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Lugu sellest, kuidas me 
lotoga võitsime ning 
muuseumi kohvrisse panime

N e l e  D r e s e n ,  K e i u  T e l v e
 

„Muuseum kohvris” lugu sai alguse 2014. aastal, kui haridusministeerium kuu-
lutas välja Eesti ajaloo teadvustamise konkursi. Et tollasel Tartu Linnamuu-
seumi haridusprogrammide kuraatoril Keiu Telvel oli tekkinud idee uuest 
muuseumitundide sarjast, otsustasime õnne proovida ning saatsime projekti 
võistlustulle. Meid saatis edu: haridusministeerium otsustas projekti toetada 
5000 euroga, mis muuseumis haridusprogrammidega tegelevale inimesele on 
võrreldav loto peavõiduga. Peavõidu kasutamisest käesolev lugu räägibki.

Teeme keskaja kättesaadavaks!

Iga haridusprogrammidega tegeleja teab: selleks et tund oleks edukas, peab tee-
ma ja sisu olema sihtrühmale sobilik, põnev ja hariv. Oluline on ka tunni kät-
tesaadavus: tunni tellimine, tundi tulek ning selles osalemine peab olema nii 
õpetajale kui ka õpilastele võimalikult mugav.

Teema. Et Tartu Linnamuuseumi püsiekspositsioonis mängib suurt rolli 
keskaeg, siis ei tekkinud uue muuseumitundide sarja ettevalmistusperioodil 
kahtlustki, et just keskaeg saab uue muuseumitunni keskmeks.

Sihtrühm. Ka sihtrühma määratlemine ei tekitanud erilisi vaidlusi. Tar-
tu Linnamuuseumi peamine sihtrühm on Tartu linna ja maakonna inimesed, 
ennekõike aga koolilapsed. Muuseumitund on ideaalne viis näidata kodukoha 
ajalugu, tekitada huvi piirkonna vastu ja kasvatada järjepidevust läbi sajandite 
Tartumaal elanud inimestega. Kuna keskaega õpetatakse 7. klassis, siis oli sel-
ge, et just sellest vanuserühmast saab meie muuseumitundide sarja peamine 
sihtrühm. Et ainult ühele klassile ei ole mõttekas muuseumitundi üles ehitada, 
arvestasime tunde koostades ka 5. ja 6. klassiga, laiendades sellega muuseumi-
tundide sarja teemade ringi.

Mugavus. Kindlale sihtrühmale kaasahaarava ning õppekava toetava muu-
seumitunni tegemine ei taga veel edu. Niigi ülekoormatud õpetajatel jääb vähe 
aega ja energiat, et planeerida koolist väljasõit, koguda bussisõidu- ja piletiraha 
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ning vastutada kogu õppereisi jooksul õpilaste turvalisuse ja heaolu eest. Seega 
otsustasime teha nende elu lihtsamaks ning minna uue muuseumitundide sar-
jaga koolidesse kohale.

Kui olime pannud paika muuseumitundide sarja teemad, sihtrühmad ning 
sisu, oli aeg hakata ideid ellu viima. Õnneks ei jäänud publiku- ja haridusprog-
rammidega tegelev ekspositsiooniosakond selles üksi. Meile tulid appi muuseu-
mi arheoloogid ajalooteadmistega, teistes muuseumides töötavad kolleegid oma 
haridusprogrammide eeskujuga ning direktor ja arendusjuht projektikirjutami-
se näpunäidetega. Põhjalik ettevalmistus tasus ennast aga ära: haridusministee-
rium otsustas meie projektile anda maksimaalse rahastuse ning töö võis alata.

Mida me lotovõiduga peale hakkasime

Alustame käegakatsutavast ehk õppevahenditest. Esiteks – kohver (joonis 1). 
Tegu on 1 × 1,4 meetri suuruse massiivse puidust kohvriga, mis pigem sar-
naneb Harry Potteri omaga kui hariliku reisisumadaniga. See on üks tõeline 
võlukohver, millest leiab uhkeid keskajateemalisi riideid (joonis 2) ja peakat-
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Joonis 1. „Muuseum kohvris” muuseumitundide peamine atribuut on mõistagi kohver ise kõigega selle 
sees. Foto: Joonas Õunapuu.
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teid ning igasuguseid tarvikuid alustades rohupudelitest ja nokk-kingadest, lõ-
petades lautolaadse keelpilliga. Atribuutika valikul lähtusime draamaõpetuse 
algtõdedest ning püüdsime luua võimalikult eristuvad karakterid, mida saak-
sid mängida nii poisid kui ka tüdrukud. Peale selle võtsime arvesse erinevaid 
toonaseid seisuseid ning keskaegses linnapildis silmapaistvaid karaktereid. 
Paratamatult mõjutas valikut ka võimalus konkreetseid asju hankida. Lisaks 
kombineerisime kohvri sisuga juba varem olemas olnud esemeid, nagu näiteks 
nokk-kingad või vahatahvlid. Veel leiab kohvrist kolm hüpiknäituse plagu, rol-
likaardid (joonis 3), lauamängu ning loomulikult keskaegse Tartu linna make-
ti (joonis 4). Maketi aluseks on Tartu plaan aastast 1638 (originaal asub Rootsi 
Sõjaarhiivis). Peale selle kasutasime ka samas arhiivis säilitatavat Tartu ma-
ketti 1686. aastast. „Ehkki on tõenäoline, et 80 aasta jooksul toimus kinnistute 
struktuuris muutusi, võiks tulemus siiski parimal võimalikul viisil kajastada 
Tartu välisilmet 16. sajandi keskpaigas, vahetult enne Liivi sõda,” on valminud 
maketti kommenteerinud „Muuseum kohvris” ettevalmistamisele kaasa aida-
nud linnamuuseumi arheoloog Arvi Haak.

