
AJARÄNNAK 1869 NÄIDISSTSENAARIUM

Näidisstsenaarium on välja töötatud koolitustel, mis toimusid 16.01.2019 ERMis ning 
30.01.2019 Tallinna Linnamuuseumis. Suur tänu kõigile kaasamõtlejatele!

Üle-eestiline ajarännak 1869,  toimub teile sobival ajal ajavahemikus 02.-04.05.2019

NÄIDISSTSENAARIUM

Peaosalised:

Laulukoori juht

"kohalik tuntud isik" (kes tuleb kooriproovi laulupeo kavaga) veab kogu ajarännakut

"Töötubade" juhid

Juht igale seltskonnale (viib inimesed ühest paigast teise, jälgib kella)

Veel "mõned tuntud isikud" vahepausideks

Stenaariumi lõpust leiate ajarännaku võimaliku ajakava.

Sisu:

Inimesed on kogunenud kohaliku laulukoori (ei pea olema meeskoor) proovi (mõelda: laulukoori 
nimi, kes sinna kuuluvad, kes on koori juhataja?),  lauldakse.

Kui rändab kogu kool, siis on ka  külarahvas kohal (publik saalis), nad on  tulnud kuulama 
kohaliku koori harjutust, kuidas kooril läheb, läheb hästi, kõigil rõõm ja uhkus hinges!

Keset proovi saabub keegi kohalik inimene (mõelda: kes see võiks olla, kas mõni ajalooline isik 
või mõni ärgas talupoeg, köster, kooliõpetaja vms), ta tuleb laulupeo kavaga, on elevil, näitab, 
tutvustab seda ning kõneleb: harjutame, koor kõlab kaunilt ja pidu on varsti käes, aga kuidas me 
üldse läheme ja millised mured meil laulupeoga seoses esile kerkivad? Peame aru pidama, 
et kõik õnnestuks!

Nõustutakse, et tõesti, peame nõu pidama.

Koori või pealtvaatajate hulgast tõusevad inimesed, kes kutsuvad inimesi erinevate teemade üle 
arutama, nõu pidama, moodustades nn töötoad. Kui rännatakse kogu kooliga, siis peaks ühte 
töötuba olema mitu, et seltskond liiga suureks ei läheks, ehk võib samasisulise töötoa ka veidi 
erinevalt nimetada.

Kõik osalejad saavad läbida kõik sisult erinevad (4) töötoad, soovitan teha "töötubade 
tunniplaani", et kõik ikka kõikjale jõuaks. Üks töötuba võiks kesta 20-30 min. Igas rühmas on 
oma eestvedaja, kes jälgib tunniplaani ja seda, et tema rühm õigeaegselt õigesse kohta jõuaks.



TÖÖTOAD: 

Selgitus: Kuna koolitusel tuli iga töötoa nime, juhi ja sisu kohta väga palju erinevaid ideid, siis 
panen need mõtted siia järjest kirja ning te saate ise valida endale sobiva(d) või saada 
inspiratsiooni oma ajarännaku tarbeks. Soovitan igas töötoas teha ka midagi praktilist, mitte 
ainult arutleda. Tegevused peaksid arutelusid toetama, neid ilmestama.

1. PRAKTILISED KÜSIMUSED

Töötoa nimi 1869. aastal: Peole minemise plaan.  

                                                Hing laulab ja ihu muretseb

Töötuba juhib (võimalikud variandid):  küla koolmeister, vallakirjutaja, taluperemees

Teemad, mida arutada: (teha valik või saada inspiratsiooni)

• Kuidas me läheme ja tagasi tuleme: jalgsi, vankritega (kelle hobused ja vankrid?),  
kuuldud on raudteest, ega see vist selleks ajaks valmis ei saa ja kust kaudu  see üldse 
käima hakkab?

• Kuidas me Tartu üles leiame ja kuidas me suures linnas õige paiga üles leiame?

• Kus me ööbime, kes tunneb Tartus kedagi, mis kohad võiksid kõne alla tulla? Kus me 
teel olles ööbime (tuttava või sugulase juures, postijaamas, kõrtsis, koolimajas)?

• Ihu eest hoolitsemine: söömine (mida), pesemine (kus)?

