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1. 
JUHI UUS KUUB: MIS MOODI TULEB 

 
Täna on igal meist töölaual seniolematu väljakutse: tervise 

nimel äris kohanemine. Tasandeid valimata: maailma 
tervisest oma sisemise vaimse tasakaaluni .. On tagumine aeg 
mõtestada oma autentne kogemuste pagas ning taiplikult 
panustada! Mis juhtimisstiil juhi eneseväljenduses "moodi 
tuleb”? Midagi ajaloost või midagi, millega aja lugu loome? 

! 

1990+ 
A valiku esinemise võidukäik ehk 

presentatsioonitehnikate kiirõpe. Juhid kasvasid vaimustunult 
powerpoindis slaide vorpides, esineja keeras selja 
auditooriumile ja luges oma loodu seinalt maha. Kirja sai 
niipalju kui slaidile mahtus ja excelist kopeeritud tabelid 
muutusid peaaegu nagu tapeediks.. Pooleteisttunniseid 
esitlusi per persoon ei peetud paljuks. Tuginedes 1960-ndatel 
käivitunud avatud süsteemide koolkonnale juhtimisstiilides, 
võis iga esineja pakkuda oma plaan b. Organisatsioon oli alati 
suuremas tähenduse väljas kui liidetavate summa. Vaikselt 
hakkas mõranema usk slaididel olevatesse ja avanes uks 
väärtuste kaudu juhtimise!maailma. Moodi tulid lood. 

! 



2000+ 
A vatud süsteemide koolkonna edasiarendatud 

variandiks sai juhuslikkuse koolkond. Konverentsid võtsid hoo 
üles. !Igaüks tahtis lavalt oma lugu rääkida. Kõnelejatel olid 
slaidinipid, millega tähelepanu hoida. Kellel joonistused mis 
naerutasid, kellel hääled, fotod mis kõnetasid. Meelelise 
turunduse võtteid kaasates. Ikka ilmestades ja ümber 
jutustades. Lugusid muudkui kogunes ja kogunes… Andeks 
anti lõputu hulk parasiitsõnu !ja venitatud vokaalid, Kohmakad 
põimlaused ja vähene ettevalmistus. Kiiret kasvu tuli 
õigustada.. Juhtimisstiilina polnud eelistust ühelegi kindlale ja 
kõige optimaalsemale lahendusele töö!efektiivseks 
korraldamiseks. Tõdeti, et reaalses elus pole olemas ühtegi 
sellist situatsiooni, mis läheks sajaprotsendiliselt!kokku 
erinevates teooriates käsitletud situatsioonidega. Mustrite 
autentsus ehk “edu” oli sõltuvuses ülesannete iseloomust, 
mis omakorda sõltus sise- ja!väliskeskkonnast ning 
mõjutajatest. Juhtidest. Kriisi märgates veendi üksteist: küllap 
läheb vasrti üle.. 

Lühidalt kokku võttes – juhtimisstiil seati sõltuvusse 
konkreetsest situatsioonist ja sõnu jätkus. Juhuslikkus 
juhtimisotsustes võimestas kogemuse jõu. Käitumisteadlaste 
võidukäik, nägemaks isiku vaikteadmiste ja intuitsiooni mõju 
!“kallutatud” majandusotsuste tegemisel, dikteeris moodi. 

! 

2020+ 

Eneseväljenduse audit



Millise mustriga jätkata? Miks kaudtöö põhiväärtus on 
usaldus ja kuidas teadlikult kohaneda? Kuidas uues rütmis 
juba õppida?  

PAKUN VÄLJA NELI TEGUMOODI:! 
!!!!!!!!!!!!!! AUTENTNE TAIPAMINE 

!!!!!!!!!!!!!! VIDEOAJASTU JUHTIMISSTIIL! 
!!!!!!!!!!!!!! AEG JA OSAPOOLTE MÕJU 
!!!!!!!!!!!!!! TANDEMJUHTIMINE 

! 

1. Autentse kogemuse pagas 
keeb üle.! 

Autentne /täiesti usaldatav, algallikal tuginev (EKI)/! 
kogemus /personaalne kogetud moment, mis talletub 

mällu, pakkudes ,mõtlemisekiirteel kordumist eeldava 
lahenduse./ 

Saabunud kümnendi juhtimisstiili on mõjutatud 
põlvkondade erinevusest. Universaalsus taandub, 
eriolukordade lahendamine kogub hoogu. On neid, kes kohe 
asuvad rääkima 2008 kriisi õppetundidest ja neid, kes 
tõdevad tänutunnet unikaalsest uuest olukorrast, tõtates äppi 
luues appi. Ja neidki, kes targutades näppu vibutama asuvad 
stiilis mis ma teile rääkisin.…  

Juhtimisotsustest taandumine on Eesti juhtidele omane. 
Tartu Ülikooli majandus-ja psühholoogiateaduskonnaga 



koostöös Eesti tipp-ja vahejuhtide intuitiivsust otsustamisel 
uurides  (n.= 354) selgus, et 34% juhtides kasutavad vältivat 
juhtimistiili otsustamisel.  

Leian, et hetkel majanduses juhtuv kogemus ei jäta enam 
juhtidele aega kronoloogilisi me-ka-siin-stiilis-lugusid ümber 
jutustada. Keskenduda tuleb lühema ja selgema esitluse 
formaadile. Digisotsiaalsuse ajajärk on igapäevase 
kiirkontakti ja isiklike eesmärkide tagasikuulamise aeg.  

Põhjusi mitu: kiire pealkirjade ajastu ning sotsiaalmeedia 
välkkiirus ei jäta pikkadele sissejuhatustele ruumi. 
Kohanemine ja distantsilt parima kohandamine on iga töötaka 
põhised väljakutsed. Õnneks: eeskujusid jagub. Maailma 
mõju tänu grlobaliseerumisele on juhtide konkurentsivälja 
toonud kõigi kontinentide juhtimiskeele, jätmata kinniseid, 
ühemustrilisi mänguplatse.! 

! 

 
Esimese 3-30 sekundi jooksul teemafookuse välja 

ütlemine (moments of truth), oluliselt toetab fookust küsimus: 
mis me tänase videokõne ajal ära peame otsustama? Küsi 
seda enne koosolekul kirjalikult, nii hoiad  kokku 
“videokuulajate aega”!  

Valmista ette täpse tähendusega lood, millle on küljes 
“sild” peateemasse ja näita laiem kontekst oma mõtte 
esitamisele läbi värske vaatenurga.!Ei tasu kõike ise ette ära 
rääkida, jäta kuulajale ruumi taibata! nt: mis meil rääkimata on, 
mida me ei näe, kus on teise osapoole vaates ama ülesanxde 
fookus jms.  

Mia aitab?  
Aita taibata kuulajal!



! 
Juhtimisotsuste vaates on abiks arusaamine otsustamise 

hierarhiast: Teadmine: faktid ja informatsioon läbivad 
taipamise ja mõistmise vaheetapi enne kui jõuavad 
strateegiliste ostusteni. Ingliskeelne kontrolltermin: before 
decision making understanding & wisdom). Mis paratamatult 
seab juhtidele väljakutse: kuidas kombineerida pehmeid ja 
tugevaid juhtimivõtteid, empaatiat ja eranditeta eestvedamist. 
Kasuta meelelise turunduse võtteid, muusikat, lõhnu, 
toiduretsepte, lastega mängu nippe ja kokkuleppeid töövaba 
aja osas.  

! 

2. Määratle ühine inforuum 
Pole parata, kui tänane otsus homme ei loe. Videoajastu 

juhtimisstiili, 5 nõuannet:! 

Tee spikker oma mõtetest, stsenaariumitest, sketsi, 
visualiseeri, too sisse käeline tegevus!!Harwardi Ülikooli 
psühholoogiaprofessor Susan David !kirjeldab 
emotsionaalset vaprust, põhjendades mõtete korrastumist 
ning võimekust just “kehast mõtte välja kirjutamisena”. Nii 
korrastub seoste loomine ja visualiseeritud sõnad toetavad 
mustrite tekkimist ning mõtte mõjusust (autentsuse pagas). 
Tema TED esitlus!https://www.ted.com/talks/
susan_david_the_gift_and_power_of_emotional_courage ja 
prof. Mare Porgi eestikeelne podcast samast raamatust on 
leitav Äripäeva podcasti keskkonnas.! 

! 
Kehakeele mõju kommunikatsioonis ei ole kusagile 

kadunud. Seega pane end valmis kiirete videoülesastumiste 
lainele. Kaasa turundustiim ja sündmusi lavastava agentuuri 



jõud ning hoia video abil organisatsiooni üleseid sõnavõtte, 
ka hiljem siseveebis /rahvusvahelisena taasvaadatavana. 
(Õnneks) piirab videoajastu lugude rääkimist. Põhjusega. Aja 
kasutamise ajastu muutub, kuna ümberjutustseks ei ole enam 
aega. Soovitan video koosolekul olijate lagi on 6-8, suurema 
grupi korral tee minigrupid ette ja grupijuhid kannavad tulemi 
ette… Markmete kultuur saab oluliseks, nii saab kiiremini 
arvamused lauda… Märka oma esitlustes millal kindel kõneviis 
ja millal tinglik kõneviis, millal unistamine ja millal julgus 
öelda: ma ei tea.. 

Videoesitluste puhul võta kõnelemise tempo 
aeglasemaks, kuula et sõnalõpud oleks välja hääldatud ning 
kasuta paaris(tandem) ettekandeid. Paaris ettekanne/sõnavõtt 
lisab usaldust ja kostab loomulikumana misvaid tasandi 
kommunikatsioonis. Senise kogemuse põhjal kinnitan: eriti 
hästi töötavad mees/naine tandemid sõnumi edastamisel. 

3. Aeg ja osapoolte mõju. 
Kokkulepete ajastu murrab truudust. Pikalt kaalutletud 

plaanid hajuvad, ideede ja ajurünnakute mõiste muutub. 
Kahepäevased väljasõidu koolitused samuti.  

Selle kümnendi juhtimiskeskkonnas saab organisatsiooni 
traditsioonilisest struktuurist olulisemaks võimekuste tasand – 
efektiivsus, info kogumine, analüüs, kiirus, jätkusuutlikkus, 
mõju… Ja edu tõmbab neid juhte, kes väljakutsed 
võimekustena eksponentsiaalse kasvu poole teele saadavad. 
Kasvõi käsuliinis. Takerdumata sõnapilve ning kinnitades 
veenvust kehakeeles: talitsedes rahutust kehas läbi teadliku 



hingamise, hoides pilkkontakti vibamata ebaledes, pakkudes 
kätes kandvat sõnumiliini ning osates kuulajale pause anda.  

Rahutu aeg majanduses toob esile otsustaja 
psühholoogilise võimekuse . Amy Edmondson, 
psühholoogiaprofessor Harwardist, tõi oma raamatus: 
Teekond hirmuvaba organisatsioonini, kõnepruuki terminid: 
psühholoogiline turvalisus, otsuste ohutus. Lahti seletatuna, 
kuidas on organisatsioonis norm avaldada arvamust pingul 
lühiajaliste suhete korral, sõltumata hierarhiaskaalast; millal 
julgetakse kaotuse vastumeelsusest läbi tulla ja lõpetada 
“suletud kõrvadega” ootusprojektid ja kuidas hallatakse 
nähvatate ja nähtamatute seoste rägastikku?  

Mõtestamaks oma organisatsiooni mustreid tee test: lisa 
ühele teljele aeg ja teisele osapoolte mõju. Loo neli kvadraati 
ja sõnasta: millised otsused, teemad ja info liigub kvadraadis: 
vähe aega ja vähe mõju? Ning millised otsused kvadraadis: 
palju aega ning vähe mõju?  Täida kõik kvadraadid oma 
organisatsiooni kohase sisendiga. Mida märkad? Võib, et 
palju aega, vähe mõju on nii mõnigi kaotuse vastumeelsusest 
kantud projekt ootel või et palju aega ja palju mõju kvadraati 
pole ammu midagi lisatud? Kuigi just pikka plaani sektorist 
vähe aega/kõrge mõju juhtides saab muutuste kurvudest 
kiiremini gaasi vajutades minema. Märksõnaks kahtlemise 
kasulikkus! 

Näited tema raamatust viitavad väljakutsele: kuidas 
esineda kuulates ja mustrit murdes? Vastus, seda üksi ei 
lahenda.  



4. Tandemjuhtimine 
 = teadlik partnerlus 
Uut moodi sotsiaalsuses otsides, väidan: ettevõtted 

saavad kasutada senisest oskuslikumalt sisemist 
juhtimispotentsiaali (digi)sotsiaalse meisterlikkuse huvides. 
Põhjendan: iga esinemine/eneseväljendus õnnestub piisavalt 
hea ettevalmistuse korral. Uue majandustsükli ette valmistus 
võiks alata oma meeskonnas tandemjuhtimise tähe all! See 
tähendaks ettevõtte siseste juhtide vahelise kokkuleppe 
alusel jagatud sotsiaalset partnerlust, mis oleks 
kombinatsiooni coachingust, mentorlusest ja “saatana 
advokaadist”. Otsekui teineteise komplementeerimine.  
(complementing) 

Tandemsuhe võimestaks omavaheliste arutelude ajal 
kuulma end kõrvalt, enne kui juhime juhina jutu avatud 
auditooriumi ette. Tandemjuhtimine aitab kõhklusi ja 
ebakndlust hoida turvalises vestluses, juhtides töölauale 
süsteemse coahingu vaate. (allikas: P. Hawkins)  

Tee proovi!  
Loe lisaks ptk. 14. 

