
SUOMENLAHTI -näyttelyn pystytysohjeet 
 
Minimitila näyttelylle on 20 m² ja lisäksi tarvitaan kaksi pöytää, joiden vähimmäiskoot 1,2 m x 1 m ja 
1 m x 1 m. 
 
1. Opastebanneri 
 
2.  Seinäbanneri 
 
Sisältää: 

• Seinäbanneri (putken ympärillä sinisessä kassissa) 
• Kiinnitysnarut: 2 kpl 10 m ja 2 kpl 4m (sinisessä kassissa)  

 
Seinäbannerin voi kiinnittää sille sopivaan paikkaan joko naruja apuna käyttäen tai jos tilassa on jokin 
muu sopiva ripustussysteemi, voi sitä käyttää hyödyksi. 
 
Pakatessa rullaa banneri sille varatun putken ympärille.    
  
3. Julistetelineet 
 
Sisältää:  

• 2 telinettä (telineiden koko 193 cm x 84 cm) 
• 2 puista alustaa telineiden sisälle  
• 6 kankaista julistetta (putken ympärillä sinisessä kassissa) 
• Kiinnitysruuvit 24+1 kpl (sinisessä kassissa) 

 
Aseta teline kolmioksi ja kiinnitä avonaiset sivut yläkulmassa olevalla hakasella (kuvat 1 ja 2). Aseta pui-
nen levy telineen keskelle (kuva 3). Puisen levyn päälle voi laittaa jotain painoksi tukevoittamaan telinet-
tä. Erityisesti tämä voi olla tarpeellista telineiden ollessa ulkona.   
 
Yhteen telineeseen tulee kolme julistetta seuraavasti: 
 
Teline 1: 

• Mikä on Suomenlahti-vuosi? 
• Suomenlahden sydän 
• Entisaikojen kaupankäynti ja kulttuurisuhteet Suomenlahdella 

Teline 2: 
• Merikuljetusten ja laivaliikenteen tila 
• Mikroskoopissa – muutokset meressä 
• Löydä eroavaisuudet! 

 
Kiinnitä kankaiset julisteet ylä- ja alasivuilla oleviin hakasiin. Aloita julisteen laitto yläkulmasta. Telineen 
alin metalliosa joustaa (kuva 4), jotta kankaan saa kiinnitettyä alahakasiin ja kangas asettuu napakasti 
telineeseen (kuva 5). Alareunan kiinnittäminen onnistuu helpoiten kaksin, sillä renkaiden pujottaminen 
alahakasiin vaatii metalliosan samanaikaista puristamista. Kiinnitä ruuveilla juliste molemmista sivuista 
kiinni telineeseen (kuva 6). Julistetta voi joutua kohdistamaan hieman venyttämällä, että ruuvit asettuvat 
paikoilleen. Mikäli tarpeen, voi julisteet kiinnittää vielä sivuilta pussissa olevillä pulteilla. 
 
Purkaessa telineitä rullaa kankaiset julisteet niille varatun putken ympärille, laita kiinnitysruuvit niille va-
rattuun pussiin, ota puualusta irralleen, laita telineet kasaan ja sulje yhteen kiinnityslenkillä.  
              
 
4. Ajatuksia Suomenlahdelta -viirinauhat 
 
Viirinauhoja on 2 kpl (sinisessä kassissa). Viirinauhat voi kiinnittää niille sopivaan paikkaan.  
 
5. Lattiapala- ja kalastuspeli (lattiapelin koko 70 cm x 190 cm, 3 x 5 palaa) 
 
Pala- ja kalastuspelin laatikko sisältää: 

• palapelin (15 palaa) 



• 17 puista kalan kuvaa (kaksi silakkaa, kaksi kilohailia, hauki, ahven, lohi, taimen, made särki, 
kampela, kivinilkka, piikkikampela, nokkakala, vimpa, rasvakala) 

• 15 kuvakiekkoa (eläinplankton, kasviplankton, sinisimpukka, liejusimpukka, merisukasjalkainen, 
kilkki, katkat, surviaissääsken toukat, rakkolevä, norppa, harmaahylje, merikotka, merilokki, alli, 
haahka)    

• kuvakorttisetti 
• 3 onkea 
• peliohjeet 

 
Huolehdi hyvin pelin osista näyttelyn ajan. Pakatessa laske, että kaikki osat ovat tallella.    
 
 
6. Mitä voin tehdä –pöytäkiekko  
     
Pöytäkiekko on sinisessä kassissa. Se tarvitsee alleen pöydän, jonka vähimmäiskoko on 1 m x 1 m. 
  
7. Tutkijoiden maailma –pöytälevy 
 
Tutkijoiden maailma –kassi (vihreä) sisältää:  

• puisen alustan  
• läpinäkyvät kuvalliset pleksilevyt (+kuljetuspehmusteet)  
• tietoa sisältävän kankaan 
• mikrokuituliinan  

 
Tämä osio tarvitsee alleen pöydän, jonka vähimmäiskoko on 1,2 m x 1m. Asettele kangas pöydälle ja 
levitä puinen alusta kankaan keskelle. Pleksilevyt tulevat pystyyn puualustan uriin niin, että pleksiä jää 
puualustan ulkopuolelle molemmille puolille saman verran. Levyt on numeroitu 1-5 ja ne asetellaan tässä 
järjestyksessä suomenkielisen tekstin mukaan vasemmalta oikealle.             
 
Pleksilevyt voi puhdistaa pölystä ja sormenjäljistä mikrokuituliinalla, joka on mukana osion kuljetuskas-
sissa. 
 
Pakatessasi osiota takaisin kassiin varmista, että jokaisen pleksilevyn välissä on vaahtomuovi. 
 
  
8. Suomenlahden äänet -äänitallenne (tiedosto tai cd-levy) 
 
Äänitallenne (sinisen kassin sisätaskussa) voidaan laittaa soimaan näyttelyn taustalle. Tallenne on cd-
levynä ja tiedostomuodossa, joita voidaan käyttää saatavilla olevien laitteiden mukaan. Tallenteen kesto 
on noin 20 minuuttia, joten nauha kannattaa laittaa pyörimään toistotoiminnon avulla, jolloin se alkaa 
alusta itsekseen. 
 
9. Vieraskirja 
Vieraskirjaan (sinisessä kassissa) näyttelyssä kävijät voivat kirjoittaa nimensä.  
 
 
 
 
Huolehdi näyttelyn aikana eri osioiden kunnosta ja varmista, että pakatessa kaikki tarvittavat osat  
ovat mukana. Pakkaa näyttelyn osat niille varattuihin kasseihin (sininen ja vihreä). Kumpaan osat 
pakataan, näkyy ohjeistuksessa suluissa.    
  



Kuvat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1 

Kuva 6 

Kuva 3 

Kuva 4 

Kuva 5 

Kuva 2 