• Mida ja kui palju söögiks kaasa võtta (leib, või, soolapekk, soolakala, mõdu, vesi, 
hobustele kaeru ja heina jne)?

• Turvalisus: kuhu me Tartus oma hobused ja vankrid jätame, kus me raha hoiame, palju 
üldse peaks raha kaasas olema ja mille jaoks seda vaja läheb?

• Millised ohud meid suures linnas varitsevad: taskuvarastest kõrtside ja kõlvatute naisteni?

• Kes lähevad, mis alustel valime esinejad:

             1. Meil on kooris 15 liiget, aga raha minekuks on ainult 10 jaoks, kes jäävad maha, kes  
ei saa tulla? (võimalus intriigiks)

           2.  Meil on segakoor ja mehi on ainult 5, kas siis üldse läheme, mis saab?

• Kes kodus tööd teeb, kui me ära oleme, mis tööd parajasti talus sel ajal käsil on?



• Miks naised ei saa tulla? Mida nad sellest arvavad, kuidas me nad nõusse saame, et nad 
meil minna lubaksid?

Praktilised tegevused, mida teha (teha valik või saada inspiratsiooni):

• Koostada mineku plaan või graafik või kaart või päevik vms (teekonna pikkus, 
puhkekohad ja ajad, ööbimiskohad, toidupausid).

• Eelarve koostamine (palju raha, palju natuuras, kas ühine eelarve--?)

• Koostada moona nimekiri, mis säilib, arvutada, kui palju midagi vaja läheb (edasi- tagasi). 
Praktiliselt kaaluda, kui raske moonakott ühe inimese kohta saab olema (võib kasutada ja 
teisendada erinevaid mõõtühikuid);

• Peoriiete pakkimine ja muu kraami kaasa pakkimine: mida üldse kaasa võtta?

• Peakatete, pastelde ja rahvariiete selga proovimine, teha kõik õigesti (vööd, sõled, 
pastlapaelad) ja sündsalt;

• Valmistada teele  kaasa võid (ettevalmistused tööõpetuse tunnis) ja leiba (taigen valmis, 
töötoas vormida pätsid ja keegi viib ahju, rännaku lõpus küpsed ja saab pruukosti võtta 
koos vastvalminud võiga);

• Rahvuslike paelade  punumine või helmeste tegemine: need müüakse laadal või loteriil 
maha, et sõiduks raha koguda;

• Hobuse vankri ette rakendamine;

• Vankrite ehtimine, et ilusam ja pidulikum oleks meestel minna;

• Oma koori lipu kavandamine (haakub ka kõigi teiste töötubade teemadega ehk võib teha 
ka mujal);

• Kirja kirjutamine Tartus elavale tuttavale ööbimiskoha asjus või palvekiri vallavalitsusele 
või kohalikule mõisnikule rahalise toetuse saamiseks;

• Koori ühise riideeseme (kaelarätt, nöörlips vms) valmistamine.

IGA KORD, KUI SELTSKONNAD ON TÖÖTOAS TEGEVUSE LÕPETANUD JA 
LIIGUVAD JÄRGMISSE, TOIMUB SEL HETKEL MIDAGI ÜHIST JA HUVITAVAT.

NÄITEKS: lauldakse mõni laul, mängib kohalik pereansambel või külakapell, keegi L. Koidula 
sarnane tulisilmne neiu loeb luuletuse, tantsitakse üks seltskondlik tants, mängitakse laulumäng, 
kuulatakse, mis " Eesti Postimees" kirjutab, või mis välismaal toimub.



2. REPERTUAAR: 

Töötoa nimi 1869. aastal: Jubelipiddo laulud

                                                Laulu ja mängu kawa

                                                Laulupüha laulud

                                                Laululaud

Töötuba juhib (võimalikud variandid): köster, küla koolmeister, vallakirjutaja, taluperemees

Võib tekkida ka vastasseis kahe juhi vahel: õp Laur vs köster?

Teemad, mida arutada (teha valik või saada inspiratsiooni):

• Miks ainult meeskoorid võivad osaleda, naistel on nii kena lauluhääl?

• Kas tsaarikotkas karistab, kui laulame riigihümni eesti keeles?

