Õpilasfirma Wabarn
Rocca al Mare Kool
Juhendaja: Katrin Visnapuu
Mentor: Signe Ventsel
2019/2020

käsitsikorjatud eestimaisetest taimedest
ning mahetoorainest. Wabarna teede
unikaalsus
seisneb
algupärastes
retseptides. Meie tootevalikus on viis eri
maitse ning toimega teesegu.
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UNISTUS
TEGEVUS

Wabarna
liikmete
unistuseks
on
taasavastada oma juured ja unustatud
vanavanemate teadmised, et lasta loodus
tagasi oma südamesse. Wabarna sooviks
on
vähendada
inimtegevuse mõju
loodusele ning viia neid kahte taas
üksteisele lähemale. Unistusest kantuna
teeme käsitsi taimeteesid, mis on sammuke
selle unistuse elluviimise poole.

Meie õpilasfirma tegevus ületas kindlasti
meie algsed ootused nii eneseteostuse kui
ka kasumi teenimise osas. Samuti võeti
meie tee hästi vastu. Tagasiside näitas, et
inimestele meeldisid meie teedele lisaks ka
idee looduslähedasest eluviisist ja võru
murde kasutamisest ning oma juurte
tundma õppimisest.

NIME SÜND

TULEM

Nimesid, mida ettevõttele pakuti, oli
mitmeid, kuid otsustada polnud keeruline,
sest nimi Wabarn kõlas kohe õigelt. Nimi
tähendab võru murdes vaarikat. Idee tuli
juurte juurde tagasi minemisest- nimelt on
ühe õpilasfirma liikme vanavanemad võru
murde rääkijad. Otsustasime kirjutada
Wabarn W-ga, sest nii kirjutati v-d
vanades tekstides.

TEE
Õpilasfirma Wabarn toodab ainulaadseid
taimeteesid,
mis
on
valmistatud
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Tulud

1055.40 €

Kulud

244.07 €

Kasum

811.33 €

Tootevaru

49 pakki

Tooteid müüdud

211 pakki

TULEVIKU NIMEL
Meie brändi põhisõnumiks on juurte ja looduse juurde tagasi pöördumine ning teistele
eeskujuks olemine püüeldes loodusläheduse poole. See on meile oluline, et väärtustada
loodust ja ennast selleks, et Maal oleks võimalik elada ka tulevikus.
Oma brändi tugevdamiseks ja idee elluviimiseks soovime ühendada sama mõtteviisiga
inimesed läbi sotsiaalmeedia platvormide ja teede, et rajada üksteist toetav kogukond, mis
liigub järjekindlalt jätkusuutliku ja looduslähedase eluviisi poole. Samuti soovime inimesi
harida Eesti looduses kasvavate taimede ning nende omaduste osas.
Jätkusuutlikus tähendab Wabarna jaoks, et me oleme teadlikud, kus tuleb meie tooraine ning
jälgime, et meie tootmine ei arvestaks ainult majanduslikku aspekti vaid ka sotsiaalset ja
keskondlikku.

