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Suomenlahti-vuosi 2014

Vuosi 2014 on kansainvälinen Suomenlahti-vuosi, jonka tavoitteena on tutkia 
ja parantaa meren tilaa ja vaalia lahden ainutlaatuista elinympäristöä. Keskeisiä 
tietoja Suomenlahdesta:

Suomenlahtea ja sen eliöstöä uhkaavat: 

- Suomenlahti on Itämeren itäisin lahti
- lahtea ympäröivät valtiot ovat Viro, Suomi ja Venäjä
- pinta-ala 29 500 km²
- keskisyvyys 38 m, suurin syvyys 121 m
- pituus 420 km, suurin leveys 125 km
- meriveden suolapitoisuus 0,2–8,5 promillea (lisääntyy länteen päin 
mentäessä)
- yhteys valtamereen on heikko, mistä johtuen vesi vaihtuu hitaasti
- Itämeri on maailman suurimpia murtovesialtaita, minkä vuoksi lahden 
eliöstö on ainutlaatuinen

- vilkas laivaliikenne ja öljyonnettomuudet
- haitalliset aineet, rehevöityminen ja ravinnepäästöt
- ekosysteemiä muuttavat vieraslajit
- merilintujen ruokavarojen väheneminen, lintujen joutuminen kalaverkkoihin 
ja muuttoreiteillä sijaitseviin tuulivoimaloihin
- merinisäkkäiden joutuminen kalaverkkoihin, salametsästys, haitallisten 
aineiden vaikutus lisääntymiseen ja laivojen särkemät jääkentät, jotka 
voivat tuhota norppien pesiä ja hengitysaukkoja
- lohikalojen kutujokien patoaminen, kalakantojen romahdus



Lautapeli: Suomenlahden eliöstö

Pelatessasi tätä peliä voit

Pelisetissä on

- oppia tuntemaan lahdessa eläviä pikkueläimiä, kaloja ja nisäkkäitä

- tutustua lahden lintuihin sekä vedenalaisiin kasveihin ja leviin

- havaita, miten merenelävät ovat keskenään yhteydessä ravintoketjujen kautta 

- pohtia sitä, kuinka meren elinympäristöjen terveys ja meressä elävien 

lajien hyvinvointi vaikuttaa ihmisiin ja kuinka ihmiset vaikuttavat mereen

- onkia ja kalastaa niin kauan kuin jaksat

- pelialusta eli Suomenlahden palapeli (15 palaa)

- 17 kalan kuvaa: kaksi silakkaa, kaksi kilohailia, hauki, ahven, lohi, 

taimen, made, särki, kampela, kivinilkka, piikkikampela, nokkakala, 

vimpa, rasvakala

- 15 kuvakiekkoa merikasveista ja -eläimistä: eläinplankton, kasviplankton, 

sinisimpukka, liejusimpukka, merisukasjalkainen, kilkki, katkat, 

surviaissääskien toukat, rakkolevä, norppa, harmaahylje, merikotka, 

merilokki, alli, haahka

- kolme onkea kalanpyyntiä varten

- peliohjeet

- kuvakorttisetti

- pelilaukku 



Pelivälineet

Pelialustana on vanerista tehty värillinen Suomenlahden kartta, jonka voi koota 15:stä 

palapelin palasta. Kartalla on kuvattu lahtea ympäröiviä valtioita: Suomea, Venäjää ja Viroa. 

Pelialustalla on kunkin valtion yhteydessä kuvattu sen kansalliseläin, -lintu ja -kala (Suomella 

karhu, laulujoutsen ja ahven, Venäjällä karhu ja pikkujoutsen, Virolla haarapääsky ja silakka), 

samoin yksi tunnettu kaupunkirakennus. Lisäksi on koko alueelle luonteenomaisia eläimiä 

– Suomen alueella siivetön ruokki, Venäjällä jänis, susi, tukkasotkat, jääkoskelot, Virossa 

heinäsorsa, hirvi ja kettu. Saaristojen välissä meressä uivat hylkeet.

Pelilaatikossa on pelialustan ja peliohjeiden lisäksi 3 onkea, 17 vanerista tehtyä kuvaa Suomen-

lahden kaloista, 15 kuvakiekkoa lahden muista asukkaista ja kuvakorttisetti. 

Kalankuvien etupuolella on kalalajin kuva, takapuolella numero, kalalajin nimi ja tiedot pituudesta, 

painosta, ruokavaliosta, eliniästä, sukukypsyydestä yms. Kalankuvia käytetään eri peleissä: 

kaloja voi pyytää merestä pisteitä, nopeutta tai nokkeluutta vastaan ja sommitella niiden avulla 

voi sommitella ravintoketjuja. 

