
ENNE FOTOSESSIOONI 
 
 
Kui ma sessiooni aja tühistan, kas ma saan 
broneeringutasu tagasi? 
 
Lühike vastus on EI. 
Broneeringutasu katab teiste ära öeldud sessioonide kulud. 
Olukord on igati mõistetav, kui Sul tuleb ette ootamatuid olukordi või 
haigestumisi, sel juhul leiame koos uue pildistamise aja. 
 
 
 
 
Sain sinu kinkekaardi, aga avastasin, et kehtivus on 
aegunud. Kas saaks selle ära kasutada? 
 
 
Minult ostetud kinkekaart kehtib 6 kuud, seda alates soetamise hetkest. 
See on väga oluline, et võtaksid minuga ühendust esimesel võimalusel, 
mis sellest, kui sessiooni soov on alles mõne kuu pärast. 
Kehtivuse ajad on lisatud põhjusega, ma olen ALATI aegadega väga 
vastutulelik olnud, aga kahjuks ei ole mul kohustust, kui sa oled enda 
mugavusest ajal üle lasknud minna.  
Kui sul on kehtetu kaart, siis ta on kehtetu. 
 
Lisaks, kui sa oled minuga kokku leppinud sessiooni aja, aga selle 
tühistad, siis kaotab kaart kehtivuse.  
Mõjuvatel põhjustel on sul võimalik sessiooni aeg edasi lükata ühe korra. 
Sinna alla ei kuulu kindlasti see, et sul ei ole tuju, enda nägu just 
sellel päeval ei meeldi  või, et väljas on hall ilm. 



 
 
Veel kinkekaardist. 
 
Kinkekaardid on paketipõhised. 
1h 150 EUR 
0,5h 100 EUR 
Pildistan vaid Tartus ja teatud kp Tallinnas.  
30 km raadiuses väljaspool asukohti, lisandub transpordikulu.  
Juhul, kui sooviks on pildistada stuudios, siis oskan soovitada sobilike 
ruume, stuudio rent tuleb tasuda teil endil. 
 
Vaatasin, et sul 15 minuti minisessioon pakkumisel, 
sooviks mõned klõpsud teha. 
 
Väga tore, et Sa minu mini vastu huvi tunned, samas soovitan alati läbi 
lugeda kogu informatsioon, mis kirja on pandud. 
15 minutilisi minisessioone ma eraldi välja ei reklaamingi, vaid teen 
eraldi minisessioonide päevi teatud hooaegadel nagu näiteks sügis, 
jõulud, õitsev kevad, kuldne loojang, jne jne. 
Teine variant on, et võtan vastu minisessiooni broneeringu vaid siis, kui 
mul sel päeval vaba hetk juhtub olema. 
Kokkuvõtteks, eraldi ainult minisessiooni ma ei broneeri, ega hakka 
sellepärast teise linna sõitma. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Milline pakett just mulle sobilik oleks? 
 
 
See on väga oluline, et annaksid mulle enne fotosessiooni broneerimist 
täpse ülevaate oma soovidest. 
1. Kirjuta kuna sa pildistama sooviksid tulla 
2. Kas oled tulemas üksinda, kaksi, terve perekonnaga või hoopis kogu 
suguvõsaga. 
3. Mis linnas sessiooni soov oleks 
4. Varasemad kogemused. Kas oled kaamera ette tulemas esmakordselt 
või oled juba poseerimises veteran. 
 
Eelnevalt vastatud küsimuste põhjal oskan Sulle anda omapoolsed 
soovitused. 
 
Kui oled tulemas kaaslasega, siis soovitan üldiselt 0,5 h kuni 1h 
sessiooni. Paratamatult on just 95% sessioonil käivatest meestest üsna 
kärsitud. Siiski soovitan enamuse ajast 1h sessiooni, sest praktika on 
näidanud, et kui tahes kogenud te ka ei oleks, pildistamiseks 
sisseelamiseks kulub umbes 20 minutit. Pärast seda olete te nagu 
veteran modellid isiklikult. 
 