ÕPILASFIRMA TEKKELUGU JA TOODETE KUJUNEMINE
Idee sünd
Esimesed mõtted oma õpilasfirmast tulid 2019. aasta märtsis. Kohe alguses teadsime, et meie
õpilasfirma peab kandma endas jätkusuutliku ja keskkonnasäästliku toodangu põhimõtteid.
Õpilasfirma tundus meie jaoks imetore võimalus proovida kätt ettevõtluses ning jõuda
lähemale oma unistusteni. Olles ise suured teejoojad avastasime poelettide vahel seilates
ennast probleemi ees - puudusid huvitavad teesegud, kus oleks kasutatud kodumaiseid taimi.
Meile sai selgeks, et soovime välja töötada oma erilised teesegud ning seejuures võimalikult
palju toorainest ise korjata ja kasvatada.
Taimede kogumine
Alustasime kohe kevadel enda harimisega ning lisateabe uurimisega. Uurisime oma
vanematelt ja vanavanematelt huvitavate taimede kohta, mida teedes kasutada. Olime väga
üllatunud, kui palju on Eesti looduses eriilmelisi, kasulike ning vähe tuntud taimi. Meie enda
vähesest teadlikkusest tekkis soov avada seda maailma ka teistele. Kevadel panime esimesed
seemned mulda ning hakkasime kevadisi taimi korjama. Esimesed korvid olid meil täidetud
kuldkollaste nurmenukkudega. Enamus meie toorainest sai kogutud suvel, põhilisteks korje
kohtadeks olid Vääna metsad ning põllud, Tilgu ja Laulasmaa mereäär ning meie endi
vanaemade aiad. Selgus, et taimede korjamine, kasvatamine ja kuivatamine on uskumatult
aeganõudev.
Retseptide väljatöötamine
Suvel töötasime välja meie viie teesegu retseptid. Tootearendus võttis aega ning lõplike
teesegudeni jõudmiseks tegime palju katsetusi. Retseptide väljatöötamine algas sellest, et
proovisime igat taimeteed segamata kujul. Mõtlesime, mis võiks omavahel kokku sobida ning
lihtsalt katsetasime nii kaua, kuni olime tulemusega rahul. Kuna soovisime teedele anda ka
põnevaid eksootilisi maitsenüansse ja ka erinevaid kasulikke toimeiaineid, kasutasime
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retseptides lisaks eestimaistele taimedele ka mõningaid välismaiseid taimi. Seejuures
jälgisime, et need oleksid pärit mahekaubandusest.
Teesegu jõudmine pakki
Sügisel hakkasime kujundama meie firma brändi, selleks oli meil abiks disainiagentuur
Velvet. Pakendidisainid ning logo valmisid Saskia, firma tegevjuhi, käe all. Jõudmine lõplike
disainideni oli pikaajaline protsess. Pakendid tellisime internetist ning kleebised tegi meile
L-disain kleebisreklaam. Teedele valisime võrukeelsed nimed lähtuvalt nende omadustest
ning maitsetest. Tooraine tükeldasime, kaalusime ning panime pakenditesse Catlyni, firma
turundusjuhi, köögis, kelle juures hoidsime ka oma toorainet ja valmis teepakke.

VIIS ERILIST
Viis erilist on viis omanäolist ja tervislikku teesegu, mis on toodetud käsitsi ning
jätkusuutlikult. Meie teed on puruteed, oleme vältinud teekottide kasutamist materjali kulu
vähendamiseks. Viie erilise ülesandeks on pakkuda naudingut ja uudset maitseelamust.

Varahanõ hummok - varajane hommik

Vaganõ õdak - vaikne õhtu

Varahanõ hummok on innustust saanud
Võrumaa karsketest hommikutest. Tee
annab jõudu algavaks päevaks. See on
loodud pidades silmas kombeid ja koosneb
äratava toimega taimedest, mis on tuntud
juba ammustest aegadest. Varahanõ
hummoki koostises on piparmünt, apelsin,
laim ja yerba mate.

Vaganõ õdak on tee pika päeva lõpetuseks,
et veeta õhtu rahus lähedaste ja heade
mõtetega. Tees on Eesti loodusest korjatud
rahustava ja tervendava toimega taimed.
Retsept on vanaemade varasalvest ning
lõpuks jõudnud meie teepakki. Vaganõ
õdak koosneb angervaksast, kummelist,
astelpajust ja nurmenukust.

Krutśki - üllatus

Makõmakus - ülimagus

Krutśki on tee, mis ei väsi üllatamast.
Krutśki võlu seisneb selle soolases ning
vürtsikas maitses, millele järgneb kerge
tulisus keelel. Tee sisaldab puju, tšillit,
sidrunmelissi ja pirni. Proovi järele, kui
julged!

Makõmakus on loodud mõeldes tõelistele
maiasmokkadele. Tees on kokku saanud
Ameerika põlisrahvaste poolt tuntud
“magus maitsetaim” stevia ja Võrumaa
vaarikalehed, lisaks veel itaaliapärane
lavendel, mis annab joogile salapärase
maigu.
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Hüvvät palľo - palju head
Hüvvät pall'o on C-vitamiini rikas tee, mis
sisaldab nagu nimigi ütleb palju head. Tee
koosneb rahva seas tuntud taimedest, mis
parandavad tuju ja tervist. Hüvvät pall'o
koostises on kibuvitsaõied, roheline tee,
mustikad ja vaarikad.