Õppevahendite tegemisel tuli meile appi OÜ Stagecraft , kes valmistas kohv-
ri, maketi, riided ja esemed, ning kunstnik Maari Soekov, kes tegi rollikaarti-
dele ja lauamängule noorusliku ja värvilise kujunduse.
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Joonis 2. Kohvrisse mahtus hulk esemeid, mida sai tundides kasutada õppevahenditena, nende hulgas 
rõivad, peakatted, nokk-kingad. Foto: Joonas Õunapuu.
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Kolm interaktiivset muuseumitundi

Kuigi kaasahaaravatel õppevahenditel on mängida oluline roll, on kõige täht-
sam sisu. Muuseumitundide „Muuseum kohvris” sisuga tegelesid kolm ini-
mest: haridusprogrammide kuraator Keiu Telve ja kommunikatsioonijuht 
Kaari Siemer ning arheoloog Arvi Haak. 2015. aasta oktoobris lisandus neile 
vastne linnamuuseumi haridusprogrammide kuraator Nele Dresen, kes hak-
kas hiljem ka tunde andma.

„Muuseum kohvris” koosneb kolmest 45-minutilisest muuseumitunnist, 
mis annavad ülevaatliku pildi keskaja linnakultuurist Eestis, ühtlasi tuuakse 
paralleele mujal Euroopas toimuvaga. Tunnid on kohandatud ning toetavad 
5., 6. ja 7. klassi ajaloo ainekava. 5. ja 6. klassile on mõeldud „Kuidas uuritakse 
ajalugu”, seal räägitakse, mis on ajalugu, kes on ajaloolased ja arheoloogid ning 
millest räägivad meile arheoloogilised leiud. Tund lõpeb rühmatööga, kus õpi-
lased kehastuvad ajaloolasteks, uurivad vanu tekste ning vastavad nende põhjal 
küsimustele. 7. klassile on mõeldud „Sees- ja väljaspool keskaegset linna”, kesk-
aegsele Tartule keskendudes räägitakse selles Eestist, hansakaubandusest ning 
seisustele tuginevast ühiskonnakorraldusest. Tunni rosinaks on rollimäng, kus 
klassiruum muutub sajanditetaguseks Tartuks ning õpilased keskaegseteks te-
gelasteks. 7. klassile on mõeldud ka teine tund – „Kaupmeeste ja käsitööliste 
linn”, milles keskendutakse kauplemisega seotud teemadele ning linnade raja-
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Joonis 3. Kohvris leiduvate esmete hulgas on rõõmsailmelised rollikaardid. Foto: Joonas Õunapuu.
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misele. Tund lõpeb rühmades lauamängu mängimisega, mille käigus võtavad 
õpilased osa rätsepmeistriks saamise huvitavast, kuid katsumusterohkest tee-
konnast.

Jaanuariks 2016 olid valminud õppevahendid ning paika saanud tundide 
sisu ja ülesehitus. Ometi ei olnud me veel valmis kohvriga koolidesse minema, 
enne oli vaja proovida, kas tunnid toimivad. Nii käisimegi 2016. aasta jaanuaris 
ja veebruaris Tartu Raatuse koolis ning Vara põhikoolis (joonis 5) proovitunde 
andmas. Kuigi tagasiside oli positiivne, soovitati teha mõningaid muudatusi. 
Võtsime tagasisidet arvesse ning 2016. aasta veebruaris oli „Muuseum kohvris” 
lõpuks küps koolidesse minekuks.