Majanduse võnke mõjudest pole kaitstud ükski eelpool 
mainitud juhtimisstiili kandja.!Sotsiaalse meisterlikkuse 
tegumood peegeldub tagatoas tandemina tarkuse 
tekitamises enne kui mõjus videohõik maailma vallutab.  

UUT MOODI KUUB 
 EI TOETA KIIRMOODI 



2. 
SOTSIAALNE MEISTERLIKKUS 

 

 
Mõistagi, juht paneb asjad juhtuma. Mis tähendab, et juhi 

roll ja funktsioon on alati taustal 

Sotsiaalne meisterlikkus jaguneb nelja 
kommunikatsioonitüübi * vahel. 

 SUULINE (nt. peamiselt kirjeldav, selgitav ja 
ümberjutustav stiil, ka spont. kõned ja sõnavõtud) 
 KIRJALIK (nt. mailid, ärikirjad, pakkumised, 
läbirääkimised, jaotusmaterjal)  

 KEHALINE EHK MITTEVERBAALNE (nt. poosid, 
võimustamine, ruumiline käitumine) 

 TAJUTAV (nt. halo, brändi väärtuse kandmine, roll) Just 
tajutav kommunikatsiooniviis kannab kuulajaskonda 
mittelineaarsel teljel: igal meist on kogemusi varasemast, mis 
mõjutavad meid kuulajana. Ja teine osapool ei tea kunagi, 
millal, mis kiirusel ja mis võtmes”avaneb” kuulajas mõni 
tajutav sild… 

 Leian, et täiskasvanuõppes ei ole lektorilt vaja liiast slaide 
ja pikki heietusi, vaid seerumit - tähtsaimat iva ehk 
masterplan’i. Sest detailsus on sotsiaalsetes suhetes 
sedavõrd autentne, luues viljaka pinnase seoste tekkimiseks 
igas kuulajas. Omal moel. Interdistsiplinaarsus töötab 
valdkonnas, mis on tugeva indiviidi mõjuga ja kus ühine 
kokkuleppeline seadus puudub. Ent mis kokku kõlab kui üks 
hea orkester.



Suulise eneseväljenduse puhul saavad määravaks: 
 a. kahekõne stiilis ehk tet-a-tet koosolekud või 

kohtumised /levinud ja kui diaadiline suhtlus ehk tandem/ 
 b. koosolekud, mis omakorda jagunevad: 
  1.Avatud stiiliga loovateks ajurünnakuteks, 
  2.Kinnise stiiliga ehk konkreetse päevakavaga 

faktide jagamise või info jagamise    
koosolekuteks 

  3.Osalusmäära järgi erineb juhitav ja osaletav 
kohtumine; omas keeles või võõras; majas sees või majast 
väljas; pressile või nõukogule; paarisrääkimine või üksi, 

 c. esinemised ja esindamised. 

Kirjaliku eneseväljenduse puhul saavad määravaks: 
 

 
  
 c. teabe jagamise määra järgi erineb majasisene ja 

majaväline, omas keeles või võõras; börsile või meediale; 
kaitsmine või ründamine. 

*kommunikatsioon on kahepoolne suhtlus, kus mõlemale 
osapoolele jääb võimalus oma arvamusi jagada ning 
kokkuleppeni jõudmine võib tähendada eriarvamuste 
esinemist. Ühisosa nimel tehakse tööd. Seevastu 
informatsioon on ühepoolne teabe liigutamine. 
Vastuvaidlemist ei ole. 

Oled Sa mõelnud, et enamik eneseväljendusega seotud 
ülesastumistest ei ole korratavad. See tükk elust pole teater, 
kus antakse tekst ja öeldakse, kus seista! Sõnavõtte, 

 a. e-kirja suhtluse koordineerimine ja sellega 
hakkamasaamine;

b. “ajakirjanike maja” stiilis eneseväljendused;



kliendikohtumisi ega koolitusi ei saa teha uuesti, kerida tagasi 
ja “panna käima”. Rääkimata päheõppimisest või 
mahalugemisest.  

JUHI JUTT, SÕNAVÕTT, ESITLUS ON PALJUSKI KUI 
ESIETENDUS, MILLELE KORDUST EI TULE. PEAPROOVI 

KA PALJUSKI MITTE.  
Sestap misvaid me väljendusoskuse arendamisel ette 

võtame, kannab see samm isiku mõju ja on oskuse elukestev 
arendamine, st: 

HÜPOTEES: MISVAID TÜÜPI SOTSIALISEERUMINE 
ÕNNESTUB PIISAVALT HEA ETTEVALMISTUSE KORRAL. 

JA KILLUKE ÕNNE/JUHUSEID ON ALATI OLEMAS. 
Mis on piisavalt hea? See vastus jääb alati esineja enda 

paika sättida. Kui Sul ei ole välist tõukajat siis tuleb latt seada 
ise. Ilma valehäbita. Põgus videoharjutus aitab luua kontakti.  

TRIANGULAARSUS 
Eneseväljenduse algab HOIAKUST ja Sinu esimene 

alustala on ports alateadlikke komponente. Lapsepõlvest, 
esimestest sotsiaalsetest suhetest lasteaias ja koolis. 



F. Heideli järgi on hoiak hinnanguline suhtumine, mis 
koosneb kolmest osast:  

 Kognitiivne ehk tunnetuslik komponent sisaldab 
tõekspidamisi, arvamusi, teadmisi või informatsiooni mingi 
nähtuse kohta. (Mis arvamuse oled oma kehas/vaimsuses/
meeles võtnud antud teema suhtes) 

 Emotsionaalse komponendi moodustavad tunded, 
suhtumised ja meeleolud, mis on antud nähtusega seotud. 
(Mis tundega asusid esitlema ja mis nn. mustri/strateegia 
valisid: draama või ümberjutustus vms.) 

 Käitumusliku komponendi moodustavad inimese soov 
ja oskused  käituda vastavalt oma hoiakutele .(Mis Sa oled 
otsustanud selle teadmise jagamisel nn. saavutada, mis 
kuulaja kaasa võtab ja kuhu ta oma peas Sinult saadu 
kontekstib). 

Seega tarkus number üks: 

 Ma määran paljuski ise, millise 
eneseväljendusviisi suunas ma liigun. Jah, 

mul on õigus enda teadmiste arenedes neid 
valikuid muuta. Sest see, kuidas ma mõjun, 

on viis, kuidas mind mõistetakse.  

Juudi päritolu Lev Semjonovit" Võgotski sündis aastal 
1896. Samal aastal kinnitati psühholoogide koolkonna teke, 



eestvedajaks Sigmund Freud. Võgotski tegeles ametialaselt 
psühholoogi ja eripedagoogina Venemaal, kus ta uuris laste 
arengu mõjureid ja seoseid arengu tekkimisele. Võgotski on 
inimese kultuurilise ja biosotsiaalse arengu teooria rajaja 
(kultuurilis-ajaloolise teooria).  

Kognitiivsete ehk tunnetuslike funkstioonide arengu 
aluseks on kolm astet:   

 TAJU /sensoorne, mitmetasandiline/ 
 MÄLU /valikuline, elementne, sümbolitest 

kantud/ 
 MÕTLEMINE /heuristiline, mustriline, 

tuletatud/. 

TAJU (MARE TEICHMANNI KONSPEKTILE TOETUDES): 
Kuidas meid tajutakse? Taju on objektiivse tegelikkuse 

peegeldamine tervikliku meelelise kujundina, mis tagab 
mõjurite äratundmise ja identifitseerimise. Taju on esemete, 
nähtuste peegeldumine inimese teadvuses nende vahetul 
mõjumisel meeleorganitele, kusjuures toimub eri aistingute 
ühendamine ja korrastamine asjade või sündmuste 
terviklikeks kujunditeks 

Taju maht on 4-8 elementi (haakub ka Milleri maagilise 
numbri avastusega) 



Taju väljendub läbi sensoorsuse. Sensoorse turunduse 
võtetel tuginev on määrav meie elus: nägemine kuulmine 
maitsmine haistmine kompamine, temperatuur.. 

Kausaalne atributsioon- Teise inimese käitumise põhjuste 
ja motiivide subjektiivne tõlgendamine tajumisel 

Poolteadlik, automaatne, intuitiivne. 

TAJU SAAB MÕTESTADA 
Taju, sealhulgas isikutaju, on subjektiivne ja valiv nähtus, 

kuid tugineb üsna selgetele printsiipidele ja 
seaduspärasustele. Teades seda, kuidas toimib isikutaju, 
saame edukamalt ja teadlikumalt suunata ja korraldada oma 
suhteid. Tajutud esemetele püütakse omistada mingit mõtet 
ja nimetada oma mõttes vastav nimetus. (taustal 
käitumisteaduse valdkonda kuuluvad mõttekallutused ehk 
HEURISTIKUD) 

Tundmatu esemega kokkupuutel püütakse tabada 
sarnasust mingi tuntud esemega, liigitatakse mingi tuntuse 
alusel kategooriasse 

TAJU LIIGID ESINEDES:  
 Ruumitaju (vorm, objektid, kaugus, suund vms) 
 Ajataju (tegelikkuse nähtuste objektiivsuse kestvse, 

kiiruse ja järgnevuse peegeldus) Ajataju on erinev huvitava ja 
ebahuvitava tegevuse kontekstis 

 Liikumise taju (erinevused läbi asukoha muutuse) 
 Isikutaju - ühe inimese tajumine teise poolt, millega 

kaasnevad püüd mõista, tundma õppida, hindamine, 
käitumise prognoos jms. 



TEGUTSEMISEKS, LOOMISEKS VMS… 

Kas tajul õnnestub alati sillata? 
Kas talle piisab vaid Sinu varasematest 

teadmistest? 
Kas tajud on mõjutatavad? 

Kas protsess toimub teadlikult või vaistlikult? 

 

 TAJU EHITAB SILLA MÄLUS LEIDUVALE JA 
PÜÜAB SEOSTADA EHK ANDA MÕTLEMISELE
 “VÄÄRTUSLIKU” SISENDI. OTSUSTAMISEKS,

*Tajudest tuleb veel juttu omaette peatükis.



3. 
ENESEVÄLJENDUSE AUDIT 

 
Täiskasvanuid õpetades on igal meist loengus oma 

kogemuste pagas, oma tahe ja vajadus, oma nägemus. 
Pakkudes õppimise ja avastamise rõõmu, on mõjus viia läbi 
olemasoleva esinemise audit.   

Auditi tarvis on hea, kui õppija toob mälust esile mõne 
oma toiminud esinemise või sõnavõtu. Analüüsitav esinemine 
ei pea tema enda oma olema, ent mõjusam ju oleks… Antud 
sõnavõttu on kasulik läbi 10 auditeeritava alateema läbi 
mõtestada: 

HÜPOTEES 
 Iga esinemine ja esindamine õnnestub piisavalt hea 

ettevalmistuse korral. Ja õnne peab ka olema… 

SISU VORM JA KASU 
ETTEVALMISTUSEL on 2 OSA: 
  
  

 

 
 

 
 

      

          
   

 SISULINE
 VORMILINE
Digiaeg tõi kolmanda telje: KUULAJA KASU & TAHE

 SISU JA VORMI LOOMISE EEL, AJAL JA TAUSTAL ON 
ALATI OLULINE MÕTESTADA: MIS ON SINU ROLL &  

KUIDAS KUJUNEB SINU ROLL?



PÕHIKÜSIMUSED 
Esinemine tugineb 3 PÕHIKÜSIMUSELE: 
 Mis? 
 Miks? 
 Kellele? 

Misvaid ARENGU eeldus juhtides kannab 3 KÄIKU: 
 TAJU 
 MÄLU (MÕJU) 
 MÕTLEMINE (OTSUSTAMINE) 

VALI ROLL JA KÄITU TEADLIKULT 
ESINEJA ROLL jaguneb 4-ks KOMPONENDIKS: 
 SUULINE 
 KIRJALIK 
 FÜÜSILINE EHK KEHALINE 
 TAJUTAV 

TRENDID 
Popp on olla trenditeadlik. Ent kas on meeles, et trendid 
kujunevad juba toimunud sündmuste analüüsi põhjal tehtud 
korduvad suundmuste ülevaatena. Julgustan olema 
interdistsiplinaarne läbi allaoleva trendide vaate:  

 1. AUTENTSUS:Julgus jääda iseendaks. Isikupära. 
Eriala teadmiste kandja ja jagaja. Mitte nii väga rõhuda 
välisele rangusele (ülikond, kostüüm, ppt.), vaid sisemisele 
rikkusele (haarav vestlus, lood, selgitused, katsed ja 



uurimused, veenmine, julgus näidata end haavatuna, 
visioonid ja unistused). Tihti ja smart casual riided, lood, soov 
kommunikeerida informatsiooni edastamise asemel).  
1. ON õpitav. Eneseväljenduse IME, kontakt ja rütm: (sh. 
sõnavara); 
2. ON märgatav. Prokseemika ja mitteverbaalsed sõnumid; 
3. ON juhitav. Kõnelemine, lingvistika, hääl, (sh. sümbolism, 
narratiivid ja arhetüübid)  
Autenstsus nõuab julgust kohtuda iseendaga. Ja siis seda 
taas mitte kaotada.  

