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uue kava. Seame lood vastavalt rahvale ja

ÕF

FolkMelody

pakub

muusikalise

meelelahutuse teenust. Meie firma põhikoosseisus mängivad järgmised pillid:
lõõtspill, kontrabass, duurkannel, viiul
ning vahelduseks on kuulda ka teisi pill.
ÕF

FolkMelody taaselustab ja levitab

Eesti rahvamuusikat. Meie

repertuaar

tellija soovidele.
MISSIOON
Meie missiooniks on tutvustada inimestele
igast vanuserühmast rahvaliku muusikat

FINANTSTULEMUSED
Käive: 678.75€
Tulud: 1990€
Kulud:1341.25€
Kasum: 648.75

ning teenida selle käigus kasumit.
ÕPILASFIRMA NIMI
Meie Õpilasfirma president Kristin pakkus
välja, et kasutada õpilasfirma nimes tema
vanaisa

ansambli

Hakkasime

seejärel

nime

“Melodia”.

otsima

erinevate

sõnade kombinatsioone, ning välja pakuti,
et kuna mängime folgilikku muusikat, siis
sobib “melodia” juurde “folk”. Nii saigi
Õpilasfirma nimeks FolkMelody.

ÜLDHINNANG ÕF TEGEVUSELE
Õpilasfirma oli edukas, sest tegevuse
lõpetamisel jäime kasumisse. Meil oli
kokku 10 esinemist ning käisime kolmel
laadal. Tegevuse

käigus saime palju

kogemusi ning muutusime suhtlemises
kindlamaks.

Õppisime

paremini

planeerima oma aega ning arvestama
klientide erisoovidega.
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Loomislugu
FolkMelody oli tegutsenud juba poolteist aastat enne õpilasfirmaks saamist. Ansambel kasvas
välja Põlva Muusikakooli noortekapellist. Maestro Heino Tartesel tuli ideele luua ainulaadne
tütarlaste ansambel, mida Eestis veel ei ole nähtud. Ansambel, mis mängib Eesti
rahvamuusikat. FolkMelodyst õpilasfirma tegemise idee tuli sellest, et populariseerida enda
ansamblit Eestis. Ennem õpilasfirmat olime rohkem tuntud Baltimaades, kuid nüüd oleme
rohkem tuntud ka Eestis.

Sihtgrupp
Meie sihtgrupiks on kõik rahvamuusikat armastavad inimesed. Seda nii meie tutvusringkonnas kui ka väljaspool seda. Esmaseks sihtgrupiks loeme kindlasti eestlasi, kuid
reklaamime end ka teistes Balti riikides ja Soomes. Samuti kuuluvad sihtgruppi ka
eksootiliste maade folkloristid, et neile Eesti rahvamuusikat tutvustada.

Liikmeskond
Kristin Semm- President
Kristin Semm mängib ansamblis lõõtspilli ning ta on ka põhiline laulja. Tema ülesandeks on
klientidega suhtlemine ning tema otsib ka põhiliselt lood, mida mängitakse. Vajadusel
muretseb ta ka transpordi.

Elisabeth Olesk- Turundusjuht
Elisabeth Olesk mängib ansamblis
duurkannelt. Tema tegeleb ka
reklaamiga sotsiaalmeedias.

Johanna Johanson- Raamatupidaja
Johanna Johanson on ansamblis
kontrabassist. Tema ülesandeks on
arvete koostamine, rahaasjade korraldamine ning pearaamatu täitmine.
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Õpilasfirma eesmärgid
2018. aasta juuni alustasime ansambli loomist, ametliku õpilasfirmana tegutsetakse 2019.
aasta oktoobrist. Seadsime õpilasfirmana endale eesmärke, et ennast täiendada järjepidevalt ja
oleks siht kuhu pürgida:

1. Taaselustada Eesti rahvamuusikat;
2. Tutvustada vanaaegseid lugusid, ning mängida neid rahvapillidel;
3. Luua bändist õpilasfirma ja saada tulu;
4. Saada uusi kogemusi ja teadmisi ettevõtlusalal;
5. Õppida uusi lugusid;
6. Arendada ajaplaneerimisoskusi;
7. Arendada meeskonnatööd ja suhtlemisoskuseid;
8. Lõpetada firma kasumis.