WABARNA SÜDA
Meie meeskond sai kokku kevadel ning siiani jätkab samas koosseisus. Oleme juba 5 aastat
üksteist tundnud ja üheskoos koolis käinud. Seega oleme ka teinud piisavalt grupitöid koos ja
õppinud tundma seda, milline meist keegi on. Õpilasfirma loomise ja sellega tegelemise
käigus õppisime tundma veel üksteise seni teadmata külgi. Avastasime, et meie tiimitöö sujub
suurepäraselt. Oleme kõik erisugused isiksused ning tänu sellele me täiendame üksteist.
Aasta jooksul tekkisid mõned eriarvamused, kuid leidsime lahendused nii, et me kõik jäime
rahule.
Leppisime juba alguses kokku, et teeme
suurel osal asju koos, et saaksime rohkelt
kogemusi ning kõik olla kaasatud
erinevatesse firma tööetappidesse. Kuni
sügiseni puudus meil täpne tööjaotus, olime
võrdselt panustanud tootearendusse ja
tooraine kogumisse. Sügisel panime
tööjaotuse
paika, töökohad valisime
arvestades meie tugevusi ja nõrkuseid ning
isiklike huvisid.
Saskia Krautman - tegevjuht ja disainer
Saskia sai meie tegevjuhiks, kuna ta suudab hoida meeskonda tugevalt koos ning ta
inspireerib oma kohusetunde ja teotahtega ka teisi liikmeid. Lisaks ei karda Saskia võtta
vastutust. Tegevjuhina hoidis ta meid rajal ning jälgis õpilasfirma tegevust, ta tegi
tulevikuplaane ja jagas ülesandeid firma liikmetele. Saskia oli pühendunud Wabarna brändi
kujundamisele, mis sai alguse tema huvist disaini, eriti digitaalse disaini vastu.
Anna-Nicole Innes - finants- ja müügijuht
Nicole tegeles Wabarna raamatupidamisega ja vastutas rahaasjade eest. Nicole sobis
finantsjuhiks oma täpsuse ja analüütiliste matemaatiliste oskuste tõttu. Tänu temale saime
ülevaate firma kuludest, tuludest ja müüginumbritest. Laatadel oli Nicole meie võtmeisikuks
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välismaalastega suhtlemisel, kuna ta valdab emakeele tasemel nii eesti, inglise kui ka vene
keelt.
Catlyn Lepman - turundusjuht ja fotograaf
Catlyn tegeles turunduse ja sotsiaalmeedia kanalite haldamisega. Catlyn sai valitud
turundusjuhiks, kuna tal on pealehakkamist ning tal oli eelnevalt kogemust ürituste
turundamisega. Wabarna fotod on pildistatud ja töödeldud Catlyni poolt ning samuti vastutas
ta sotsiaalmeedia postituste ja klientide sõnumitele vastamise eest.

ETTEVÕTTE TEGEVUS

Ettevõtte tegevus alates idee tekkimisest.

TAKISTUSTE ÜLETAMINE
Takistus, mida me algusest peale teadsime tulevat, oli konkurentsitihe teeturg. Selle
probleemi lahendamiseks töötasime välja erinevad maitsed ning panustasime suurel määral
brändi loomisesse. Mis kõik lõppkokkuvõttes kandis tulemust ja meid märgatakse. See õpetas
meile, et kui me usume sellesse, mida me teeme ja oleme pühendunud parima tulemuse
saavutamiseks, siis meie tegevus on edukas.
Samuti oli mõnikord takistuseks ka ajapuudus. Kuid üksteist motiveerides ja toetades
leidsime endas jõudu ka hilistel õhtutundidel töötamiseks. Senised kordaminekud ja tuleviku
unistused hoiavad meid edasi pingutamas. Sellistest olukordadest õppisime, kui oluline on
koostöö, nii ettevõttes kui ka igapäevases elus takistuste ületamiseks.
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Takistuseks osutus ka praegune kriisiolukord, sest alguses tundus, et kõik meie plaanid
seiskusid. Kuid suutsime oma tegevuskava vastavalt muuta ja olukorrale kohandada.