• Miks osa laule on liiga röömsad ja kergemeelsed, kas tulevikus peetakse neid ka 
kerglasteks või on maailm selleks ajaks juba väga hukas?

• Mis me teeme lauljatega, kes pole ikka viisi ja sõnu selgeks saanud, kas me jõuame kõik 
laulud selgeks saada?

• Kui palju on ilmaliku ja kui palju vaimuliku sisuga laule, kas nii on mõistlik?

• Mitu lugu pasunakoorid mängida saavad, pille on vähe, kust juurde saada?

• Meil on ainult 1 pillimees, kas ta saab ka tulla?

• Kas tõesti kõik laulud on ikka eesti keeles? Aga miks on nii vähe Eesti autoreid?

Praktilised tegevused, mida teha

• Laulu harjutamine: iga seltskond õpib ära valitud laulust 1 salmi, rännaku lõpus 
moodustub kõigist osalejatest koor ning laul saab lauldud ühiselt, nii et iga seltskond 
laulab oma osa;

• Laulude läbilaulmine: kodudes on üksi harjutatud, nüüd proovime, kuidas kokku kõlab;

• Laulumängu läbitegemine;

• Loome ise sõnu olemasolevatele viisidele;

• Nootide, tekstide lugemine, vana kirjaviisi lugemine;



• Kirjavigade/ nootide parandamine (nagu lahkesti paluti);

• Pasunakoori pillide tutvustamine (proovimine);

• Laulude sõnade ja sisu analüüs;

• Ettelaulmine: häälegrupi määramine;

• Võistulaulmine;

• Jannseni ja Jakobsoni kava uurimine, võrdlemine;

• Lauludele pilasõnade tegemine, keegi saab kurjaks;

• väitlus teemal: naised aktiivselt ühiskonnaelus (Koidula) vs naiste koht on kodus, sündsus 
ikka eelkõige, kuidas tulevikus võiks olla?

3. POLIITIKA: 

Töötoa nimi 1869. aastal:  Päevakohased küsimused

                                                   Kärajad                                   

Töötuba juhib (võimalikud variandid):  L. Koidula või kohaliku köstri või koolmeistri proua, 
taluperemees, vallatalitaja

2 vastandlikku töötoa juhti: Jannseni toetaja vs Jakobsoni toetaja 

Teemad, mida arutada (teha valik või saada inspiratsiooni):

• Jutustada laulupeo loa saamise kadalipust;

• Kas laulupidu on ikka õige Eesti asi või on kadakasakslus?

• Mis saab pärast laulupidu, kuidas see mõjutab meie olukorda? Plussid ja miinused?

• Kas laulupidu on ühekordne üritus? Kas 150 aasta pärast mäletatakse seda veel? Kuhu 
võib laulupidu meid viia?

• Mida on meil veel vaja, et meist saaksid eestlased?

• Miks naised ei saa laulupeole, meil on ju L. Koidula! (Tema olulisus laulupeo kontekstis)

• Kuidas/ kas peaks naiste roll tulevikus muutuma? 

• Kas tulevikus võiks olla nii, et mehed jäävad koju toimetama ja naised lähevad 
laulupeole?



• Miks ei ole tantsupidu?

• Keeleküsimus: kas peaks siiski laulma ka saksa ja/või vene keeles, Eesti autoreid 
(heliloojaid, luuletajaid) on ju vähe?

• Kuidas meie mõisnik suhtub laulupeosse, kas me peame tema arvamusega arvestama?

                Kellele tahame/ peame meele järgi olema?

• Miks korraldatakse pidu keset suve - tööajal? 

• Moraaliküsimuse arutamine (segakooride lubamine laulupeole);

Praktilised tegevused, mida teha:

• Väitlus mõne ülalpool toodud küsimuse üle;

• Ajalehe ( Eesti Postimehe) kujundamine: pealkirjad, pildid, tekstid;

• Pöördumiskiri mõisnikule, kus lause algused ja poliitiline taust on antud;

• Kirja kirjutamine Eesti Postimehe toimetusele, peo korraldajatele: naisküsimuse teemal;

• Näopildi ja teksti kokkuviimine (Koidula, Jannsen, Hurt, Jakobson);

• Arutelu ja analüüs päevakohaste Postimehe artiklite üle.

