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Firma nimi
Õpilasfirma

nimeks

valisime

Douce

Chaleur, prantsuse keeles tähendab see
magusat soojust ja leidsime, et just selline
nimi annab meie tootele õige tähenduse ja
iseloomustab meie teesegu kõige paremini.
Kuum marjalisandiga taimetee sobib igasse
päeva, sellest kujunes ka meie firma logo aurav tassike teed.

Toote kirjeldus
ÕF Douce Chaleur toodab taimeteesid.
Meie teed teeb omapäraseks eelkõige see,
et tee aluskomponendina kasutame mahe
ravimtaimi, millele on lisatud nii külm- kui
ka kuumkuivatatud marju ja puuvilju.
Toorainet valides tutvusime ka erinevate
taimede toimetega, lootes leida sellest
lisaväärtust. Teed on pakendatud ilusasse
kotikesse
kinkimiseks.

ja

on
Meie

koheselt
tee

valmis

pakendi

teeb

eriliseks see, et lisaks maitsvale teele saab
edasi anda ilusaid soove ja mõtteid, mille
kirjutame

kaardikesele

ja

kinnitame
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kaunistusega paki külge. Meie tee on lihtne

kuivatatud õunad kaneeliga, vaarikad,

ja armas kingitus lähedasele, sõbrale ja

apelsini- ja greibikoored ning nelk.

kolleegile.
Soojendavas Magusas Soojuses seguneb
piparmündi rahustav, seedimist soodustav
toime

Visioon
Pakkuda erinevaid käsitööteesid, millel on

vaarikalehtede

põletikuvastase

toimega. Kaneel ja nelk lisavad aroomi ja
soojust. Jõulukuul tõi see tee tuppa tõelise

suurepärased maitse- ja raviomadused.

jõululõhna.

Missioon
Magus Soojus valmistab käsitööteed, mis
on valmistatud hoolikalt valitud toorainest.

Teede koostis
Rahustav Magus Soojus
Taimetee, mille

koostiseks

on mahe

sidrunmeliss, mahe piparmünt, kuivatatud
õunad, sidrunikoored ja vaarikas.

Tootmisprotsess
Rahustavas

Magusas

Soojuses

on

omavahel segunenud melissi rahustav,

Tooraine soetamiseks nägime suurt vaeva,

viirusevastane

piparmündi

kuna soovisime leida kvaliteetset tooraine

rahustav ja seedimist soodustav toime. Õun

pakkujat. Otsisime nii internetist kui ka

ja vaarikas annavad teele suvist värsket

tuttavatelt

saadud

maitset

Saatsime

päringuid

toime

ja

ja

muudavad

taimetee

ja

kaudu.
küsisime

hinnapakkumisi, nii saimegi koostööd teha

värvikirevaks.

Eestis

Taimetee, mille

koostiseks

mahedad

tegutseva

Loodusravi.

Soojendav Magus Soojus
piparmünt,

kontaktide

on mahe

vaarikalehed,

osaühinguga

Osaühing

pakub

MK
oma

tootevalikus Eestist kuivatatud taimi, mis
on ökoloogiliselt puhtad ja kontrollitud.
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Teedes kasutame ka õunu ja kuivatatud

lisada

kaunistusi.

Kaunistuseks

apelisini-, greibi- ja sidrunikoori, need

küpsetasime soolataignast südamed.

kuivatame ise, kasutades spetsiaalseid
puuvilja kuivateid. Kõige suurema ajakulu

Kui kaunistatud pakend valmis, algas

kuluski

koorte

pakendamine. Koostisosad kaalusime ja

kuivatamisele. Oluline oli jälgida, et

segasime väikeses kausis ühekaupa, et

toorainesse ei jääks kübetki niiskust, kuna

tagada igas pakendis ühesugune koostis.

õige kuivatamine tagab tooraine säilivuse.

Saadud segu valasime pakendisse ja

Õunatükkide

sulgesime.

