
TYÖKALU 
Näyttelyn perustiedot -taulukko  

(näyttelyn tuottaja täyttää) 

Tämän työkalun avulla näyttelyn tuottaja / tuotantoryhmä kertoo kiertonäyttelyn mahdolliselle 
vuokraajalle näyttelyn ominaisuuksista. 

Täytetty esimerkein

Näyttelyn nimi Pää pilvissä

Tuotanto Lastenkulttuurikeskus Lilla Villan

Tilavaatimukset (vaadittavat neliöt, seinäpinta-
ala, ripustukset seiniin, kattoihin ym.) Näyttely muokataan kuhunkin 

tilaan sopivaksi. Vaihtoehtoja ovat 
S-, M- ja L-koon kokonaisuudet.

Näyttelyn pystytys: 1–2 päivää. 
Näyttelyn purku: 1 päivä. 

Näyttely muokataan jokaiseen 
tilaan sopivaksi ja sovimme aina 
tilaajan kanssa etukäteen, miten 
toimitaan. 

Valokuvat tulevat seinille. 
Naulaamme tai poraamme seiniin 
kiinnikkeitä. 

Videoita varten tilasta tulee löytyä 
kaksi videotykkiä (koko L). 

Äänimaisema löytyy mp3-
muodossa ja voidaan ajaa tilan 
omien kaiuttimien kautta. 

Näyttelyn pystyttävät Anne 
Lihavainen ja Tiina 
Kolehmainen. 



Ripustus- / rakentamisaika (kuinka monta tuntia 
varattava, kuinka monta työntekijää)

2 työntekijää, yhteensä 2 työpäivää (á 7 tuntia)

Ripustus rakennusohjeiden avulla (rakennus- ja 
purkuopas) vai tuleeko rakentaja tuottajan 
taholta

Rakennus tuottajan taholta

Purku- ja pakkaamisaika (kuinka monta tuntia 
varattava, kuinka monta työntekijää)

Yksi työpäivä (á 7 tuntia) kahdelta työntekijältä

Omatoiminen vierailu vai opastussuositus 
(vaatiiko näyttelyn ymmärtäminen opastuksen)

Näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti, mutta 
opastusta suositellaan. 

*Näyttelyn muunneltavuus eli näyttely 
saatavana eri kokoisena (kokovaihtoehdot S, 
M, L on määritelty taulukon alla)

Näyttely muokataan kuhunkin 
tilaan sopivaksi. Vaihtoehtoja ovat 
S-, M- ja L-koon kokonaisuudet. 



Kokonaiskustannukset:  
Näyttelyvuokra (mitä sisältää) sekä muut 
lisäkustannukset (vakuutukset, rakennus- ja 
purkukustannukset, kuljetukset, hankinnat, 
laitevuokrat, Teosto- ja Kuvasto jne.) 

1kk–2kk: 2200€ + lisäkuukaudet 
800€/kk 
+ pystytyksestä aiheutuvat 
kuljetus- ja majoituskulut. 

Tilaaja maksaa 
näyttelyvakuutuksen. 

Opastukset alk. 120 € 

Työpajat alk. 80€ 

Näyttelyn kuraattori: Anne 
Lihavainen 

Työryhmä: Laura Karén, Tiina 
Kolehmainen, Petter Korkman 
(musiikki ja äänimaisema) ja Tiina 
Mononen 

Video: Cecilia Lönnqvist 
Yhteistyökumppani: Meteorologi 
Nina Karusto / Ilmatieteenlaitos 
Käännökset ruotsiksi: Ona 
Sandberg 
Kuvat: Laura Karén, Anne 
Lihavainen & Elmer Skog 

Yhteyshenkilö: Petri Pöyhönen 
petri.poyhonen@lillavillan.fi 

044-755 1101
Kuljetuskaluston koko eli kuutiot ja mitat 
(henkilöauto, pakettiauto, rekka, huom! 
mieluiten B-kortilla ajettava) ja hinta-arvio, jos 
tiedossa

Tuodaan pakettiautolla

Toivottu näyttelyn esillä oloaika 2–3 kk

mailto:petri.poyhonen@lillavillan.fi


Kohderyhmä (ikä tms.) esimerkki: yli 10 -vuotiaat, soveltuvin osin myös alle 
10-vuotiaille (ei haitallista sisältöä), peruskoulu, 
perheet, harrasteryhmät (kuva- ja sanataide)

Teema esimerkki: kuvataide, tubetus, Ranskan kulttuuri

Kiertonäyttelyn kiertueaika (mihin saakka 
varattavissa)

Kiertonäyttely on saatavilla marraskuusta 2022 
alkaen. 

Tähän mennessä varatut näyttelyajat



TYÖKALU  
Muut näyttelyn ominaisuudet -taulukko 

(näyttelyn tuottaja täyttää) 

Tämän työkalun avulla näyttelyn tuottaja / tuotantoryhmä kertoo kiertonäyttelyn mahdolliselle 
vuokraajalle näyttelyn ominaisuuksista.  

kyllä

VALVONTA

Näyttely vaatii kokoaikaisen valvonnan.

Näyttely vaatii kontrollin tilassa olevista ihmisistä, mutta ei kokoaikaista valvontaa. 

Näyttely ei vaadi valvontaa, sopii läpikulkutilaan. Kyllä

ESINEET JA RIPUSTUS

Näyttelyssä on valolle tms. herkkiä esim. alkuperäisteoksia.

Näyttelyssä on suurikokoisia elementtejä / teoksia. Oviaukkojen ja hissien koko pitää 
tarkastaa. 

Ripustuksessa tarvitaan erityisosaamista, esim. museomestari.

Näyttelyssä on kattoon kiinnitettäviä esineitä.  Kyllä

Näyttelyssä on seiniin nauloilla tms. kiinnitettäviä esineitä. Kyllä

TOIMINNALLISUUS

Näyttelyssä on toiminnallisia elementtejä. Kyllä

Näyttely on vain katseltava, ei toiminnallisia elementtejä.

Näyttelyteoksiin ei saa koskea. 

Näyttelyteokset on suunniteltu niin, että koskeminen ei haittaa. (pikkulapsiystävällinen) Kyllä

SOVELTUVUUS

Näyttely ei sovi vauvoille / taaperoille. Kyllä

Näyttely sopii tapahtumiin ja festivaaleihin.

PEDAGOGINEN OPAS

Näyttelystä on saatavilla pedagoginen opas (käytettävissä ryhmien kanssa, opastuksissa ja 
muussa oheisohjelmassa)

Kyllä


