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Resümee: 

Puhkpilliorkestrite filmimuusika kontserdid „Teeme kino: duubel 2“ 

  

Antud kirjalik töö annab ülevaate puhkpilliorkestrite filmimuusika kontsertide „Teeme kino: 

duubel 2“ korraldamisest alates jaanuar kuni aprill 2022. Töö autor on ühtlasi ka kontsertide 

projektijuht. Loov-praktiline lõputöö koosneb kolmest sisupeatükist: organisatsiooni 

analüüsist, korraldustöö kirjeldusest ning refleksioonist. Organisatsiooni analüüs selgitab ühe 

korraldava organisatsiooni õiguslikku tausta, missiooni, visiooni ja arengusuundi; 

korraldustöö kirjeldus selgitab alapeatükkide ja valdkondade kaupa, kuidas kontserdid jõudsid 

publikuni; refleksioon annab ülevaate autori enda tagasisidest tehtud tööle. Lõputöö praktiline 

eesmärk oli anda väljundit 4 aasta jooksul omandatud õppeainetele ning näidata, et tudeng 

oskab neid teadmisi kontserdikorralduses kasutada. Teoreetiline eesmärk oli osata 

struktureeritult kirjeldada ja analüüsida tehtud korraldustöid. Loov-praktilise lõputöö 

tulemusena toimusid kahes Eesti linnas kahe puhkpilliorkestri  filmimuusika kontserdid. 

Võtmesõnad: noorte puhkpilliorkestrid, filmimuusika, kontserdikorraldus 

Abstract: 

Film music concerts by wind orchestras "Let's make cinema: double 2" 

 

This written work provides an overview of the organization of the film music concerts of 

wind orchestras "Let's do cinema: double 2" from January to April 2022. The author of the 

work is also the project manager of the concerts. The creative-practical thesis consists of three 

content chapters: analysis of the organization, description of the organizational work and 

reflection. Organizational analysis explains the legal background, mission, vision and 

development of one organizing organization; the description of the organizational work 

explains, by subchapters and areas, how the concerts reached the audience; the reflection 

gives an overview of the author's own feedback on the work. The practical aim of the 

dissertation was to give an output to the subjects acquired during 4 years and to show that the 

student is able to use this knowledge in concert organization. The theoretical aim was to be 

able to describe and analyze the organizational work done in a structured way. As a result of 

the creative-practical thesis, film music concerts of two wind orchestras took place in two 

Estonian cities.  

Keywords: youth wind orchestras, film music, concert organizing
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Sissejuhatus 

 

Kui osalesin 2020. aasta märtsis esimesel „Teeme kino: duubel 2“ kontsertide koosolekul 

koos projektijuht Kerstin Kingo ja kaastudeng Karoliina Arusega, ei osanud ma arvata, et just 

need kontserdid saavad olema minu lõputööks. Projekti idee autor, pikaaegne juht ja lõputöö 

tegija Kerstin Kingo oli kaasanud meid meeskonda sponsorlus- ja 

kommunikatsioonijuhtidena. Nende ülesannete täitmisega sai sooritatud ka 

spetsialiseerumispraktika. Kontserdid lükkusid COVID-19 tõttu aga mitmeid kordi edasi, 

mistõttu sain võimaluse võtta praeguseks juba vilistlasest tudengi projektijuhi ameti üle.  

„Teeme kino: duubel 2“ kontserdid toimusid 16. aprillil 2022 Tartu Tamme 

Gümnaasiumis ja 24. aprillil 2022 Viljandi Pärimusmuusika Aidas, kus ettekandele tulid 

maailma filmimuusika palad, esitajateks Puhkpilliorkester Tamme ja Viljandi Muusikakooli 

puhkpilliorkester ning dirigentideks Gunnar Pettaig ja Bert Langeler. Samaaegselt muusika 

esitusega sai ekraanilt jälgida katkendeid filmist ning kontserte juhtis õhtujuht. Kontserdid 

olid tasuta, pakkudes Lõuna-Eesti inimestele võimalust nautida kahel nädalavahetusel 

puhkpillimuusikat. Kontserdid toimusid kahe organisatsiooni koostööna.  

Lõputöös annan ülevaate Viljandi Muusikakoolist kui ühest korraldavast 

organisatsioonist, kellel on suur roll nii noorte õpetamisel kui ka korraldustöös. Kirjeldan 

erinevaid korraldustöö protsesse, sealhulgas meeskonda ja ülesannete jaotust, eelarvet, 

sponsorlust, turundust, seadusandlust ja riske ning analüüsin oma tehtud tööd.  
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1. Organisatsiooni analüüs 

 

1.1. Struktuur, tegevusala ja juhtimine 

 

Organisatsioon on inimeste kogum, kes töötavad ühise eesmärgi nimel, suhtleb 

väliskeskkonnaga ja on avatud süsteem. (Teiverlaur 2019)  

„Viljandi Muusikakool on haridusasutus, mis tegutseb eelkõige noorsootöö 

valdkonnas ning loob täiendavaid võimalusi huvihariduse omandamiseks ja isiksuse 

mitmekülgseks arenguks“  (Viljandi Muusikakooli põhimäärus § 1, 2012). Tegemist on 

muusikakooliga, kus tegutseb nii sümfooniaorkester, 3 koori kui ka noorema ja vanema astme 

puhkpilliorkestrid (Viljandi Muusikakool, s.a.).  

„Muusikakool on Viljandi linna munitsipaalhuvikool, mille kõrgemalseisvaks organiks 

on Viljandi Linnavolikogu ning mis tegutseb Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti 

haldusalas“ (Viljandi Muusikakooli põhimäärus § 2, 2012). „Muusikakooli tööd juhib 

direktor, samuti on koolis õppenõukogu, mis koosneb kõikidest õppe- ja kasvatustegevusega 

seotud töötajatest ning hoolekogu, kus võib olla 5-9 liiget, nende hulgas muusikakooli 

töötajad, linnavolikogu, lastevanemate, vilistlaste ja õppurite esindajad“ (Viljandi 

Muusikakooli põhimäärus § 8 lg 1; § 9 lg 1; § 10 lg 1 ja 2, 2012).  

 

1.2. Missioon, visioon ja eesmärgid 

 

Viljandi Muusikakooli (edaspidi ka VMK) arengukavas aastateks 2021-2025 (2021) on välja 

toodud missioon, visioon ning arengu eesmärgid ja suunad:  

Missioon: Muusikakooli missiooniks on kujundada haritud, laia silmaringiga tegusaid 

inimesi, tehes seda läbi pillimänguoskuse arendamise, muusikaarmastuse süvendamise 

ning vaba aja sisustamise, rakendades tänapäevaseid, paindlikke ja kaasavaid 

õppemeetodeid. Muusikakool on osa Eesti ja Viljandi maakonna muusikahariduse 

süsteemist, mis kaasab kohalikku kogukonda ning annab neile võimaluse muusikaga 

tegelemisest osa saada. 

Visioon: Muusikakool on professionaalset muusikaharidust ja huvitegevust pakkuv 

huvikool Viljandis ja Viljandi maakonnas, võimaldades laiapõhjalist ja kvaliteetset 
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muusikaõpet, arvestades iga noore individuaalsusega ning väärtustades Eesti 

muusikakultuuri tervikuna.  

Arengu eesmärgid ja suunad, millest toon välja ainult need, mis kattuvad antud kontsertide 

tegevusega:  

1) Organisatsiooni arendamine - muusikakooli maine kujundamine; kooli õpetajate 

pidev kaasamine organisatsiooni arengusse. 3) Õppe- ja kasvatustöö arendamine 

suunal, mis kõnetaks tänapäeva noort, tekitaks huvi ning hoiaks õppurit muusika 

juures; koosmängvõimaluste avardamine; tunniplaanivälise õppetöö mitmekesistamine 

ja lõimimine õppeprotsessiga (õppurite kaasamine kontsertidele, laagritesse, 

festivalidele, konkurssidele ja kontsertreisidele). 4) Õppurite arendamine – õppuri 

aitamine oma ande leidmisel ja arendamisel; õppuri tunnustamine; õppuri toetamine 

osalemisel vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel, festivalidel ning 

kontsertreisidel. 6) Koostöö ja partnerluse arendamine – koostöö Viljandi 

üldhariduskoolide ja huvikoolidega; koostöö TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga; 

koostöö Eesti Muusikakoolide Liiduga, teiste muusikakoolidega, aineliitude ja 

valdkondi koondavate MTÜ-ga; koostöö Viljandi linna ja Viljandimaa 

sõpruslinnadega ning -piirkondadega; koostöö hoolekogu ja lastevanematega; 

kultuurisündmuste korraldamine. (Viljandi Muusikakooli arengukava 2021-2025, 

2021) 

Filmimuusika kontserdid olid otseselt seotud õppurite üld- ja koosmänguoskuse 

arendamisega, sest kontserdid toimusid koostöös teise orkestriga, kellega ei tehta iga kuu 

ühiseid proove. Koostöös TÜ Viljandi kultuuriakadeemiaga on jõudnud muusikakooli 

õpetajate hulka vilistlasi, samuti oli antud projekti korraldusse kaasatud 3 kultuurikorralduse 

tudengit.  

