
NÄITUSE „SOOME LAHE AASTA 2014“ PAIGALDAMISE JUHEND 

1. Näituse eksponeerimiseks on vaja põrandapinda vähemalt 20 m2 ning kaks lauda (1.2 x 1 m ja 1x 1m). 

2. Näituse reklaamplakat – (sinises kotis) 

3. Suur seinaplakat (kollaaž)  - (sinises kotis) kinnitada sobivale kohale kotis olevate nööridega või kasutada 

mõnda muud sobivat kinnitamise viisi. 

4. Plakatid metallkarkassidel 

• 2 metallkonstruktsiooni (193 x 84 cm) 

• 2 vineerist plaati konstruktsiooni keskele  

• 6 tekstiilist plakatist - (sinises kotis) 

• Kinnituskruvid (24+1, kilekotis) - (sinises kotis) 

Lukusta karkass ülemise otsa juures oleva konksu abil (joonis 1,2). Aseta vineerist plaat karkassi keskele 

(joonis 3).  Plaadi peale võib panna raskuse (liivakott), eriti näituse eksponeerimisel välitingimustes. 

Kinnita plakat konksude abil karkassile, alustades karkassi ülemisest servast. Plakati alumise serva 

kinnitamiseks tõsta karkassi alumine liikuv osa tõsta üles (joonis 4) ja kinnita plakati alumine serv 

konksudega (joonis 5). Vajadusel kinnita plakati servad täiendavate kruvidega (joonis 6).  

 

Ühele karkassile saab kinnitada 3 plakatit.  
Karkassile 1 (roosad päised) 

- Mis on Soome lahe aasta 2014? 

- Soome lahe süda 

- Kaubandus ja kultuurikontaktid Soome lahe eri piirkondade vahel ammustel aegadel 

Konstruktsioon 2 (sinised päised) 

- Laevandus ja meretransport Soome lahel 

- Mere muutused mikroskoobi all 

- Leia erinevused! 

5. Tuulelipud „Tsitaadid – mõtted Soome lahest“ (2 tk). Riputa sobivasse kohta (sinises kotis). 

6. Põnev teadus (vajalik laud 1x 1,2 m) – (rohelises kotis) 

- Puidust alus 

- Pleksiklaasist slaidid (+ transpordi kaitsekiled) 

- Tekstiilist plakat 

Asteta plakat lauale ja selle peale puidust alus ning piludesse slaidid 1-5.  

Näitust kokku pannes veendu, et pleksiklaasist slaidid oleks eraldatud kaasas olevate kaitsekiledega. 

7. Helimoodul „Minu meri, meie meri“ –CD - (rohelises kotis) 

Helimooduli kestus on 20 minutit ja seda võib kasutada taustana. 

8. Külalisraamat – (rohelises kotis). 

Tore, kui külastajad kirjutaksid nime ja soovi korral ka muljed/arvamused.  

9. Mida mina saan teha?  (vajalik laud 1x1 m)– (sinises kotis). 

10. KIK-i tänutahvel  - (rohelises kotis). 

11. Põrandamäng – (kohver) - mängualus ehk Soome lahe pusle (15 pusletükki); vineerist kalakujud: 2 räime, 2 

kilu, haug, koha, ahven, lõhi, meriforell, luts, särg, lest, emakala, kammeljas, tuulehaug, vimb, merivarblane; 

vineerist pildikettad meretaimede ja -loomadega: loomhõljum, taimhõljum, söödav rannakarp, Balti lamekarp, 

tavaline harjasliimukas, merikilk, kirpvähk, surusääsklaste vastsed, põisadru, viigerhüljes, hallhüljes, 

merikotkas, merikajakas, aul, hahk; 3 õnge kalapüügiks (puidust koos konksuga); komplekt pildikaarte, 31 

kaarti (kiletatud); mängujuhend (kiletatud). 

 

Hoolitse näituse eksponaatide säilimise eest! Näituse lõppedes veendu, et kõik osad oleks alles ja 

pakkimisel veendu, et oleks tagatud asjade turvaline transport järgmisesse näitusepaika. Paki asjad 

sinisesse või rohelisse kotti. Täpsem info ülal. 
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