4. MIKS ON VAJA LAULUPEOLE MINNA?

Töötoa nimi 1869. aastal:  50 aastat priiust

                                                  Postipapa 50

                                                  Uma Eesti piddo

                                                  Kas me läheme, miks me läheme?

Töötuba juhib (võimalikud variandid): kohalik(ud) "ärataja(d)" (hea, kui oleks nimeliselt 
teada), vallakirjutaja, mõisnik, vallavanem, koorivanem.

Teemad, mida arutada (teha valik või saada inspiratsiooni):

• Kas meie kooril maksab üldse minna, kas me saame hakkama, äkki teeme endale häbi?

• Priiuse aastapäeva on vaja silmas pidada!



• Kas see on meie maarahva jaoks sobilik üritus?

• Huvitav on ju näha, mis mujal toimub ja ennast teistega võrrelda?

• Meie kandi riided on kõige uhkemad, vaja neid teistele näidata ja teisi kaeda!

• Saame sakstele näidata, milleks me võimelised oleme!

• Kas see on sakste pidu Vene keisri auks?

• Meie ise koos teeme selle peo, unustame erimeelsused ja kadeduse, teeme koos!

• Laulud on eesti keeles - see on Eesti pidu! Suursündmus kogu eluks?

• See on Eesti asi, tuleb ära teha, muidu ei usuta meisse;

• Saame lähedalt Postipapat näha ja kõnesid kuulda!

• Kas see on millegi suure algus? Mida tulevik meile toob, kellest see sõltub? Teeme 
midagi oma lastelaste tarvis!

• Kuidas me kõik koos kokku kõlame ja kuidas me ennast tunneme? Kas see sündmus 
muudab meid?

• Kas 150 aasta pärast lauldakse veel eesti keeles, kui me täna ei lähe?

• Lõpuks tehakse kaalutletud otsus, kas läheme või mitte (see tehakse kindlasti siin 
töötoas, ükskõik, mitmendana see läbitakse).

Praktilised tegevused, mida teha:

• Laulusõnadest aadete ja/või mineku põhjuste otsimine;

• väitlus teemal: minna või mitte? või 3 leeri: propageerijad, vastased, kahtlejad

• Joonistus teemal "Lehkav Isamaa";

• Ajajoone koostamine 50 vaba aasta kohta. Võib ka nii, et iga järgnev rühm täiendab 
eelnevate tööd.

(Nagu lugedes taipasite, mõned aruteluteemad, tegevused sobivad mitmetesse töötubadesse) .

Kui kõik töötoad on läbitud, kogunetakse taas koori harjutuspaika, nii nagu see oli lauluproovi 
alguses, ja kohalik tuntud isik, kes enne oli küsimused tõstatanud, palub töötoa juhtidel kõnelda, 
mida arutati otsustati: kuidas lahenesid praktilised probleemid, kuidas poliitika meie otsuseid 
mõjutab, mida repertuaarist arvame, kõik töötoa juhid teevad lühidalt kokkuvõtte, lõpuks 



kõneleb 4. töötoa juht ning otsus mineku või mittemineku kohta tehakse teatavaks.

Ühislaul

Soovid inimestele, kes lähevad laulupeole 150 aasta pärast.

Võibolla ka ühine söömaaeg: näiteks vahepeal küpsenud leib võiga, tee/ kali. Või mõni muu 
aega sobiv tahe suupiste.

Võimalik ajakava:

1. Ajas tagasiminek, lauluproov ja tegevus kuni töötubadesse minekuni u 20 min;

2. Töötoad a 20-30 min + vahetunnid a 5 min  vahepaladeks ja uude paika minekuks u 95 min- 
135min

3. Töötubade kokkuvõtted, lõpulaul, soovid, ajas tagasiminek u 20 min-30 min

Kokku: 135 min-185 min

Kaunist ja meeleolukalt isamaalist ning helisevat ajarännakut!

Stsenaariumi seadis koolitustel arutatu põhjal kokku Pille Rohtla

PS. Ootan teie küsimusi ning ettepanekuid: pillerohtla@gmail.com