Kui Kerstin Kingo alustas Teeme kino: duubel 2 korraldusega, oli Puhkpilliorkester 

Tammel eesmärk ja suur soov teha koostööd teise orkestriga. Selleks sai läbi räägitud Viljandi 

Muusikakooli ja Bert Langeleriga, kes on puhkpilliorkestri dirigent. Seetõttu sai kontsertide 

asukohtadeks Tartu ja Viljandi – mõlemal orkestril oli võimalik oma kodulinnas 

puhkpilliorkestrite muusikaelu edendada ja tutvustada.  
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1.3. Organisatsiooni rahastamine 

 

Viljandi Muusikakooli rahastamine on välja toodud järgmiselt:  

Muusikakooli eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik 

kulud ja tulud. Muusikakooli tulud moodustuvad: eraldistest linna- ja riigieelarvest; 

laekumistest sihtasutustelt; annetustest füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt; õppekulude 

osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille suuruse kinnitab linnavalitsus ning 

soodustused kehtestab linnavolikogu; õppevälistest tasulistest tegevustest saadud 

tulust; muudest seadusega lubatud laekumistest. Muusikakooli kulud kaetakse 

linnavolikogu poolt kinnitatud eelarve alusel. Hoolekogu poolt läbiarutatud eelarve 

projekti kooskõlastab linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu. (Viljandi 

Muusikakooli põhimäärus § 18 lg 1-4, 2012) 

 

„Teeme kino: duubel 2“ kontsertide jaoks sai koostatud eraldi eelarve (vt Lisa 5.), kus 

suuremate kulude katmiseks sai tehtud Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ja Tartumaa 

ekspertgruppidele taotlused. Suurimad kuluallikad olid orkestrite transport kahe linna vahel 

(nii esinemised kui proovilaager) ning Pärimusmuusika Aida rent. Piletitulusid antud 

kontsertide puhul ei olnud, kuid mõlemad kontserdid olid vabaannetusega – raha läks 

orkestrite tegevuse toetamiseks.  

2. Korraldusprotsess 

 

2.1. Kontsertide kirjeldus 

 

„Teeme kino: duubel 2“ filmimuusika kontsertide puhul on tegemist Puhkpilliorkester Tamme 

ja Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkestri koostööga. Nagu ütleb „duubel 2“ pealkirjas, siis 

pole tegemist esimese kontserdiga. Puhkpilliorkester Tamme filmimuusika kontsert „Teeme 

kino“ toimus esmakordselt 28. märtsil 2018. Kontserdi idee sündis dirigent Gunnar Pettaigi 

sõnul seetõttu, et oli tahe mängida filmimuusikat ning kuna kontsert läks edukalt, tekkis soov 

toimunut korrata ja veelgi võimsamaks muuta. „Duubel 2“ nimi annab aimu ka sellest, et 

kontsert ei toimu ühe korra, vaid kaks korda – Tartus ja Viljandis.  

Tartu kontsert pidi esialgse plaani kohaselt toimuma 6. märtsil 2021 Tartu 

Kammivabrikus, kuid see asukoht asendus Tartu Tamme Gümnaasiumiga. Seejärel pidi 

kontsert toimuma 20. november 2021, kuid ka see kontsert lükkus edasi. Viljandi kontserdi 
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asukoht - Pärimusmuusika Ait – on jäänud samaks, kuid esialgne kuupäev (13. märts 2021) 

lükkus vahepeal 13. novembrisse 2021. Kontserdid pole aga ainsad, mis sai mitmekordselt 

edasi lükatud – enne neid pidi toimuma ka proovilaager, kus kaks orkestrit oleks koos 

harjutanud.           

 Kontsertide uuteks toimumisaegadeks said 16. aprill 2022 kell 16 Tartu Tamme 

Gümnaasiumis ning 24. aprill 2022 kell 17 Viljandi Pärimusmuusika Aidas.  

 Esimene koosolek toimus juba 2020. aasta kevadel. Seda sel põhjusel, et vahepeal sai 

sooritatud spetsialiseerumispraktika sama sündmuse juures. Ka esimesed sponsorkirjad said 

saadetud ning NOVA saate toimetajaga koostööd alustatud 2020. aasta sügisel. Lubasime 

koos teise tudengiga projektijuhile, et abistame peale praktika lõppu korraldusega ning oleme 

projekti juures, kuni on kontserdid toimunud. See tähendas seda, et koostöid sai lõpuks edasi 

lükatud ligi 1,5 aastat. Novembris 2021 pakkus nüüdseks endine projektijuht mulle välja idee, 

et ma võtaksin üle korraldustöö. Jaanuaris 2022 toimus esimene koosolek, kus sain peamise 

ülevaate, mida on vaja teha. Kuna olin projekti juures juba varasemalt olnud, ei olnud info 

täiesti uus.  

 

2.2. Meeskond, ülesannete jaotus ja kommunikatsiooniahel 

 

Projekti edukaks rakendamiseks on oluline täpselt paika panna rollid ning omada ühest 

arusaama, kes mille eest vastutab (Perens, 2019, lk 195). Meeskonda (peale minu) kuulusid: 

Gunnar Pettaig, Bert Langeler, Tonio Tamra, Kerstin Kingo ja Karoliina Arus. Selleks, et 

meeskond töötaks, oli vajalik tööjaotus. „Tööjaotus on organisatsiooni eesmärkidest 

tulenevate tegevuste ja ülesannete täitmise määramine üksikisikuile ja nende rühmadele“ 

(Üksvärav, 2003, lk 86). Kõik nimistus olevad inimesed on panustanud kas aja, raha, 

teadmiste ja ideedega või nende kõigiga.  

Minu ülesanded antud projektis olid: sponsorlus-, turundus- ja kommunikatsioonijuht; 

rahastustaotluse, eelarve ja aruandlusega tegelemine; üldkorraldustööd. Kerstin Kingo 

(edaspidi ka Puhkpilliorkester Tamme mänedžer/endine projektijuht) ülesanded/roll 

antud projektis olid: kontsertide idee autor; õpetaja; endise projektijuhina praeguse 

projektijuhi nõustamine; Puhkpilliorkester Tamme mänedžer; üldkorraldustööd. Gunnar 

Pettaigi (edaspidi ka Puhkpilliorkester Tamme dirigent) ülesanded antud projektis olid: 

dirigent, õpetaja; kunstiline ja muusikaline juht; Tartu kontserdipaiga koordinaator; 

üldkorraldustööd. Tonio Tamra (edaspidi ka VMK direktor) ülesanded antud projektis olid: 
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Pärimusmuusika Aidaga koostöö kontserdi filmimise osas ning lavastus-tehniline juht; VMK 

orkestri toitlustuse tellija. Karoliina Aruse ülesanded antud projektis olid: turundus- ja 

sponsorlusplaani väljatöötamine koos minu ja endise projektijuhiga; A. Le Coqiga suhtlus; 

lühifilmi näitamine kontserdil. Bert Langeleri (edaspidi ka VMK puhkpilliorkestri dirigent) 

ülesanded antud projektis olid: dirigent, õpetaja; kunstiline ja muusikaline juht.  

Koostööd sai tehtud kahe erineva organisatsiooniga – MTÜ TTG Vilistlasorkester 

(Puhkpilliorkester Tamme) ja Viljandi Muusikakool. Seetõttu on joonisel 1 välja toodud 

kommunikatsiooniahelad. Organisatsiooniline suhtlemine oli nii ringjas kui ka astmeline 

(Üksvärav, 2003, lk 235) ehk infot sai jagatud vastavalt vajadusele inimestele, kellel seda oli 

parasjagu vajalik teada.  

 

Joonis 1. Puhkpilliorkester Tamme (vasakul) ja VMK puhkpilliorkestri (paremal) 

kommunikatsiooniahel (koostanud R. Koidu) 

 

Puhkpilliorkester Tamme puhul olid peamisteks korralduskontaktideks mänedžer ning  

dirigent, kellega sai jagatud informatsiooni ja kes oli vahendaja minu ning raamatupidaja ja 

allkirjaõigusliku esindaja vahel. Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkestri puhul olid 

peamisteks kontaktideks dirigent ning direktor, kellega sai kooskõlastatud nii rahastust kui ka 

kontserdi lavastus-tehnilist poolt.  

2.3. Korraldustööde analüüs 

 

Projekti elutsüklis on algatamine, plaanimine, elluviimine ja lõpetamine (Perens, 2019, 38). 

Algatamise faasis ei saanud ma osaleda, kuid plaanimise ning eriti elluviimise ja lõpetamise 

osades, sain kõige rohkem panustada. Projekti eesmärgi sõnastan siin lähtuvalt osalemisest 

MTÜ TTG 
Vilistlasorkestri 
allkirjaõiguslik 

esindaja

Puhkpilliorkester 
Tamme dirigent

Orkestriliikmed; 
plakatikujundaja; 

raamatupidaja.

Puhkpilliorkester 
Tamme mänedžer

VMK direktor

VMK 
puhkpilliorkestri 

dirigent

Puhkpilliõpetajad; 
orkestriliikmed

VMK 
puhkpilliorkestri  

mänedzer

Sekretär; 
õppealajuhataja
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planeerimise, elluviimises ja lõpptulemuse faasis: Puhkpilliorkester Tamme initsiatiivil 

algatatud „Teeme kino“ kontserdi järgprojekt, kus osalevad kaks puhkpilliorkestrit (ligi 100-

liikmeline kollektiiv), esinetakse kahes linnas ning kus kontsertide eesmärkideks on: 

1) õpilaste mänguoskuse arendamine, motiveerides populaarsete filmimuusika 

lugudega ning pakkudes koosmängimise võimalusi erinevas vanuses muusikutele;  

2) õpetajate ja dirigentide omavahelise koostöö suurendamine, pakkudes orkestritele 

mängukogemust teiste dirigentidega; 

3) publikule põneva ühiskogemuse pakkumine läbi puhkpilliorkestrite mängu ning 

visuaalse lühifilmi. 

 

2.3.1. Projekti plaanimine 

 

„Projekti plaanimise ülesandeks on: projekti struktureerimine pea- ja alamtöödeks ning 

tööpakettideks; projekti kulgemise plaanimine ja tegevuste omavaheliste sõltuvuste 

määratlemine; tegevuste kestuste ja tähtaegade fikseerimine; teostajate ja vahendite valimine; 

kulueelarve koostamine“ (Perens, 2019, lk 107). Kontsertide tegevusplaan on toodud Lisas 2.  

