EESTI MEREMUUSEUMIS ATESTEERITUD GIIDI
MEELESPEA
Eesti Meremuuseumi missioon on Eesti merendusloo ning merekultuuri laiemale publikule
vahendamine. Meie tegutsemismõtteks on kasvatada inimeste teadmisi, austust ning armastust mere
vastu. Iga Meremuuseumis tegutseva giidi ülesanne on toetada neid põhimõtteid.
Eesti Meremuuseum on kahe ekspositsiooniga üks Eesti suurimatest muuseumidest. Paksu Margareeta
suurtükitornis (Pikk 70) asub põhiekspositsioon, mille rõhk on Eesti vanemal merenduse ajalool.
Meremuuseumi teine ekspositsioon Lennusadama vesilennukite angaaris on keskendunud Eesti ja
rahvusvahelisele meretehnika ajaloole. Vesilennukite angaar rekonstrueeriti aastatel 2009-2012 koos
välialaga, kus asuvad Meremuuseumi laevad.
Kellel on õigus Eesti Meremuuseumi Lennusadamas ekskursioone läbi viia?
•
•

Lennusadamas ekskursioonide läbiviimiseks on vaja läbida giidide baaskoolitus „Tere tulemast
pardale!“ ning sooritada edukalt atesteerimiseksam.1
Paksus Margareetas ekskursioonide läbiviimiseks on kaks võimalust:
a) Giid läbib baaskoolituse „Tere tulemast pardale!“, sooritab edukalt eksami ning osaleb Paksu
Margareeta täiendkoolitusel.
b) Giid on atesteeritud Tallinna linnagiidina Tallinna Giidide Ühingu poolt.

Kõigile Lennusadamas atesteeritud giididele annab Eesti Meremuuseum giiditunnistuse (nn kollase kaardi),
mille alusel on võimalik giidil Lennusadamas ekskursioone teha ning täiendkoolitusi registreerida.
Mida teeb Eesti Meremuuseumi Lennusadamas atesteeritud giid?
Eesti Meremuuseumi Lennusadamas atesteeritud giid viib Lennusadamas läbi põnevaid ekskursioone, ta
tagab külastajale positiivse külastuselamuse, on viisakas ja sõbralik. Tööülesannetes Lennusadamas
viibides on giid vajadusel valmis abistama ka külastajaid, kes ei kuulu otseselt tema gruppi (nt. juhendama
teed kassani vmt). Atesteeritud giid oskab külastajat juhendada nii ekspositsioonides kui ka Lennusadama
välialal ning teab, kus asuvad tualetid, kohvik, kino, simulaatorid jmt.
Giid arvestab grupiga ringi liikudes Lennusadama ruumilahenduse ja akustika eripäradega (nt. valib
peatumiseks sillal laiendusega ala, ei peatu kohtkõlarite all, räägib näoga külastajate poole jmt).
Traditsiooniline Lennusadama ekskursioon kestab 45-60 min ning käsitleb võimalikult palju põhieksponaate
ning nende kohta käivaid lugusid. Sõltuvalt grupi iseloomust on giidil võimalus ekskursiooni kohandada, kuid
ka üldajaloole keskendudes toob giid paralleele Eesti merendusajalooga. Üldajaloo ilmestamiseks kasutab
giid Lennusadama ekspositsiooni.
Ekskursioonide läbiviimine ja registreerimine Lennusadamas
•

•

Giidi ekskursioonid registreeritakse Lennusadama kassas, sissekande teeb kassatöötaja.
Atesteeringu pikendamise aluseks on sissekanded kassasüsteemis. Sissekanne tehakse ainult
giiditunnistuse (kollase kaardi) alusel ja ID-kaardi olemasolul.
Ekskursioonile registreerudes saab giid kassast Lennusadama kollase kaelaräti, mida ekskursiooni
läbi viies kanda. Pärast ekskursiooni tuleb tagastada kaelarätt kassatöötajale. Kaelarätt eristab giidi
külastajast ja annab Lennusadama külastusjuhtidele infot, et tegemist on atesteeritud giidiga.

Giidistaatuse kehtivusaeg, atesteeringu lõppemine ja pikendamine

1

Lisaks atesteeritud giididele on Eesti Meremuuseumis õigus ekskursioone läbi viia ka Eesti Meremuuseumi töötajatel, kes on
läbinud vastava koolituse.
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•

•

Lennusadama giiditunnistuse kehtivusaeg on 3 aastat. Atesteering pikeneb automaatselt, kui giid
on kolme aasta jooksul Lennusadamas läbi viinud vähemalt 10 ekskursiooni ning osalenud
vähemalt neljal täiendkoolitusel.
Atestatsiooni uuendamiseks (juhul kui 3 aasta jooksul pole tehtud 10 ekskursiooni ning osaletud 4
täiendkoolitusel) tuleb giidil teha uuesti eksam. Eksam on tasuta. Atestatsiooni kehtivused
vaadatakse üle kaks korda aastas – oktoobris ja märtsis. Giididele, kelle atestatsioon hakkab
lõppema, saadetakse kutse eksamile.

Täiendkoolitused
•

Eesti Meremuuseum teavitab atesteeritud ja õppivaid giide täiendkoolituste võimalustest; pakub kahel
korral aastas põhjalikku baaskoolitust ning kuraatorekskursioone ajutistel näitustel.
• Täiendkoolitused tuleb registreerida kas Lennusadama kassas või koolitusel kohapeal.
Täiendkoolitustena kehtivad Eesti Meremuuseumis toimuvad merefoorumid, konverentsid ja
õppepäevad, mille kohta on vastav märge tehtud. Lisaks toimuvad spetsiaalselt atesteeritud
giididele organiseeritud lisakoolitused.
• Meremuuseumi
sündmustega
saab
ennast
kursis
hoida
kalendri
abil
(http://lennusadam.eu/et/kalender-programm) ning jälgides uudiskirja.

