
Tehtävälomake johdattelee Suomen merimuseon ja Kymenlaakson museon pää- 
näyttelyihin sekä molempien museoiden yhteiseen Venehalliin, jossa sijaitsee myös 
Kymenlaakson museoon kuuluva Merivartiomuseo.

Tehtävät voi tehdä valitsemassaan järjestyksessä. Jatka vastauksia tarvittaessa toiselle 
paperille.

   Tahdon! -näyttely

1. Valitse suosikkisi hääpuvuista ja selvitä kenelle se on kuulunut ja millainen tarina
siihen liittyy.

2. Yksi Karhulan lasitehtaan kuuluisimmista esineistä on osa maljakokonaisuutta, jonka
suunnittelunimi oli ”Eskimonaisen nahkahousut”. Suunnittelija oli kuuluisa arkkitehti,
jonka sukunimi antoi tuolle edelleen tuotannossa olevalle osalle nimen. Mikä esine
mahtaa olla kyseessä ja kuka on sen suunnittelija? Löydätkö vitriinistä versioita
maljoista/maljakoista?

3. Kuka olikaan Haminassa sijainneen kadettikoulun kuuluisin oppilas?

Kyseinen oppilas ei oikein kuitenkaan viihtynyt koulussa eikä koulupaikkakunnalla. 
Miten hän kuvasi tätä?

Huolimatta siitä, että kyseinen oppilas joutui lopulta eroamaan Kadettikoulusta, 
kunnostautui hän kuitenkin monella tavoin. Miten?

Tehtäviä omatoimiselle museokäynnille Merikeskus Vellamoon, 5. luokasta lähtien

Toimintapisteitä Vellamossa

 Lasia kaikille -näyttely

Keisarillisen Suomen Kadettikoulu -osa

4. LUKEKAA KOLME MERIVARTIOMUSEOSTA LÖYTYVÄÄ TARINAA:
– Emäntä joutuu sotavangiksi
– Pursimies ostaa kaksi kampaa
– VL Kurki löytää Aten ilmapallon

Mikä tarinoista on mielestänne mielenkiintoisin?
Mitä tarinoihin liittyviä esineitä löydätte vitriinistä?

Merivartiomuseo



 Venehalli

5. OLYMPIA–TEEMA
Tutkikaa Suomen merimuseon kokoelmiin kuuluvien veneiden tietoja esimerkiksi 
multime-dianäytöiltä. Mitä veneitä on käytetty olympialaisissa?
Löydättekö myös tunnetulle suomalaiselle taiteilijalle kuuluneen veneen?

6. SIGNAALILIPUT
Millä signaalilipulla voidaan viestittää, että alus on lähdössä satamasta?
Mikä on lipun kirjain ja nimi?

Mitä tarkoittaa lippu A? Miksi se on tärkeä tuntea nykyäänkin vesillä liikkuessa?

7. NAVIGOINTI
Löydättekö navigointiosiosta kuvassa olevan navigointivälineen tai osia siitä? Mikä navi-
gointiväline on kyseessä?

8. MAAILMANKARTTA
Tutkikaa maailmankarttaa.
Mitä siniset viivat kartalla kuvaavat?

Pohtikaa ryhmässä myös sitä, miten reitit ovat aikojen kuluessa muuttuneet?
Mitkä asiat ovat vaikuttaneet reittien muuttumiseen?



9. MERENKULKIJA
Tästä osiosta löydätte vanhan kirkkolaivan. Kuinka vanha vitriinissä oleva Hauhon kirkkolai-
va on ja mistä se on peräisin?

Löydättekö itse laivasta viitteitä sen iästä?

 Suomen merimuseon näyttely

10. JÄÄKUUTIO
Ennen jäänmurtajien aikaa yhteydet meren yli eivät olleet talvisin kokonaan poikki. Millä 
keinoin esimerkiksi postia saatiin kuljetettua talvisin ennen jäänmurtajien käyttöön 
ottoa?

11. MULTIMEDIA
Tutustu multimediaan ”Suomalaiset kauppalaivat maailman merillä 1860”.
Mitkä alukset olivat tuolloin Etelä-Amerikassa Rio de Janeiron satamassa?

Minkä nimisiä olivat alusten päälliköt?

12. VAARALLINEN MERI
Minkä nimisen aluksen hylystä suuressa vitriinissä olevat esineet on nostettu?

Löydätkö aluksen uppoamispaikan näyttelyssä olevalta kartalta? Merkkaa paikka ohessa 
olevaan karttaan.

Entä mikä alus on uponnut Kotkan edustalle?