Minu esimene ülesanne oli paika panna proovilaagri kuupäev. Kontserdi kuupäevad 

olid juba eelnevalt, enne kui ma töö üle võtsin, kokkulepitud. Proovilaagri ajaks sai peale 

arutelusid 3. aprill 2022 kell 11-15, asukohaks Tartu Tamme Gümnaasium. Samaaegselt 

käisid tegevused ka hinnapakkumiste saamiseks. Eelarve osas sellest lähemalt. Nii pea, kui oli 

kokkulepped sõlmitud, sai 24. jaanuaril kolme kuupäeva (03.04, 16.04 ja 24.04) päevakavad 

ja üldine info edastatud dirigentidele (neid oli siis veel 3; vt 2.3.3. Muudatused projektis), 

Puhkpilliorkester Tamme mänedžerile ning VMK direktorile. 

 

2.3.2. Projekti elluviimine 

 

Kontserdi kindlad alustalad olid juba endise projektijuhiga paigas: kaks orkestrit, 

kontserdikava, kaks kontserdikohta (+ toimumisajad), lühifilmi ja õhtujuhi vajalikkus.  

Õhtujuhi leidmise protsess oli kõige lihtsam ja kindlam – kursusekaaslane Mihkel 

Känd oli koheselt nõus. 2018. aasta kontserdi õhtujuhi tekst oli suureks abiks, sest enamus 

lood kontserdikavas (vt Lisa 1.) olid jäänud samaks. Juurde lisandusid „Kariibi mere 
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piraadid“, „Detektiiv Lotte“ ning „Bell Carol Fantasy“. Maha läksid kavast kolm vene filmi 

muusikapala, näitamaks solidaarsust ja toetust Ukrainale.  

Lühifilmi tegijate leidmiseks sai ühendust võetud Tartu Tamme Gümnaasiumi 

huvijuhiga, kes soovitas kahte noormeest NOVA saate filmimise ja monteerimise jaoks (vt 

peatükk 2.6. Turundus). Hiljem pakkusin neile välja ka idee panna kokku lühifilm. Enamus 

klipid olid olemas 2018. aastal toimunud kontserdi lühifilmist. 2022. aasta kontserdi lühifilm 

koosnes 21 loo (vt Lisa 1.) ilma helita klipist, kus iga loo vahele sai pandud „Teeme kino: 

duubel 2“ plakat. Kõige lõpus jooksid tiitrid, kus olid välja toodud tegijad, mängijad ja 

toetajad (vt Lisa 1.). Info lugude pikkuste kohta (selleks, et lühifilm kokku panna) tuli nii 

2018. aasta lühifilmist, Youtube’s antud seade autori järgi lugu otsides ning Puhkpilliorkester 

Tamme dirigendilt. Tegemist oli üsnagi riskantse ettevõtmisega, sest esimene täielik läbimäng 

toimuski 16. aprilli kontserdil. Enne seda oli tehtud nii proovilaagris kui ka kontserdi proovi 

ajal ainult poolikut läbimängu.  

Plakati (vt Lisa 3.) ja kavalehe kujundus sai tellitud sama inimese käest, kes tegi 2018. 

aasta kontserdi plakati ja kavalehe kujunduse. Seda lihtsal põhjusel, et varem tehtud töö oli 

väga hea.  

Tartu Tamme Gümnaasiumi kui kontserdipaiga koordineerimisega tegeles 

Puhkpilliorkester Tamme dirigent, kuid minu ülesanne oli võtta uuesti ühendust Viljandi 

Pärimusmuusika Aidaga, et üle kinnitada pakkumine, mis oli tehtud aasta varem. Edaspidi 

toimus Pärimusmuusika Aidaga suhtlemine nii minu kui ka VMK direktoriga koostöös. Minu 

ülesanne oli edastada lühifilm, õhtujuhi tekst ja täpsed lugude algus- ja lõpuajad selleks, et 

tehniku töö oleks lihtsam. Viljandi kontserdil olid fotograafideks Ramsi fotoringi juhendaja ja 

kaks noort huvilist. Tartu kontserdil eraldi fotograafi ei olnud.  

 

2.3.3. Muudatused projektis 

 

Projekti peamised muudatused tulid eelarvega seonduvalt. Kõige suurem neist VMK 

puhkpilliorkestri toitlustamisega, mis oli esialgselt planeeritud lastevanemate omaosalusena 

ning kooskõlastatud kõigi meeskonnaliikmetega. Hiljem selgus, et VMK direktoril on siiski 

soov orkestrile toitlustust pakkuda ning seda nii proovilaagris kui ka kontserdil, mistõttu selle 

eest tasus Viljandi Muusikakool, kuna eelarves selle jaoks rahastust mujalt võtta ei olnud. 

Peale seda sai läbi räägitud bussifirmaga, et saada orkestri transpordi hinda Tartusse veidi 

madalamaks.  
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Samuti tekkis muudatus kavalehtede printimisega, mis esialgse kokkuleppe kohaselt 

pidi olema võimalik välja printida ka koolimajas (Tamme gümnaasiumis), kuid hiljem 

otsustasime töökoosolekul, et soovime parema kvaliteediga kavasid, mistõttu tellis 

Puhkpilliorkester Tamme dirigent kavad mõlema kontserdi jaoks. Eesti Kultuurkapitali 

Viljandimaa ekspertgrupile saadetud rahastustaotluses oli välja toodud, et Viljandi 

Muusikakool panustab samuti kavade ja plakatite trüki jaoks, kuid kuna Viljandi Muusikakool 

oli just vahetult teinud suured kulutused toitlustuse osas, mis polnud eelnevalt planeeritud, jäi 

nende rahastus kasutamata. Väike ootamatu avastus oli ka tellides Tartu Postimehest reklaami 

– hinnad olid reklaami suuruse juures toodud ilma käibemaksuta. Peale arve tulekut helistasin 

Tartu Postimehe kontaktile, olles juba valmis küsima väiksemat reklaamipinda, kuna ei 

soovinud MTÜ-le teha lisakulutusi, kuid selle peale pakuti, et nad teevad arve täpselt 

selliseks, nagu vaja (220€ koos käibemaksuga, mitte 264€). See oli muudatus, mille sain 

iseseisvalt lahendatud.  

Minust sõltumatuna muutus dirigentide arv esialgse kolme pealt kahe peale – ühel 

dirigendil polnud võimalik neil kuupäevadel olla Eestis. Märtsis tekkis soov kontsertide 

jäädvustamiseks, mistõttu sai uuritud VMK direktorilt võimaluse kohta filmida kontserti 

Viljandi Pärimusmuusika Aidas. Sellega oli direktor nõus, mistõttu see oli täielikult plaanide 

väline ettevõtmine, mis lõppkokkuvõttes oli igati kasulik.  

Projektis oli ka möödarääkimisi, mida oleks võinud enne märgata – minule 

teadaolevalt tuli Viljandi kontserdi jaoks leida heli- ja valgustehnik, kuid Pärimusmuusika 

Aida hinnapakkumises olid mõlemad teenused olemas. Avastasin alles mõned nädalad enne 

kontserti, et ei oleks olnud tehnikuid vaja otsida. Samuti oli ebakindlus orkestrite 

võimendamise osas – selgus alles lõpus, et nii suurt orkestrit ei ole vaja võimendada, mistõttu 

kadus ära suurem helitehniline vajadus.  

 

2.3.4. Projekti lõpetamine 

 

„Projekti lõpp on projekti ametlik lõppemishetk, pärast mida ei tehta enam mingeid kulutusi 

projekti eesmärgi saavutamiseks“ (Perens, 2019, lk 191).  

Viimases faasis tegeles meeskond arvete tasumisega ning kokkuvõtete tegemisega. 

Minu ülesanne oli koostada aruandlused Eesti Kultuurkapitalile ning täita EAÜ arvestuslehed 

koos repertuaariaruandega. Lõppkoosolekut ei toimunud, kuid sain kõikide 
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meeskonnaliikmetega suheldud ning tagasisidet antud ja vastu võetud. Samuti oli kontsertide 

külastajate tagasiside hea ning seetõttu usun, et projekti võib pidada õnnestunuks.  

 

2.4. Eelarve, rahastus ja sponsorlus 

 

„Projekti kulud on kõik rahalised vahendid, mida vajatakse projekti läbiviimiseks“ (Perens,  

2019, lk 133).   

Projekti esialgne eelarve muutus praegusest (vt Lisa 5.) üsnagi suurel määral, mistõttu 

eraldi esialgset välja ei too. Liitudes korraldusega, oli eelarves eelnevalt olemas juba taotletud 

summad Eesti Kultuurkapitalist – 866€ Viljandi Muusikakooli poolt ning 400€ MTÜ TTG 

Vilistlasorkestri poolt. Selleks, et uued taotlused teha oli vaja hinnapakkumisi bussidele, Tartu 

Postimehe reklaamile, plakati trükkimisele ning plakati ja kavalehtede kujundusele. 

Pärimusmuusika Aida hinnapakkumine oli eelnevalt olemas. Teisteks rahastajateks olid 

Viljandi Muusikakool, Tartu Tamme Gümnaasium (esinemiskoht), MTÜ TTG 

Vilistlasorkester, Puhkpilliorkester Tamme dirigent, mänedžer ning mina ise.  

Koostöös VMK direktoriga (Viljandimaa ekspertgrupp) ning Puhkpilliorkester Tamme 

dirigendi ja mänedžeriga (Tartumaa ekspertgrupp) sai esitatud taotlused Eesti 

Kultuurkapitalile. Märtsis selgus, et Kultuurkapital eraldab Viljandi Muusikakooli poolt 

taotletud 800€-st 600€. Puuduolevad summad maksis Viljandi Muusikakool. Tartumaa 

ekspertgrupile esitatud taotluses küsitud 324€ sai täies ulatuses. Peamine kinnitus rahaasjade 

ajamiseks tuli VMK direktorilt või Puhkpilliorkester Tamme dirigendi kaudu MTÜ esindajalt 

ja raamatupidajalt.  

