
Korttelimuseon ääniopas – kysymyksiä                                

äänitarinoista 
 

Oikeat vastaukset löydät äänitarinoista, kuuntele siis tarkkana! 

 

Korttelin rakennukset ja pihapiiri 

Millaista väkeä korttelissa on aikanaan asunut? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Säätyläisperheen koti, rakennus 2  

Sali, huone 228: Millainen säätyläisperheen salin tuli olla?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Keittiö, huone 221: Kuinka monta palvelijaa kuopiolaisilla säätyläisperheillä keskimäärin oli? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Isännän työhuone, huone 223: Mitä isännät tekivät työhuoneessaan? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Rouvan makuuhuone, huone 224: Minkälaisella sängyllä säätyläisperheen rouva nukkui? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Minna Canthin huone, huone 230: Mitä Minna Canth teki salongissaan? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ruokasali, huone 229: Mitä säätyläisperhe saattoi nauttia aterian päätteeksi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Kustavilainen huone, huone 227: Minkälaista sisustusta kustavilaisessa tyylissä suosittiin?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Vierashuone, huone 226: Minkälaisia huonekaluja vierashuoneessa oli? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Räätälin ja kutojan tuvat, rakennus 7 

Räätälin tupa ja räätälin huone: Kenelle räätäli valmisti vaatteita? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Kutojan tupa: Miten pitkiä työpäiviä käsityöläiset tekivät 1900-luvun alussa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Apteekkimuseo, rakennus 11 

Myymälä: Minkälainen oli 1900-luvun alun apteekkimyymälä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Varastohuone ja laboratorio: Mitä apteekin varastohuoneessa säilytettiin? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Apteekkarin huone: Minkälaista esineistöä apteekkari käytti huoneessaan? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Virkamiesperheen koti, rakennus 12 

Keittiö: Minkälaisia nykyajan mukavuuksia virkamiesperheen keittiössä saattoi olla? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Olohuone: Miten virkamiesperhe vietti aikaa olohuoneessa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Vesiklosetti: Kuinka monessa kuopiolaistalossa oli vesiklosetti 1930-luvulla? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  



Suutarin tupa ja työläisperheen hellahuone, rakennus 13 

Suutarin tupa ja suutarin huone: minkälaista valaistusta suutari käytti työskennellessään? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Työläisperheen hellahuone: miten työläisperhe peseytyi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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