 
Sama kehtib ka peresessioonide puhul. 
Juhul, kui sul on perekonnas väikelapsed, siis võime teha sinuga 
erikokkuleppe, olen seda üsna palju rakendanud. 
Lepime kokku alguses 30 minutit, aga jätan piisava ajavaru, kui meil 
kipub aeg üle minema. See tagab selle, et kõik osapooled saavad 
stressivaba kogemuse :) 
 
 



 
APPI APPI, AGA MA POLE JU ÜLDSE 
FOTOGEENILINE?! 
 
Kui ma saaksin iga korra eest 5 EUR, kui ma seda kuulen, siis saaksin 
ennast luksuliku reisiga premeerida :) 
Võta vabalt, nagu eelnevalt kirjutasin, siis aitab juba see väga hästi, kui 
paned asjad päev enne sessiooni valmis. Hea jumestaja toob sul 
enesekindlust esile. 
Mulle oleks väga suureks abiks, kui annad mulle ülevaate sellest, mis 
sulle enda juures meeldib. Kasvõi ütle mulle,  mis sulle enda juures ei 
meeldi, sest ilmselgelt ei oska ma  
Mõtteid lugeda ja ei nuputaks ise iialgi välja, et vihkad enda paremat 
kõrvanibu või kulmu kuju. 
Ma juhendan Sind kogu sessiooni vältel ja teen endast oleneva, et 
õhkkond oleks lahe ja pingevaba. 
Mis on eriti suur boonus?  
Ma ju tean, et igaüks näeb ennast erimoodi, kui ma vaatan näiteks 
mõnda pilti sinust ja ahhetan, küll on ilus, siis tihtipeale juhtub nii, et sa 
vaatad neid samuseid pilte ja krimpsutad nina. 
Minupoolne lahendus, töötlen ära kõik õnnestunud fotod ja hiljem saad 
galeriist välja valida just enda lemmikud. 
Kokkuvõttes on kõik osapooled rahul  :) 
 
Vaatan, et pildistad palju õues ja kliendi kodus, aga 
kas sa stuudios ka pildistad? 
 
Armastan väga kodusessioone või õues sinuga seigelda, olen arvamusel, 
et just sealt tulevad kõige mitmekülgsemad ja originaalsemad seeriad.  
Ma ei pea ennast väga suureks stuudios pildistamise fänniks, aga ära ka 
ei ütle. Ise stuudio ruume ma ei oma. 



Juhul, kui sinu kindlaks sooviks on stuudiosessioon, siis oskan sulle 
sobilike variante soovitada. Stuudio rent tuleb tasuda sul endal. 
 
 
Millega sessioonile tulles arvestada, milleks ette 
valmistada? 
 
 
Naistel soovitan üldiselt teha broneeringu jumestaja juurde, jah isegi 
neil kes ennast peaaegu kunagi ei jumesta. Tänapäeval tehakse nii 
erinevaid tehnikaid, mitte ainult näo jaoks raskeid nuku nägusid, et ise 
ennast ka ära ei tunneks. Usu mind, isegi lihtne jumestus annab fotole 
nii palju juurde! 
 
See on elementaarne, et pildistamise päevaks võiksid kõikidel 
osapooltel olla juuksed kasitud, mees juuksuris käinud, sul juuksed 
pestud, laps ka kasitud. 
 
Sessiooni tarbeks pane outfit juba päev enne valmis, et pildistamise 
päeval ei tekiks asjatut stressi ja pisaraid. Riietuse valiku tegemisel ei 
jäta ma sind üksinda, kui oleme välja selgitanud sinu vajadused ja kus 
sessioon läbi viia, siis annan omapoolsed nõuanded riietuse osas. 
Enamuse ajast saadan sulle väikese abistava tabeli 
värvikombinatsioonidega. 
 
Sessioonile soovitaksin ilmuda 10-15 minutit enne algust, siis on meil 
piisavalt aega üksteisega tutvust teha ja panna paika tegevuskava. 
 