Peaaegu täielikult (kui välja jätta kaks palgatud mängijat, kes olid vajalikud orkestri 

mängukvaliteedi tõstmiseks) tegid kõik inimesed projektis tasuta tööd. Selleks oli vajalik 

hoida meeskonnaliikmed motiveerituna. „Motiveerimise all mõeldakse käitumise mõjutamist 

väliste stiimulitega, mille eesmärk on sisemiste impulsside tekitamine./…/ Nagu praktikast ja 

erinevatest uurimustest nähtub, on inimesed motiveeritud eelkõige siis, kui nad saavad kaasa 

lüüa ja abi osutada mingi tähtsa probleemi lahendamisel“ (Perens, 2019, lk 214). 

Sponsorlustooted olidki inimeste tänamiseks praegu tehtud töö eest ja motiveerijad tuleviku 

koostöödeks.  

Sponsorlustaotlusi sai koostatud ning välja saadetud alates septembrist 2020 kuni 

veebruar 2022. Kõik koostööd, mis sai lepitud kokku, jäid ka lõpuni püsima. Sponsoreid oli 

kokku lõpuks 5: Apollo Kino, Kata Lilled, Fazer, A. Le Coq ja Nudist.  



14 
 

 

Apollo Kinolt sai küsitud kinkepileteid, mida jagada NOVA saatejuhtidele,  

videotiimile ja abilistele. Kata Lilledelt sai 4 lillekimpu, mis läksid dirigentidele. Fazerilt 

küsisime kaks kommikarpi dirigentidele andmiseks ning komme, mida panna orkestri 

kinkekotti. Tooteid saadeti rohkem, mistõttu said tänatud fotograafid, tehnikatiim, õhtujuht 

ning kino mehaanik. A. Le Coq jagas uusi AURA jooke, mida jagasime orkestrantidele 

proovilaagris ja ka Tartu kontserdil. Nudisti tooted saime kätte juba 2021. aastal, kuid jõudsid 

alles nüüd meie inimesteni – dirigendid, õhtujuht, kino mehaanik ning mina ise. Sponsoritele 

pakkusime: koostööpartnerite ära mainimist mõlemal kontserdil (lisasime nimed ja logod oma 

lühifilmi); postitused Facebook Eventi (fotod ning ettevõtte tutvustused); koostööpartnerite 

väljatoomist plakatil. 

 

2.5. Seadusandlus 

 

„Teose avalik esitamine võib toimuda ainult juhul, kui teose avalikku esitamist korraldav isik 

on saanud autorilt, tema õigusjärglaselt või autorit esindavalt kollektiivse esindamise 

organisatsioonilt eelnevalt loa (litsentsi) teose avalikuks esitamiseks“ (AutÕS § 13 lg 2, 

2021). Eesti Autorite Ühinguga (EAÜ) ja organisatsioonidega sai märtsis sõlmitud muusika 

esituseks litsentsilepingud. Tartu kontserdi leping läks MTÜ-le ning Viljandi kontserdi leping 

Viljandi Muusikakoolile. Hiljem edastasin EAÜ-le arvestuslehed ning täitsin 

repertuaariaruanded. 

Lühifilmi klipid, mida kontsertidel näidati, sai võetud Youtube’s olevatest traileritest 

ja videoklippidest ilma helita. „Audiovisuaalseks teoseks loetakse mis tahes teost, mis 

koosneb korrapäraselt seotud kujutistest koos neid saatvate helidega või ilma helideta, ja mis 

on ette nähtud näitamiseks vastavate tehniliste vahenditega (kinofilm, telefilm, videofilm 

jne)“ (AutÕS § 33 lg 1, 2021).  

Samuti on välja toodud järgnev:  

Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see 

on teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega 

on lubatud: õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja 

teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei 

taotle ärilisi eesmärke (AutÕS § 19 lg 1, 2021).   
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Kontserdid olid tasuta ning ilma äriliste eesmärkideta. Üheks korraldajaks oli 

haridusasutus ning üks kontsert toimus koolimajas, samuti oli enamus publikuks just 

lapsevanemad, sugulased, teised õpilased ning koolipere liikmed. Tartu kontserdil ei olnud 

filmid, produtsent ja stuudio eraldi tiitrites välja toodud, kuid Viljandi kontserdi jaoks sai 

lisatud tiitritesse kogu informatsioon.  

Tartu kontserdi lühifilmis olnud Lotte videoklipi kasutamise luba sai küsitud Teater 

Vanemuine „Detektiiv Lotte“ produtsendilt, lavastajalt, kunstnikult, näitlejatelt ning 

fotograafilt. Kuna videoklipi üleval oli ETV tähis, võtsin ühendust ka ERR-i esindajaga, et 

saada luba selle kasutamiseks. Nad olid sellega nõus. Viljandi kontserdi lühifilmi jaoks sai 

VMK direktor loa kasutada „Detektiiv Lotte“ DVD, mida jagas Teater Vanemuine direktor.  

 

2.6. Turundus 

 

„Iga kultuuriorganisatsioon peab uurima oma olemasolevat publikut ja samuti publikut, keda 

ta soovib ligi meelitada“ (Kolb, 2005, lk 93). Novembris 2020 algas suurem töö 

turundusplaaniga, kus sai koosolekul arutletud selle üle, mida, kuhu ja kuidas edastada. Minu 

eesmärk turundusplaani ellu viies oli suunata informatsiooni nii praegustele 

kontserdikülastajatele kui ka tulevastele orkestris mängijatele ja külastajatele (vt Lisa 4.) 

Viimast võimalust oleks selliste suurte ja populaarse filmimuusikaga kontsertide puhul olnud 

viga jätta kasutamata. Sõna „orkester“ ei ole alati väga julgustav kutse mitmetele 

sihtrühmadele, olgu selle ees „sümfoonia“ või „puhkpilli“. Seda kinnitab ka Kolbi (2005) 

küsitlus õpilaste seas, kus arvati veel, et klassikalise muusika kontserdid nõuavad 

spetsiaalseid teadmisi. Seetõttu oli filmimuusika kindlasti see, millele rohkem kontsertide 

mainimisel rõhuda. Projektil oli 3 sihtrühma: 

1. lapsevanemad, perekonnaliikmed, sõbrad ja tuttavad (informatsioon otse lastelt, 

koolist, plakat) – kõige kindlam sihtrühm, kes ei jätaks tulemata ka siis, kui pilet on 

tasuline.           

2. Tartu ja Viljandi filmimuusika huviline publik (plakat, Tartu Postimees, Sakala, 

RingFM, Kuku Raadio, Linnaleht, Kultuuriaken) – lai sihtrühm, kes tasuta kontserdi 

puhul on rohkem motiveeritud. 

3. noored filmimuusikahuvilised õpilased ja tudengid (NOVA, plakat, 

muusikakoolides otsesuhtlus õpilastega, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia Facebook ja 

Instagram) – pigem teavitustöö ning võimaluste tutvustamine tulevikuks.  
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Nende sihtrühmade järgi saab öelda, et peamiselt oli tegu geograafilise (Tartu ja 

Viljandi elanikud), hüvede alusel (huvi filmimuusika vastu; kontsertide külastaja) ja 

demograafilise (lapsevanemad ehk siis inimesed vanuses vähemalt 27+; õpilased vanuses 7+) 

segmenteerimisega (Kolb 2005, lk 94-96). Eesmärk oli täita saal just nimelt nendesse 

sihtrühmadesse kuuluvate inimestega, sest olime teadlikud sellest, et mõlema kontserdi ajal  

toimus samaaegselt veel mitu kontserti – näiteks Tartus Eesti Muusika Päevade kontsert 

Pauluse kirikus kell 17 ning Viljandis Jazzkaarekese kontsert kell 17. Mõlemad väljatoodud 

näited on kontserdid, kuid sellegipoolest olen kindel, et sihtgrupid erinesid mainitud kattuvate 

kontsertide puhul.  

Pigem teavitustöö eesmärgil, et suurendada laste ja noorte teadlikkust puhkpillide ja 

orkestrite maailmast, sai võetud ühendust NOVA telesaate toimetaja Laura Kõrvitsaga. Kuna 

NOVA sõidab Tallinnast välja üsnagi erandkorras, pidin leidma saatejuhid klipi jaoks ning 

filmija ja monteerija. Filmija ja monteerija tuli Tamme Gümnaasiumist tänu huvijuhile. 

Saatejuhid tulid VMK puhkpilliorkestrist tänu VMK õppealajuhatajale. NOVA klipi 

filmimine toimus 3. aprilli proovilaagris. 

Esialgne pressiteade sai koostatud praktikaajal, kuid hiljem tuli seda parandada.  

Pressiteated sai saadetud Tartu Postimehele ning Ajaleht Sakalale. Raadio puhul sai valitud 2 

raadiojaama kahes linnas, sest kontserdid toimusid kahes linnas. Viljandi kuulajate jaoks 

Kuku Raadio Viljandi linnatund, kus rääkimas käisid VMK puhkpilliorkestri dirigent ja 

Puhkpilliorkester Tamme mänedžer. Tartu kuulajate jaoks RingFM, kus rääkimas käisid 

Puhkpilliorkester Tamme dirigent ja mänedžer.  

Kontserdi info jõudis Viljandi Linnalehe aprilli kuu kultuuri- ja spordisündmuste 

kavva. Tartu Postimehe reklaam ilmus 14. aprilli lehe esikaanel. Plakatid jõudsid Tartu linna 

koolidesse ning mujale, kus sai ürituste plakateid tasuta üles panna. Viljandis jõudsid plakatid 

kontserdikohta, koolidesse, kaubanduskeskuste infotahvlitele ning Sakala Keskusesse. 

