä tavoin itse seuraat aikaa?
Mistä asioista huomaat ajan kulumisen, ilman että katsot kellosta tai
kalenterista?

Raha- ja mitalikabinetissa
on esillä hienoja mitaleita ja
eri aikakausien rahoja. Mitaleita
ja kunniamerkkejä on jaettu
hyvistä suorituksista ja muista
ansioista. Millaisen mitalin tai
kunniamerkin suunnittelisit?
Kenelle sen antaisit?

Kustavilaisessa ruokasalissa on kaakeliuuniin käytetty vilja-aihetta
koristeena. Osaatko tunnistaa nämä neljä viljalajiketta?

Koriston huoneessa on pieni sänky. Tiedätkö, miten ihmiset
mahtuivat nukkumaan sängyssä?
a) ihmiset olivat lyhyempiä ennen vanhaan, b) kyseessä on lasten sänky
c) sängyn voi vetää pidemmäksi d) ihmiset nukkuivat kippurassa

Koilliskeittiössä näet ison telineen, jota on hyödynnetty kynttilöiden
valamisessa. Linnassa kului paljon kynttilöitä, jotka valaisivat
pimeitä huoneita. Kynttilöillä voitiin luoda myös juhlavaa tunnelmaa ja
linnassa oli varaa polttaa paljon kynttilöitä. Oletko itse koskaan
valmistanut kynttilöitä?

Vastaukset

Esilinnan huoneista löytyy kuusi halkaistua peiliä. Peilejä halkaistiin, koska
yhdestä suuresta peilistä olisi ylellisyysasetusten takia pitänyt maksaa
enemmän veroa. Liiallista luksusta ei katsottu hyvällä ja verotuksella pyrittiin
hillitsemään sitä. Etenkin peilejä pidettiin ylellisyytenä ja suuria peilejä
turhuutena.
Millä tavoin mittaat ajan kulumista?
Keksitkö, kenelle antaisit mitalin? Miksi?
a) Vehnä, joka yleistyi vasta 1800-luvun jälkeen, aiemmin oli lähinnä
varakkaiden herkkua. b) Ohra, joka on ollut Suomen yleisin ja vanhin viljalaji.
c) Kaura, jota viljeltiin jo tuolloin, mutta lähinnä hevosen talviruoaksi.
d) Ruis, joka yleistyi 1500-luvulla ja siitä tehtiin leipää ja puuroa.
c) Sängyn voi vetää pidemmäksi. Päiväsaikaan oli kätevä saada sänky
pienemmäksi, niin jäi enemmän tilaa askareille.
Esineet ovat sängynlämmittimiä. Niihin laitettiin kuumia hiiliä ja lämmitintä
pidettiin vuoteessa peitteiden alla. Sängynlämmitin otettiin pois pedistä
ennen nukkumaan menoa.
c) Liinanpuristin. Liinavaateprässillä silitettiin ja prässättiin pöytäliinat.

a) hedelmäpuristin b) kirjapaino c) liinanpuristin d) kasviprässi
Brahen salissa on huonekaluja barokin ajalta eli 1600-luvulta.
Pietari Brahen muotokuvan ja puisen sohvan väliin jää erikoisen
näköinen puusta valmistettu laite. Tiedätkö mihin sitä on käytetty?
Keittiö on sisustettu 1600-luvun tyyliin. Näet seinällä roikkumassa
pitkävartisia esineitä. Tiedätkö, mihin niitä on käytetty? Löydät
vastauksen, kun pääset huoneeseen, jossa on Pietari Brahen aikaa
linnassa esittävä pienoismalli.