 2. MÄNGULISUS: mäng käib teadmiste kättesaamise 
peale! 

 

 

 
Game storming:10 essentials for knowledge work  
Opening & closing: (iga asi, mille avasid, tuleb sulgeda) 
Fire starting (küsimused või ... täida lüngad) 

St. mängulise juhtimise elemendid on juhile ja sihtrühma 
eesseisjale olulised. Mänguelementide kaudu kokkulepete 
tegemine lihtsustab grupikäitumisel osalejate avatuse ja 
loovuse tekitamist ja annab grupiijuhile suuremad shansud 
õnnestuda. Ja päris mängus ju käib mäng võidu peale - minu 
kogemus mänguelementie abil meeskondade ambitsiooni ja 
tulemuslikkuse kasvatamise tahet liigutada, on saadnud 
korduvalt kinnitust. “Game world”: alternatiivne reaalsus, 
loodud paralleelne ühiskond, vabam arvamustele. Kuidas 
panna eesmärki kui loovus viib meid kuhugile mida me ei 
tea? (Columbus)
In knowledge work we need our goals to be fuzzy (udune, 
hägune), siis on rohkem arvamusi julgust osalejatel lauda 
tuua)
Järgnevana väljavõte Gray, Browni ja Macafuno raamatust: 
“Game storming”.



Artifacts (spikker, faktid, maketid joonised, märksõnad) 
Node generation (sõlmküsimused) (post-it’id, märksõnad, 
ahela lülid, kokkupuute punktid) Meaningful space (malet ei 
saa mängida ilma ruutlauata) (tapeet, maastik, nn. 
ühtekuuluvustundega raamid) (ilma maamärkideta oleme kui 
seotud käte ja silmadega ajud ümber laua..)  
Sketching & model making (thinking relied on images of a 
visual art)  

 

 
 

 
Boundaries - piirid, mis annavad mängule alguse ja lõpu. 
Inspireeri - ava - lase meängida-võta kokku Rules for 
interaction - operantsed tehnikad - kuidas talitame ja rollide 
jaotus  
Artifacts - tehiskoopiad, maketid. Objekt, mille vastu või mille 
osas tegevusi ette võetakse Goal - Sihtmärk ehk otsajoon.. 
Mängijad peavad teadma, millal on algus ja millal on lõpp. 
Teekond punktist A punkti B, kus vahel on: CHALLENGE 
SPACE. Ja saab sulgeda, kus vaja.  

MIS TEEB MÄNGIMISE ERILISEKS?  

Randomness, Reversal and Reframing (leia mustreid, jupita, 
loo väikseid kommuune, miksi) Improvisation (veenmine, 
mõjustamine, hüpoteeside kontrollimine,) (pane ennast teise 
inimese rolli) Selection (valikud) (hääletamine; sedelid 
mudeliga. oluline, teeme ära, mõtleme veel)
Try something new (The game is the game until it changes) 
(põle ise kaasa - näita eeskuju)
Mis teeb mängimise eriliseks? (Gray, Brown, Macanufo) 
Game space - konkreetseks eesmärgiks modelleeritud 
keskkond, vastavad kokkulepped, turvaline ja avatud, 
hinnanguteta.



Try something new (The game is the game until it changes) 
(põle ise kaasa - näita eeskuju) (GRAY, BROWN, 
MACANUFO)  
 
GAME SPACE - KONKREETSEKS EESMÄRGIKS 
MODELLEERITUD KESKKOND, VASTAVAD KOKKULEPPED, 
TURVALINE JA AVATUD, HINNANGUTETA.  
BOUNDARIES - PIIRID, MIS ANNAVAD MÄNGULE ALGUSE 
JA LÕPU 
RULES FOR INTERACTION - OPERANTSED TEHNIKAD - 
KUIDAS TALITAME JA ROLLIDE JAOTUS  
ARTIFACTS - TEHISKOOPIAD, MAKETID. OBJEKT, MILLE 
VASTU VÕI MILLE OSAS TEGEVUSI ETTE VÕETAKSE  
GOAL - SIHTMÄRK EHK OTSAJOON.. MÄNGIJAD PEAVAD 
TEADMA, MILLAL ON ALGUS JA MILLAL ON LÕPP.  
TEEKOND PUNKTIST A PUNKTI B, KUS VAHEL ON: 
CHALLENGE SPACE 
KUIDAS PANNA EESMÄRKI KUI LOOVUS VIIB MEID 
KUHUGILE MIDA ME EI TEA (COLUMBUS)  
IN KNOWLEDGE WORK WE NEED OUR GOALS TO BE 
FUZZY (UDUNE, HÄGUNE, SIIS ON ROHKEM ARVAMUSI 
JULGUST OSALEJTEL LAUDA TUUA)  
GAME WORLD: ALTERNATIIVNE REAALSUS, LOODUD 
PARALLEELNE ÜHISKOND, VABAM ARVAMUSTELE . 



 3. PEENIKE PUNANE JOON Bränd, mida esindame 
või mida loome, seab teatud "joone"; millest ükski esineja ja 
esindaja allapoole vajuda ei või. Ülespoole võib sihtida küll. 
Parim soovitus, kuidas oma ettekandeid lihvima hakata, on 
JULGUS OMA ESITLUS LÄBI KIRJUTADA. Kasvõi arutelu 
faasid.  
Tea, et: 
1 minuti sisse mahub u. 120 - 150 sõna kõneledes; 
1 minuti sisse kuulama me oleme valmis kuni 200 sõna, 
ent meie sisekõneluse maht on 600 - 800 sõna minutis. U. 
10 sõna sekundis. Just niisuguse sisemaailmaga kuulab iga 
inimene Sind, kui Sa end nende ees väljendad. 
Ja olulisemgi veel, Lashwell juhib tähelepanu seigale, et: 

Sinu peas olev mõte on 100% Sinu mõte, ent selle 
väljaütlemisel on võimekus -20%. Müra teabe andja ja saaja 
vahel viib veel 20% minema, seega jõuab teise inimeseni 
60% mõeldust, mis tema peas mõistagi veel oma võtmesse 
mõeldub.  

Ja et kui Sa veel tunned, et ma Sind numbritega “liigselt 
tapnud” ei ole, siis tea, et Sinu ajus on 180 miljardit 
närvirakku, millest 80 miljardit on otseselt seotud 
infotöötlusega. Ja sekundis suudad vastu võtta 11 miljonit taju, 
mis kõik otsivad võimalikku seost olemasolevaga. Või uue 
arukuse loomisega.  

H. Simoni väitel käivitub koheselt piiratud ratsionaalsue 
printsiip. (Usun, et ka Sul neid mahte lugedes). Printsiibi 
kohaselt pakub aju 0.2 ms. jooksul esmase lahenduse, mida 
ei kontrolli ratio, kuid mis pole ka vaist vaid. See on 
kaksikprotsessiteooria, mis viitab paralleelprotsessidele meie 



ajus. Ja käitumisteadlased nimetavad neid seoseid 
ostustamise alusteks ehk Heuristikuteks. Tuletatud otsuste 
algeteks, mis toetuvad käitumismustritele ja .. mida on 
täiskasvanueas lõbus teadlikustada. Arendav ka.  

 

 

 

 

 

 4. JOONISTAMINE (KÄELISE KUJUNDUSEGA 
MATERJAL) Kõik, mis sünnib kohapeal ja mille loomisel on 
näha inimese kätt, on väga teretulnud! Sobivad nii Hans 
Roslingulikud videoshow'd kui ka jutupliiatsi laadis kõned.

Ja mis peamine: visandite puhul ei eeldata meilt kunstnikke, 
vaid joonise abil jutu juhtijaid: proovi, see on päris ehe. Kui 
viiteid tahad juurde: www.duarte.com jahttp://
resonate.duarte.com/ Infokuvamise pliiatsid, videostatud 
pabertahvlid jms. vaid kogub alles jõudu! Ehk et misvaid 
mitteppt. on märk sellest, et oled ette valmistunud.

 5. TEHNOVIDINATE ÜLEKÜLLUS JA OSKUS 
NENDEGA HAKKAMA SAADA Täna hääletab kuulajaskond 
tehnikavidinate "appi võtmisega" ehk kohe kui Sa ei paelu, on 
neil tuhat tehnosõpra peos ja mõtted mujal. Alustame sellest, 
et Sa ei tohi unustada end seinalt powerpointi lugema ega ka 
liig pikalt ühel või teisel teemal vaid infot kuivalt jagama. 
Kuulajad soovivad enam interaktsioone (3 ja 8.min reegel), 
iseseisvat tööd jagatud teeside tõestamiseks ning 
minigruppides arutelusid. Kõige keerulisemad sihtrühma 
esindajad "värba" konspekti tegema ja kirjalikke nõuandeid 
märkima, nii hoiad nad kaasas oma ettekandega. Ja fakt: 
VIDEO JÕUAB KÖÖKI, lühifilmindus elab suurt võidukäiku!



ROLL  
Misvaid me juhina teeme ja tegemata jätame, kannab meie 
käitumine endas rolli. Eric Berne lihtsustab 
“Suhtlemismängude” raamatus meie käitumise kolme 
alamkategooria vahel:  
LAPS LAPSEVANEM TÄISKASVANU  
Ja teooria võti on siis ära tunda: millal mis viisil minuga 
käitutakse ja kuidas ma ise end tagasi peegeldan ehk millise 
rolli võtan. Suund on suuta käituda täiskasvanulikult. Ka siis 
kui varasem käitumismuster all on õpitud abitusele tuginev 
(sarjast: Sul tuleb ju paremini välja või: kuule, kuidas Sina 
seda asja lahendaksid. Või hoopiski: Sa oled nii hea kuulaja, 
misa Sa arvad.. Ja siis küsib endale to hea kuulaja päeva 
lõpus - kuhu mu päev kadus..).  
ALATI: VALI ROLL JA KÄITU TEADLIKULT! TUUES MÄNGU 
SISULISE JA VORMILISE OSA ETTEVALMISTUSEST. SELLEKS, 
ET PEAKS VAID TAGANTJÄRGI TARKUST USKUMA...  

Ja kui roll maski kandes leiad rõõmu enam sotsiaalsete 
süsteemide teooriast, siis autor Niklas Luhmann on sel teemal 
arvanud õigemaks seostada funktsioone, kaasates teostuse 
läbi personade, kes ise end defineerivad oma rollis. Nagu 
ennastjuhtiva õppija konteksti mõtestavad Tartu Ülikooli 
eksperdid üheskoos tuntud teoreetikutega: https://sisu.ut.ee/
opikasitus/erinevad-õppimisviisid 



ESINEMISE ABIVAHENDID 
Sind toetavad 6 ESINEMISE ABIVAHENDIT: 
 KÕNEKAARDID: hea käte ohjeldaja, tekst suurena, 

pausid ja hingamine markeerida, logo 
 PABERTAHVEL:roheline värv ei paista, kirjuta selle 

külje poolt kus seisad, trükitähed! 
 DATA PROJEKTOR: alati räägi kuulajale, mitte seinale, 

võimalusel minimiseeri tähstust 
 KIRJALIK (tugi) MATERJAL (PROMPTER): lühisõnavõtud 

täpselt fookusese, kiirus fiksatud. 
 VÄLJAPRINT ppt. asemel prindi tekst kokkuvõttena, 

kokkuvõte hea videostada 1-3 min. 
 E-VÕIMALUSED: e-kokkuvõtted, harjutused läbi e-

linkide. 

SOORITUSHIRM  
Avalik ruum toob kaasa ärevuse,  7 ESINEMISHIRMU: 
 Hingamine enne esinemist, esinemise ajal ja 

vastutöötava publiku korral  
 Lihasvabadus näos, kaelas, kätes ja kehaasendis: 

füüsilised venitused aitavad 
 Söögid ja joogid: toasoe mullideta vesi, gaasilist toitu 

mitte, küpsised ei sobi. 
 Spikerdamise võimekus esinemise toetajana: 

individuaalne, harjuta ja vali sobiv 
 Verbaalne võimekus: ärevuse puhul taastud kui 

hakkab sõnalõppe välja hääldama 



 Andragoogilised võtted grupi juhtimisel: minigrupi 
arutelud, ümberistumine vms. 

 Psühholoogilised harjutused: hingamise suunamine 
rahustavaks, tehtu projetseerimine 

MEETODI VALIK 
Haarava kõneluse (esitluse) läbiviimiseks 8 MEETODIT: 
 Mõttesillad alateemade juhtijana: kuulajad 

väärtustavad kui jutu mõte liigub enne kui slaid! 
 Faktid ja statistika: paradoks: neid on meie ümber nii 

palju, ent õigel kohal ja vähe-> bingo! 
 Lugude kaudu juhtimine: oht ümberjutustades 1/3 ajas 

üle räääkida ->lood endale armsad 
 Tandem-ettekanded: turvaline viis uute kolleegide 

kaasamiseks, ettevalmistus toimub alati:) 
 Modereerimine: mina vorm välja, elevus maha, plaan B 

alati ette valmistada, profi meik. 
 Videod: alakasutatud ressurss sisekoolitustest, 

ärihommikutel, koosolekute kokkuvõtjatena 
 Kirjalik eelhäälestus: distsiplinerib osalejaid teemaga 

ette tutvuma, loob konteksti.. 
 Roteeruvad rollid: org. sisene õppimiskultuur võidab 

koosoleku rollide jagamisest ajas. 