õunte

ja

puuviljade

kuivatamisel

lisasime

õunatükkidele külmkuivatatud õunajahu,

Pakendeid

tegime

kahes

suuruses 10g ja 20g.

mille saime meie koostööpartnerilt Eesti
Maaülikooli

Põllumajandus-

ja

Keskkonnainstituudi

Polli

Ostjate sihtgrupp

Aiandusuuringute Keskuselt, kes oli meile
Toodet välja mõeldes arvasime, et meie

ka igal ajal valmis nõuga abiks olema.

teede ostjateks on pigem täiskasvanud
Külmkuivatatud vaarikad tellisime e-poest

inimesed. Tegime ka küsitluse, mille

kulmkuivatatud.ee.

tulemused olid üllatavad. Ka noored

erinevaid

E-pood

külmkuivatatud

pakub

marju,

see

armastavad taimeteed ja olid meie teedest

lehekülg oli ka üks abiline otsustamisel

huvitatud.

Laatadel

saime

küsitlusele

teekoostisosade valimisel.

kinnitust. Uue mõtte andis tootele meie
enda kool - Viljandi Gümnaasium. Kooli

Kui kõik koostisosad olid valitud, algas

juhtkond ostis kooli laadalt meie teesid ja

põnev

rohke

esitas tellimuse 100-le pakile. Sellest võiks

erinevaid

järeldada, et tee on hea võimalus ka

ja

väljakutsete

proovimiseprotsess.

Tegime

segusid, vahetasime koostisosi, andsime
sõpradele

degusteerida.

väikeseks firmakingituseks.

Pikkade

proovimiste ja segamiste järel leidsime
meile meeldiva koostise, mida hakkasime
pakendama.
Pakendid tellisime internetist. Pakenditele
kujundasime sildid ja selleks, et muuta
meie pakend omanäoliseks, otsustasime
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Küsitluse tulemused

loomisega jagasime ka rollid, tegime
Facebooki lehe.
Esimene laat, millel osalesime, oli Viljandi
haigla jõululaat, kus kõik meie esimesed 26
valmistatud teepakki ära osteti.

Küsitlusel osalenute vanuseline skaala oli
väga erinev, palju oli noori. Laatadel oste
teinud inimesed olid samuti pigem noored.
Algselt arvasime, et tee ostja on eakam
inimene.

Laadal osalemisel sai meile selgeks, et
üheks oluliseks osaks oma toote müümisel
on reklaam ja see kuidas oma teed pakume
ning kuidas ostjatele läheneme. Lisaks
valmispakitud teedele, panime teesegud ka
läbipaistvatesse purkidesse. Nii sai klient
näha, milline meie tee välja näeb ja
nuusutada

ka

aroomi.

positiivset

tagasisidet,

Saime

palju

inimesed

olid

tugevast aroomist üllatunud. Jõulud olid
lähenemas ja oli neid, kes arvasid, et meie
Küsitluses tahtsime ühe punktina teada,

tee lõhn loob jõulutunnet, ning nii mõnigi

milline on vastajate arvates hea tee. Kõige

pakk leidis tee jõuluvana kingikotti.

enam (122 vastanut) andis toetuse meie
algsele mõttele, mille järgselt asusime

Esimene õpilasfirmade laat “Üle piiri

tegutsema.

turundus” toimus 2. detsembril 2017
Värskas, enne seda laata olime ärevil ja
veidi mures, kas kõik on nii nagu peab.

Tegevus algusest tänaseni
Meie firma alguseks võib pidada septembri
lõppu 2017, kui otsustasime lõplikult, et
hakkame tootma taimeteesid ning valisime
endale ka nime. Oktoobris viisime läbi
küsitluse, mille tulemused andsid julgust
oma ideega edasi minna. Koos firma

Laadalt saime palju positiivset tagasisidet
ja ka häid soovitusi, mis andis julgust edasi
minna. Tunda oli, et sealsed inimesed
hindavad kodumaal kasvavat toorainet ja
sellest tehtud tooteid.
Järgmine laat toimus 9. detsembril 2017
Pärnus, Port Arturis. Laat “Pärnumaa
Jõulud” oli võrreldes Värska laadaga suur
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laat, konkurents oli suurem ja meie toode ei