TAGASISIDE
Inimestele meeldis meie pakendite disain ja leti kujundus. Saime positiivset tagasisidet
sotsiaalmeediasse postitaud reklaamklipi osas, mida paljud jagasid oma Instagram'i story'des.
Enamus tagasisidest tee kohta jõudis meieni suuliselt, kuid kõige enam rõõmustas meid, kui
kliendid otsisid meid sotsiaalmeediast üles, et anda tagasisidet.
“Proud to know you and be a part of your community, Wabarn! Your exquisite tea does
justice to the sincerity and substance of your biz concept.” - Leila

ARENG
Me oleme uhked selle üle, mis me oleme suutnud saavutada oma õpilasfirmaga, kuigi
alustades puudusid meil eelnevad teadmised ettevõtlusest. Me pole unustanud vaeva, tööd ja
vaba aega, mis me oleme panustanud Wabarna arendamiseks. Kuid nüüd teame, et raske töö
kannab vilja. See õpetas meid olema kannatlikud ning leidma teotahet ka kõige madalamatel
hetkedel.
Õpilasfirma programm on andnud võimaluse osa saada koolitustest ja ettevõtlus üritustest,
mis on avardanud meie silmaringi ning andnud meile innustust ka tulevikus ettevõtlusega
tegelemiseks.
Samuti oleme tiimiga kokku kasvanud ning oleme õppinud üksteist toetama ja motiveerima.
Oleme õppinud palju õpilasfirma tegemiseks kui ka edasiseks eluks vajalikke oskusi alates
kujundamisest ja taimede kasvatamisest kuni müügitehnikate ning brändimiseni.
Saskia Krautman
Kõige kasulikum asi, mida ma õppisin ning enda juures arendasin oli otsuste vastuvõtmise ja
vastutamise oskus, kuna Wabarna tegevjuhina oli otsuseid vaja vastuvõtta peaaegu iga päev
ja ma olin ka see, kes vastutas ettevõtte üldise tegevuse eest. Samuti õppisin olema juht, sest
alguses ma ei tahtnud väga ülesandeid teistele jagada, sest arvasin, et siis tundun liiga
käsutavana. Hiljem sain aru, et meeskonna töö sujub paremini, kui on keegi, kes jagab
ülsesandeid ja kordineerib ettevõtte tegevust. Samuti õppisin paremini aega juhtima ning
arvestama tegevuste ajakuluga. Õppisin nii ennast kui ka oma meeskonda motiveerima
takistuste ületamiseks.
Anna-Nicole Innes
Tehes õpilasfirmat sain ma uusi kogemusi, millega kaasnes uute oskuste omandamine ja
ettevõtluse maailma avastamine. Wabarna müügi- ja finantsjuhina laienes mu silmaring
tohutult. Õppisin, kuidas raamatupidamine käib ning kui oluline roll sellel on ettevõttes.
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Samuti, tänu laatadelt osavõtmisele ja klientidega suhtlemisele, arenes minu suhtlemis- ja
veenmisoskus. Osaledes erinevatel koolitustel ja suheldes mitme müügimentoriga laienes
minu tutvusringkond ning tekkis huvi tegeleda vastava valdkonnaga tulevikus edasi. Antud
kogemus võimaldas mul kokku kasvada kahe imelise sõbrannaga, ilma kelleta poleks Wabarn
see õpilasfirma, milleks see kujunenud on.
Catlyn Lepman
Minu jaoks oli õpilasfirma tegemine ainuõige otsus. Senisest teekonnast olen kaasa võtnud
uusi teadmisi ja kogemusi, kuid mis veelgi tähtsam julguse astuda edaspidi
ettevõtlusmaailma. Arendasin endas kommunikatsiooni oskust ja minust kasvas
meeskonnamängija. Õppisin lahendama probleeme ja leidma lahendusi seejuures minemata
isiklikuks. Turundusjuhi ja fotograafina oli mul võimalus realiseerida oma sotsiaalmeedia
postituste ideid, õppisin tegema sisukaid postitusi ja piltidest looma visuaalset tervikut.
Soovitan igal noorel osa võtta õpilasfirma programmist, sest õpilasfirmaga kaasnevat
kogemuste pagasit pole võimalik omandada õpikutest.