Kultuuriaknasse lisas informatsiooni Tamme orkestri mänedžer, samuti koostas tema 

Puhkpilliorkester Tamme konto alt Facebook Eventi. Suusõnaline informatsioon lastelt ja 

õpetajatelt ning koolikeskkonna teavitused aitasid informatsioonil jõuda perekonnaliikmeteni, 

sõpradeni ja tuttavateni. Kultuuriakadeemia tudengeid aitas kontsertidest teavitada akadeemia 

Facebooki leht, kus kontsertide infot jagati ning Instagram, kuhu sai kontserdi päeval 

story’sid tehtud.  
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2.7. Riskianalüüs 

 

„Projekte viiakse ellu selleks, et mingeid probleeme kõrvaldada ja mingit kasu saada. Sellega 

seoses tuleb aga arvestada ka kaasnevate riskidega ja neid juhtida. Nullriskiga projekt on 

mõeldamatu ja seetõttu peab projektijuhtimise üheks osaks olema alati ka riskianalüüs ja -

juhtimine“ (Perens 2019, lk 146). 

Antud kontsertide puhul sai esialgne riskiplaan koostatud juba 2020. aastal, kus oli 

kirjas mitmed riskid, mida ei oleks osanud veel aasta varem välja tuua. Praegune riskiplaan 

(vt Lisa 6) on kokku pandud hinnates hetkeolukorda, mil Vabariigi Valitsuse piiranguid ei ole 

(Alates… , 2022). Enamus kirja pandud riskidest on siiski jäänud samaks – peamiselt seotud 

üldkorraldusega, mis hõlmavad transporti, kontserdipaikasid, kuid ka haigused, terviserikked, 

vargus ning instrumentide probleemid. Väga oluline on oskus riske eelnevalt määratleda, sest 

ainult siis saab edukalt nende analüüsimise ja lahendamisega tegeleda (Perens, 2019, lk 151).  

Riskide analüüsimise tabelis on kirjeldatud ohtu, mida arvame juhtuvat; riski suurust 

ehk tõenäosust ja mõju; projekti osa, kus riski kõige selgemalt näeme; ennetavat tegevust, 

mida riskide maandamiseks teha; reageerimist olukorrale, kui see siiski juhtub; vastutajat ning 

aega.  

„Süstemaatilise tulekahjuennetustöö struktuursed aspektid hõlmavad järgmist: 

evakuatsiooniteed, turvavalgustus ning tuletõrje- ja päästeteenistuse sõidukite 

juurdepääsuteed. Süstemaatilise tulekahjuennetustöö korralduslikud aspektid hõlmavad 

järgmist: vastutuse jagamine, teabekoolitus, harjutused, juhised ja rutiin“ (Säterhed et al., 

2012, lk 33).  

Üks mainitud riskidest realiseerus 16. aprilli kontserdi järgselt Tartus, mil vahetult 

peale seda, kui enamus inimesi oli kontserdipaigast lahkunud, hakkas tööle tuletõrjealarm. 

Peale esialgset ehmatust ei lõpetanud keegi oma tegevust, sest visuaalselt ega sensoorselt ei 

olnud võimalik ohtu tuvastada. Kuna koolimajas oli kohal nii direktor kui ka administraator, 

algas meeskonna liikmel, kes kõige paremini maja tunneb, suhtlus nendega, et selgitada välja 

alarmi põhjus. Protokoll oleks ette näinud, et töötaja, kellel on ligipääs alarmi kinni 

panemiseks, teeb seda ning läheb siis maja peale veenduma, kas on vaja kutsuda 

päästeteenistus või ei. See jäi aga ära ning päästeteenistus saabus natukese aja pärast. 

Tegemist oli valehäirega, mis sai alguse tüdrukute riietusruumist. Tuletõrjealarm töötas kokku 

ligi 15 minutit ning selle aja jooksul ei evakueeritud kedagi.  
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Kui selline olukord oleks juhtunud kontserdi toimumise ajal ning oleks tuvastatud 

reaalne oht, oleks tulnud kontserditegevus peatada, kõik inimesed majast evakueerida ning 

oodata päästeteenistuse saabumist. Kontsert toimus aatriumis ehk tegemist oli laialdase alaga 

otse koolimaja peauste juures. Evakueerimisega oleks tegelenud meeskonnaliikmed ning 

direktor. Oluline oleks olnud säilitada rahu ning selget meelt.  

 

 

2.8. Kontsertide sotsiaalmajanduslik mõju 

 

„Üha enam püütakse rahvusvahelistest uuringutes arvestada majandusliku mõju kõrval ka 

muude mõjudega. Ainuüksi majanduslike mõjude hindamine ei ole piisav otsustamaks 

piirkondlike ürituste edukuse, vajalikkuse ja olulisuse üle“ (Josing et al., 2012, lk 14).  

„Teeme kino: duubel 2“ kontsertidega ei saa turismisektori kasutegurit välja tuua. 

Enamus kontserdikülastajad olid siiski teadaolevalt samast linnast või lähedalasuvatest 

asumitest. Samas ei saa mainimata jätta mõju regiooni maine ja tuntuse kujundamisele, sest 

just seda peavad kohalikud ettevõtted ja asutused kõige olulisemaks ürituste puhul (Josing et 

al., 2012, lk 44). „Ürituste mõjukus piirkonnas sõltub paljuski pealtvaatajate arvust, kas on 

tegemist massiürituse või väikesele sihtgrupile suunatud üritusega, samuti avaldavad mõju 

ürituse maine ja ajalugu“ (Josing et al., 2012, lk 48). Antud kontsertide puhul oli tegemist 

toreda „perekontserdiga“, mida tulla nautima; seda toetas ka kellaaeg, mõlemad asukohad 

ning see, et kontserdil esinejatest üle poole olid noored. 

Enamus puhkpillimuusika kontserdid toimuvad peamiselt Tallinnas ja Tartus (Eesti 

Puhkpillimuusika Ühing, 2018), seega Viljandi kohapealt võib öelda, et oli sotsiaalne ja 

kultuuriline mõju suurem. Viljandi linna arengukavas aastateks 2020-2025 (2020, lk 53) on 

kirjas meede 29 Mitmekesise ja aastaringselt toimiva kultuurielu edendamine, kus on toodud 

välja näiteks „uute sündmuste korraldamise soodustamine“, mis tähendab, et oluline on 

kutsuda ellu ja läbi viia uusi sündmusi. Viljandi Muusikakool on Viljandi linna 

munitsipaalhuvikool, mistõttu oli Viljandi linnal oluline panus kontsertide toimumiseks, mida 

ei ole varem Viljandis korraldatud. Samuti on välja toodud: „Koostöö huvi- ja 

üldhariduskoolidega õpilaste ja noorte kaasamisel linna kultuuriürituste läbiviimisele“, mis 

toetab eelnevat punkti ning juurutab koostöö potentsiaali, sest antud projektis olid üle pooltest 

esinejatest õpilased ning vähem oluline ei ole ka „Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia 

kaasamine kultuurivaldkonna tegevustesse“ (Viljandi linna arengukava 2020-2025, 2020, lk 
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54). Antud projektis oli võimalik mitmel tudengil osaleda nii projektijuhi rollis, meeskonnas 

kui ka abilisena.  

Filmimuusika kontserdid sobitusid ka Kultuuri arengukavaga aastateks 2021-2030 

(2021, lk 13), kus on toodud välja, et üks eesmärkidest on „laste- ja noortekultuuri terviklik 

arendamine, tagamaks igale lapsele ja noorele juurdepääsu mitmekülgsele ja kvaliteetsele 

kultuurile nii tegija kui ka osasaajana…“, mis tähendab, et antud projekt andis selle eesmärgi 

täitumisele hoogu juurde. Samuti toetatakse arengukavas „põhimõtet, mille kohaselt Eesti 

Kultuurkapitali toimimise ja eelarve kujunemise aluspõhimõtteid ei muudeta./…/ Kultuuri 

rahastamisel toetab Kultuurkapital eelkõige loovisikuid ja projektipõhiseid algatusi…“ 

(Kultuuri arengukava 2021-2030, 2021, lk 14). Projekt sai suurema osa rahastusest 

Kultuurkapitalilt, mistõttu ka selles osas saime tõestust, et on oluline erinevaid 

muusikakultuuri valdkondi toetada.  

Kontserdid küll ei mõjutanud majanduslikult Tartu ega Viljandi piirkonda palju, kuid 

pakkusid mitte liiga sagedasti toimuvaid kahe puhkpilliorkestri kontserte ilma piletitasuta, 

kahes Lõuna-Eesti linnas. Seega kontserdid mitte ainult ei aidanud tasakaalustada kultuurielu, 

vaid rikastasid põneva kontserdilahenduse ja filmimuusika kavaga külastajate nädalavahetust. 

Inimesed said lokaalselt ja visuaalselt nautida muusikat ning muusikud said jagada oma 

õpitud lugusid.  

3. Refleksioon 

 

Kooli algusest kuni neljanda aasta sügiseni ei olnud mul kindlat mõtet ega ideed, mida 

lõputööna korraldada. Seega, kui endine projektijuht pakkus sügisel välja, et võiksin tema töö 

üle võtta ja lõpuni viia, olin nõus.  