Huomautus: kalankuvien takapuolella mainittu pituus on täyskasvuisen yksilön pituus leuan kärjestä 

pyrstön loppuun, suurimmat pituudet ja painot vastaavat Viron vesistä pyydettyjen yksilöiden maksimaalisia 

pituuksia ja painoja.

Kuvakiekkojen etupuolella on lajin tai ryhmän kuva, takapuolella numero ja kiinnostavia 

tietoja kustakin lajista/ryhmästä.  Myös kuvakiekkoja Suomenlahdessa elävistä lajeista 

käytetään monissa peleissä: niitä voi käyttää ravintoketjujen muodostamisessa tai niillä voi 

pelata muita, jäljempänä kuvailtavia pelejä. 

Kuvakorttisetistä löytyy peliin kuuluvien Suomenlahdessa elävien lajien kansanomaisia 

nimityksiä, luonteenomaisia piirteitä ja tietoja siitä, kuka syö mitäkin. Sieltä saa myös tietoa 

siitä, millaiset lajit ovat olennaisia niin ihmiselle kuin yhdelle käyttäjälle ravintoketjussa. 

Miten pelataan

Suomenlahden eliöstö–lautapelillä voi pelata 8:aa peliä, joista kerrotaan jäljempänä. Pelien yhteinen 

tavoite on tutustuttaa Suomenlahden eliöstöön. Pelissä on edustettuna valikoima Suomenlahdessa eläviä 

kaloja, nisäkkäitä ja lintuja sekä avovedessä, levälautoissa ja pohjassa eläviä selkärangattomia. Pelatessa 

voi tutustua valitsemiensa lajien ja ryhmien erilaisiin elintapoihin ja ominaisuuksiinsekä tutkia niiden 

keskinäisiä ravintosuhteita ja suhteita meihin ihmisiin. Peleillä on erilaisia vaikeusasteita, mutta 

jokaiselle ikäryhmälle löytyy sopiva peli. Sopivan – pelaajan iästä, osallistujien määrästä ja käytettävänä 

olevasta ajasta riippuvan – pelin löytämisessä auttaa myös netissä oleva yleisluonteinen taulukko.



Pelien kuvaukset

1. Palapeli

Tarvittavat välineet: pelialustan palapelin palat

Pelin tavoite
Palapeliä koottaessa tutustutaan siinä kuvattujen lintujen ja eläinten kuviin ja 
siihen, missä lahtea ympäröivät valtiot – Suomi, Venäjä ja Viro – sijaitsevat 
toinen toisiinsa ja Suomenlahteen nähden. Palapelin kokoaminen kehittää lapsen 
näkömuistia ja käden käyttöä.

Pelin kulku
Kootaan palapeli, johon on piirretty Suomenlahden kartta.

2. Suurin saalis eli kalastus pisteitä vastaan  

Tarvittavat välineet: onget, kalankuvat

Pelin tavoite
Kalastuksen avulla opitaan tuntemaan Suomenlahdessa eläviä kaloja. Peli 
kehittää keskittymiskykyä ja nokkeluutta, opettaa tuntemaan numeroita, ja 
pisteiden yhteen laskeminen kehittää laskutaitoa.

Pelin kulku
Kalat pannaan joko aiemmin kootulle pelialustalle tai lattialle. Pelaajat yrittävät 
vuorotellen saada kalan onkeensa. Tätä voi tehdä yhtä aikaa kolme kalastajaa jotka 
pyrkivät viemään ongenkoukun kalankuvan silmän lähellä olevaan, ongensiimasta 
tehtyyn silmukkaan ja tempaamaan kalan itselleen. Pyytämänsä kalan takapuolelta 
pelaaja löytää saamansa pistesumman. Kun kaikki kalat on pyydetty, tarkastellaan 
saalista ja jokainen pelaaja sanoo, minkä kalan hän sai. Tämän jälkeen lasketaan 
pisteet yhteen. Se jolla on eniten pisteitä, voittaa.



3. Pikakalastus eli kalastus aikaa vastaan

Tarvittavat välineet: onget, kalankuvat, sekuntikello
tai kello, paperia ja lyijykynä pyyntiaikojen kirjaamiseksi

Pelin tavoite
Kalastuksen avulla opitaan tuntemaan Suomenlahdessa eläviä kaloja. Peli kehittää 
keskittymiskykyä ja nokkeluutta, sekuntikellon tai kellon käytön avulla opitaan 
erottamaan sekunteja ja minuutteja ja laskemaan niitä yhteen

Pelin kulku
Kalat pannaan joko aiemmin kootulle pelialustalle tai lattialle. Yksi pelaaja 
yrittää pyytää sovitun määrän kaloja niin nopeasti kuin mahdollista. Toinen 
pelaaja mittaa tähän kuluvan ajan. Jos kalastaja sanoo pyyntihetkellä kalan 
oikean nimen, hän saa kalasta bonusta, eli loppuajasta vähennetään jokaisesta 
oikein nimetystä kalasta kolme sekuntia. Tämän jälkeen osallistujat vaihtavat 
paikkaa ja selvitetään myös toisen pelaajan pyyntiin kuluva aika. Näin toimitaan 
vuoron perään kunkin pelaajan kohdalla. Se, jonka aika on nopein, voittaa. Peliä 
voidaan pelata myös joukkueittain.



