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Parhain terveisin – postikortin tarina 
Postimuseon kiertonäyttelyn pystyttäminen ja purku 

Yhteystiedot 
Postimuseo, Häkiläpolku 3, 33100 Tampere, www.postimuseo.fi 

Näyttelypäällikkö Suvi Jalli, p. 040 531 0388, suvi.jalli@postimuseo.fi 

(näyttelyn sisältö, näyttelykierto, kuljetukset) 

Museomestari Olli-Pekka Myyrä, p. 050 375 3868, olli-pekka.myyra@postimuseo.fi 

(pystytys, purku, pakkaus, tekniikka, näyttelyrakenteet) 

Yleistä näyttelystä  
Suomalainen postikortti täyttää 150 vuotta vuonna 2021. Parhain terveisin -näyttely esittelee postikortin 
kulttuurihistoriaa ja käyttötapoja kuuden eri teeman kautta. Lue lisää näyttelystä. 

Postimuseon nettisivujen kautta ladattavissa myös tarvittaessa muutamia kuvia. 

Lue lisää postikortin historiasta. 
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Näyttelyssä on kuusi sisältöosiota: 

1. Postikortin synty ja kuvapostikortit 
2. Uutisoinnin ja mielenilmaisun väline 
3. Sotavuodet 

4. Terveisten ja toivotusten tuoja 
5. Postikortin uusi aika 
6. Postikortin kumppani 

 

Sisältöosiot muodostavat fyysiseen näyttelyyn kolme paria (”rusettirakennetta”). Näiden lisäksi näyttelyyn kuuluu 
kolmionmuotoisesta otsikkopylväs. Rakenteen yksityiskohtaiset mitat, kts. liite 1.   

Näyttelysisältöä (tekstit, kuvat, postikorttihaitarirakenteen aidot postikortit) täydentävät viisi videonäyttöä 
postikortin historiasta. Videoiden ääni suomeksi, kuulokkeet mukana. Videot pyörivät näytöllä non-stop-
periaatteella. Videoiden nimet ja kestot painettu suoraan rakenteen kuvapintaan. 

Näyttelyn videot rusettirakenteiden päädyissä: 
  
1. Postikortin tarina (kesto 13:45) 
2. Poliittinen ase (kesto 7:56) 
3. Kenttäposti (kesto 6:57) 
4. Matkalla (kesto 9:01) 
5. Postikorttien sankarit (kesto 7:42) 
6. ei videota 

Yleistä näyttelyrakenteesta 
 
Rakenteet on valmistettu Re-Board-pahvikennolevystä. Rakenne on kevyttä ja helppo liikutella. Näyttelyn purussa ja 
pakkaamisessa tarvitaan kaksi henkilöä. Olethan erityisen huolellinen rakenteiden nostossa ja siirtelyssä ja 
pakkaamisessa, jotta kuvapinnat eivät vaurioidu. 
 
Jokainen kolmesta rusettirakenne koostuu kahdesta kolmiosta, jotka kiinnitetään keskeltä yhteen. Rusettirakenteen 
päälle nostetaan katto, jonka pitkillä sivuilla on molemmin puolin led-valolista. Näyttelyn tekniikka (videonäyttöjen 
soittimet (raspberry) ja led-valojen muuntajat sijoittuvat katon päälle. Näitä ei tarvitse erikseen kiinnittää.  
 
Rakenteiden kolmioiden kuvapinnat ovat 2-puolisia. Kolmioiden yhtymäkohtiin rusetin keskellä molemmin puolin 
rakennetta kiinnittyy postikorttihaitarit. Rusettirakenteen päätylevyissä on yhteensä viisi (5) videonäyttöä. 
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Kuljetusyksiköt 
Näyttely on pakattu neljään lukittavilla pyörillä liikkuvaan kuljetusyksikköön. 

    

3 kpl K1970 mm x L950mm X P2300mm 1 kpl avoin pitkänomainen laatikko 
   K840mm x L930mm x P3010mm 
 
Kuljetusyksiköiden koot: 
 
3 kpl  K1970 mm x L950 mm x P2300mm 

- rusettirakenteet: yksi näyttelyosio (rusettirakenne) kussakin kuljetusyksikössä 
    
1 kpl  K840mm x L930mm x P3010mm 

- otsikkopylväs, rusettirakenteiden katot, katon kiinnikkeet ja tekniikka ja korttihaitarit muovilaatikoissa 
osioittain 

 
Rakenteet on pakattu kuljetusyksiköihin osiopareittain: 
Rusettirakenne 1 & 6 

- yksi videonäyttö rusettirakenteen 1-osion päädyssä 
- huom! 6-osion päädyssä ei ole videonäyttöä 

Rusettirakenne 2 & 5 
- videonäytöt rusettirakenteen molemmissa päädyissä 

Rusettirakenne 3 & 4 
- videonäytöt rusettirakenteen molemmissa päädyissä 

 
HUOM!  
 