Ja viimane kõige olulisem punkt, tulge täis kõhuga, võimalusel 
väljapuhanuna ja rõõmsa meelega, sest kõik negatiivseid emotsioonid 
peegelduvad ka fotodel. Seega kõige olulisem punkt eduka sessiooni 
tarbeks on see, et olete hea meeleoluga ja avatud ideedele :) 



 
Ja ärge laste pärast muretsege, kui nad ongi natuke tujukad. Laske neil 
olla, senikaua pildistan sind või sinu kallist kaaslast.  
Ja kui laps ei soovi pildil poseerida vaid natuke lollitada või  ringi joosta, 
siis laske tal seda teha, tegelikult sealt tulevadki need kõige siiramad 
fotod :) 
 
 
SESSIOONI PÄEV 
 
Mis saab, kui ma sessioonile hilinen? 
 
Palun helista mulle kohe ja teavita mind, kui oled hilinemas. Väga suure 
tõenäosusega olen mina juba kohal ja ootel. 
 
Juhtub selline asi, et sessioon sellepärast tühistamatta ei jää ja 
pildistame alles jäänud aja raames. 
See tähendab seda, et kui oled hilinemas 30 minutilisele sessioonile 10 
minutit, siis on meil pildistamiseks aega jäänud 20 minutit. 
 Arve edastan 30 minuti eest. See kehtib kõikide pakettide puhul. 
 
Teine variant on see, et kui oled hilinenud 10 minutit ja mul pärast sinu 
sessioone rohkem broneeringuid pole, siis võime kokku teha  täismahus 
fotosessiooni. See tähendab aga seda, et sul tuleb tasuda lisa, ehk siis 40 
minuti eest. 
 
 
 
 
 
 
 



Aga mis saab, kui vihma sajab?  
 
Ägeda sessiooni saab! 
Kraba enda kipa vihmavari ja lõbus tuju kaasa! 
Sa ei oska ette kujutatagi, kui huvitavat materjali sealt tulla võib. 
Vihmane ilm ei ole minu silmis põhjus sessiooni ärajätmiseks.  
Loomulikult, kui õues on ikka väga tugev tuul, et see tahab lausa 
minema lennutada, siis leiame uue pildistamise aja. 
 

 



 
PÄRAST SESSIOONI 
 
 
Kui pikalt ma oma fotosid ootan? 
 
Oleneb täielikult hooajast ja tellitavast paketist. 
Üldiselt on 0,5h ja 1h sessioonide  kuni poolteist nädalat. 
Pulmade puhul on keskmine ooteaeg üks kuu ja vahel paar nädalat 
peale. Pisikese valiku  ilupiltidest edastan Teile nädala jooksul. 
 
Töötlen enda pilte hoolega, mõne foto puhul piisab, kui panen paika 
kontrasti ja toonid.  
Mõne pildi puhul on tarvis enamat. 
Näiteks.  Ideaalne grupifoto, kus kõigil on kohe algsel fotol kaunid ja 
elavad näod ei ole minu silm veel näinud. Grupifotode puhul on tarvis 
lisada mitmele inimesele teiselt fotolt uus nägu, kus neil on silmad lahti. 
 
Väga tihti on mul tarvis taustalt eemaldada segavad faktorid, on selleks 
kas enda arvates väga vaimukas photobombija kes pruutpaari pildile 
trügib, võib liiga tihe liiklus. 
 
Lisaks eemaldan näost ebapuhtused, kohendan juukseid. Mulle ei piisa 
sellest, et viskan fotole ainult filtri peale ja ongi kõik. 
 
Seega, kui teil tekib küsimus, miks te peate pikemalt ootama, siis 
mõelge selle peale, mida kõike ma fotodega korda saadan. Väga palju 
enne ja pärast pilte on näha minu FB lehel 
https://www.facebook.com/SusanMustFotographie/ 
 

https://www.facebook.com/SusanMustFotographie/


 



 
Kuidas sa fotod edastad ? 
 