õpilasfirmad, kellel oli olnud kokkupuude

paistnud nii palju silma kui Värskas

Eesti

toimunud laadal. Mitu eakamat prouat tulid

Keskkonnainstituudi

meiega arutlema, rääkisime pikalt meie

Aiandusuuringute

Keskusega.

teest, kuid jõudsime rääkida ka meie

müügivõimalusele

saime

kodulinnast Viljandist. Inimesed olid väga

konverentsil ja kuulata ettekandeid uutest

soojad ja avatud.

suundadest. Kohtusime ka ühe taimetee

Maaülikooli

tootjaga,
8.

detsembril

2017.

ja

Polli

sõnul

Lisaks

osaleda

olime

ka

loonud

Viljandi

huvitavad kombinatsioonid ja endale teed

Gümnaasiumi jõululaadal saime palju

kaasa ostes lubas meie teesid huviga

positiivset tagasisidet meie õpetajatelt.

proovida. Tema väitel ei tohiks tee minna

Kool poolt osteti meie teesid kingituseks

häguseks, kui tee koostises on kuivatatud

külalistele, samuti saime tellimuse 100-le

õun ja piparmünt. Nii palju head tagasisidet

teepakile,

ning sooje ja kasulikke näpunäiteid ei ole

mida

tuli

aastal

kelle

Põllumajandus-

kiiremas

korras

pakendama asuda. Selleks pidime ka

me saanud üheltki teiselt laadalt.

toorainet juurde varuma.
16. detsembril 2017 toimus jõululaat Tartu
Kaubamajas. Ostjaid oli suhteliselt vähe,
kuid

jõulumeeleolus

inimesed

olid

sõbralikud ja arutlesid tee kasulikkuse üle.
10. veebruaril 2018 oli Tallinnas Eesti
õpilasfirmade

laat

Tallinnas

Kristiine

kaubanduskeskuses. See oli meie jaoks
kõige ebaedukam laat. Meie müügiboks oli
teisel korrusel, suhteliselt lõpus ja inimesi
käis väga vähe.

Laada nimetus

Saadud tulu laadalt
(€)

Viljandi Haigla laat

26

Laat “Üle piiri
turundus”

73

20. märtsil 2018 kutsuti meie õpilasfirma
meie

koostööpartneri

poolt

Polli

Aiandusuuringute Keskuses korraldatud
konverentsile

“Aiandusfoorum

2018:

Arengud puuvilja ja marjakasvatuses”.
Sellele konverentsile olid kutsutud need
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Laat
Jõulud”

tarneaeg oli üsna pikk, mingil hetkel tekkis

“Pärnumaa 69

mure, kas pakendid õigel ajal meieni
jõuavad. Soolataignast südamed olime enne

Viljandi
Gümnaasiumi
jõululaat

49

valmis

küpsetanud,

pakendid

jõudsid

viimasel minutil ning nüüd oli vaja laada
jaoks teepakid suhteliselt viimasel minutil

Tartu
Kaubamaja 55
jõululaat

pakendada. Selleks kulus päris palju

Eesti õpilasfirmade 20
laat 2018

öötunde, alguses oli keeruline leida õiget

Aiandusfoorumi laat

liialt palju aega. Mida aeg edasi, olime

teede segamise viisi. Pakendamine võttis

38

osavamad. Koolile 100 teepakki pakkida oli
juba palju lihtsam.

Tootearendus ja probleemid

Teed segades ja pakkides oli kõige olulisem
arvestada hügieeninõudeid ja tagada tee

Mõte teed teha tundub tänasel päeval sama

kvaliteet.

positiivse mõttena kui alguses. Alguses
soovisime luua kolme erinevat sorti teed,

Suurimaks

kuid

ajanappust ja seda, et ühist aega on leida

lõpuks

jäi

sõelale

vaid

kaks.

Otsustasime, et parem teeme vähem, aga

probleemiks

võib

pidada

väga keeruline.

teeme sellised teed, mis meile endale ka
maitsevad.
Esimesed

proovipakid,

esitlesime

pakkisime

mida

koolis

läbipaistvasse

kotikesse. Tee oli väljanägemiselt ilus ja
efektne, kuid pakend ei olnud piisavalt
praktiline.