4. Pisin ruokapöytä eli ravintoketjujen laatiminen

Tarvittavat välineet: kalankuvat, kuvakiekot, kuvakorttisetti

Pelin tavoite
Pelin avulla opitaan tuntemaan Suomenlahdessa eläviä lajeja ja niiden ravintosuhteita. 
Peli kehittää tehtävään liittyvää lukutaitoa, keskittymiskykyä ja auttaa ymmärtämään 
ekosysteemiä kokonaisuutena.

Pelin kulku
Tässä pelissä käytetään kalankuvia ja kuvakiekkoja, joilla muodostetaan 
mahdollisimman pitkiä ravintoketjuja. Pelaaja löytää kalankuvan kääntöpuolelta 
kalan ruokavalion, ja ruokalista on esitetty samalla tavoin joka kasvi- ja eläinkiekon 
kääntöpuolella. Saatujen tietojen avulla yritetään kiekkoja ja kaloja panna riviin 
sen perusteella, että edellinen on jälkimmäisen ravintoa. Apua voi etsiä myös kuva-
korttisetistä. Pelaaja ottaa esimerkiksi rakkolevää kuvaavan kiekon, josta saa tietää, 
että levälautoissa elää katkoja. Hän lisää katkaa kuvaavan kiekon rakkolevän jälkeen 
ketjun toiseksi renkaaksi. Katkakiekosta selviää, että kivinilkka saa siitä ravintoa, ja 
pelaaja lisää kivinilkkakiekon ketjun kolmanneksi renkaaksi. Tästä eteenpäin pelaaja 
etsii nisäkästä, joka saa ravintoa kivinilkasta, ja keksii, että sellainen on norppa, 
ja lisää norpan kuvan ketjun neljänneksi renkaaksi. Lopuksi hän lisää viidenneksi 
renkaaksi merikotkan, joka saa ravintoa hylkeen raadoista. Pelaajan ravintoketjun 
pituus on nyt viisi rengasta. Pisimmän ravintoketjun koonnut voittaa. 

Peliä voi pelata myös valmistautumalla etukäteen, jolloin tutustutaan noin 10 
minuutin ajan lajeihin ja niiden kuvauksiin ja valmistetaan oma ravintoketju 
(apuna paperi ja lyijykynä). Tämän jälkeen alkaa oman ravintoketjun esittely – 
käytetään kaloista, kiekoista ja lisäkorteista hankittua tietoa ja esitellään tätä 
ketjua kertomuksena tai tarinana. Silloin kun tämä pelivaihtoehto on osana kilpailua, 
ketjun pituuden lisäksi merkitystä on esittelyn ilmeikkyydellä ja tarkkuudella. 
Miellyttävimmän esittelyn selvittämiseksi voidaan järjestää äänestys.  



5. Arvausleikki

Tarvittavat välineet: kalankuvat, kuvakiekot, pelilaukku,
istuinalustat

Pelin tavoite
Pelin avulla opitaan tuntemaan Suomenlahdessa eläviä lajeja tarkempien 
tuntomerkkien perusteella ja kehitetään pelaajien kuvailutaitoa. 

Pelin kulku
Seurue istuu piirissä ja valitsee joukostaan pelaajan, joka kääntää muulle seurueelle 
selkänsä. Valitaan kalankuva tai kuvakiekko ja pannaan se piirin keskelle. Selin 
seurueeseen istuvan pelaajan pitää toisille kysymyksiä esittämällä arvata, millaisen 
lajin tai ryhmän kuva piirin keskellä on. Tällöin hän esittää kysymyksiä niin, että 
toverit voivat vastata ainoastaan ”kyllä” tai ”ei”. Kun kysyjä löytää oikean 
vastauksen, seuraava pelaaja asettuu selin ja peli alkaa alusta. 

Peliä voidaan pelata myös niin, että nuorin pelaaja valitsee laukusta yhden 
pelissä olevista kaloista tai kuvakiekoista, minkä jälkeen hän kääntää tovereille 
selkänsä ja alkaa antaa vihjeitä valitsemastaan kasvista tai eläimestä – 
esimerkiksi mitä se syö, kuka sitä syö, millainen olemus sillä on jne. Toiset 
pyrkivät vihjeiden avulla arvaamaan, mistä puhutaan. Se joka arvaa vastauksen, 
saa sen kiekon tai kalankuvan itselleen ja on seuraava vihjeitten antaja. Peli 
jatkuu, kunnes kaikki kalat ja kuvat on jaettu. Se, jolla on eniten kuvauksia, 
voittaa.

