
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. Arvaa, kuinka monta onnenkurkea katon on katosta roikkuvassa taideteoksessa? 

1. Löydätkö valokuvaan ja esineeseen liittyvät tarinat?  
Kuka on kuvassa ja kenelle reppu kuului?  
Millaisissa tehtävissä nämä lotat olivat? 

Tehtäviä omatoimiselle museokäynnille Merikeskus Vellamoon, 5. luokasta lähtien

Toimintapisteitä Vellamossa

Lotta Svärd -näyttely



 Venehalli 

1. Etsi näyttelyn päädyssä olevan vitriinin luota kolme kuviin liittyvää tarinaa. 
Mikä tarinoista on mielestäsi mielenkiintoisin?  
Löydätkö vitriineiden sisältä tarinoihin liittyvät esineet?

2. Merivartiomuseossa on passintarkastuskoppi. Miten se liittyy merivartijoihin? 
3. Tutustu pienen sinisen peltiveneen tai pelastusliivejä täynnä olevan kumiveneen 
 tarinaan. Miksi vene on esillä juuri Merivartiomuseossa?  
4. 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?

1. NAVIGOINTI
Löydättekö navigointiosiosta kuvassa olevan navigointivälineen tai osia siitä?  
Mikä navigointiväline on kyseessä?

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

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

3. MERENKULKIJA
Tästä osiosta löydätte vanhan kirkkolaivan.  
Kuinka vanha vitriinissä oleva Hauhon  
kirkkolaiva on ja mistä se on peräisin?
Löydättekö itse laivasta viitteitä sen iästä?

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

 Suomen merimuseon näyttely
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