STRATEEGIA & TAKTIKA 
Võimalikud VESTUSE JUHTIMISE STRATEEGIAID: 
 MERIDENT inspiratsioon: Kirjuta kõnepunktid ette läbi. 

unusta ja enne lava sirvi märkmed ning räägi mõttemustri 
alusel. 



 SOKRATESE MEETOD: küsimuste vastuste abil 
teemas liikumine, lubatud iroonia, naiivsed küsimused ja 
moraal läbi mõttestruktuuride juhtimise lahenduseni. 

 LÕPUST TAGASI: konstruktiivne, teemasse juhtiv ja 
kuulajaid minigruppidena kaasav rajaplaan, kus võimalik läbi 
ootuste määratluse liikuda tegevuskava loomiseni.  

 

 
 SÜMBOLID JA METAFOORID: väljakutsuvate 

teemade avamine läbi kõnekujundlike hüperboolide ja 
vaatenurga muutuse. 

 

 
 RESONATE/VÕNGE;  sissejuhatus - hüpotees -3 

tõestust läbi kõnestiili: mis on ja mis oleks kui..Kindel soov 
vahetada suunda, kaasata erinevaid vaatenurki (näide: 
purjetamine). 

 

 
 

 
 KÜSIMUSTE VÕRK: Sarnane Sokratesele, ent pigem 

maha iroonia ja sisse digitahvel koos numbriliste 
baastabelitega -> kiire, tõhus ja innovaatiline kasvukiirendi 
mudeldamine, kootsiv tehnika. 

 IDEEDE PANK: ajamahukas (1 osaleja arvamus 3. 
min reegel), moderaator ei peaks ise märkmeid tegema, 
video võimekuste kaasamine mõjus ja mõnus.

 MÄNGULISUS (GAME STORMING): meeskonna 
sportmängude elementide ülekandmine töökoosoleku 
tõhusamaks lihvimisel ja loovuse suunamisel.

 TED-Talk: läbi peast juhitud kõne struktuuri kandva
mõtte jagamine ning tõestamine 3-4 alateema abil. 
Lugudest tulvil, fakte /tõestustseinalt slaididega kaasa aitav.
 KLASTRIPÕHISUS: on koosolemisi, kuhu tark kaasata 
kogu organisatsiooni ärimudeli läbilõige, väärtustades 
osalejaid võib igast “sektorist” turvatunde pärast kutsuda 
kaks osalejat.



 

 
 

 
 PLAAN B: grupis eneseväljendused  ja teadmata 

publiku ette minek eeldavad alati plan B-d. Misvaid.  
 ÜHE FAKTI MITU KÜLGE: mõnikord on suurest kõnest 

tähtsam üks fakt, mis kõne järel elama hakkab. Seoste 
ülekandmine, mõtestamine ja nn. vedru peale keeramine on 
hea viis pidulikematel kõnelemistel, eestvedamisel, 
tervitusklaasi taga.  

 ARUTELU/DISKUSSIOON: introvertsed ja kõrge 
esinemisärevusega inimesed vajavad nn. lahtirääkimist. Laval 
juhitud teemade kaudu sisu jagamine, osapoolte delikaatsed 
kokkulepped (stiilis: aega jagub kõigile) ja kõneleja 
kindlustunne: oluline vaatenurk jõuab kuulajateni.  

 

 

 DRAAMA: kiire ja kuretu viis kitsaskohti leevendada, 
oskuslik hinnangutest üle olek tähendab kindlaid reegleid 
enne sisuni liikumist.
 VÄRSKE VAATENURK: võib juhtuda, et mõjutatud 
osapooled ei näe komistuskohti, olles projekti sees. 
Omandiefekt ja kaotuse vastumeelsus ei luba olla oma töö 
vastu objektiivsed. Tark suuremate live-minekute puhul 
testida ja ette läbi mängida. Häälega.

 Harjutus: KÜSIMUSELE KÜSIMUSEGA VASTAMINE
käivitab kohese enesest vabastava mõtlemise. Kuidas Sa 
küsid, sellise vastuse saad: . mis on kasutamata 
ressursid?



TÄISKASVANUÕPE ON KUI MUGAVUSTSOONIST 
VÄLJATULEMINE. SAMA TULEB TUNNISTADA JA 
ESINEMISTE JA AVALIKE SÕNAVÕTTUDE PUHUL.  

       
 

     
       

 

    
 

SAMAS, AMBITSIOONIGA KÜSIMUS: KAS ON MÕTET
OLLA ÜMBERJUTUSTAVAS ÄRIS?

AJAJÄRGUL, KUS AEGA KÕIGE KUULAMISEKS,
ÕPPIMISEKS JA LUGEMISEKS EI JAGU.  

AJAL, MIL
MÕJUOMAVAID SEOSEID NING JUHUSEID EI TULE VAID 

FILMIDEST OTSIDA.

TAIPAMIST TÄIS AEG.
INTERDISTSIPLINAARSELT.



 
 

Eneseväljendustehnikad jagunevad telgedel: tuttav - 
mittetuttav auditoorium ning spontaanne jutt - ettevalmistatud 
kõne suunal. Juhi sõnavõtt pole kunagi näidend, mida saaks 
teha uuesti. Maksavad ettevalmistus, kogemused, autentsus 
ja .. juhused. 
Kontrollküsimus iseendale on: kuhu ma paigutun ja kuhu 
ma soovin enda oskusi arendada? 

ENESEVÄLJENDUSOSKUSED STRATEEGILISES 
JUHTIMISES, SKEEMID JA VIHJED:

4.  
 

Eneseväljendustehnikad jagunevad telgedel: tuttav - 
mittetuttav auditoorium ning spontaanne jutt - ettevalmistatud 
kõne suunal. Juhi sõnavõtt pole kunagi näidend, mida saaks 
teha uuesti. Maksavad ettevalmistus, kogemused, autentsus 
ja .. juhused. 
Kontrollküsimus iseendale on: kuhu ma paigutun ja kuhu 
ma soovin enda oskusi arendada? 

ENESEVÄLJENDUSOSKUSED STRATEEGILISES 
JUHTIMISES, SKEEMID JA VIHJED:

4. 



 

Viited esinemistest, podcastidest ning e-loengutest: 

Esitluste süsteemne vaade:  
Miks enamikke ärisid tuleb alustada küsimusega miks: Simon 
Sinek 
 http://www.ted.com/talks/lang/en/
simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html 
 ja tema uus raamat lõpuga  
ja lõpututest mängudest:  
https://www.youtube.com/watch?v=tye525dkfi8 

Visualiseerimine esitlusel: Hans Rosling  http://
www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo 

Kõnelemise jõud ja sügavus:  
Al Gore “Inconvinient truth”, film. 

Aaron Weyenberg: 10 tips on how to make slides that 
communicate your idea, from TED’s in-house expert:  

Chris Andresson, How to go a Killer Presentation: https://
hbr.org/2013/06/how-to-give-a-killer-presentation 

Jesse Desjardins, CRAP in presentation: http://
www.slideshare.net/jessedee/steal-this-
presentation-5038209/62-ok_waitone_more 

Aeg lubab kõike, misläbi eristumiseks töötab kontekst:  
go big or go home  
 & 
microexcpressions in style.



TED esinejate coach: http://blog.ted.com/a-ted-speaker-
coach-shares-11-tips-for-right-before-you-go-on-stage/ 

Kalduvus optimismile:  
Harwardi sotsiaalpsühholoogi Amy Cuddy TED esitlus teemal: 
keha poosid ja sellega kaasuv muutus kehas mõõdetud 
näitajates:  
http://qz.com/643234/cambridge-professor-on-how-to-stop-
being-so-easily-manipulated-by-misleading-statistics/ 

Chris Anderson:http://www.ted.com/talks/
chris_anderson_teds_secret_to_great_public_speaking 

Kõnelemise kunst: https://www.ted.com/playlists/171/
the_most_popular_talks_of_all 

Mälupiltides rändama minemised: TEDx Tallinn avamine http://
www.youtube.com/watch?v=PIOkpr7iU-w 

Võrratud avaküsimused Sheena Iyengar http://www.ted.com/
talks/sheena_iyengar_choosing_what_to_choose.html? 

Sügav lugupidamine arvude vastu: Emeriitprofessor Leo 
Võhandu http://www.youtube.com/watch?v=6cSS3Cw-xDc 

Stress mõjutab häält: Kuhu kehas hääl kinni jääb 
esinemishirmu korral: https://ideas.ted.com/a-simple-trick-to-
help-you-speak-in-public-without-showing-your-nerves/( 



Prof. Jaan Aru ajust ja loovuse käivitamisest ajus, õppimisest 
ka: https://soundcloud.com/sahvatus/sahvatus-002-jaan-aru 

Harwardi professor Susan David emotsionaalsest agiilsusest  
https://www.ted.com/talks/
susan_david_the_gift_and_power_of_emotional_courage?
language=en 

Siin inglise keeles podcast:  
https://soundcloud.com/lvoisen/podcast-622-emotional-
agility-with-susan-david 

Mare Porki väga hea usutlus Susani eestikeelse raamatu 
sisust: 
https://www.aripaev.ee/saated/2018/08/14/juhtimislabor 

 Business storytelling kui vahend, kus vestlus käivitab 
tugevama ettekujutuse kui video:https://mi.ee/
turundusraadio/business-storytelling 

Eestikeelne veebipõhine kõnetuvastus. Saadad helifaili, 
vastu saad teksti: http://bark.phon.ioc.ee/webtrans/ 

Microexcpressions: Kehakeel kui enesekindluse maamärk: 
https://hbr.org/2017/04/6-ways-to-look-more-confident-
during-a-presentation?
utm_source=facebook&utm_campaign=hbr&utm_medium=so
cial&"clid=IwAR2dak4lVZZeOXXeKwbpb6dugK9NV--
NvmDn04fW5V5ybQ3IRc_7MqWbfxw 



Mis siis kui kuulajad on eri kultuuritaustaga: 
https://hbr.org/2018/09/how-to-get-better-at-reading-people-
from-di#erent-cultures?
utm_campaign=hbr&utm_source=facebook&utm_medium=so
cial&"clid=IwAR1ftlaa8XY_bZzzuN0zmCsUCy9vHwWtYdO9tj
SJYUC-QIxoPj-yiy46Vng 

Mida kuulamine tegelikult tähendab: 
https://hbr.org/2016/07/what-great-listeners-actually-do?
utm_campaign=hbr&utm_medium=social&utm_source=faceb
ook&"clid=IwAR39ZpYrFqM_huztZQNqsnkjLL_WqsKmaDCO
s5XpFmOkZN3iXt-19mHIIMY 

Lavahirmust läbi HBR vaate:  
https://hbrascend.org/topics/how-to-deal-with-stage-fright/?
utm_source=HBR_Facebook&utm_medium=social&utm_cam
paign=HBR_post&"clid=IwAR18T14bLY9zW7rx27amSIdtb9j0
Ebk-k0mEJsTN3woulbwaOn57hrJivTw 

Veel üks mõtestatud lugu lavahirmust: Fear of public 
speaking 
https://hbr.org/2018/02/5-ways-to-get-over-your-fear-of-
public-speaking?
utm_campaign=hbr&utm_source=facebook&utm_medium=so
cial&"clid=IwAR0YUq_-xxcY9KaIATU-
xLqvqbJDcHNNzftLDuJV_o00dtv5YF-ZlPKy-8E 

Täiskasvanu (Game storming)  mängulised võtted:  
·! ICT tools in education:!https://en.todaysteachingtools.com/
ict-tools.html?