SWOT analüüs
Tegevust alustades otsustasime saada ülevaate meie tugevatest ja nõrkadest külgedest, panna
paika oma võimalused ja fikseerida tekkida võivad ohud.
Tugevused
● Kõigil liikmetel on olemas vähemalt
7 aastat muusikalist haridust.
● Oleme varem samades koosseisudes
mänginud.
● Varasem esinemiskogemus.
● Hea meeskonnatöö.
● Julgus proovida uusi asju.
Võimalused
● Võimalus laenata Põlva
Muusikakoolist esinemiseks pille.
● Kasutada Põlva Muusikakooli ja
Gümnaasiumi ruume proovide
tegemiseks.
● Võimalus osaleda laatadel ja
koolitustel

Nõrkused
● Raske ansambli kaaslastega kokku
saada, leida ühist aega proovide
tegemiseks.
● Kõikidel ei ole isiklikke pille.
● Vähe vaba aega.
● Äriliselt vähekogenud.
● Transpordi leidmine
Ohud
● Pilli purunemine transportimisel
ettenägematute õnnetuste korral
● kokkulepitud/ tellitud
transpordivahend ei pea
kokkuleppest kinni
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Tegevus
Meie tegevust võib jagada nelja ossa: osalemine ÕF laatadel, reklaami tegemine, repertuaari
valimine, proovid ja harjutamine, ning reaalsed esinemised.
● Oleme osalenud kolmel õpilasfirma laadal. Laatadel oleme tutvustanud oma
õpilasfirmat ja jaganud visiitkaarte, et inimesed saaksid meiega kontakteeruda kui nad on
huvitatud meid esinema kutsuma. Esimene laat millest osavõtsime oli Värska õpilasfirmade
laat, kus pälvisime ka auhinna “Parim teenus”. Värska laat oli meie kõige edukam laat, kuna
tegemist on folkloori armastava piirkonnaga siis rahvamuusika on seal kõrgelt hinnatud. Me
ei saanud sealt küll palju esinemiskutseid, kuid paljudele muusikaarmastajatele jäime silma
ning lubati esinemiste tipphetkel, suvel, ühendust võtta. Oleme osalenud ka Pärnu
õpilasfirmade laadal “Jäämark” ning Tartu õpilasfirmade laadal. Käisime ainult kolmel
laadal, kuna otsustasime, et laatadel käimine ei ole meie kui rahvamuusika meeleoluloojate
jaoks kõige parem reklaamimise viis. Inimesed tulid laatadele pigem füüsilisi asju ostma,
mitte meie teenust kohe kohapeal tellima.
● Otsustasime rakendada sotsiaalmeedia piiramatut reklaamimis jõudu ning
hakkasime tegema postitusi, videoid
esinemiste
saatsime

kohta,
laiali

erinevatele

plakateid
hulgaliselt

asutustele.