Kuna liitusin projektiga nii öelda projektijuhi ametikohta täites alles jaanuaris, siis ei 

sekkunud ma teadlikult kellegi endast teadlikuma ja kogenenuma töösse – nendeks olid 

dirigendid ja VMK direktor. Dirigentidel oli kava juba ammu koos ning kuna ma ei ole 

puhkpillide spetsialist, sain peamiselt nende muredele tunda kaasa selles mõttes, kui 

mängijaid oli puudu. Natuke tundsin puudust tehnilistest-kõlapildi teadmistest – 

Pärimusmuusika Aida kontserti salvestati ning selleks oli vaja teha korralik töö, et saada paika 

mikrofonid ning kaamerad. Tundsin, et vajan tehnika kokkupaneku valdkonnas rohkem 

kogemust, kuid sooviksin arendada ka kõlapildi kuulamist ja mõistmist (mida juurde, mida 

vähemaks). Sellegipoolest oli koolis õpitu ja kogutud teadmised kontsertide korraldustöö 

alustala – ilma nende teadmisteta ei oleks ma suutnud toime tulla enamus ülesannetega.  
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Kontserdi plaan ja kava jäi suures osas samaks, seega ei saa öelda, et oleksin 

loominguliselt või kunstilisest küljest saanud enda oskusi arendada, kuid kindlasti sain ma 

kinnitust sellele, et oskan plaani järgida, usaldan inimesi tegema oma tööd, kuulan ja proovin 

arvestada kõigi arvamustega ning et mulle meeldib tegeleda nii turundusega kui ka eelarvega - 

mõlemad valdkonnad, mis nõuavad eelnevalt läbimõeldud plaani ja seejärel ka plaani 

elluviimist võimalikult hästi. Seda, kas ma nendes valdkondades ka hakkama sain, oskavad 

öelda teised, kuid endal jäi turundusest väga hea tunne sisse, samuti üllatas sponsorlus – mulle 

meeldis leida ühisosa ettevõtete ja kontsertide eesmärkidega. Üks suurimaid rõõme oli 

proovilaagri klipp NOVA saates, mida pean enda suurimaks loominguliseks saavutuseks 

projekti juures, kuna kirjutasin teksti, lavastasin ning leidsin tänu abilistele saatejuhid ja 

filmija/monteerija. Põhjalikult sai tegeletud ka autoriõiguste küsimustega, mida tekkis 

kontsertide juures mitmeid – tuli mõistmine ja arusaam lubatud piiridest ja võimalustest nii 

öelda koolikontsertide puhul.   

Kuigi seda projekti oleks saanud edukamalt ellu viia,  – näiteks orkestrite toitlustustele 

leida alternatiivne lahendus, mistõttu oleks ära jäänud vajadus dirigendil isiklikeks 

kulutusteks kavalehtede näol – saan sellegipoolest öelda, et kõik, mis oli lõpuks eelarve 

kuludesse kirja pandud, jäi summade mõttes paika; muutusid aga rahastajad. Kõige olulisem 

oli minu jaoks alati see, et kontsertide toimumise jaoks oleks vajalik olemas ning et kulutused 

ei oleks kellegi jaoks liiga suured, kaasa arvatud mu enda jaoks. Eesmärk oli miinimum, kuid 

kui võimalik, pakkuda rohkem.  

Korraldustöö oli õpetlik, emotsionaalselt raske, kuid ülimalt nauditav. Sain lõpuks aru, 

et see eriala, mida tulin kooli õppima, on täpselt see, millega soovin edaspidi ka tegeleda. 

Seda aga siis kunagi ka päris enda projekti juures, sest kellegi teise visiooni ellu viia ei ole 

kerge töö, – see on vastutus – eriti kui meeskond enne seda on kava ja eesmärgid juba paika 

pannud. Sellepärast võrdleksin seda korraldustööd natuke ka kultuuriakadeemia enda 

projektide Made ja Tudengite teatripäevadega – plaan, eesmärk ja visioon on paigas, lihtsalt 

korraldajad ja meeskond vahetuvad. Antud juhul oli keeruline see, et vahetus projektijuht, 

kuid kõik muu, sealhulgas meeskond, jäi samaks, mis tähendab, et tuli väga kiiresti elada 

projekti erinevatesse valdkondadesse sisse ning veelgi kiiremini saada üle kohmetusest nõuda 

võõrastelt inimestelt informatsiooni ja vastuseid küsimustele, mida tekkis alguses kümneid 

päevas. Positiivset küljest sain lõpuks üle oma hirmust helistamise ees – lõpus isegi eelistasin 

seda, sai info kiiremini kätte ning edasi tegutseda.  
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Kokkuvõte 

 

Käesolev kultuurikorralduse loov-praktilise lõputöö kirjalik osa andis ülevaate filmimuusika 

kontsertidest „Teeme kino: DUUBEL 2“. Kontserdid toimusid 16. aprill 2022 Tartu Tamme 

Gümnaasiumis ja 24. aprill 2022 Viljandi Pärimusmuusika Aidas. Kontsertidel esinesid 

Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkester ning Puhkpilliorkester Tamme. Orkestreid 

dirigeerisid Bert Langeler ja Gunnar Pettaig, õhtujuhiks oli Mihkel Känd. Kokku oli laval ligi 

96 muusikut. Tartu kontserti külastas ca 180 inimest ning Viljandi kontserti ca 210 inimest. 

Kontserdid olid tasuta, kuid orkestrite tegevuse toetamiseks oli võimalus teha vabaannetus.  

Kontsertide toimumiseks võtsin üle projektijuhi rolli, tänu millele sain täita erinevaid 

ülesandeid – sponsoritega suhtlemine ja leidmine, turundamine, rahastustaotlustega ja 

aruandlusega tegelemine, info koordineerimine ja kogumine, logistika, mingil määral ka 

meeskonna kokkupanek ning üldkorralduslikud tööd.  

Kuna tegemist oli üsnagi keerulise, pika ja nõudliku kavaga kontserdiga ning 

orkestrites mängis erineva tasemega (ja vanusega) muusikuid, oli see arusaadavalt mõne 

muusiku jaoks vägagi väsitav kogemus. See väsimus ei hakanud aga silma publikule, kes eriti 

Viljandi kontserdil suutis kontserdi miljöö ja teemaga suhestuda, olles kaasaelav, lõbus ja 

kaasategev kontserttegevuses. Kontserdid toimusid kahes planeeritud kontserdipaigas, laval 

olid kaks orkestrit, kaks dirigenti ning ettekandele tulid peaaegu kõik lood, mis pidid algselt 

seal olema, samuti oli publik rahul ja kiitis – seega saab kontserte õnnestunuks pidada. 

Ma tänan oma juhendaja Marko Lõhmust, kes vastas alati, kui küsimusi tekkis ning oli 

alati valmis toetama. Ma olen tänulik Tonio Tamrale, Gunnar Pettaigile ja Bert Langelerile, 

kes tulid korraldusmuredega otse minu juurde – see tekitas minus usaldust nende vastu ning 

samuti tundsin, et ka mind usaldatakse. Eelistasin alati otsekohest, kuid viisakat suhtlust. 

Nemad seda mulle ka andsid. Ma tänan Kerstin Kingot, kes andis mulle võimaluse sooritada 

praktika ja lõputöö ühe võimsa projekti juures. Loodetavasti tuleb ka duubel 3.  
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Lisa 1. Kontserdi kavalehe sisekülg ja väliskülg (ühtlasi lühifilmi tiitrid) 

 

1. 20th Century Fox Fanfare   (1933) 

Alfred Newman/ seade P. Defeudis  

2. Blue Moon (1934) 

Richard Rodgers/ seade Warren Barker  

solist tromboonil Daniel Hinno 

3. Baby Elephant Walk (1962) 

Henry Mancini/ seade Johnnie Vinson  

4. The Music of James Bond (1962) 

seade Jay Bocook  

5. I Got You (I Feel Good) (1964) 

James Brown/ seade Michael Brown 

6. Le Havre’i kuumad ööd (1968) 

Ülo Vinter/ seade Tanel Aavakivi 

7. Hooked On A Feeling (1968) 

Mark James/ seade Johnnie Vinson  

8. Soul Bossa Nova (1962) 

Quincy Jones/ seade Johnnie Vinson  

9. Love Theme from The Godfather 

(1972) 

Nino Rota/ seade Robert Longfield  

10. Star Wars: The Force Awakens 

(1977) 

John Williams/ seade Johnnie Vinson  

 

VAHEAEG 15 MINUTIT 

11. Bell Carol Fantasy (1916) 

Mykola Leontovych/ seade James Curnow  

12.  Majakene mere ääres (1978) 

Ülo Vinter/ seade Tõnis Kõrvits  

13. Funkytown (1979) 

Steve Greenberg/ seade Ralph Ford  

14. The A-Team (1983) 

Mike Post & Pete Carpenter/ seade Willy 

Hautvast  

15. Thriller (1983) 

Rod Temperton/ seade Paul Murtha  

16. Kariibi mere piraadid (2003) 

Klaus Badelt/ seade Nick Hillary  

17. Abba Gold  (1992) 

Björn Ulvaeus & Benny Andersson/ seade 

Ron Sebregts   

18. Titanic Medley (1997) 

James Horner/ seade Naohiro Iwai  

19. Laulud muusikalist „Detektiiv 

Lotte“ (2008) 

Priit Pajusaar/ seade Tõnis Kõrvits  

20. Game Of Thrones  (2011) 

Ramin Djawadi/ seade Michael Brown  

21. Happy  (2013) 

Pharrell Williams/ seade Michael Brown 

 

Helirežissöörid: Bert Langeler (Viljandi Muusikakool) ja Gunnar Pettaig (Puhkpilliorkester 

Tamme) 

Teksti loeb: Mihkel Känd 

Vahetekstid: Kerstin Kingo ja Reesi Koidu 

Operaatorid ja montaaž: Heiki Peterkopf ja Henri Sulbi 



 
 

 

NOVA saatejuhid: Vihur Põld ja Alexander Langeler 

Kino mehaanik: Karoliina Arus 

Kunstnik: Lauri Rahusoo 

Heli- ja valgustehnikud: Jan Jürgen Sütt, Mihkel Tõnisson, Siim Seppo 

Heliefektid: 

Flöödid - Brita Vahter, Lemmelill Sarv, Helen Talvistu, Johanna Paeglis, Anett Pettaig, Iti 

Parts, Teele Parts, Stella Päri, Triinu Järv 

Klarnetid - Aroli Lebrett, Anette Ant, Elis Allev, Rebeka Rebane, Markus Mutso, Britta 