"clid=IwAR0mXl5yLxR_x7FvrkqF220MBTRhyZEL9rQCleB90
gUcBRIlvCn59iUWrYA# 

··! Kuldvillaku mängu loomiseks:!https://jeopardylabs.com/ 

Executive Presense, Kohalolu-Sekkumine-Taandumine., 
Nicolas Janni.  
The TeamZone Coachingu keskkonnas hulk regulaarselt 
ilmuvaid maailma tippcoachidega on leitav siit (suunaviide 
just Nicolas Executive presence meetodile:  
https://www.teamcoachingzone.com/nicholasjanni 

Spordicoachi aus ülestunnistus. 
https://www.ted.com/talks/
valorie_kondos_field_why_winning_doesn_t_always_equal_
success/transcript?language=en 

 

 

Juhtimiset läbi Eetikaveebi: 
https://www.eetika.ee/et/traditsiooniline-kaasav-teeniv-
juhtimine 

Tandem-juhtimine, ehk leadership dyads (diaadiline 
juhtimine): https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/
leadership- dyad-professional-services-model/



5. 
 HIRM SOORITUSE EES 

ESINEMISHIRM: SA OLED SEE KES SA OLED SENI, KUNI 
KEEGI PEALT EI VAATA 

Järgnevalt hirmu olemusest, mõtestatusest ja harjutused ning 
soovitused hrmuga hakkamasaamiseks. 
Jah, tõsi - hirmu ära jätta ei saa. Temaga tuleb hakkama 
saada. Ja selleks tuleb temast kõige pealt aru saada. USA 
President Roosevelt on öelnud “ Ainus, mida karta, on hirm 
ise” 

Hirm on inimlooma kõige ürgsem tunne. Meil kõigil on omad 
isikupärased hirmud alates eksami sooritamise hirmust, 
lõpetades ämblikufoobiaga… seega lavale  või misvaid 
sooritust tegema lähed Sa alati koos oma hirmudega, iseasi 
kuidas nendega siis toime saada. Ja oma oskusega kõneleda 
sest auditoorium tuleb alati ootusega teada saada (Sinu poolt 
olla) 

Ja kuidas me ka end ette ei valmistaks teadlike 
tehnikatega, on alateadvuse mõju meie üle jätkupime. 
Loomariigile kohaselt kerkib meie adrenaliinitase soorituse 
eel ja keha teeb kõik, et meid kaitsta. Frank Sinatra on 
öelnud, et päev, mil ta lavahirmust lahti sai, oli päev, mil ta 
enam ei esinenud.  



Hirmul on meie kehas kindel roll. Juhtub, et kipume seda 
rolli valesti tõlgendama või ala/ülehindama. Järgnev materjal 
aitab Sul hirmuga tulemuslikult ja teadlikult hakkama saada.  

PINGES OLEK TÄHENDAB  
 TOETUSPUNKTI PUUDUMIST – kohanda ennast 
 VERERINGE AEGLUSTUMIST – varbad ja õlad 
 PUPILLIDE LAIENEMIST – hingamine aitab 
 HIGISTAMIST JA PUNASTAMIST – loomulik kaitse, ole 
üle, ehk…  

HIRMU VASTAND ON TURVATUNNE, HIRM ON KAITSETE 
TASAND. Kaitstes end millegi vastu, on suur roll varasema 
kogemuse lõksul või siis ületoodud ohu omistamisel.  
Harjutus: Sõnasta kartus. Repositsioneeri  pareamal veerus 
asendusootus.  

 

KARTUS TEHNIKAD SOOVOOTUS
Pole huvitav 
kuulajale

Otsin üllatavaid 
fakte

Jään millegiga 
meelde

Läheb sassi Harjutan Jagan selle, mis on

Ei tule meelde Spikerdan Harjutan sobivaks

Vajub laiali Kasutan 
rajaplaani

Tean, et kõik lavale 
ei mahu..

Harjutus: Sõnasta kartus. Repositsioneeri paremal 
veerus asendusootus. Näide on siin:



SOOVITUSED 
Lõdvesta oma keha. 
 
tasandil. Leia häälele koht. Sest niiehknii on pea täis mõtteid, 
mis moel või teisel tahaksid juba tulema (või ununema) 
hakata.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

a) Ümise. Vaikselt, joik-stiilis. Kasvõi sisekõneluse

 b) Venita. Isegi juba kohal olles. Keha vajab kasvõi 
vargsi tuharate, kõhulihaste. õlaliihaste, käte vms. 
pingutamist. See on justkui spordivõistlus, kus starti minnes 
tahaks keha ja vaimu tasakaalus ning sooristusooja hoida. 
Kui saad varem planeerida, tee sörk või kõnnak, paku kehale 
füüsilist koormust, sest aju on niigi koormatud ja keha 
tasakaalu huvides loo füüsilist tegevust juurde. Istuma 
jäämine võib nn. mõttekrampi tõmmata.
 c) Rahustava hingamise harjutused. 6 korda kiirelt 
nina kaudu sisse-välja ning siis kolm pikka rahulikku 
hingamist. NIna kaudu sisse ja viis sekundit pausi ning siis 
suu kaudu välja. (3 sarja korduses) 4- 7- 8
 d) koputamise harjutus. Käelaba seljad kokku (karate 
punkt, Kreet Rosin), ka koputa neid vastamisi. Käsi hääletoru 
peale koputamine aitab vaigistada vegetaatiku tundmusi. 
Isegi aitab kui mõttes oma käsi nii “lipsusõlmest allapoole 
rinnaku piirkonda” asetada.
 e) Banaani söömine aitab tegevustähelepanu 
kõrvale viia, kõht saab tuge, ent tuntavalt magus tunne ei 
pruugi kõigile sobida. Nätsu närimine aitab ka. Ent võib 
reeta liigse agaruse korral…
 f ) Võta aeg iseendale. Mediteeri. Kuula autos 
lemmiklugusid, Või tee hoopis midagi muud. Juhi keha



 
 

 

SISEKÕNELUSE KOKKULEPPED 

 

 
 

 
 

 
 

 
 e) Kohaleminek varem on nii ja naa. Liigne ette kohal 
olemine võib väsitada ja see nn. soorituspinge hajub. Hiljaks 
jäämine ei sobi. Paras aeg, sobib.  
 f) Kujuta ette, e saalis on Sinu lemmiktöökaaslane ja 
räägid talle. Võid teda rohkem kui üks saali ette kujutada. Kui 

jahtuma ja hoia end motoorses tegevuses. Või siis 
vaikuses, sisemise tasakaaluga oma enda mõtteis.
 g) Kohvi, gaseeritud joogid, küpsised ja alkohol ei sobi. 
Gaase tekitavad toiduained ning röhatusi loovad vürtstoidud 
ka mitte. Tsitrusemahl alandab vererõhku, leige vesi sidruniga 
aitab häälepaelte turse korral.

 a) luba endale olla närvis teatud kellani. Ja siis kui kell 
kukub, lükka mõttes ärevus uksest välja, ja jäta endale ruumi 
ärevuse asemele. Paljud esinejad sõnastavad: närv on sees 
kui kodus olen, autosse lähen ja sõidan. Ent kui parklas autost 
välja lähen, algab etendus.
 b) Enne esinemist ütle endale sisekõneluses: naerata, 
Sa saad hakkama, oska vaid pause pidada ning vajadusel ütle 
endale: hinga. Hingamise jõud on esinemisärevusest üle 
saamisel võimas.
 c) Võimalusel naera ja luba endale naerda mõni aeg 
enne lava. Keha saab ilmatu hulk iseeneslikku lödvestust läbi 
naeruga kaasneva.
 d) TED’i esinejate coach pakub rohelise täpi tehnikat. 
Leia saalis mõni roheline punkt ja hakka vaatama, kus ta on, 
mis ta teeb jms. Ehk et juhi oma pindmised mõtted kindla 
punktiga fookusesse. Paku punkti järgides ajule rumalat tööd. 
Sellise täpi otsimisega tapad piltlikult öeldes aju vabad 
mõttemulgud. 



 

VISUALISEERI 
 a) et oled juba esitluse teinud ning saal juba plaksutab. 
See kergendav naeratus toob rahu. 
 b) mõnd rida oma lemmikluuletusest või laulust mõttes 
korrates lood endale teadmise, et kui see on meeles, küllap 
siis muugi pole maha jäänud.  
 c) kopeeri kordamineku riietust, ehteid, kaisukaru vms. 
Loo turvatunnet kindlustavaid elemente. 
 d) küsi nõu eeskujudelt, nii saad tunda end osana 
neist. 
 

 

 

 

 
Enda kratsimist ja kehalist ebakindlust. Vajadusel muuda 
asendit või kohta, leia sobiv poos. Tuleta meelde suhte 
kolmnurka ja väldi edakõla enda asendi läbi kuulajatele.  

SÕNAD, HÄÄL, KEHA 

ajul ikka hea pole, soovitab vene koolkonna teatriõpe 
auditooriumit aluspesus ette kujutada. Või baleriinina.

           
  

 e) end läbi mõne rollikehastuse ja saa nii kellegi teise 
pagunid endale juurde. Hääle “teisaldamine” 
lemmikesinejalt toob edu (kuula enne autos või klappides).
VÄLDI
Vabandusi, eitusi ja põlgust teema osas alustades, ka 
pinnapealseid hinnanguid. Valetamisest rääkimata. 
Avalikku higistamist ja erutust, soovi kõgile meeldida, iga 
seisukoht seda ju ei saagi.

    
        

          
    

Hirm ja elevus on kehas lähedased. Sinu suhtumine ja 
sisekõne valib, mida eelistada. Hirm kohustab meid end 
kokku võtma. Hirm tahab meid omal moel kaitsta. 



 
Hirm annab kehale käsu valmistuda tugevaks pingutuseks – 
ainevahetus kiireneb; närvisüsteemi, südame ja 
hingamiselundite tegevus elavneb ning verre paiskub 
tugevatoimelisi hormoone. Kogu organism "asub relvile" ja 
aitab meil edukalt toime tulla. 

 
 

 

 
 

Kui kõnekaardid värisevad, suru vastu keha.  
Kui hääl väriseb: hinga sügavalt, kasvõi ohkega, aga pindmise 
hingamisega kopsu jäänud õhulõpmed panevad häälepaelad 
teistmoodi vibreerima. Ja keha toodab hirmu ise juurde.  
Sul on õigus laval öelda, et vajad mõtete kogumiseks hetke 
iseendale. 

ÕPI VISALISEERIMA 

Hirmud: surmatung ja sugutung.  
Käitumismustrid vanusest 3-6. Füüsiline pinge möödub 
kiiremini kui emotsionaalne pinge. Tunne loob seose 
mälestusega ja tekib emotsioon. Tasub endas pisut surkida, 
kasvõi vanemate omaaegsete lugude lahtirääkimise läbi abi 
paluda, et oma hääl kurgust kätte saada.

Keegi Sind saalisolijatest ära ei söö. Sinu spikrit ja mõttekäike 
nad ka ei tea. Süüdistada saad vaid end, et ei olenud 
piisavalt ette valmistunud.

Leia sõnalõpud enda häält kuulates üles, nii tead, et sõnum ei 
kao. Hoopis paraneb kõne kiirus, ravitud saab liigne mõtete 
ülesviskamine ning ilmekus kordistub!
Määratle kindlasti ROLL; sest seda hoides kannab ja toetab 
keha sooritust.
Mida suurem kuulajaskond, seda aeglasem tempo.



 a) teadlik keha, hääle ja maneeride koostoime loob 
sõnadele mugavama fooni. Publiku ülehindamine ja 
alahindamine. 

HARJUMUSPÄRASTE JÄRELDUSTE ALUSEL KOOSTAME 
SUHTLEMISMALLID (ERIC BERNE Suhtlemismängud). 
SUHTLEMISMALLIDELE HAKKAME KINNITUST OTSIMA 
TEISTELT! 

Harjutus: Vaatenurga muutus: mida Sina arvad, mida kuulaja 
arvab ja mida juht arvab? 
Harjutus:  Kontroll iseenda üle; .. peaküsimus + kui ARUKAS 
on minna teiste ette ..sellisena. 

 

JUHI LAVAL HIRM TEISTELE ASJADELE 
  
VISUALISEERI - kujuta end ette juba esitluse lõppu 
 HINGA ja KATSU OMA KEHA TUGIPUNKTE (videos 
näed neid alateadlikult katsumas) 
 ROHELISE TÄPI TEHNIKA - selleks, et kogu mõtete 
virvarr korra all hoida! 

      
        

      

      
        

       

Harjutus: Räägi oma ettekannet nagu ilmateadustaja. 
Impersonaliseeri sisu, Sul on lihtsam nii ette kanda.. 
ja rahuneda kuniks end laval julgemalt tunned. 
Projetseeri endale hääl, milles turvatunne ja rahu.



ME NÄEME SEDA, MID ME TAHAME NÄHA, 
USALDAME SILMI ENAM KUI KUULDUT 

KÕIK SAAB ALGUSE LUGUPIDAMISEST: ISEENDA, ETTEKANDE SISU JA 
PUBLIKU VASTU. VEINMANNSOOVITAB: 

 ”ÄRGE OLGE KEEGI TEINE, KUI LÄHETE ESINEMA. ESINDAGE ISEENNAST! 
ÄRGE MUUTUGE PAREMAKS, ILUSAMAKS, TARGEMAKS, TÄHTSAMAKS. 

OLGE SEE, KES OLETE! AVALDAGE OMA SEISUKOHTA!” (MARTIN 
VEINMANN) 

ESINEMISOSKUSI SAAB LIHVIDA KAHE PÄEVAGA, HIRMUST 
VÕIB VABANEDA MÕNE HARJUTUSE KORRAGA, 
KÕNETEHNIKAGA TULEB TEGELEDA NÄDALAID, KEHAKEEL 
HAKKAB VASTU KÕNELEMA KUUDE JOOKSUL … JA 
MÕTLEMISE MUUTMISEGA TULEB TEGELEDA KOGU ELU! 

THE MOST EFFECTIVE MARKETING STORY ISN'T THE 
ONE YOU TELL TO SOMEONE IN YOUR AUDIENCE, IT'S 

THE ONE THE PERSON TELLS HIMSELF. (S. GODIN).  

 

 Kui eelmised soovitused meelde ei jäänud, siis 
tea:



 

ENESEKINDLUS ON KOGETUD RIKKUS. 