ning
e-kirju

Plakateid

ja

postitusi tegime ise ning alati arutasime
läbi,

kuidas

ennast kuulajaskonnale

rohkem reklaamida. Kõige suuremaks
esinemiste

reklaamiks

oli

ikkagi

personaalsete kirjade saatmine, tänu
sellele saime kõige rohkem esinemisi.
Tänu kirjade saatmisele avanes meile ka uks Vikerraadio stuudiosse. Esitasime live-muusikat
ning ÕF president Kristin Semm ja raamatupidaja Johanna Johanson rääkisid ÕF FolkMelody
loomisest ja tegemistest. See oli meie esimene raadiostuudios otse-eetris esinemine ning meil
läks väga hästi. Esitasime kaks meie ansambli repertuaaris väga populaarset lugu, milleks
olid “Võru polka” ja “Seitse peikat”.
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● Repertuaari valimine on iga ansambli väga tähtis protsess, sest repertuaar kujundab
ansambli kuvandi. Seega valisime meiegi väga hoolikalt lugusid, mida esitada. Kahjuks on
lugude otsimine väga aeganõudev ettevõtmine, kuna paljud vanad rahvamuusika lood on
suunatud rohkem naistele ning neid laulavad mehed. Seetõttu jäid palju lood repertuaari
võtmata, kuid otsustasime teha ka erandeid. Võtsime mõned laulud meelega repertuaari, mis
on sobilikumad rohkem meestele laulmiseks ning esitasime neidki meeste vaatepunktist või
siis muutsime laulusõnad rohkem meie ansambli näolisemaks. Kui uued lood olid valitud siis
president Kristin kohandas need lood vastavalt sobivatele helistikkudele ja käikudele ning
seejärel andis ka teada, kas lugu on võimalik esitada lõõtspillil või mitte.
● Järgnevaks istusime Põlva Muusikakooli prooviruumi kokku ja õppisime selgeks
terve koosseisuga sobivad lood esinemiseks. Andsime üksteisele ideid, milliseid käike teoses
mingi pill võiks mängida. Nii sündisidki erinevatesse vanadesse lugudesse uued särtsakad
käigud. Proove tegime ka Põlva Gümnaasiumi muusikaklassis.
● Olime pikka aega laenanud kontrabassi Põlva muusikakooli käest. Loomulikult oli
ka neil seda vaja ning me kartsime, et võib tulla ette olukord,
kui muusikakoolil pole võimalik pilli anda. Seetõttu
otsustasime, et võiks osta õpilasfirmale isikliku kontrabassi.
Pärast erinevatelt lehtedelt hindade vaatamist leidsime
facebookist s oodsa pakkumine. Kuigi pilli sees olid mõned
mõrad, sest seda oli hoitud keskküttega korteris, arvasime, et
250€ on seda väärt. Helisalvestus pilli kõlast tundus ka väga
hea. Küsisime igaks juhuks isegi professionaalide käest,
kuidas mõrad ning ühe jupi puudumine võib pilli ning selle
kõla mõjutada. Tagasisideks saime, et väga ei mõjuta. Heino
Tartes, kes oli kunagi meie kõigi õpetaja muusikakoolis,
lubas pillile pilgu peale heita ning mõrad ära parandada.
Jäime väga rahule oma valikuga, sest meie ostetud
kontrabassi kõla sobis isegi paremini teiste pillidega kokku, kui muusikakooli oma. Suvel on
plaanis kontrabassi kallal natukene töötada, et parandused nii silmatorkavad ei oleks.
● Esinemised on meie ÕF põhiline töö ja leib. Kui õpitud lood on selgeks saanud,
oleme valmis esinema minema. Põhiinfo esinemiste kohta annab president Kristin, kuna tema
suhtleb klientidega nii telefonitsi kui ka meili teel. Järgnevaks otsustatakse, kas kõigile sobib
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esinemise kuupäev ja kellaaeg ning seejärel teavitame infost esimesel võimalusel tellijat. Kui
aeg ning koht on kokkulepitud hakkame organiseerima vajalikku transporti esinemispaika.
Transpordi korraldamisel tuli arvestada, kas saame laenata väikese bussi, et kõige oma
pillidega sinna ära mahtuda, ses kontrabass on ikkagi väga suur pill. Teine variant oli
esinemisele minna kahe autoga, kuid siis tuli leida kaks autot ning samuti kaks autojuhti.
Õnneks meie õpilasfirma aja jooksul ühtegi momenti kui me transporti ei oleks saanud. Saab
öelda, et selle organiseerimisega saime kenasti hakkama. Pikkade esinemiste korral tuleb
korraldada ka helitehnika olemasolek.
Selleks

lepime

siis

kas

ürituse

korraldajatega kokku, mida nemad
saaksid meile pakkuda või laename
ise ning võtame omalt poolt kaasa.
Mõni tund ennem esinemist lepime
kokku

kava.

Kava planeerimisel

võtame aluseks milline on kontserdi
kuulajaskond.

Vanemate

inimeste

puhul mängime rohkem klassikalisemaid rahvamuusikapalu, mida nad saavad koos meiega
kaasa laulda ning nooremate puhul jällegi rohkem uusi särtsakamaid lugusid. Kohale jõudes
hakkame kohe esimese asjana lava peale pille ning vajadusel helitehnikat üles sättima.
Ennem esinemist räägime kõik loo käigud läbi ning toimub ka pillide häälestamine. Laval
olles oleme harjunud ja kokku leppinud omavahel erinevad silmside kontaktid või viiped, et
anda märku vahetamaks helistikku või hoopis kinnitada, et nüüd saab lugu läbi. Kombeks on
tulnud laval jutustada lugude päritolust ja mõtetest ning FolkMelody tegevustest. Esinemise
lõppedes räägime tellijaga ning küsime läbi tema ka publiku tagasisidet. Õpilasfirma perioodi
jooksul oleme saanud palju head tagasisidet ning ka uusi nõuandeid, et muusika veel
paremini teisteni jõuaks.

1.

Kuupäev

Aeg

Asukoht

Üritus

Hind
eurodes

06.12.2019

30min

Vastse-Kuuste

Põlva Noortekeskuse
tänuüritus

120
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2.

14.12.2019

15min

Tartu

Kaitseliidu jõulupidu

180

3.

19.12.2019

1h

Esinemine HTM-s

Jõuluüllatus ministeeriumi töötajatele

220

4.