Giidistaatusega kaasnevad boonused
•

•

Eesti Meremuuseum võimaldab kõikidel atesteeritud ja baaskoolituse raames õppivatel giididel
külastada Lennusadamat piiramatu arv kordi ning pakub võimalust kaasas käia majasiseste
ekskursioonidega (jooksvat ekskursioonide infot saab küsida kassa telefonidelt). Osalemine
majasisestel ekskursioonidel on vaja eelnevalt kassaga kooskõlastada. Tasuta pääse väljastatakse
kassast Lennusadama giiditunnistuse alusel ainult atesteeritud giidile personaalselt.
Kollase kaardi alusel kehtib giidile Lennusadama kohvikus Maru soodustus -25%. Soodustus ei
laiene kaaslastele.
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GIIDIDE ATESTEERIMINE LENNUSADAMAS
Atesteerimise aluseks on giidide baaskoolitusel „Tere tulemast pardale!“ osalemine ning positiivselt
sooritatud giidieksam. Eksam koosneb kirjalikust testist, näidisekskursioonist ja tagasisidest.
Kirjalik test
Kirjalik valikvastustega test käsitleb sisumaterjalide põhjal koostatud küsimusi. Testi läbimiseks peab
vastama õigesti 12-le küsimusele 16-st (75%). Küsimused keskenduvad eelkõige olulisematele faktidele,
aastaarvudele ning iseloomulikele tunnustele (nt. laevatüüpide puhul) ja käsitlevad järgmisi teemavaldkondi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vesilennukite angaar, ajalugu (saamisloost tänapäevani)
Etnograafilised veesõidukid (haabjad, hülgeküttide sõidukid) ja Maasilinna laev
Jääpurjetamine (Eestis konstrueeritud jääpurjeka klassid, klasside eripärad)
Põgenikupaadid (Gotlandi ja Göteborgi)
Purjekad (purjeklassid, Tõnu ja Toomas Tõniste paat)
Navigatsioonimärgid (navigeerimissüsteemid merel: lateraal- ja kardinaalsüsteem; poid, toodrid;
laevaosad: tüürpoord, trümm jmt.)
7) Vesilennundus (Short 184 ja Eesti lennunduse algusaastad)
8) Allveelaev Lembit (laeva tööpõhimõte, meeskonna ülesanded, saamis- ja valmimislugu, saatus
erinevate lippude all)
9) Kahurilava (õhutõrje liikursuurtükk, liigitus (õhutõrje, rannakaitse jne), termin „kaliiber,“ Karl Papello)
10) Meresõjarelvad (miinide erinevad tüübid, tööpõhimõte, torpeedo tööpõhimõte, magnettraali
tööpõhimõte)
Näidisekskursioon
Suuline eksam kujutab endast ca 30 minuti pikkust ekskursiooni. Ekskursiooni puhul eeldame eelkõige
lugude jutustamist ja mitte faktide loetlemist. Faktide tundmine on vajalik eelkõige ekspositsiooni
mõistmiseks. Eksami vastuvõtja võib pisteliselt paluda nimetada eksponaate, mis jäävad kavapunktidest
välja. Eksamit läbi viies palume giidil kasutada ruumi nii nagu ta liiguks seal suure grupiga.
➢ Eesti Meremuuseumi tutvustus. Angaari ajalugu. Maja tutvustus. Ekskursioon algab 2. korrusel
asuvast sissepääsust ehk turnikeelt (kaardil „algus“).
➢ Maasilinna laev (punkt 30 Lennusadama sisukaardil), peatuda silla alguse paisul, Maasilinna laev
asub 1. korrusel ja on sealt hästi vaadeldav.
➢ Haabjad (punkt 03). Peatumine silla paisul.
➢ Põgenike paadid (punkt 05). Gotlandi ja Göteborgi põgenikupaatide lood.
➢ Vendade Tõnistete paat (punkt 06).
➢ Polaarretke meresüst (punkt 07).
➢ Kaarsilla ületamine. Giid sulgeb enda järel ligipääsu kaarsillale (sildiga tähistatud köis).
➢ Vesilennuk Short 184 (punkt 08). Grupiga seista kaarsilla lõpus.
➢ Viidata õhutõrjerelvadele, laevakahuritele ja rannakaitsekahuritele (punktid 10-13).
➢ Allveelaev Lembit (punkt 14). Peatuda Lembitule eelneval sillapaisul, ekskursiooni ajal Lembitusse
sisse ei minda.
➢ Ekskursiooni lõpetamine esimesel korrusel, angaaride maketi juures (punkti 15 läheduses).
Tutvustada maja interaktiivseid võimalusi (kuulipildujasimulaator, kinod, vormiriiete nurk, laevade
bassein, vesilennujaam) ja võimalikke ajutisi näitusi.
Tagasiside
Näidisekskursiooni tagasiside arutatakse läbi 10 minutit pärast ekskursiooni toimumist, kogu eksami
tagasiside (sh. kirjaliku testi tulemused) saadetakse hiljemalt 2 nädala jooksul meili teel. Kontaktisik Eesti
Meremuuseumi
Lennusadama
atesteeritud
giididele
on
külastusjuht
Anna
Kolossova
(anna@meremuuseum.ee).
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