 ÜMBERSÕNASTAMINE (re-frameing): sõnasta hirm 
ümber. Proovi nii:  
Ma pole firmul, vaid mul on põnev.  
Ma ei karda, vaid olen elevil.



 

HINGAMINE 
Element Edasiside

Sooritushirm on ülemäärane ärevus, 
enamasti tingituna uudsest 
harjumatust olukorrast, mõnikord ka 
esinemisega seotud traumast või 
varasemast halvast kogemusest. 

Keha tajub sarnast 
hirmu tunnet, mis on 
mälus halva 
kogemuse läbi 
talletunud ning 
reageerib koheselt: 
ürgne instinkt! 
Kogemusi, mis 
instinkte mõjutavad, 
saab juurde luua!

Ärevusega hakkame kõik 
sagedamini ja pindmisemalt 
hingama. 

Ärevust saab 
vähendada aeglase 
teadliku ühendatud 
hingamisega.

Hingamise teadlikustamine võiks 
olla esinemise ettevalmistamise 
osa, ehk siis kodus kõnet 
harjutades või videotreeningut 
tehes võiks ka hingamist juurde 
harjutada. Või autos..

Ja mõõta mõju, kas ja 
kuidas hingamine 
mõjutas rütmi, mõtte 
selgust ja lause 
pikkust nt. 

Allolevad soovitused:  
teadlik hingamine (G. Heinlaid)

www.tervendavadkoh
tumised.ee

Ja kui mitte midagi ei aita, siis aitab alati:



Too tähelepanu oma hingamisele 
ehk märka oma hingamist. Hinga 
teadlikult aeglasemalt ja sügavamalt 
kui muidu, tee seda tavalisel viisil 
nina kaudu. 

Näitlejad on öelnud, 
et enne dialoogis 
küsimusele kaalukalt 
vastamist või olulise 
etteastega alustamist 
võiks teha ühe 
hingetõmbe pikkuse 
pausi ning alles siis 
alustada.

Lühidalt: hoia kandvaid pause ja 
hinga!

 

Ühendatud hingamine  (L. Orr: 
vabastava hingamise meetodi 
alusel)

Ühendatud hingamine tähendab 
hingamispausideta hingamist viisil 
kus sisse- ja väljahingamine on 
võrdse pikkusega.

Aeglane hingamine (joogide 
tehnikale tuginedes)

Element Edasiside

Vajadusel võngu 
kergelt kehaga. 
Kandva pausi pikkus 
võib olla 3-6 sekundi 
vahel. Ohetega saab 
draamat ..

Proovi 20 korda järjest 
nt. veel enne kui 
sisened saali/ ruumi, 
värskes õhus. Või 
kasvõi seljaga saali 
poole seistes, aknast 
keskendunult välja 
vaadates.



Keskmiselt hingavad mehed 16-18 
korda ja naised 18-20 korda minutis 
ehk siis keskmiselt 3 sekundiga 
sisse-välja.

Joogide järgi toob parasümpaatilise 
närvisüsteemi aktiveerumise 
(rahunemine, tervenemine, 
puhkamine, seedimine) kaasa juba 
hingamise aeglustamine 8 korra 
peale minutis, ehk siis 4 sekundiga 
sisse ja 4-ga välja.

Vähem harjutanule 
sobib kui lihtsalt 
hingata 
harjumuspärasest 
aeglasemalt.

Mõtet ergastav hingamine 

Mõtet rahustav hingamine

Hinga nina kaudu sisse ja pea siis 
viis sekundit pausi. Pausi järel hinga  
suu kaudu välja. (3 sarja korduses: 
4ni lugedes sisse; 7ni lugedes paus 
ja 8-ni lugedes maksimaalne 
alakõhuni pingutav väljahingamine.  

Toimib väga hästi ka 
ärevuse 
leevendamisel. 

Element Edasiside

Vajuta üks ninapool kinni ja hinga 6 
korda kiirelt nina kaudu sisse-välja 
ning seejärel tee avatud 
ninasõõrmetega kolm pikka 
rahulikku hingamist. Korda sama 
teise ninapoole sulgemisega.



Seega, veel  mõned kontrollküsimused iseenda 
auditeerimiseks: 

KUIDAS ON PLANEERITUD AJA KASUTAMISE JA 
SLAIDIDE MAHT?  
Kuidas hindame esitluse ettevalmistamiseks tehtud slaidide 
mahtu ja esitluseks kuuluva aja proportsioone? Suhtarv on: 
1/20-le ehk ühe ettekande ettevalmistamiseks läheb 20 korda 
niipalju aega kui selle ette kandmiseks. 
Ühe slaidi lahtirääkimine võtab 2+ minutit (sõltub slaidi sisust) 
Ühe joonise lahtirääkimine võtab 3+minutit (sõltub slaidi 
sisust) 
Vaheslaidid: hea, et aitavad mõtteid koondada, 
vahekokkuvõtteid teha ning kuulajaid nn. uue alateemaga 
uuesti paeluda. Ei soovita väljaprintimisel samu vaheslaide 
jätta. 
Pabertahvlile kirjutamine kulutab aega ja hajutab tempot. 

KAS JA KUIDAS KASUTATAKSE KONKREETSE 
ETTEKANDE PUHUL SPIKREID?  
Kui, siis milliseid?  
Julgustan spikreid senisest enam kasutama, ent soovitan 
mitte takerduda selle abivahendi ainuvõimu. Võimalusel 
soovitan märkmed teha kas arvutiga vähemalt 20-se fondiga 



ja käsitsi trükitähtedega - hea pilguga haarata 60-80 cm 
kauguselt. 
Spikriga on hea juhtida uut alateemat sisse ja veenduda, et 
järg ning tähtsaim saab jagatud. 
Spikrilt võib maha lugeda numbrid st. täpse info ja tsitaadid. 
Spikker kipub kammitsema ja ei loo vabadust esinejale. Mitu 
spikrit võib alt vedada enamgi veel.. misläbi on hea 
abivahend ettevalmistusel. 

SKEEM 

 

Kontakti kuulajaskonnaga loovad nn. 
tähelepanu tõmbajad:  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Kas esitluse skeem tugines võttel: start with the bang, end on 
a high? (tõlkes: alusta millegiga, mis tõmbab tähelepanu ja 
lõpeta kõrgema/kaasahaarava/optimistliku või põnevust
loova/rõõmu või lootust toova tundega).

kehakeele vastavus olukorrale,
sõnumiliin - vihje ja põnevuse juhtimine,
pausid ja veelkord pausid,
küsimused saalile, ka nn. mittevastamist eeldavad 
küsimused,
faktid ja mõistatused, mis panevad kuulaja mõtlema,
rõhutatud teema ülekanded,
viited, fotod, pildid, videolingid,
kuuldud kõnekad lood ja tundesähvatused,
kogemuslood kus tegelased ja draama,
huumor (enda aadressil ja kultuuriruumi tunnetavalt). 

Kogemuste konto: soovitan üles kirjutada tähelepanu 
tõmbajaid, mida erinevate esitluste ajal kasutada.



LUGUDE LIIN, NARRATIIVID 
LOOD: Peamine, miks lugusid räägitakse, on fakt, et lugu 
tekitab füüsilise reaktsiooni kuulajas, st. reageerib...Vanim 
mõjutusvahend inimajaloos. 
Suuliselt lihtsam kui kirjalikult. Sotsiaalmeedia plahvatuse 
võimalus ja oht. Naudinguline ja elavdab ettekannet. Esitlusel 
hea silda ehitada ja näitad, kui hästi kui oskad eristuda info 
üleküllusest ja tähelepanu defitsiidist. 

Lood töötavad nii: 
Pealkiri -> tegelased -> ilmekas kirjeldus -> must hetk -> 
lahndus -> mõtestav sild teemale. 
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2-6 (2) 6-12  kuni 16 16+

Grupis
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GRUPI  dünaamika ja tehnikad vastavalt suurusele
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6.  
 

 
. 
Jutud rohelisele täpile. Klikimeedia ajastu: konkurents 
kasvab, rahvusvaheline inforuum, impersonaalne kontakt 
kuulajaga, ..alati võib arvuti tagant minema jalutada.., aeg ja 
ruum mõte teiseneb. Ehk et: 

 

 

 

 

 

 
 

DIGISOTSIAALSUS

   
          

  
          

    
     

   

Esinejat ja esinemist võimestavad töövahendid, mis aitavad 
Sinu talendil jõuda soovitud sihini.

ESINEJA: MÕTE, ANDJA, SAAJA

        
      

Üldiselt üksikule. Meetod, kus kõnelemine juhtida 
üldistusi pidi järjest lähemalt kuulajale, teda esmalt 
ühiste küsimustega kaasates, siis meeskonnana 
rakendades ja alles lõppfaasis teda isiklikult mõnes 
tegevuses aktiveerida.  

      
        

Ja vastupidi. Üksikult üldisele. Nt. paludes paberile 
kirja panna oma kõige tähtsam ootus ja seejärel asuda 
teemasse. Nii on kuulaja aju äratatud ja tal on lihtsam 
liia kontseksti räägitavaga. 



 

Podcast  
Animatsioon 
Intervjuu 
Videolugu 
Videointervjuu 
Pitching 
Tööprotsess 
Digiajalugu 
Teaser 
Presenterprompter 

DIGISOTSIAALSED VAHENDID 
Arhiveeritud ja mõtestatud, kaasuv materjal (visuaalne jälg 
vaba levikuga) 
Fotod 
Prototüübid 
Näidised 
Joonised 
Kollaa% 
Onepager 
Blogi 
Slaidid 

 

Digi - toodetud iseseisvalt levima ja 
kontakti looma: Koheselt nähtav kasu, 
meeleline ehk kinesteetiline mõju. 
Ajatu.



JUHUSED DIGIS 
Juhuslik sõnavõtt a, Suuline (audiaalne) saab salvestada 
Lood  
Statistika  
Küsimused 
Kogemuslugu 
Inspiratsioonikõne 
Esitlus 
Portfoolio 

      

 
  
  
 

 
  
 

 
  

MIKS DIGITUGI EI ÕNNESTU?
 Tahe, viitsimine, laiskus, tunne et pole vaja
 Hirm uute vahendite ees
 Aeg ja ettevalmistus: pole alustatud õigel ajal st. siis 
kui koguda jõukohane
 Süsteemselt läbimõtlemata tegevus
 Loovus ja kord suhe on paigast ära.



DIGILOOVUSE AJASTU 
 

(allolevad lingid ja viited on lektori suva järgi reastuses) 

 
Küsimustikud, mängud, testid, slaidid, animatsioon, video 
tegemine, mõtteharjutused jms.  
https://en.todaysteachingtools.com/list-of-ict-tools.html 

 

 
 

LInk: Vaata, kuidas Obama Tallinna kõne puhul operaatoril 
jäid alguse sekundite jooksul videopildist välja zoomimata 
teleprompteri ekraanid. Signatuurkõnede puhul on neid 
tavalisels kaks: selleks, et kõneleja saaks kolmandik vasakule 
ja paremale pilku heita.  
https://www.youtube.com/watch?v=bWAnzKtFPkE 

3. Virtuaalreaalsus statistikaga mängimisel läbi Hans 
Roslingu näite: Visualiseerimine esitlusel: Hans Rosling  http://
www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo 

3a. Enda soolo ehk 9 näidet ja valikud isiklik digi portfoolio 
loomiseks: 

Esineja esinemistugevus läbi digimetoodiliste võimaluste,    
tips and trics:

2. Presentation Prompter (teleprompter)
Esitluse (peamiselt teles diktorite töös kui ka riigipeade 
avalike kõnede) sõna sõnalt mahalugemise süsteem. 
Võimalik maha laadida soft arvutisse ja määrata ise teksti 
suurus, kiirus ja .. esitlusel saab maha lugeda täpselt.
https://presentationprompter.com

1. Süsteemne (algajast edasijõudnuni) linkide kogu 
powerpointi alternatiive digilavastamisel:



https://www.websitebuilderexpert.com/website-builders/best/
portfolio/ 

 

 

5. Powerpoint igavikuline? 

 
Nancy Duarte https://www.ted.com/talks/
nancy_duarte_the_secret_structure_of_great_talks 

 

 

 

6a. Kui Sa astud oma loominguga start-up maailma, siis on 
Sinu töövahendiks Pitchingu formaadis esitlused, näiteid ja 
formaat siin:  

4. Käeline tegevus, manuaalsed joonistused (handwrite 
methology)
https://www.doodly.com/special-one-time-price-!.php?
!clid=IwAR1bwGcNLbIresjTmZxm2fxCISzvVvis5nQx3RMa5TF 
ABSJepTV1r8KI0dE

 duarte.com on põhjalikult võtnud ette powerpointi 
taltsutamise uuel kümendil. Lisaks väga heale graafikale ja 
süsteemsetele vabalt alla laetavatele joonistele on tema 
teadustöö uurinud tuhandeid suurmeeste kõnesid, 
tabades ühte läbivat esineja mustrit. Avasta:

