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Qwenselin talo
Lähellä Auransiltaa, tois 
pual jokke on vanha, 
punainen puutalo. Sillä 
on hieno nimi: Qwense-
lin talo! Talossa on myös 
Apteekkimuseo. Seuraa 
kadussa olevia nuolia 
talon pihalle. Siellä on 
museon ovi.

Kun tulet sisään Qwen-
selin taloon, näet seinällä 
ison kuvan. Siinä on Pip-
pingin perhe. He asuivat 
kauan sitten tässä talossa. 
Katso heidän vaatteitaan. 
Huomaatko, että lapsilla 
on aivan samanlaiset vaat-
teet kuin aikuisilla? 

sammakko  alligaattori  käärme  lepakko

Katso vielä lasikaappia vihreän 
seinän edessä. Siellä on lasipurk-
ki. Mikä eläin on lasipurkissa?

  Kirjoita,   
 kuinka 
monta lasta 
kuvassa on!

Talon eteisessä on erikoinen keinutuoli. Siihen 
mahtuu kaksi ihmistä istumaan yhtä aikaa. 

Kuinkahan 
monta meitä 
pikkuruisia 
kavereita sii-
hen mahtuu 
keinumaan? 
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Makuukamarissa on hieno 
sänky, jossa on pyöreä katos. 
Eikö olisi ihana nukkua siinä! 
Perheen vauvaa varten on 
kehto ja syöttötuoli. 
Katso tarkasti syöttötuolin 
takana olevaa taulua. 

Uskoisitko, että siinä oleva 
kuva on ommeltu hiuksista? 
Hiuksista tehtiin myös koruja. 
Jos käyt Turun linnassa, voit 
nähdä niitä siellä.

Minkä värinen salin  
kaakeliuuni on? Laita 
rasti oikean värin päälle!

Seuraavaksi tullaan talon 
saliin. Katso huoneen seiniä. 
Ne on kokonaan peitetty maa-
lauksilla. Mitä kuvissa on? 
Nurkassa on kaakeliuuni, 
jolla salia lämmitettiin. 

Sitten tullaan lastenkamariin. 
Soitin, jota tyttö soittaa on sitra. 

   Kuinka monta   
 nukkea näet 
lastenhuo-
neessa?

Minkä värinen lasten-
huoneen kaakeliuuni 
on? Laita rasti oikean 
värin päälle!

Minkä värinen makuuhuo-
neen kaakeliuuni on? Laita 
rasti oikean värin päälle! 
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Seuraava huone on rouvan kamari. 
Muistatko, kuinka leveä hame perheen 
äidillä oli? Naiset käyttivät siihen 
aikaan usein vieläkin leveämpiä 
hameita. Ne tarvitsivat paljon tilaa. 
Siksi nojatuoli on näin leveä. 

Miten hän 
mahtui ovesta 

sisään?

hevosia perhosia lintujakukkia

Minkä värinen rouvan huoneen kaakeli-
uuni on? Laita rasti oikean värin päälle!

Hmmm

Isännän huoneessa on seinällä taulu. Mitä taulussa on?

Kuinka monta 
vihreää kaakeliuunia 
talossa on?

Minkä värinen isännän huoneen kaakeli-
uuni on? Laita rasti oikean värin päälle!
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Mikä näistä kaapeista voisi olla 
apteekin myrkkykaappi?

VENENA

Apteekkimuseo 
Apteekkimuseon suuressa 
huoneessa on valtava määrä 
purkkeja. Niissä on aineita, 
joista valmistettiin lääkkeitä. 

Keskellä huonetta on korkea 
pöytä, jossa on tällaisia lappuja. 
Ne liimattiin lääkepulloihin. 
Niissä oli ohjeet, miten paljon 
ja kuinka usein lääkettä otetaan. 

Näetkö seuraavan 
huoneen nurkas-
sa kaapin, jossa 
lukee VENENA? 
Sen sisällä säi-
lytettiin hyvin 
voimakkaita lääk-
keitä ja myrkkyjä. 
Siksi sitä pidettiin 
aina lukossa.

dinosaurus
alligaattori

lepakko

Hui! Huomaatko, 
että yhden kaapin pääl-
lä on purkkien edessä 
pelottavan näköinen 
eläin? Mikä se on?
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Apteekin laboratoriossa on oudon 
näköisiä, isoja lasisia astioita. Niillä 
valmistettiin lääkkeitä.

Seuraavassa huoneessa, decotoriossa 
on seinäillä puinen kaappi. Se on 
matka-apteekki, joka otettiin mu-
kaan laivaan. Kun merimies sairastui 
pitkällä merimatkalla, sieltä saatiin 
hänelle lääkettä. Merellähän ei oikei-
ta apteekkeja ole!
Tässä huoneessa on myös iso uuni. 
Sen päällä olevissa padoissa sulatet-
tiin ja haudutettiin lääkeaineita.

Keskellä huonetta olevalla pitkällä 
pöydällä näet, miten tehtiin laastarei-

ta. Lääkeainetta sulatettiin kangaspa-
lan päälle. Sitten kankaasta leikattiin 
leikkurilla sopivan kokoisia paloja.

käärmekilpikonna sammakko kala

Museon viimeisessä huoneessa 
on hyvä tuoksu. Siellä roikkuu 
kuivattuja kasveja. Monet niistä 
voivat olla sinullekin tuttuja. Niitä 
käytettiin lääkkeiden aineksina. 

pulu kissahiirijänis

Seinän vierellä on laatikoita, joiden 
sisällä olevia kasveja voi haistella. 
Mikä tuoksuu 
mielestäsi 
parhaalta?

Huomaatko,  
mitä pöydäl-
lä olevassa 
lasipurkissa 
on?

Näetkö, mikä 
eläin lepäilee   
hyllyn päällä?
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Kahvilassakin 
voit poiketa, jos 
sinulle ehti jo 
tulla nälkä!

Huoneessa on monta morttelia. Niillä 
hienonnettiin kasveja pieniksi murusiksi. 

Merkitse, mitkä näistä 
ovat mortteleita. Mitä 
muut ovat?

Mene vielä museon pihalle. Piha-
rakennuksessa on lasten apteekki. 

Siellä saat koskea esineisiin ja 
leikkiä apteekkileikkiä. 

Voit myös kokeilla vanhanaikaisia 
vaatteita päällesi!

Mitä 
saisi 
olla?


