
 
 

 
 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED „ÖÖ MUUSEUMIS” KOHTA 
23.—24. veebruar 2016 

 
 
Mitu täiskasvanut peaks lastega kaasas olema? 
Lapsed saavad programmis osaleda ainult koos täiskasvanutega: iga nelja lapse kohta peab kaasa 
olema vähemalt üks täiskasvanu. Laste (käitumise) eest vastutavad nende täiskasvanud saatjad, mitte 
Meremuuseumi töötajad. 
  
Kui vanadele lastele „Öö muuseumis“ sobib? 
Programm on mõeldud 7–12aastastele lastele, kuid ei saa välistada, et ka 6- või 13aastane tunnevad 
sündmusest rõõmu. Oluline on, et laps oskaks käituda suures seltskonnas, julgeks uinuda ja magada 
võõras kohas ning saaks aru, mida tähendab öörahu. Programmis ei ole arvestatud väikelastega. 
 
Mis täpsemalt toimub? 
Ajakava: 
19.30–20.00 sissepääs ja registreerimine 
20.00–23.00 grupijuhtide juhitud programm  
23.00–24.00 ettevalmistus öörahuks 
24.00–7.30 unerahu! 
7.45–8.00 lipu heiskamine Lennusadama lipuväljakul 
7.30–9.00 kadettide hommikusöök 
 
Mida kaasa võtta? 
Iga osalejal olgu kaasas isiklik taskulamp, hügieenitarbed, magamiskott, matkamatt  
ja muud soovikohased magamisvahendid. Magamine toimub Lennusadama angaari põrandal 
(angaaris on toatemperatuur ja põrand ei ole külm). Väliriided saab jätta valveta garderoobi, 
muuseumis on ka lukustatavad kapid. Soovitame tulla mugavate riiete ja jalanõudega. 
 
Kuidas on lood söögiga? 
Enne Lennusaamasse tulekut soovitame kõht täis süüa. Oma toiduga sisse ei lubata, küll aga võib 
kaasa võtta joogipudeli. Piletihinna sees on väike õhtune moonakott ja korralik soe hommikusöök, 
lisaks on avatud ka Lennusadama kohvik MARU.  
 
Kuidas on lood privaatsusega? 
Osalejad jagatakse ca 20-kaupa gruppideks ja iga grupp saab endale grupijuhi, kelle juhtimisel toimub 
tegevus kogu programmi jooksul. Öörahu saabudes muutub Lennusadama angaar suureks 
laagriplatsiks, magamine toimub Lennusadama angaari esimesel korrusel vabalt valitud kohas. 



 
Missugune on täiskasvanute roll? 
Täiskasvanud saavad kogu programmis osaleda koos lastega. Palume arvestada, et täiskasvanu 
vastutab endaga kaasa võetud laste eest ning tema roll on muuhulgas jälgida, et laste käitumine 
tagaks meeldiva õhtu ja rahuliku öö nii neile endile kui ka teistele osalejatele. 
 
Millal saab muuseumist lahkuda? 
„Öö muuseumis“ kestab 23. veebruari õhtust 24. veebruari hommikuni. Soovi korral võib lahkuda ka 
pärast õhtuse programmi lõppu ja enne öörahu: ööbimine angaaris ei ole kohustuslik. Iseenesestki 
mõista saab hädaolukorras lahkuda igal hetkel, sõltumata kellaajast.  
 
 