„Muuseum kohvris” sai kiiresti hoo sisse. Varsti aga selgus, et nõudlus üle-
tab pakkumist: tunde sooviti rohkem, kui meie haridusprogrammide kuraator 
neid üksinda anda jõudis. Seega tuli mõte võtta appi inimene, kes spetsialisee-
ruks „Muuseum kohvris” tundide andmisele. Nii liituski septembris projektiga 
Argo Selin, Tartu Ülikooli ajalootudeng.
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Joonis 4. Kohvrist võis leida keskaegse Tartu maketi, mille aluseks on Tartu plaan aastast 1638. Foto: 
Joonas Õunapuu.
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Kohvri võidukäik

Kaks aastat on näidanud, et muuseumitundide sari „Muuseum kohvris” on 
leidnud endale kindla koha Eesti muuseumihariduses. Esimestest tundidest 
peale on projekti saatnud edu: tundides on osalenud 2176 õpilast 21 koolist 
ning viiest maakonnast (seisuga 2.1.2018). Eriti rõõmustav on see, et paljud 
koolid kutsuvad meid ikka ja jälle tagasi.

„Muuseum kohvris” on pälvinud tunnustust ka kolleegidelt teistest muu-
seumidest: 2016. aasta Eesti muuseumiauhindade muuseumihariduse eden-
daja kategoorias pärjati „Muuseum kohvris” tiitliga aasta muuseumihariduse 
edendaja nominent. 

Mis peitub „Muuseum kohvris” edu taga? Muuseumitundide sari „Muu-
seum kohvris” põhineb neljal printsiibil: harivus, kaasahaaravus, mobiilsus ja 
inimesed.

Harivus ja kaasahaaravus. Selleks et laps õpiks, peab tal olema huvitav. Kui 
lapsel on huvitav, siis suudab ta ka paremini keskenduda. Kuna lapsed ei suuda 
tihtipeale kaua ühele tegevusele keskenduda, siis on oluline, et muuseumitun-
nid oleksid mitmekülgsed ning pakuksid aktiivset tegevust. Seda kõike pakub 
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Joonis 5. „Muuseum kohvris” muuseumitundi annab linnamuuseumi haridusprogrammide kuraator 
Nele Dresen. Foto: Laura Maide.
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käed-külge-meetod (ingl k hands-on), mis võimaldab teadmisi koguda tajuma-
ta seda otseselt õppimise kui eraldi tegevusena. Oleme sama meetodit rakenda-
nud ka „Muuseum kohvris” tundides ning see toimib: erinevad illustratiivsed 
vahendid ning tegevused toovad lastele keskaja lähemale ning muudavad selle 
kergemini mõistetavaks.

Mobiilsus. „Muuseum kohvris” pakub võimalust korraldada tunde väljas-
pool muuseumiruume, koolides. Selle võimaluse üle on eriti tänulikud maa-
koolid, kes ei pea muretsema, millal ja kuidas Tartusse saada.

Inimesed. Sama oluline kui tunni sisu ja õppevahendid on see, kes tundi 
annab, sest just tema paneb tunni elama. „Muuseum kohvris” tunniandjad on 
pädevad ajaloos, head suhtlejad ning oma tööd motiveeritult tehes on nad nõus 
sõitma ka kõige kaugematesse Eestimaa nurkadesse, et lapsi harida.

Lõpetuseks

„Muuseum kohvris” ei ole pelgalt järjekordne tund linnamuuseumi muuseu-
mitundide nimekirjas, kohvril on täita suurem roll. Tänu programmile „Muu-
seum kohvris” suudame pakkuda muuseumitundi ka neile, kel muuseumis-
se tulek on raskendatud. Lisaks sellele on kohver mõjutanud linnamuuseumi 
haridus- ja publikuprogrammide korraldamist: oleme aru saanud, kui tähtis 
on, et muuseum tuleb oma tegevusega majast välja, olgu siis selleks tegevuseks 
muuseumitunnid, giidituurid või näitused.
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A story about how we won a lottery 
and put the museum in a suitcase

N e l e  D r e s e n ,  K e i u  T e l v e

“Museum in a suitcase” is a series consisting of three museum classes, which 
off ers a comprehensive overview of medieval urban culture in Estonia, com-
bining it with the events that took place in Europe within the same period of 
time. Th e classes are adapted to complement the syllabi of the 5th, 6th, and 
7th grades. Classes under the heading “How to study history?” are meant for 
the 5th and 6th grades, whereas two classes – “Inside and outside the medie-
val town” and “Town of merchants and artisans” – are meant for the 7th grade. 

Th e appeal of the series of these museum classes lies, besides its education-
al qualities, also in its mobility and ability to involve children. Th e latter is 
achieved by using the hands-on method, which, merging diff erent illustrative 
means and activities, helps children to better understand the Middle Ages. Mo-
bility is provided by the possibility to conduct classes also outside museum 
premises, at schools. 

Two years of work have shown that “Museum in a suitcase” has gained a 
fi rm footing in Estonian museum education – more than two thousand school-
children from more than twenty schools from fi ve counties have participated 
so far. “Museum in a suitcase” has deserved recognition also from colleagues 
in other museums: in 2016 it was nominated for the Estonian annual museum 
award of the promoter of museum education in the corresponding category.
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