6. prezi.com
Powerpointi alternatiiv, Kui ppt. On pigem lineaarne 
esitliusvahend, sii prezi.com on ruumliine, mitmetasandiline ja 
õhem, liikuvam viis esitleda. Vaata kuidas töötab: https://
prezi.com/product/?
click_source=logged_element&page_location=above_fold&el 
ement_text=see_how_it_works 

https://prezi.com/view/ qul2gw9IDm8BKloKakte/



https://pitchdeck.improvepresentation.com/what-is-a-pitch-
deck 

6b: Juhul kui start-up maailmas vaja jalga ukse vahele saada, 
on info jagamise formaadiks Onepager. Lahe kui manuaalne 
visual ja digilahendus kohtuvad ühel A4-l. Näiteid: 
https://xtensio.com/how-to-create-a-one-pager/ 

 

 
https://apk4all.com/android/apps/flipaclip-cartoon-animation-
unlocked/ 

8. Powtoon: video ja anmatsioon koostöötlusena. Valmis 
põhjal saab kiired lahendused! 
Suurepärane alternatiiv powerpointile ja youtube 
videostamisele, kompleksne ning omajagu edev. Näitlikustav 
maailm siin: https://www.powtoon.com/home/?
&utm_term=&utm_campaign=Dynamic+Search+-
+WW&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=18
90385890&hsa_cam=8082903800&hsa_grp=83027813989
&hsa_ad=396539235506&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa-43711534
0933&hsa_kw=&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&g
clid=EAIaIQobChMIo8KUzqmy6AIVhtDeCh1N4QoNEAAYASA
AEgKYnvD_BwE 

9. Õpi TED-ist 
TED esinejate coach: http://blog.ted.com/a-ted-speaker-
coach-shares-11-tips-for-right-before-you-go-on-stage/  

7. Flipa Clip
Taas tavaesitluse alternatiiv, animatsiooni ja multifilmi 
loomiseks (cartoon animation) oma loomingulise 
teekonna märgina:



Chris Anderson:http://www.ted.com/talks/
chris_anderson_teds_secret_to_great_public_speaking 

Kõnelemise kunst: https://www.ted.com/playlists/171/
the_most_popular_talks_of_all 

JA KUIDAS ÖELDA KÕIKE SIIN ELUS 6 SÕNAGA!   
https://www.ted.com/talks/
sebastian_wernicke_1000_tedtalks_6_words/transcript?
language=en 
  

 
Stress mõjutab häält: Kuhu kehas hääl kinni jääb 
esinemishirmu korral: https://ideas.ted.com/a-simple-trick-to-
help-you-speak-in-public-without-showing-your-nerves/ 

 

 

13. Kuldvillaku mängu loomiseks:!https://jeopardylabs.com/ 
 Pluss 1: kui on vaja oma töödes ise koolitada või 
süsteemses olla, siis siin on Koolitaja e-käsiraamat: https://
www.andras.ee/sites/default/files/
Koolitaja_kariraamat_2011.pdf 

  
Ja introvertide maailma mõjust uueneva tuleviku huvides:  

11. Digitugi + otse esinemine koos stressiolukorras head ei 
loo, vaata, kuidas keha reageerib:

Business storytelling kui vahend, kus vestlus käivitab 
tugevama ettekujutuse kui video: https://mi.ee/
turundusraadio/business-storytelling

12. Audio podcastide eelis: saad enamat ette kujutada ja 
seeläbi suurema esinejaelamuse: 



https://www.ted.com/talks/
susan_cain_the_power_of_introverts?language=en 



7.  
TAJU, MÕJU JA TAGAJÄRG 

 

TÄHTIS POLE SEE, MIS SA RÄÄGID, VAID SEE, MIS TEINE 
INIMENE ARU SAAB  

*kommunikatsioon on kahepoolne suhtlus, kus mõlemale 
osapoolele jääb võimalus oma arvamusi jagada ning 
kokkuleppeni jõudmine võib tähendada eriarvamuste 
esinemist. Ühisosa nimel tehakse tööd. Seevastu 
informatsioon on ühepoolne teabe liigutamine. 
Vastuvaidlemist ei ole..  

Oled Sa mõelnud, et enamik eneseväljendusega seotud 
ülesastumistest ei ole korratavad. See tükk elust pole teater, 
kus antakse tekst ja öeldakse, kus seista! Sõnavõtte, 
kliendikohtumisi ega koolitusi ei saa teha uuesti, kerida tagasi 
ja “panna käima”. Rääkimata päheõppimisest või 
mahalugemisest.  

       
        

 JUTT ON PALJUSKI KUI ESIETENDUS, MILLELE 
KORDUST EI TULE. PEAPROOVI KA PALJUSKI MITTE.



Sestap misvaid me väljendusoskuse arendamisel ette 
võtame, kannab see samm isiku mõju ja on oskuse elukestev 
arendamine, st:  

 

 

TRIANGULAARSUS  
Eneseväljenduse algab HOIAKUST ja Sinu esimene alustala 
on ports alateadlikke komponente. F. Heideli järgi on hoiak 
hinnanguline suhtumine, mis koosneb kolmest osast:  
Kognitiivne ehk tunnetuslik komponent sisaldab 
tõekspidamisi, arvamusi, teadmisi või informatsiooni mingi 
nähtuse kohta. (Mis arvamuse oled oma kehas/vaimsuses/
meeles võtnud antud teema suhtes)  
Emotsionaalse komponendi moodustavad tunded, 
suhtumised ja meeleolud, mis on antud nähtusega seotud. 
(Mis tundega asusid esitlema ja mis nn. mustri/strateegia 
valisid: draama või ümberjutustus vms.)  
Käitumusliku komponendi moodustavad inimese soov ja 
oskused käituda vastavalt oma hoiakutele .(Mis Sa oled 
otsustanud selle teadmise jagamisel nn. saavutada, mis 
kuulaja kaasa võtab ja kuhu ta oma peas Sinult saadu 
kontekstib).  
Seega tarkus number üks: Ma määran paljuski ise, millise 
eneseväljendusviisi suunas ma liigun. Jah, mul on õigus enda 

Mis on piisavalt hea?  
See vastus jääb alati esineja enda paika sättida.  

Kui Sul ei ole välist tõukajat siis tuleb latt seada ise. 
Ilma valehäbita.  

Põgus videoharjutus aitab luua kontakti.



teadmiste arenedes neid valikuid muuta. Sest see, kuidas ma 
mõjun, on viis, kuidas mind mõistetakse.  

 

 

Kognitiivsete ehk tunnetuslike funkstioonide arengu aluseks 
on kolm astet:  
TAJU /sensoorne, mitmetasandiline/ 
MÄLU /valikuline, elementne, sümbolitest kantud/ 
MÕTLEMINE /heuristiline, mustriline, tuletatud/.  

TAJU (MARE TEICHMANNI KONSPEKTILE TOETUDES):  
Kuidas meid tajutakse? Taju on objektiivse tegelikkuse 
peegeldamine tervikliku meelelise kujundina, mis tagab 
mõjurite äratundmise ja identifitseerimise. Taju on esemete, 
nähtuste peegeldumine inimese teadvuses nende vahetul 
mõjumisel meeleorganitele, kusjuures toimub eri aistingute 
ühendamine ja korrastamine asjade või sündmuste 
terviklikeks kujunditeks  

Taju maht on 4-8 elementi (haakub ka Milleri maagilise 
numbri avastusega) 
Taju väljendub läbi sensoorsuse. Sensoorse turunduse 
võtetel tuginev on määrav meie elus: nägemine kuulmine 
maitsmine haistmine kompamine, temperatuur.. 
Kausaalne atributsioon- Teise inimese käitumise põhjuste ja 

Juudi päritolu Lev Semjonovit! Võgotski sündis aastal 1896. 
Samal aastal kinnitati psühholoogide koolkonna teke,
eestvedajaks Sigmund Freud. Võgotski tegeles ametialaselt 
psühholoogi ja eripedagoogina Venemaal, kus ta uuris laste 
arengu mõjureid ja seoseid arengu tekkimisele. Võgotski on 
inimese kultuurilise ja biosotsiaalse arengu teooria rajal
(kultuurilis-ajaloolise teooria).



motiivide subjektiivne tõlgendamine tajumisel Poolteadlik, 
automaatne, intuitiivne.  

TAJU SAAB MÕTESTADA  
Taju, sealhulgas isikutaju, on subjektiivne ja valiv nähtus, kuid 
tugineb üsna selgetele printsiipidele ja seaduspärasustele. 
Teades seda, kuidas toimib isikutaju, saame edukamalt ja 
teadlikumalt suunata ja korraldada oma suhteid. Tajutud 
esemetele püütakse omistada mingit mõtet ja nimetada oma 
mõttes vastav nimetus. (taustal käitumisteaduse valdkonda 
kuuluvad mõttekallutused ehk HEURISTIKUD) Tundmatu 
esemega kokkupuutel püütakse tabada sarnasust mingi 
tuntud esemega, liigitatakse mingi tuntuse alusel 
kategooriasse  

TAJU LIIGID: 
Ruumitaju (vorm, objektid, kaugus, suund vms) 
Ajataju (tegelikkuse nähtuste objektiivsuse kestvse, kiiruse ja 
järgnevuse peegeldus) Ajataju on  
erinev huvitava ja ebahuvitava tegevuse kontekstis 
Liikumise taju (erinevused läbi asukoha muutuse) 
Isikutaju - ühe inimese tajumine teise poolt, millega 
kaasnevad püüd mõista, tundma õppida,  
hindamine, käitumise prognoos jms. 

TAJU EHITAB SILLA MÄLUS LEIDULAE JA PÜÜAB SEOSTADA 
EHK ANDA MÕTLEMISELE “VÄÄRTUSLIKU” SISENDI. 
OTUSTAMISEKS, TEGUTSEMISEKS, LOOMISEKS VMS...  



TAJU “VEAD” EHK HEURISTIKUD mõjutavad esinemist/mõju 
ja hoiakuid: (VALIKULISELT)  

Täiendavalt allikaid: Daniel Kahnemann, Before you make that 
big decision, Richard Thaler, Nudge. Märksõna: heuristikud, 
heurictical thinking, behavioural science  

TAJU “VEAD” EHK HEURISTIKUD 
MÕJUTAVAD ESINEMIST/MÕJU JA 
HOIAKUID: (VALIKULISELT) 
element selgitus

Kategooriate kohandamine stereotüüpide, 
etalonide kasutamine 
(vanus, elukutse, 
rahvus)

Loogiline järeldamine teise inimese 
kavatsuste motiivide 
üle otsustatakse tema 
kohta käiva info alusel

Analoogide kasutamine kaasinimeste üle 
otsustatakse 
iseendaga sarnasuse 
alusel

element



teisele inimesele 
projetseeritakse 
omaenda 
iseloomujooni ja 
omadusi

Juhutunnustest lähtumine lähtutakse mingist 
silmatorkavast 
tunnusest

Füüsiline atraktiivsus hea välimusega 
inimestel on eeliseid 
sotsiaalsetes suhetes

Haloefekt

Assimilatsioon nt inimest tajutakse 
atraktiivsena, kuna ta 
on koos teise, väga 
atraktiivse inimesega

selgituselement

Projektsioon 

üks positiivne omadus 
inimese juures määrab 
ära selle, kuidas 
inimesed teda tajuvad. 
Hea välimusega 
inimestele 
omandatakse häid 
iseloomujooni: 
andekas, lahke,
intelligentne...Kas “Hea 
välimus tähendab head 
inimest” on alati õige?

Ülekandmine e 
projetseerimine

teisele inimesele 
kantakse üle iseenda 
iseloomujooni (häid 
heale, halbu 
ebameeldivatele)



Oreooliefekt isiku üle otsustamine 
eelteadmiste põhjal

Juhttunnustest lähtumine lähtutakse mingist 
silmatorkavast 
iseärasusest

Stereotüüpidest lähtumine soorollid, amet, elupaik

Kontrast nt võib ühte nägu 
tajuda vähem 
atraktiivsemana, kui 
enne seda on nähtud 
väga atraktiivset nägu

Loogiline järeldamine teise inimese 
kavatsuste motiivide 
üle otsustatakse tema 
kohta käiva info alusel, 
ilmsete ja nähtavate 
märkide alusel 
järelduste tegemine

Analoogide kasutamine kaasinimeste üle 
otsustatakse 
iseendaga sarnasuse 
alusel

Hindaja meeleolu ja kehakeel 
taju mõjutajatena

millises päevapooles 
esineda

selgituselement

Esmamulje efekt ja varem 
otsustatu kopeerimine

nii mugavas kui 
vähemmugavas 
olukorras



Tunnuste ülekandmine ehk 
stereotüpiseerimine, teatud 
inimrühma harjumuslike 
tunnuste ülekanne isikule 
( blondid on rumalad)

Samastamine e 
identifitseerimine.