LAADAD JA MÜÜK
Enne õpilasfirmade laatasid saime esimesed müügikogemused müües Vääna Tallide
ratsavõistlustel ning kooliüritusel Ram Tants. Ratsavõistlustel oli tuttavatele toodet lihtne
müüa ning see ei nõudnud suurt pingutust, kuid võõrastele oli keerulisem. Olime esimesel
laadal klientidega suhtlemises ebakindlad. Olenemata meie vajaka jäänud müügioskustest
olime rahul oma esimese kogemusega. Ram Tantsul toimus enamus müügist tantsuvõistluse
kahel vahepausil. Seisime pausidel
silmitsi korraga kümnete klientidega.
Andsime endast parima, et kõikidele
soovijatele teed pakkuda ning tutvustada
oma tooteid. Õppisime Ram Tantsu
kogemusest toime tulema stressirohkete
situatsioonidega ning meeskonnaga kiirelt
ja tõhusalt töötama. Esimese päris laada
kogemuse saime T1 õpilasfirmade
laadalt. Õpilasfirmade laadal on tihe
konkurents ning tuleb olla julge
klientidega suheldes. Saime laadal väga
kasulikke nõuandeid müügikoolitajatelt. Meil tekkis laada jooksul kindlustunne ning kujunes
välja oma müügistrateegia. Catlyn seisis koridoris ning kõnetas ja suunas inimesi meie laua
juurde, kus Nicole ja Saskia suhtlesid klientidega edasi. Kaasasime kliendid müümisprotsessi
andes neile nuusutada teesegusid, mis olid meil näidistena laual. Samal ajal rääkisime neile
teesegude toimest ja maitsest, meie teede erilisusest, ettevõtte missioonist ning seletasime,
miks on nimed võrukeelsed. Saime T1 laadalt palju positiivset tagasisidet, mis andis indu
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edasi tegutsemiseks, ning lisaks jagasime oma kontakte mitmele ettevõttele, kes soovisid
meie teesid firma jõulupakkidesse lisada. Meie edukaimaks laadaks oli suur õpilasfirmade
laat Rocca al Mare Keskuses, kus tegime enda müügirekordid. Saime palju kasulikke
nõuandeid oma ala spetsialistidelt, soovitati veelgi enam rõhutada Wabarna ja teede “lugu”.
Müüsime ka suure osa teedest otsemüügina enda tuttavatele ja inimestele, kes olid meist
Instagram'i või Facebook'i kaudu leidnud.

Müügikoht

Kuupäev

Toodete arv

Käive

Tulemus

Vääna tall

30.11.2019

12 pakki
11 tassi

63.8 €

Esimene kogemus
käes

RaM Tants

07.12.2019

15 pakki
35 tassi

101 €

Õppisime vigadest,
mis tekkisid

T1 Meka

08.12.2019

26 pakki
5 tassi

119.4 €

Kujundasime oma
müügistrateegia

Tabasalu
jõululaat

14.12.2019

33pakki
10 tassi

159.2 €

Edukas müügipäev,
tegime annetuse

Roosad
Käärid

25.01.2020

1 pakk
6 tassi

10.9 €

Wabarna halvim müük

JA Eesti ÕF
09.02.2020
laat 2020,
Rocca al Mare

40 pakki
15 tassi

208.5 €

Wabarna kõige
edukam müük. Olime
rahul enda tulemusega

Kool

12.02.2020

9 pakki

41.6 €

Lühikese ajaga saime
oodatust rohkem
müüdud

Naiste
kongress

06.03.2020

5 pakki

24.5 €

Saime müügi kõrvalt
osaleda ka ettevõtlus
loengutes

Müük

4.40 €

4.90 €

Käive

Otsemüük

53 pakki

17 pakki

316.5 €

HINNA KUJUNEMINE
Meie teede omahind on varieeruvalt 0,5-1 eurot. Põhilisteks kuludeks olid pakendid, juurde
ostetud taimed ja laadamaksud. Wabarna teed on keskmisest kallimad, kuna nende
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valmimiseks on tehtud ohtralt töötunde ja need on valminud käsitööna. Esimesel kolmel
laadal oli meie teepaki hind 4 eurot 40 senti, kuid saime Southwestern Advantage
müügikoolitusel soovituse tõsta paki hinda. Detsembri keskel tõusis meie paki hind ning
uueks hinnaks sai 4 eurot ja 90 senti. Tegime ka sooduspakkumise: ostes kõik viis erinevat
teesegu on hinnaks 22 eurot. Kohapeal müües müüsime lisaks pakkidele ka valmis teed
tassides. Tass sooja Wabarna teed maksis 1 euro.