Nii

asusime

otsima

uut

lahendust. Pakendid tellisime internetist,
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Meist …

Kertu
Majandusklassis õppimine on andnud palju uusi teadmisi ja soovi luua midagi põnevat. Mõte
hakata valmistama taimeteesid tuli minult, kuna teadsin ja olin uurinud kõige rohkem
taimeteede kohta, sai minust firmajuht. Olen ka varasemalt kokku puutunud firma loomisega.
2016/2017

aastal

läbisin

Tartu

Ülikooli

poolt

pakutava

täiendusõppeprogrammi

“Ettevõtlusõpetus”, kus osalesid koolinoored erinevatest koolidest kogu Eestist. Selles
programmis tegime läbi samu asju, mida nüüd tuli hakata kasutama õpilasfirmas. Peale Polli
Aiandusuuringute Keskuses käimist tekkis juurde veel ideid, kuidas võiks tegevust edasi
arendada.

Marily
Gümnaasiumi minnes ning suunavalikut tehes, teadsin kohe algul, et majandus on see kuhu
soovin minna. Õpilasfirma polnud see põhiline põhjus, pigem huvitaski mind rohkem
majandus ja raamatupidamine. Pole tegelenud varem sellist laadi asjadega nagu on õpilasfirma,
küll aga olen olnud lühiajaliselt raamatupidaja abiline ja nii sai minust ka firmas finantsjuht.
Kogu see võimalus, mis on meile antud, luua enda õpilasfirma annab meile tegelikult väga
palju juurde uusi kogemusi. Usun, et kohe kindlasti ei jookse see kogemus meil mööda külgi
alla, kes teab, äkki kunagi loome päris firma ning siis on sellest väiksest kogemusest väga palju
abi.

Mait
Gümnaasiumi võimalusi uurides, sain aru, et majandus suund on minu kutsumus. Mulle
meeldib võtta vastu uusi väljakutseid ja lahendada olukordi, mida pole varem ette tulnud.
Õpilasfirmaga polnud ma küll varem kokku puutunud, aga asi pakkus kohe alguses huvi.
Õpilasfirmasse sattusin ma pool-kogemata, kuid see eest hakkas koostöö hästi sujuma ning
liikmete omavaheline läbisaamine on tore.
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Sandra
Kuulsin klassiõdede huvitavast mõttest teha taimeteesid ning ühinesin nende grupiga. Tee on
mulle väga südamelähedane, kuna joon seda iga päev. Olen ka varem tegelenud ettevõtlusega.
Aastal 2015 osalesin projektis HERO (Hooliv Ettevõtja Rikas Organisatsioon), kus tuli
moodustada eesti ja vene koolide õpilaste võistkonnad ning luua sotsiaalne ettevõte. Minu
minifirma Vanora, mis pakkus eakatele või abitutele inimestele aiatöö teenuseid ning noortele
tööd, võitis selle võistluse. Võitja võistkonnana kutsus meid ärilõunale Briti suursaadik Chris
Holtby, kus oli veel mitmeid ettevõtlusega seotud inimesi, kes meid edukale teele suunasid.
Minifirma Vanora õpetas mind kaks tublit aastat kuni me kollektiivina otsustasime laiali minna,
kuna olime sellel tasandil tegelemisest võtnud viimast.

9

Täname!
Täname
Täname Junior Achievementi, kes andis
meile

suurepärase

võimaluse

oslaeda

sellises programmis ja üle Eestilistel
õpilasfirmade laatadel.

ka

Eesti

Maaülikooli

Põllumajandus- ja Keskonnainstituudi Polli
Aiandusuuringute

Keskust

ja

MK

Loodusravi. Mõlemad olid meile suureks
toeks, nii tooraine kui ka heade mõtete
poolest.

Suur tänu meie koolile, eelkõige võimaluse
eest õppida majandussuunas. Eriline tänu
meie õpetajale Külli Hiiemäe-Metsarile.
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