Kaikissa kuljetusyksiköissä, rakenteissa (pohjissa/päällä), pakkauslaatikoissa ja tekniikassa on numerointi. 
 
Pakkaathan purkuvaiheessa numeroidut rakenteet ao. numeroiseen kuljetusyksikköön, niin helpotat seuraavat 
näyttelyn pystyttäjän työtä, kiitos! 
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Näyttelyn pystytys 
 

1. Irrota kuljetuslavojen päädyt 
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2. Nosta - älä vedä tai liu´uta - rusettirakenteiden molemmat kolmiot varovasti 
kuljetuslavalta. 

3. Aseta kolmiot pystyyn terävät kulmat/kärjet lähekkäin ja pujota rusettikolmiot 
yhdeksi rakenteeksi yhdistävät ylä- ja alahyllyt hahloihin jommallekummalle 
puolelle.  

  
 

   4. Työnnä rusetti kiinni / kolmiot yhteen. 
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5. Kiinnitä ylätukipala 
 

   

 



7 
 

6. Nosta kattolevy rusettirakenteen päälle ja kiinnitä kiinnikepaloilla 
rusettirakenteeseen 
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7. Kaada rusettirakenne lappeelleen 
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8. Kiinnitä alatukipala 

 
 

… ja nosta rusettirakenne uudelleen pystyyn. 
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9. Kiinnitä korttihaitarit molemmille puolille rusettia 
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10. Videonäytön kiinnitys 
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11. Raspberry-soittimen kiinnitys 
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12. Kytke led-valojen muuntajan (valkoinen) johdot rakenteen katon päällä 
oleviin johtoihin. 
 

 

 

13. Liitä lopuksi soitin ja led-valojen muuntaja verkkovirtaan. 
 

14. Pystytä kaksi muuta rusettirakennetta samalla tavalla 😊😊 
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15. Otsikkopylvään pystytys  

  

Sijoita pylväs haluamaasi paikkaan. Huom! Pylväässä ei ole led-valaistusta. 
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Näyttelyn purku 
 

Rusettirakenteet: 

Aloita näyttelyn purku purkamalla ja pakkaamalla rakenteissa oleva tekniikka 

1. Irrota virtalaitteet (soittimet ja led-valomuuntajat) verkkovirrasta 
2. irrota led-muuntaja (pikakiinnikkeet) ja raspberry-soitin johdoista (3kpl) ja kiinnitä kaikki rakenteeseen 

jäävät johdot nippusiteellä yhteen 
3. Irrota videonäyttöjen kiinnikeruuvit ja nosta näyttö irti metallikiinnikkeestä (huom! ruuvaa ruuvit takaisin 

kiinni seinäkiinnikkeeseen!) 
4. Irrota näyttö johdoista  
5. Kiinnitä kaikki johdot nippusiteellä toisiinsa siten, että ne jäävät kolmiorakenteen ulkopuolelle 

Kun tekniikka on purettu ja johdot on kiinnitetty: 

1. Irrota korttihaitarit rakenteen molemmilta puolilta ja ruuvaa kiinnitysruuvit takaisin kiinnitysreikiinsä! 
2. Kaada rusettirakenne varovasti lappeelleen 
3. Poista alatuki rusetin liitoskohdasta 
4. Nosta rakenne pystyyn 
5. Irrota kattokiinnikkeet (14 kpl) Huom! paikat on merkitty kattoon! 
6. Nosta kattolevy varovasti (kannattele molemmista päistä) 
7. Irrota ylätuki rusetin liitoskohdasta 
8. Vedä rusettirakenteen kolmiot samansuuntaisesti varovasti irti toisistaan 
9. Nostele ja pakkaa rusetin kolmiorakenteet kuljetusyksiköihin numeroidensa mukaisesti 
10. Kiinnitä kuljetusyksiköiden päätylevyt 

Otsikkokolmio: 

1. Irrota yläkiinnikepalat (3 kpl) 
2. Aseta rakenne lappeelleen 
3. Irrota alakiinnikepalat (3 kpl) 
4. Pakkaa kolmion sivut levyinä samaan kuljetusrakenteeseen kattorakenteiden ja tekniikan muovilaatikoiden 

kanssa. 
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Näyttelyn pakkaaminen 
 

Pakkaa kolmiorakenteet korkeisiin kuljetusyksiköihin. Käsittelethän rakenteita 
nostamalla (älä liu´uta, vedä tai työnnä!) 

Lisää väliin vaahtomuovit (2 kpl / kuljetusyksikkö). Kiinnitä päätylevyt (huomio 
levyn suunta) 
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Pakkaa muoviset tekniikkalaatikot (6), otsikkopylvään sivut (3) ja rusettien 
kattorakenteet (3) pitkään kuljetuslaatikkoon. Suojaa kuplamuovilla. 
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