Lehestik, Holger Otsing, Reti Tambet, Keiti-Lisanne Maalmeister, Kaarel Parts, Maire Pärn, 

Anni Ritson, Gunnar Mändmets 

Fagotid - Ingel Madleen Tiitus, Triin Hordo 

Saksofonid - Berit Paul, Kelli Kree, Kalev-Kristjan Kaseoja, Hedvig Puusaar, Lotte Starostin, 

Mirle Zeiger, Siim Seppo, Gregor Eesmaa, Laura-Lotte Ivandi, Carolin Teider, Emily Urla, 

Kristjan Pärn, Robert Pärle, Heleriin Peterson, Risto Kaar, Toomas Peterson 

Sarved - Eke-Jaan Sarv, Rivo Johani, Kärt Järve, Saskia Lee Hainsoo, Anti Seli 

Tromboonid - Vahur Aasaküla, Ramon Ant, Hendrik Vahtra, Romet Luik, Ekke Lasse 

Lüdimois, Daniel Hinno, Lauri Küünal, Kadri Rootalu, Kevin Müürsepp 

Trompetid - Pärtel Rooks, Kusti Mikelsaar, Johannes Oras, Mattias Rahnu, Herbert Rekor, 

Aleksander Aasmaa, Uku Kalle Reili, Taavi Truu, Frederik Langeler, Hanna Maria Mägi, 

Sander Teder, Robin Sander, Kalev Pechter, Kalju Tisler, Jaan Laarmann, Alan Oper, Sass 

Kase 

Eufooniumid - Vaiko Aasaküla, Kristofer Ruus, Vihur Põld, Alexander Langeler, Vardo 

Peebo, Liisbet Kase, Andre Pajo, Priit Hõbejärv, Ats-Artur Ploomipuu 

Tuubad - Ekke Mikelsaar, Frank Vihmann, Kristjan Poska, Robert Mattias Leopard 

Löökpillid - Henry Venne, Kristjan Markus Soomets, Oliver Tõkke, Jakob Kirss, Robert Kirk, 

Johanna Bauersachs, Bettina Päri 

Muusikuid juhendasid -  

Külli Teearu 

Ants Oidekivi 

Ülle Sirkas 

Bert Langeler 

Lirike Langeler 

Gunnar Pettaig 

Kerstin Kingo 



 
 

 

Arno Anton 

Kristo Joosep 

 

Täname: 

Eesti Kultuurkapital 

Viljandi Muusikakool 

MTÜ TTG Vilistlasorkester 

Tartu Tamme Gümnaasium 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 

Viljandi Pärimusmuusika Ait 

Sakala Keskus 

Fazer Eesti OÜ 

A. le Coq AS  

Peenjoogivabrik Nudist OÜ 

Kata lilled OÜ 

Apollo Kino OÜ 

NOVA noortesaade 

Laura Kõrvits 

Karoliina Arus 

Arnika Aadusoo 

Mathias Mõttus 

Vilja Volmer-Martinson 

Teater Vanemuine 

Kristiina Alliksaar 

Tartu Postimees 

Sakala 

Ring FM 

Kuku Raadio 



 
 

 

Lisa 2. Tegevusplaan 

 

Tabel 1. Tegevusplaan 

Tegevus/aeg  Jaanuar 2022 Veebruar 2022 Märts 2022 Aprill 2022 Mai 2022 

Koosolekud  
     

Kontserdikavade proovid (alates 2020)    

3. aprill ühine 

proovilaager  

Rahastustaotlused (alates 2020)      

Eelarve (alates 2020)      

Logistika (transport, kellaajad)      

Kommunikatsioon esinemiskohtadega, bussifirmadega 

(alates 2021)  
     

Kommunikatsioon organisatsioonide, meeskonna ja 

orkestritega, vabatahtlike abilistega 
     

Lühifilmi kokkupanek, informatsiooni edastamine, 

parandused      

Sponsorlus (alates 2020)      

Turundus (alates 2020) 
     

Sündmuste toimumised 
   

16.aprill ja 

24.aprill 
 

Kokkuvõtted (tagasiside, aruandlus) 
     



 
 

 

Lisa 3. Kontserdi plakat 

 

Joonis 2. „Teeme kino: duubel 2“ (Autor: Lauri Rahusoo) 

 

 



 
 

 

Lisa 4. Meediakajastused 

 

Tabel 2. Meediakajastused 

Kuupäev Kanal Pealkiri Link 

07.04.2022 Kuku 

Raadio 

- https://kuku.pleier.ee/podcast/viljandi-

linnatund/123544). 

13.04.2022 RingFM - https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watc

h_permalink&v=5192171457470390 

13.04.2022 ETV2; 

NOVA 

saade 

Puhkpilli-

orkestris 

saab 

mängida 

koos 

sõpradega. 

https://jupiter.err.ee/1608561913/nova-

puhkpilliorkestris-saab-mangida-koos-

sopradega. 

16.04.2022 Tartu 

Postimees 

Tamme 

gümnaa-

siumis 

kõlab täna 

filmi-

muusika. 

 https://tartu.postimees.ee/7501916/tamme-

gumnaasiumis-kolab-tana-filmimuusika 

16.04.2022 Tartu 

Postimees 

Tamme 

gümnaa-

siumis 

esitati filmi-

muusikat 

meilt ja 

mujalt 

https://tartu.postimees.ee/7502089/tamme-

gumnaasiumis-esitati-filmimuusikalt-meilt-ja-

mujalt 

18.04.2022 Sakala Aidas 

kohtuvad 

filmi-

muusika ja 

puhkpilli-

orkestrid 

https://sakala.postimees.ee/7502711/aidas-

kohtuvad-filmimuusika-ja-puhkpilliorkestrid 

 

https://kuku.pleier.ee/podcast/viljandi-linnatund/123544
https://kuku.pleier.ee/podcast/viljandi-linnatund/123544
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=5192171457470390
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=5192171457470390
https://jupiter.err.ee/1608561913/nova-puhkpilliorkestris-saab-mangida-koos-sopradega
https://jupiter.err.ee/1608561913/nova-puhkpilliorkestris-saab-mangida-koos-sopradega
https://jupiter.err.ee/1608561913/nova-puhkpilliorkestris-saab-mangida-koos-sopradega
https://tartu.postimees.ee/7502089/tamme-gumnaasiumis-esitati-filmimuusikalt-meilt-ja-mujalt
https://tartu.postimees.ee/7502089/tamme-gumnaasiumis-esitati-filmimuusikalt-meilt-ja-mujalt
https://tartu.postimees.ee/7502089/tamme-gumnaasiumis-esitati-filmimuusikalt-meilt-ja-mujalt
https://sakala.postimees.ee/7502711/aidas-kohtuvad-filmimuusika-ja-puhkpilliorkestrid
https://sakala.postimees.ee/7502711/aidas-kohtuvad-filmimuusika-ja-puhkpilliorkestrid


 
 

 

Lisa 5. Eelarve 

 

Tabel 3. Projekti kulud 

KULUD: Summa (koos km-

ga) 

Rahastaja Selgitus 

Kontserdikohad: 1,934€ 
  

Tartu Tamme Gümnaasium 602€ Tartu Tamme Gümnaasium Proovilaager + kontsert + helitehnika rent 

Viljandi Pärimusmuusika Ait 1,332€ Eesti Kultuurkapital, Viljandi Muusikakool 
 

Transport: 1,028€ 
  

Viljandi-Tartu-Viljandi 324€ Eesti Kultuurkapital, Viljandi Muusikakool 03.04 proovilaager, Hansa Liinid 

Viljandi-Tartu-Viljandi 360€ Eesti Kultuurkapital, Viljandi Muusikakool 16.04 kontsert, Hansa Liinid 

Tartu-Viljandi-Tartu 294€ Eesti Kultuurkapital 24.04 kontsert, Vedamine OÜ 

Inventari vedu 50€ Viljandi Muusikakool 24.04 kontsert 

Reklaam: 540€ 
  

Plakati kujundus 150€ Eesti Kultuurkapital Lauri Rahusoo 

Plakati trükkimine 60€ Eesti Kultuurkapital Kaanoni Koopiakeskus 

Kavalehtede ja flaierite trükkimine 110.4€ Gunnar Pettaig Esialgse eelarve väline kulutus 

Tartu Postimees 220€ Eesti Kultuurkapital Esileht 

Toitlustus: 897€ 
  

Viljandi orkester 707€ Viljandi Muusikakool Esialgselt lastevanemate omaosalus 

Tartu orkester 190€ MTÜ TTG Vilistlasorkester Kringlid, joogid, pitsa (03.04 ja 16.04) 

Magusalaud ning koogid 30€ Kerstin Kingo 
 

Muu:  105.4€ 
  

EAÜ 33.40€ Viljandi Muusikakool, MTÜ TTG 

Vilistlasorkester 

2x16,7€ 

Nudist 25€ Sponsorlus, MTÜ TTG Vilistlasorkester Kinky Cider Mixed Box 

Paberkotid 4€ Kerstin Kingo Sponsorlustoodete andmiseks 

Pillimängijad 200€ MTÜ TTG Vilistlasorkester 2 klarnetimängijat 



 
 

 

KULUD: Summa (koos km-

ga) 

Rahastaja Selgitus 

Vabatahtlikud: 
   

Jan Jürgen Sütt, Mihkel Tõnisson, Siim 

Seppo 

0€ Sponsor (Fazer) Heli-ja valgustehnikud Tartu kontserdil 

Ramsi fotoring 0€ Sponsor (Fazer) Fotograafid Viljandi kontserdil 

Karoliina Arus 0€ Sponsorid (Fazer, Apollo Kino ja Nudist) Filminäitaja Tartu kontserdil, tiimiliige 

