
 

Kultainen salonki 

Renessanssihuone 

Löydätkö tätä? 
Se on kabinetti-
kaappi, johon pys-
tyi piilottamaan ja 
säilyttämään tava-
raa. 

Löydätkö tätä? Sen piti päätyä Suomen kunin-
kaalle,  johon oli valittu saksalainen prinssi Fried-
rich Karl eli Kaarle 9.10.1918.  Saksa kuitenkin 
hävisi ensimmäisen maailmansodan ja kuningas-
hanke peruttiin ja vuonna 1919 päätettiin Suo-
mesta tehdä tasavalta. Millaista Suomessa oli-
si kuninkaan kanssa? 

 

Rokokoo-
huone 

Löydätkö 
tätä?  

Kustavilainen 
huone 

Löydätkö tätä? 
Pohjanmaalla 
oltiin käsityötai-
toisia ja koriste-
maalaus oli yleis-
tä.  

Biedermeier-
huone 

Löydätkö 
tätä? Se 
onkin keksi 
rasia, eikä 
pino kirjoja! 

Biedermeier 

Löydätkö tä-
tä? Se on kah-
vikuppi viiksek-
käille miehille. 

Mikä oli suosikkihuoneesi? 

TEOSSUUNNISTUS  

Pohjanmaan museo  
Hedmanin kerros 

Taiteenkeräilijät ja museon perustajat Elin  sekä Karl Hedman 
asuivat tässä kerroksessa.  Ethän koske teoksiin! 

Tulet Napoleon huoneeseen. Löydätkö 
tätä kuviota? Se kuuluu Hedmanien 
kokoelmiin ja se edustaa empire-
tyylistä sohvaan, sille ei saa istua, sillä 
se on Hedmanin omaisuutta ja he ovat 
tarkkoja siitä 

Taidehuoneet 

Löydätkö kissaa? Monta 
kissaa löydät huoneesta?  

Tämän kissan on maalannut 
taiteilija Jan Fijt (Riista-
asetelma) vuonna 1650. Min-
kälaisia tunteita tunnistat 
tauluissa? Löytyykö, esimer-
kiksi juhlallista, surullista tai 
vihaista tunnetta? Kirjoita tai 
piirrä alle olevaan laatikkoon. 

 

 

Löydätkö lintua? 
Sen on maalannut 
opettaja, joka opetti 
mm. taiteilija 
Schjerfbeckiä  Adolf 
von Becker (Tyttö ja 



Löydätkö  lampaita? Ne on maa-
lannut taiteilija Ferdinand von 
Wright vuonna 1857 ja sen nimi on 
Rajuilma  Haminan Lahdella . Nä-
keekö kuvasta rajuilman? Ovatko 
lampaat turvassa? Ethän koske 
teokseen. 

 
Maisema aamu-usvassa 
(1879) on Hjalmar Munster-
hjelmin maalaus.  

Löydätkö lintuja teokses-
ta? Ethän koske niihin. 

Piirrä mestareiden tapaan 
lempieläimesi tunne-
tilaasi kuvaa-
maan? Mistä 
eläimet voi-
sivat ker-
toa? 

Millaisia värimaailmoja ja 
tunnelmia koet? Löydätkö 
teoksia? 

Hugo Simberg 

Maaliskuun 
hankia, 1897 

Juho Mäkelä 

Auringonlasku, 
1910 

Helen Schjerf-
beck 

Tanssivia lapsia, 
1894 

Tunnistatko paikan? 
Löydätkö maalausta? 
Piirrä rauniot taas 
rakennukseksi, mil-
lainen se voisi olla?  

Charlotte Wahlström 

Vanhan Vaasan kirkon 
rauniot, 1924 

 