Peliä voidaan pelata myös pelkillä kaloilla tai niin, että pelin loputtua lasketaan 
kaloista saadut pisteet yhteen ja eniten pisteitä saanut voittaa.



6. Kuvat riviin eli tuntomerkkien mukaan rivittäminen  

Tarvittavat välineet: kalankuvat, kuvakiekot

Pelin tavoite
Pelin avulla opitaan tuntemaan Suomenlahdessa eläviä lajeja erilaisten 
tuntomerkkien ja ominaisuuksien perusteella. Peli kehittää pikkuasioiden 
huomaamisen ja yhteyksien luomisen taitoa. 

Pelin kulku
Nuorimpien pelaajien kanssa voidaan pelata ohjaajan avustamina ja käyttää 
yksinkertaisempia tuntomerkkejä.
Pelaajat asettavat riviin (tai ryhmiin) kaloja ja kiekkoja monenlaisten tuntomerk-
kien perusteella, esimerkiksi

7. Kuumat kalankuvat

Tarvittavat välineet: kuvakiekot, musiikkilaite
(voidaan myös laulaa)

Pelin tavoite
Pelin avulla opitaan tuntemaan ja kuvailemaan Suomenlahdessa eläviä lajeja.

Pelin kulku
Pelaajat istuvat piirissä, jokaisen edessä on kala tai kuvakiekko, jonka tietoa sisältävä 
puoli on lattiaa vasten. Niitä ruvetaan työntämään musiikin säestyksellä lattiaa pitkin 
vastapäivään. Kun musiikki loppuu, jokainen katsoo, millainen kala tai kuvakiekko hänen 
eteensä sattui. Pelaajien pitää kuvailla edessään olevaa kuvakiekkoa tai kalaa, pienimmät 
vain nimeävät ne. Tämän jälkeen pannaan musiikki taas soimaan ja kuvat liikkumaan.

Yli 12-vuotiaat voivat pelata myös niin, että yhden pelaajan edessä ei pelin alussa ole 
kalaa tai kuvakiekkoa. Pelaaja, jonka edessä kalaa tai kuvakiekkoa ei musiikin loppuessa 
ole, lähtee pelistä ja ottaa mukaansa oikealla puolellaan olevan toverin kalan. Tämän jälkeen 
pannaan musiikki taas soimaan ja kalat liikkumaan, ja viimeisenä piiriin jäänyt voittaa.

- kalojen koon mukaan, alkaen suurimmasta/pienimmästä
- kalan ruoan mukaan; planktonia syövät kalat ja petokalat 
- kalojen kutuajan mukaan
- pelaajan oman mielikuvituksen perusteella niin, että pelaaja osaa perustella yhteyksiä
- kuvakiekkojen ja kalojen takapuolella olevien yhteisten numeroiden mukaan (32 
kalankuvaa/kuvakiekkoa on merkitty numeroin 1–8, joten jokainen numero esiintyy 
neljässä eri kiekossa tai kalankuvassa). Pelaajat etsivät esimerkiksi numerolla 4 
merkityt kiekot/kalankuvat ja yrittävät selvittää, mikä niitä keskenään yhdistää.



8. Kalatornit

Tarvittavat välineet: kalankuvat

Pelin tavoite
Opitaan tuntemaan Suomenlahdessa eläviä kaloja niille ominaisten tuntomerkkien 
perusteella, kehitetään lukutaitoa ja muuntamista.

Pelin kulku
Pelissä käytetään kalojen takapuolella olevia numerotietoja (pituus, paino, ikä, 
sukukypsyyteen tuloikä ym.) tai myös kalan nimeen sisältyvien kirjainten 
lukumäärää. Kaikki tiedot muunnetaan numeroiksi, esimerkiksi kutukuukaudet: 
vuoden 1., 2., 3. kuukausi jne. Kalat jaotellaan pelaajille niin, että kaikilla 
osallistujilla on saman verran kaloja. Kaikki pelaajat latovat kalansa päällekkäin 
torniksi. Pelin aloittaja valitaan esimerkiksi sillä perusteella, kuka söi viimeksi 
kalaa. Aloittaja valitsee yhden tietoluokan, esimerkiksi kalan iän. Kaikki pelaajat 
sanovat oman kalatorninsa päällimmäisen kalan iän. Se, jonka kädessä on 
pitkäikäisin kala, saa toisten päällimmäiset kalat itselleen. Kalat itselleen saanut 
panee ne oman kalatorninsa alle ja voi valita seuraavana tietoluokan, hän esimerkiksi 
kysyy kalan painoa. Se, jolla on raskain kala, saa toisten kalat itselleen. Se, joka 
on kerännyt kaikkien kalat itselleen, voittaa.
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