Mihkel Känd 0€ Sponsorid (Fazer, Apollo Kino ja Nudist) Õhtujuht 

Henri Sulbi  0€ Sponsorid (A. Le Coq, Apollo Kino ja Fazer) NOVA saateklipi filmija ja monteerija; lühifilmi 

tiitrid 

Heiki Peterkopf  0€ Sponsorid (Apollo Kino ja Fazer) Lühifilmi kokkupanija 

KOKKU: 4,734.8€ 
 

  

 

Tabel 4. Projekti tulud 

TULUD: Summa Selgitus 

Viljandi Muusikakool: 1,324€ kokku 

Toitlustus 707€ Daily kohvik Tartu Tamme Gümnaasiumis 

Ait + bussid 550€ Kaasrahastaja Eesti Kultuurkapital 

Inventari vedu 50€ 24.04 kontsert 

EAÜ 16.70€ 24.04 kontsert 

Eesti Kultuurkapital: 2,190€ kokku 

Ait + 3 bussi 1,760€ Kaasrahastaja Viljandi Muusikakool 

Plakati kujundus ja trükk 210€ Lauri Rahusoo, Kaanoni Koopiakeskus 

Tartu Postimees 220€ Esilehe reklaam 

MTÜ TTG Vilistlasorkester: 432€ kokku 

Toitlustus 190€ Kringlid, pitsa 

EAÜ 16.7€ Litsents 



 
 

 

Nudist 25€ Kaasrahastaja Nudist 

Pillimängijate tasud 200€ 2 klarnetimängijat 

TULUD: Summa Selgitus 

Reesi Koidu: 43€ kokku 

Lilled 43€ Kaasrahastaja Kata Lilled 

Gunnar Pettaig: 110.4€ 
 

Kavalehtede ja flaierite trükkimine 110.4€ Salibar OÜ 

Kerstin Kingo: 34€ 
 

Magusalaud ning koogid 30€ Proovilaager ja kontsert 

Paberkotid 4€ Pakendikeskus 

Sponsorid:  
  

Fazer - 8 kommikarpi, 3 šokolaadi, 4 Kismetit, 10 Geisha batooni, 2 pk Suffeli Puff, 7 pk kummikomme 

A. Le Coq - 228 tk Aura Dr. Active mahlajooke 

Nudist - Kinky Cider Mixed Box 

Apollo Kino - 16x12€ kinkepiletit 

Kata Lilled - 5 lillekimpu 

Tartu Tamme Gümnaasium: 602€ 
 

Proovilaager ja kontserdipaik 452€ 226€x2 

Helitehnika rent 150€ 
 

KOKKU: 4,734.8€ 
 

 

 

 

 



 
 

 

Lisa 6. Riskiplaan 

 

Tabel 5. Riskiplaan 

Mida arvame 

juhtuvat? 

T M Riski 

suurus 

(TxM) 

Kus? Millal? Mida on võimalik 

teha selle 

vältimiseks? 

Mida teha, kui see 

siiski juhtub? 

Vastutaja Aeg 

Tulekahju 2 5 10 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Enne 

kontserti, 

kontserdi 

ajal või 

pärast 

kontserti 

Taustauuring 

asukoha 

seisukorrast, korras 

seadmete kasutus, 

turvanõuete 

järgimine 

Evakueerimine, 

tulekustutite 

kasutamine (eeldusel, 

et on võimalik tuld 

iseseisvalt 

kustutada), 

päästeametiga 

kontakteerumine 

Kontserdipaiga 

kontakt/meeskond 

16/24.04.2022 

Veeavarii 1 1 1 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Kontserdi 

ajal 

Taustauuring 

asukoha 

seisukorrast, korras 

seadmete kasutus, 

turvanõuete 

järgimine 

Jätame kontserdi 

vajadusel ära. 

Tegeleme 

probleemiga 

jooksvalt, kuivatame 

ruumi, pöördume 

omaniku poole. 

Kontserdipaiga 

kontakt/meeskond 

16/24.04.2022 

Dirigendi 

haigestumine 

4 2 8 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Enne 

kontserti 

Dirigendid jälgivad 

oma tervist kontserdi 

eel 

Saame viimasel 

võimalusel hakkama 

ka 1 dirigendiga 

Meeskond 16/24.04.2022 

Meeskonnaliikme 

haigestumine 

3 2 6 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Enne 

kontserti 

Meeskonnaliikmed 

jälgivad oma tervist 

ning esimeste 

sümptomite 

avaldumisel jäävad 

kodu end ravima 

Meeskonnaliige 

teavitab oma 

haigestumisest, otsib 

esimesel võimalusel 

ise omale asendaja, 

kes tema ülesanded 

kontserdi päeval ära 

katab. Kui asendajat 

ei leia, siis annab 

Meeskond 16/24.04.2022 



 
 

 

sellest projektijuhile 

teada. 

Mida arvame 

juhtuvat? 

T M Riski 

suurus 

(TxM) 

Kus? Millal? Mida on võimalik 

teha selle 

vältimiseks? 

Mida teha, kui see 

siiski juhtub? 

Vastutaja Aeg 

Kontserdi asukoha 

ülesütlemine 

1 4 4 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Enne 

kontserti 

Eelnevalt üle 

suhelda ja kinnitada, 

et kõik toimib 

Lükkame kontserdi 

edasi, või jätame ära, 

teavitamine FB 

Eventil ning ka 

orkestriliikmete 

kaudu 

Tonio, Reesi ja Gunnar 16/24.04.2022 

Esinejate 

haigestumine 

3 2 6 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Enne 

kontserti 

Muusikutele 

eelnevalt selgitada, 

et kui esinevad 

haigussümptomid, 

siis tuleb proovist 

puududa; seda pole 

vaja, et nakatuvad 

teised samuti 

Muusikuid on palju, 

kuid kui on 

häälerühmast puudu 

oluline inimene, 

tuleb võtta eraldi 

ühendust näiteks 

mängijaga, kes pole 

haige, kuid puudub 

muul põhjusel 

Gunnar ja Bert 16/24.04.2022 

Pillide kahju teke 1 1 1 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Kontserdi 

ajal 

Muusikute enda 

vastutada, et nende 

instrumendid on 

korras ja mänguks 

sobilikud. 

Võtavad ühendust 

pilli remontijaga. 

Igaüks ise 16/24.04.2022 

Tehniline rike 2 2 4 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Kontserdi 

ajal 

Eelnevalt veenduda, 

et kontserdipaik on 

korras ning miski ei 

takista kontserti 

Rikke lahendamine, 

kontserdi 

edasilükkamine 

Kontserdipaiga kontakt/ 

Reesi 

16/24.04.2022 

Elektrikatkestus 1 1 1 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Kontserdi 

ajal 

Vajadusel olemas 

alternatiivne 

lahendus 

elektriseadmete 

toimimiseks 

Probleemiga 

tegelemine, kuid kui 

elektrit tagasi ei saa 

kiiresti ning on 

tugevam rike, tuleb 

kontsert edasi 

lükata/ära jätta 

Kontserdipaiga 

kontakt/Reesi 

16/24.04.2022 



 
 

 

Mida arvame 

juhtuvat? 

T M Riski 

suurus 

(TxM) 

Kus? Millal? Mida on võimalik 

teha selle 

vältimiseks? 

Mida teha, kui see 

siiski juhtub? 

Vastutaja Aeg 

Mürakahjustus 3 2 6 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Kontserdi 

ajal 

Toolide paigutamine 

ohutusse kaugusesse 

Toolide 

ümberpaigutamine, 

alternatiivse koha 

leidmine 

Meeskond 16/24.04.2022 

Osaleja või 

külastaja 

terviserike 

2 2 4 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Kontserdi 

ajal 

Iga külastaja/osaleja 

jälgib oma tervist 

ning teeb kontserdile 

tulemiseks otsuse 

ise. Kes teab, et võib 

tekkida 

õhupuudusest 

tingitud 

minestamine - ukse 

lähedale istumine; 

janupuudus - 

veepudel ligi hoida 

ka kontserdil alati; 

hädavajalikud 

ravimid kaasas; 

osaleja teavitab 

orkestrijuhte või 

korraldajat 

võimalikest 

terviseriketest 

Esmaabi osutamine 

kohapeal, vajadusel 

kiirabi kutsumine 

Kontserdipaiga 

kontakt/meeskond/Reesi 

16/24.04.2022 

Õhupuudus ruumis 1 3 3 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Kontserdi 

ajal 

Tuulutame eelnevalt 

ruume, 

konditsioneeri 

olemasolus enne 

veendumine 

Teeme erakorralise 

pausi (lisaks 

vaheajale), 

võimalusel tuulutame 

ruumi ja jätkame 

kontserdiga. 

Meeskond 16/24.04.2022 

Kassarööv (toetuste 

kast) 

1 4 4 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Kontserdi 

ajal 

Veendume, et kast 

on sellises kohas, 

Teavitame politseid Meeskond 16/24.04.2022 



 
 

 

kus on ka järelvalvet 

võimalik teostada 

Mida arvame 

juhtuvat? 

T M Riski 

suurus 

(TxM) 

Kus? Millal? Mida on võimalik 

teha selle 

vältimiseks? 

Mida teha, kui see 

siiski juhtub? 

Vastutaja Aeg 

Bussitranspordi 

ebaõnnestumine 

2 2 4 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Enne 

kontserti 

Bussifirmaga 

eelnevalt 

kontakteerumine, et 

kõik ikka toimib 

Bussifirma leiab 

asendustranspordi 

Reesi 16/24.04.2022 

Publiku 

puudumine 

2 3 6 Kontserdid 

Viljandis ja 

Tartus 

Enne 

kontserti 

Kontserdi reklaami 

tegemine hästi 

detailselt. Viimase 

minutini 

turundusplaanist 

kinni pidamine. 

Kontserdi anname 

sellegi poolest. Tuleb 

, palju tuleb. õpime 

vigadest. 

Reesi 16/24.04.2022 
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