 
Üritan kogu protsessi teha võimalikult lihtsaks. 
Alguses laen kogu töödeldud fotode galerii ülesse veebikeskkonda, kust 
sul on võimalus välja valida just enda lemmikud. 
Pärast valiku tegemist ja arve tasumist edastan sulle allalaetavad failid 
kas WeTransfer või Dropbox vahendusel. 
Panen südamele, et laeksite pildid alla esimesel võimalusel. 
WeTransferis kehtib piltide link 1 nädal, Dropboxis hoian albumit alles 
kuni üks kuu. 
Pildistan aastas sadu sessioone ja kõikide fotode hoiustamine pilves või 
kettal võtavad suuri summasid, juhul, kui soovid, et hoiaksin sinu 
virtuaalalbumit pikema ajaperioodi, siis tuleb sul arvestada lisatasuga. 
10 EUR/kuu 
 
Mis siis saab, kui ma enda fotosessiooni pildid ära 
kaotan/ kogematta ära olen kustutanud? 
 
Ma rangelt soovitan, et salvestaksite enda galerii vähemalt ühte 
kindlasse kohta ära. Lisaks soovitan Teil albumi laadida üles nt 
Dropboxi. 
Kahjuks on see üsna tihe nähtus, et saan kirja aasta või paar hiljem, kus 
mult palutakse uuesti pilte. Vahel juhtub nii, et mul ei ole võimalik vastu 
tulla, sest hoiustatav väline ketas on rikkis ja seda ei anna taastada, jah 
seda juhtub. Ja nagu eelnevalt mainitud, siis pildistan aastas väga palju 
sessioone, see on mõeldamatu ja väga kallis, et ma igaühte neist “pilves” 
hoiustaksin.  
Juhul, kui Teil on selline olukord juhtunud ja mul Teie galerii alles on, 
siis tuleb Teil arvestada 100 EUR lisatasuga. 
 



 
 
 
Väga äge, sain nüüd kõik pildid kätte ja alla laetud, kas 
võin nendega nüüd kõike teha? 
 
Lühike vastus on ei. 
 
 Minu fotosessiooni pildid on mõeldud isiklikuks kasutamiseks.  
See tähendab seda, et võid vabalt lasta fotod trükkida ja albumisse 
panna & seinale riputada. Loomulikult lisada ka sotsiaalmeediasse,  
 
Pilte võib turunduslikel eesmärkidel kasutada vaid juhul, KUI meil on 
enne sessiooni eelnev kirjalik kokkulepe. 
 
See ei käi nii, et kui pildistan sind näiteks  enda projekti raames 
heategevusliku kampaania jaoks, siis Sa kasutad sama kampaania pilte 
kellegi teise reklaamimiseks. 
Autoriõigused jäävad kuuluma mulle. 
 Paksu pahanduse ja liigse peavalu ärahoidmiseks soovitan pöörduda 
minu poole, enne kui hakkad lahkelt teistele firmadele minu tehtud 
fotosid turundamise eesmärgil laiali jagama. 
Sama kehtib konkurssidel osalemine kohta, kui soovid seal kasutada 
minu tehtud fotot. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kõik arusaadav ja tahan sinu juurde sessioonile tulla, 
kuidas edasi? 
 
Väga tore! 
Palun kirjuta mulle enda soovidest mailile susanfotographie@gmail.com 
Või 
 Facebookis Fotograaf Susan Must 
 
 
 
PS! 
Palun ära kirjuta minu isiklikule kontole.  
90% juhtudest ei tule mulle võõralt kontolt saadetud kirja kohta 
ühtegi teavitust, seega sa võidki enda vastust ootama jääda. 
Juhul, kui sul on pakilisi küsimusi, siis palun helista. Aga palun ära 
tee seda öösel , mulle on korralik uni väga oluline. 
Kl 9-19 vahemik on igati normaalne :) 
 
Pärast sessiooni aja kokkuleppimist edastan sulle andmed kuhu teha 
broneeringutasu ülekanne ja sinu aeg ongi lukus :) 
 
 
Ilusate momentide jäädvustamiseni 
 
-Susan 
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