19.12.2019

30min

Esinemine Moostes

Eesti Maaülikooli
Jõulupidu

120

5.

20.12.2019

1h

Esinemine kogu
kooliperele

Põlva Gümnaasiumi
jõuluhommik

200

6.

09.01.2020

1h

Esinemine Valgjärvel

Firmapidu

250

7.

17.01.2020

1h
30min

Himmaste

Vallavalitsuse üritus

200

8.

25.01.2020

1h
30min

Esinemine Tartus

Sünnipäev

250

9.

23.02.2020

45min

Vana-Koiola

Eesti Vabariigi
sünnipäeva pidu

250

10.

23.02.2020

20min

Navi

Vabariigi aastapäeva
pidu

120

Kokkuvõte esinemistest
Õpilasfirma programmi jooksul oleme kokku jõudnud käia kümnel esinemisel. Üllatavalt on
enamus neist asutuste üritused, mitte sünnipäevad. Seda võib olla sellepärast, et võtsime
e-maili teel erinevate asutustega ühendust ja tegime neile eraldi reklaami.
Üks edukas esinemine oli kindlasti kaitseliidu jõulupidu. Selle ürituse publikust tuli üks
kuulaja meiega peale esinemist rääkima ja pakkus meile esinemist. Selliseid olukordi on meil
varem ka juhtunud. Sellepärast ongi tähtis vahel ka osavõtta suurematest üritustest.
Varasemalt oleme osavõtnud Viljandi ja Hiiu folgist, kus oleme saanud endale reklaami teha
ning uusi tutvusi leida.
Esinemised, mis ei ole kõige paremini läinud on tavaliselt tingitud sellest, et heli pole väga
hästi töötanud või ruum pole kõige parem olnud. Kuna meil oma isiklikku helitehnikat ei ole,
peame seda laenama. See vajab ka planeerimist. Ruumi kohta üritame alati ürituse
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korraldajatelt küsida ning selle järgi arvestada kas või kui palju helitehnikat meil vaja läheb.
Mõnikord lihtsalt on väga kehva akustikaga ruum ja selle vastu ei saa midagi teha.
Esinemistele sõitmine võib tihti koomiliseks muutuda kui reisitakse koos kontrabassiga. Kui
on füüsiliselt võimalik sõita esinema ühe autoga, siis üritame seda teha. Palju oleme ka mitme
autoga üritusele sõitnud. Kontrabassi mahutamine keskmise suurusega sõiduautosse on iga
kord huvitav, eriti kui ansambli liikmed on selles samas autos.

Finantsaruanded
Kasumiaruanne (22.03.2020)
Algkapital

30€

Kulutused

1341.25€

Tulu

1990€

Kasum

648.75€

Bilanss (22.03.2020)
AKTIVA
Raha

PASSIVA
678.75€

Võlad

0€
30€

Materjal ja varud

0€

Aktsiakapital

Põhivara

0€

Aruandeperioodi
kasum

648.75€

KOKKU

678.75€

KOKKU

678.75€

Mida õppisime?
Elisabeth Olesk - turundusjuht
Õppisin enda firmat reklaamima ning ka kuidas inimestele huvi pakkuda. Seda õppisin nii
inimestega laatadel rääkides kui ka sotsiaalmeediasse postitamisega. Sain kinnitust sellele, et
edukaks müügitööks peab olema enesekindel nii endas kui ka selles mida sa müüd. Esimesel
laadal tundsin kerget ebakindlust, kuna ma ei teadnud veel täpselt mida ma teen. Edaspidi

9

minu enesekindlus müügitöös kasvas. Tooksin ka eraldi välja aja planeerimis oskuse ja
kalendri pidamise. Arvasin, et ajaplaneerimine minu jaoks probleem ei ole. Vahel siiski
ununes mõne ürituse ja esinemise täpne kellaaeg ära ja ajasin üritusi segamini. Kui hakkasin
kõiki esinemisi koheselt kalendrisse kandma see probleem lahenes. See oleks võinud saada
harjumuseks juba õpilasfirma alguses. Üldiselt olen rahul oma tegevusega õpilasfirma
programmis.