MAJANDUSTULEMUSED
Firma alguses ostsid kõik liikmed aktsiaid 50 euro eest seega oli meie algkapitaliks 150 eurot.
Kuid kuna Wabarna kulutused osutusid suuremaks, kui me alguses arvasime, siis andis üks
ettevõtte liige laenu. Laenu maksime esimesel võimalusel firma liikmele tagasi.
Kui vaadata ettevõtte kasumlikkust, siis see on ületanud suurel määral kõigi liikmete ootused,
sest me teadsime juba alguses teiste õpilasfirmade aruandeid lugedes, et peame palju vaeva
nägema, kui tahame kasumisse jääda. Selle tõttu seadsime endale alguses tagasihoidlikud
eesmärgid ning esialgne soov oli kasumisse jääda, kuid siiski ideaalis mõtlesime, et kasum
võiks olla kuskil 200 eurot.
Otsustasime palkasid mitte välja maksta, kuna kõik firma liikmed on panustanud võrdselt.
Õpilasfirma lõppedes jagame kasumi võrdväärselt kõigi liikmete vahel.

KASUMIARUANNE

30.11.2019 06.03.2020

BILANSS

eurod
1. TULUD

AKTIVA

1055.4

1. Raha
(Pearaamatu
kassasaldo)

220.4

2.2 Veebileht

244.07

3. Aruandeperioodi kasum
(-kahjum)

811.33

1176.69 1. Võlad
0

2.
Aktsiakapital

3. Põhivara

0

3. Kasum

23.67

KULUD KOKKU

euro

2. Materjal ja
varud

2.3 Turundus
2.3 Muud kulud

PASSIVA

euro

2. KULUD
2.1 Materjal, varustus ja
tootmiskulud

30.11.2019
06.03.2020

KOKKU

1176.69

215.36
150
811.33

KOKKU 1176.69

PLAANID EDASISEKS
Hetkel peamiseks eesmärgiks on Wabarna teede müüki laiendada kohvikutesse,
muuseumitesse, suveniiripoodidesse ning väiksematesse mahepoodidesse, kuid see saab
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toimuda alles peale viiruspuhangu möödumist. Senikaua on meile kõige tähtsam luua
õpilasfirma veebileht, et anda võimalus rohkematele inimestele meie teedele ligi
pääsemiseks.
Siiamaani oleme koostööd teinud Elizabeth Põdraga, kes on tippsportlane ja influencer,
tulevikus plaanime teha koostööd rohkemate sisuloojatega. Praegu kavandame koos firmaga
Tass ja Topsik ühist auhinnamängu sotsiaalmeedia kanalites.
Toote edasi arendamisel on peamine siht pakendi loodussõbralikumaks muutmine, asendades
senise pakendi täielikult komposteeritava pakendiga. Soovime täiendada oma teede
kollektsiooni ning täiustada retsepte maitse poolest. Peale selle tahame tugevdada kogukonda
teede ümber ning kaasata inimesi rohkem oma tegevusse.
Õpilasfirma lõppedes on meie sooviks annetada osa tuludest sihtasutusele Koosloodus.
Kaugemas tulevikus loodame leida koostööpartnereid ka mahetalunike hulgast, et saaksime
suurendada tootmisvõimsust.

TÄNUSÕNAD
Wabarn tänab kõiki abiks olnud inimesi, kelleks olid juhendaja Katrin Visnapuu, õpilasfirma
mentor Signe Ventsel, disainiagentuur Velvet, Southwestern Advantage müügikoolitaja
Veiko Roos, L-disain kleebisreklaam, Junior Achievement Eesti ja paljud teised.
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