Merenkulun ammatteja

Tehtävälomake
Suomen merimuseon päänäyttelyyn

Kysymyslomake johdattelee Suomen merimuseon päänäyttelyyn merenkulun ammattien näkökulmasta.
Näyttely jakautuu pääteemoihin, joista tämä lomake ohjaa tutustumaan kolmeen osa-alueeseen:
navigointiin, merenkulkijaan ja laivaan. Vastauksiin löytyy vihjeitä näyttelytekstien lisäksi esineistä,
kuvista ja erilaisista multimedia-aineistoista. Kysymyksiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa vastausta. Jatka
vastauksia tarvittaessa erilliselle paperille.

Navigointi
LuotsIN TYÖ
Tutustu luotsin työhön näyttelyn esineiden, kuvien ja tekstien avulla sekä katso ainakin yksi luotsin
työhön liittyvä videopätkä ”Luotsin elämää” multimediasta (videot ovat katsottavissa kahdessa paikassa, ks. kartta).
Mitä saat selville luotsien työstä? Millainen koulutus luotsilla täytyy olla? Millaisia ominaisuuksia luotsintyö mielestäsi vaatii?

Merenkulkija
Kapteeni KÄSKEE
Millaisia työtehtäviä laivan kapteenilla voi olla näyttelytekstien, esineistön ja kuvien perusteella?

Kuvat ja teksti: Suomen merimuseo.

Apua vastaukseen löytyy useasta paikasta, mm. teksteistä ”Jumala taivaassa, kapteeni laivassa” ja
”Tieto, taito ja vastuu”.

KERIPUKKI JA LAIVAPOSSU
Tutustu laivakeittiöitä ja merimiesten ruokailua esittelevään
osioon ja luettele purjelaiva-aikakauden taloushenkilökunnan
(mm. kokki ja stuertti) työn haasteita.

Sama työ eri aikoina
Vertaile kuvapareja matkustajahöyrylaiva Ariadnelta 1920–1940-luvuilta ja m/s Silja Serenadelta vuodelta 2006. Arvioi kuvien perusteella, mitkä tehtävät ovat pysyneet samankaltaisina ja missä
tehtävissä esimerkiksi tekninen kehitys on vaikuttanut työnkuvan
muuttumiseen. Mainitse näistä muutama esimerkki.
Kuvaparit löytyvät Wellamon kapteenin asuintilojen portaiden
viereiseltä seinältä (kuvien yläpuolella on numero 026 ja alapuolella on esinevitriineitä, joissa on pyöreät pienet ikkunat).

Haluaisitko töihin ruotsinlaivalle?
Nykypäivän työ merellä -osiossa seinällä olevalla ruudulla pyörii kolme lyhyttä videota Silja Serenaden
työntekijöistä. Niissä esiintyy yliperämies, tarjoilija ja risteilypäällikkö. Katso vähintään yksi näistä
videoista ja kirjoita ylös mitä hyviä ja huonoja puolia kyseisessä ammatissa mielestäsi on. Viereisen vitriinin valokuvista löydät lisää nykyajan merimiehiä tehtävissään.

Rouva merimies
Onko ruotsinlaivalla työskentelevä tarjoilija merimies?
Perustele mielipiteesi.
Taustatietoa on mm. teksteissä ”Laivat puuta, miehet
rautaa”; ”Nainen palvelee”; ”Naisen paikka”.
Naisten työasuja on Nykypäivän työ merellä -osiossa.

Laiva
Höyryä!
Miten höyrylaivojen tulo vaikutti merenkulun ammatteihin?
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