Johanna Johanson - raamatupidaja
Õppisin väga palju raamatupidamise kohta. Sain teada, et väga oluline on kontrollida, et kõik
summad klapiksid ning rahaasjadega tuleks võimalikult kiiresti tegeleda, et ei tekiks mingeid
segadusi. Kuna ma olin ka eelmine aasta õpilasfirma liige, mis samuti pakkus teenust, siis
mul oli juba laadakogemus olemas. Meie teenust oli laadal võimalik ainult reklaamida, mitte
müüa, seetõttu polnud vahepeal motivatsiooni sinna minna, kuid sellest probleemist sai
lihtsalt üle enda disiplineerimisega. Ma sain teada, kui oluline on ajaplaneerimisoskus, sest
vahepeal mõningad sündmused kattusid. Hea näide sellest on Värska laat, kus käisid ainult
Kristin ja Elisabeth, sest ma märkasin nädal aega varem, et ma pean samal päeval olema
Tartus maateaduste olümpiaadil. Minu meelest, kõige tähtsam õppetund oli, et kalendrisse ei
ole mõtet kirjutada ainult “esinemine,” sest lõpuks ma ei saanud enam aru, kas see oli seotud
õpilasfirmaga, oli see mu enda soolo esinemine või hoopis midagi muud.

Kristin Semm - president
Õppisin tänu õpilasfirmale palju uusi asju ning leidsin ka endas teisi külgi, mida varem ei ole
märganud. Õpilasfirma tegevuse juures ei ole mitte kõige tähtsam see kui palju raha
õpilasfirma teenib, vaid see, kes on selle firma südames, aidanud minuga koos nii kaugele
jõuda ja suuri tegusid teha, mida ilma enda kalli meeskonnata kunagi ei oleks teinud. Olen
aru saanud, et FolkMelodyle on olnud väga tähtis ka kontaktide ja sidemete hoidmine nii
teiste bändide kui ka klientidega. Muusikamaastikul levivad kontaktid väga kiiresti ning
panin õpilasfirma tegemise käigus tähele, kuidas see käib. Mulle tuleb järgneb kõne ning
öeldakse, et nägin teid ühel juubelil esinemas, ehk tahate sellel ürtusele ka tulla. Ma nautisin
seda tööprotsessi, eriti hea tunne oli siis kui oled laval ning saal on püsti täis. Esimese loo ajal
on küll närv sees ning harjud ära ja naudid, kuidas inimesed FolkMelody muusikat naudivad.
Mulle jäi sisse uus harjumus esinemiste üles märkimisega, et kui varem kirjutasin kalendrisse
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lihtsalt esinemine ning olin kindel, et mäletan, mis esinemine see oli siis nüüd olen vigadest
õppinud. Kannan kõik koheselt kalendrisse kirja ja annan teistele ka teada, et mingit eksitust
ei tekiks. Samuti oli mul ebamugav teha kohe algselt kliendile hinnapakkumist kui viimane
küsis. Kuna meie esinemistasu alati sõltub kui kaugele on vaja esinema minna, kui pikalt ning
palju läheb ettevalmistuseks aega siis ma alati kartsin, kas tellija on nõud etteöeldud
summaga. Õnneks kõikidel kordadel saime kokkuleppele ning sain sellest ebamugavast
olukorrast võitu. Õpilasfirma programm on aidanud meie ansamblil kõrgemale ronida ning
olen väga rahul nii enda kui ka meeskonnaliikmete tööga õpilasfirmas.

Meeskond
Õpilasfirma protsessi käigus õppisime kuidas firmat alustada ning mis sellega kaasneb.
Arendasime oma suhtlemisoskusi nii meeskonna siseselt kui ka klientidega. Õppisime ka
rohkem ennast usaldama, seda just teiste inimeste nõu kuulda võtmises. Õppisime võtma
vastutust oma otsuste osas.

Tulevik
Plaanime peale õpilasfirma programmi lõpetamist oma firma teha ümber osaühinguks.
Suvised esinemised saame veel täide viia õpilasfirma nime all kui pikendame õpilasfirma
tegevust. Sügisesse planeeritud esinemiste jaoks peame end ümber kirjutama osaühinguks.
Tegutseme ka selle nimel, et saada endale tulevikuks isiklik helitehnika. Arvatavasti jätkame
tegevust ka peale viimaseid planeerituid esinemisi, kuna meile meeldib koos esineda ja
publikule meelelahutust pakkuda.
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Tänud ja toetajad
Meiega tegid koostööd ja andsid nõu: Kaia Tamm, Heino Tartes, Põlva Muusikakool, Riho
Semm, Kenar Sallok, Hanna Sellis, Tiia Johanson, Meelis Johanson ja Fotoprint.ee
Erilised tänud Andrea Kuzilovile, kes mängis palgatöölisena viiulit.
Fotod - Fotoprint.ee
Täname Junior Achievement Eestit ning Põlva Gümnaasiumit õpilasfirma loomise võimaluse
eest.
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