Samastatakse end 
teise inimesega võttes 
üle tema seisukohti, 
käitumist, mõtteid jm

selgituselement



MÄLU NING MÕJU  

MÕJU - millestki v. kellestki lähtuv teat. muutust esile kutsuv 
toime. (viide: EKSS) 
SOTSIAALNE MÕJU - otsene vastus teise isiku või grupi 
poolt välja kutsutud välistele mõjutustele, mis avaldub 
hoiakute ja käitumise muutustes 
MÕJUSTAMINE - soovitud suunas arusaama 
kohalejõudmiseks kasutatav info. Tihti võrreldud 
manipulatsiooniga 
MÕJUVÕIM - mõjuvõim, võime mõjuda v. mõjutada, mõjuvus; 
autoriteet 
MÕJU KURITARVITAMINE - osapoolele omakasuliku info 
suunamine 
*MÕJUPIMEDUS. 9. oktoober 2017,  
nobelist Richard Thaler sel teemal: 

By exploring the consequences of limited rationality, social 
preferences, and lack of self-control, he has shown how 
these human traits systematically a!ect individual decisions 
as well as market outcomes," the Nobel committee said.  
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/
2017/10/09/556610760/nobel-goes-to-american-richard- 
thaler-for-work-in-behavioral-economics  
  



MÕJU LIIGID (V. SAAT) 
 

     Sotsiaalne (vanus, sugu, haridus, tervislik seisund, 
välimus jne): muutuv keskkond vähendab liigi olulisust  

Isiklik ehk psühholoogiline (enesekindlus, 
emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus) – 
mitteformaalne mõjuvõim kasvab läbi juhuslikkuse 
koolkonna toe  

Rollist või ametipositsioonist tulenev – formaalne 
mõjuvõim ei ole enam ametipõhine, vaid 
interdistsiplinaarne.  



MÕJU TASANDID LOOVAD SEOSEID JA NÄITAVAD 
EELDUSE ARENGULE (AUTORI JAOTUS)  
Intiimne tasand ehk meie sisemaailm ja selle suhtestumine 
ümbritsevasse. Väga dominantne on varasema kogemuse ja 
seostatuse mõju. Alateadvuse haare on hoomamatu.  
Isiklik tasand ehk suhtes isiku tasandil. Siin on enim mõju rollil 
ja rolli ootusel meile. Mängu tuleb käitumismustrite kogum 
varasest noorusest. 

 

Grupitasand ehk meeskond meie ümber. Nii sisekliendi 
tasandil kui väliskliendi tasandil. Grupikäitumise mõju meile 
on nähtav. Juhuse roll kasvab. Kogukondlik teguviis mõjutab.  

Organisatsiooni tasand  

Sotsiaalne tasand, kuhu kuuluvad ühiskonna ja 
organisatsioonide sümbolid, turukäitumise mõjud ja 
vastandumine. (kas võtan kohustuse või loon; kas pean või 
tahan; kas mõjutan..) Suurim väljakutse on hakkama saada 
riikideülese mõjumaatriksiga, kus on meie teadmised ahtad.  
Ilmastumise tasand. Siin tasandil on suurim muutus toimunud 
läbi globaliseerumise. Kõik on mõjutatav. Sõltub vaid, kuidas 
mind mõistetakse ja kui kaugele julgen minna.. 
Mõjutamise teema loob seose Edward Bernays’i poolt loodud 
massidega manipuleerise (forces which are not controlled) 

Isiklik tasand ehk meie kompetentsid sõnas, hääletoonis, 
kehakeeles, mikromiimikas väljendada. Meie autentsus ja
meisterlikkus, milles hulk kogemust või hoopis uue ajastu 
hullust.



teadusharu, mis on PR-i ehk avalikkussuhete koolkonna 
algusfaas. (Century of the self on dokumentaalfilm: https://
www.youtube.com/watch?v=eJ3RzGoQC4s (Lisavihjeid: 
PROPAGANDA)  
Film on väärt vaatamise järel endalt kontrollküsimust küsima: 
kusmaal on piir soovide ja unistuste puhul?  

 

  
KUIDAS LIITA TAJUDEST TULVIL INIMESI MÕJUSATE 

MÕTETEGA? KANDES USKUMUSI, HOIDES 
TÄHELEPANU JA JUHTIDES MÄNGU?  

Ja siit järgmine kontrollküsimus: kui teadlikult oskad Sa 
kasutada eneseväljenduse tööriistu? Teadlikkus on vahend 
tulemuse optimeerimiseks.



8. 
MEETODID ENESEVÄLJENDUSES 

 

meetod olemus

Loeng

Miniloeng (tuntud ka 
kui TED-talk )

Kõneleja pakub kingituse, mille 
“pakib lahti” koos kuulajatega.(C. 
Andersson). 10-18 minutiline haarav 
loeng, kus on draamat, musta hetke, 
lugu, nalja, slaide ja mille parim 
andmebaas spikerdamiseks on 
www.TED.com/talks 

meetod olemus
Enesekindel mõtte/teadmiste 
jagamine, sisu fookus tekib läbi 
hüpoteesi ja tõestuse. Vähene 
kontakt kuulajatega. Ühe teema 
ümber seotud alateemad. 3-ne jaotus. 
Impersonaalne.



Kõne ja sõnavõtt  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Modereerimine/
faciliteerimine

Teiste inimeste vestluse tabav ja 
selge juhtimine 
Kuulajaskonna eelsoojendus. Ajas 
püsimine oluline. 
Impersonaalse fooni loomine, 
lavastuslik mõju. 
Sõna andmine ja sekkumine 
(järjekord ja kord) 
Tagavara küsimused ette valmistada. 
Sillad ja integreerimine, video - aeg ja 
tähelepanu.  
Roll, teatraalsus, lavastus, nähtavus 

meetod olemus

  
    

   
    

   

 
   

 

   
 

 
      

      
 

    

    
    

      
    

     
   

     
   

 
   

 

   
    
   
  

  
  

   
    
   
  

  
  

   
    
   
   

    
    

      
    

     
   

     
   

 
   

 

  
   

   
   

  

 
 

  
 

    
    

      
    

     
   

     
   

 
   

   
   

Põhireegel: midagi minevikust, midagi 
olevikust ja midagi tulevikust. 
Järjekroda võib muuta , ent kolm 
tasandit jäägu keskseks!  
 
Tänusõnad koos aplausiga. Faktid ja 
haarav statistika Meelelahutuslik 
mõistatuste voor koos paari 
erikingitusega, mille konferansjee 
kohale viib. Ülestunnistus Huumor, 
visioon ja väärtused.

   
   

   

Krutskiga auhind 
millegi erilise eest 
(a’la pleki pande 
loomine või pikima 
ärireisi pidamine) 
 
  

 

Toost

 
 

Kohalikus keeles pisipöördumised 
ahaa-elamuse võtmes. Kolleegide 
nimepidi tänamine ja tunnustamine.

Spikri kirjutamise nõuanne: font, 
reavahe, üks mõte üks rida - 
silmaga haaratava rea loogika 
Vihikmõtlemine ei saa olla, 3 
maksimum.

V õ i m a l u s e l 
professionaalne 
meik.

Fotograaf lisaks.



Gruppi haaravad 
meetodid

Diskussioon Kirjalik eelteavitus, ajas püsimine, 
arvamuste jagamine koosoleku juhi 
vahendusel. Osaleja arvamuse ajaline 
piir: 1 min. ja 3. min. 

Demonstratsioon Eelkokkulepped. “Mängu raam “, 
kirjalik tagasisidestamine + 
tegevuskokkulepped

Töötuba Fookus töisele eesmärgile ja selle 
ladusale saavutamisele. Olsejate 
haaramine lahenduse loomisel.

Rühmatöö, paaristöö Mõtestatud jagamine, täpne 
ülesanne. Hea kui kirjalikult. Juhitud 
aeg. 

Tunnikontroll Spontanne teadmiste kontroll. 
Hindestamise skaala ette teada. 
Lõõgastav.

Kontrolltöö Eelteavitatud materjali põhjal 
teadmiste kontroll. Hindestamise 
skaala ette teada.

Rollimängud, 
situatsiooniülesanded 
(juhtumite lahendamine)

Eellavastatud gruppideks jaotumine. 
Grupi kõneisiku määramine.  Kirjalik 
ülesande jagamine. Lahendustele 
ette antud, aeg distsiplineerib. 

Kirjalikud  materjalid, 
lisaviited, e-kaustad 
(vastuvõtja passiivne)

Lihtsus ja ratsionaalsus materjali 
kasutamisel ilma saatja selgitusteta. 

meetod olemus



Koolitusplaan  on omaette meetodina välja toodud: 

Täiskasvanute õpetaja peamine roll on õppijate toetamine 
ja suunamine, mitte õpetamine e “oma tarkuse edastamine”. 

ÕPPIMINE VRS. ÕPETAMINE 
Õpetaja õpetab ja kontrollib; koolitaja jagab, suunab ning 

arendab.  

Küsimustikud: 
turvalisus, haakuvus

Kõik sõltub sellest, millist tulemust 
saada soovid. Vastajate 
hinnanguskaala ei ole ühene. Tihti on 
taktika mõtestada küsimustiku järgi 
protsesse, mitte loota tulemust.

Video ja õppefilmid Mida suurem on kuulajaskond, seda 
lühem on kestvuse kannatus. 

Väitlemine Reeglid paika!

Nn. 
soojendusharjutused

Ülioluline võõraste grupi puhul, oht 
ülehinnata või alahinnata, 
ajamahukas. 

Mängud ja 
mängulisus

Kasvav trend, võtab väga hästi 
meeskonna kaasa, hoiab ajas ja aitab 
erimeelsused lahendada. Coachiva ja 
superviseeriva iseloomuga.

meetod olemus



Koolitaja on osaliselt õpetaja, st:  
 Valdkonna tundja, dialoogi ja juhtumite kaudu õppida 

lubaja. Mentor, avaja, keskkonna looja, interdistsiplinaar. 
  
Koolitamisega seotud oskused: 
 Õpetamismeetodite valdamine 
 Kontakti saavutamine koolitatavatega 
 Kaasaegsus lähenemisviisil 
 Õppevahendite kasutamine 
 Hoiakute jäikus/muutlikkus 
 Kaubamärgi väärtusekandja ning eeskuju 

Järgneval joonisel on koolitusplaani alateemad läbi 
sisendi, läbindi ja väljundi. Koolitusplaani ja sisekolituse tarvis 
on meetodid siin: 

Sisend Läbind Väljund
Õppijad Õppemeetodid Oskused

Koolitajad Grupisuhted Teadmised

Asukoht Keskkond Eksam

Jaotusmaterjal Suhe Isiklik rahulolu

Abimaterjal Ajafaktor Areng

Värskendus Süsteemsus Meisterlikkus

Ootus Mängulisus Mõõtmine

Kontrollimine Lavastus Edasiside

Kokkulepped Plaan b Süsteemsus



SOOVITAN: KOOLITUSPLAANI LOOMIST ALUSTA ALATI 
LÕPUST EHK ET KUHU TULEB VÄLJA JÕUDA?  

Eesmärgid on määrava iseloomuga, misläbi… mõjutad 
mängu! 

Koolitamismeetodi valikut mõjutab: 
 Mõte ehk eesmärk 
 Andja ehk koolitaja 
 Saaja ehk sihtauditoorium 
 Kaubamärk, aeg ja koht ja strateegia 

Koolitusplaani struktuuri loomiseks:  
 Ruumiline: hargneb nagu puu 
 Teemade kaupa 
 Probleem - lahendus 
 Põhjus - tagajärg 
 Intervjuu 
 Arutelu meeskonnana 
 Rolli põhine 

TÄHTIS POLE SEE, MIS MINA RÄÄGIN, VAID SEE, MIS 
TEINE ARU SAAB JA OMA TÖÖS KOHANDAB. 



KUUE AJASTU ÕPIVÕTTED ON VÄLJUNUD 
KLASSIRUUMIST 

 
 Milline peab olema koolituse tulemus organisatsiooni 
jaoks? 

 Mida peavad koolitusel osalejad koolituse käigus 
omandama?  

 Milline peaks olema koolituse maht (kestus) 
eesmärkide saavutamiseks? 

 Milline peaks olema koolitusprogrammi struktuur? 
 Milliseid õpetamismeetodeid tuleks kasutada? 
 Millised peavad olema koolitusel osalejate eelnevad/

eelduslikud  teadmised ja oskused? 
 Milline peab olema koolituse läbiviimise koht? 
 Millise ettevalmistuse ja kogemusega peab olema 

koolitaja? 
 Milliseid õppematerjale ja abivahendeid on vaja 

(hübdriidse) koolituse läbiviimiseks? 
 Mida tuleb teada ruumide, toidutalumatuste, asukohta 

jõudmise, jaotusmaterjalide, kaasavõetavate abivahendite 
vms. osas. 

 Kuidas me hindame koolitusprogrammi läbiviimise 
edukust? 

 Kui suur on grupp ja kuidas õpe iga õppijani viia? 

Peatükk 13. Keskendud õpetavale juhtimisele ja 
andragoogikale, tutvu palun! 



PITCH DECK  
ONEPAGER 



Element Edasiside

PITCH DECK: a brief presentation that 
provides investors with an overview of 
your!business, whether it’s showcasing 
your product, sharing your business 
model, giving a look into your 
monetization strategy, and introducing 
your team (pik

Kuni 10 slaidi, 
hoogne loo 
jutustamise 
stiilis, avastusen 
liikuv.  
Tingiv ja kindel 
kõneviis rütmina.

NÄITED SÜSTEEMIDEST 
TEMPLATE’dena: 
https://app.slidebean.com/dashboard/
templates 
Ja 
www. template.net 

Pitchingu alus on 
süsteemne 
esinemise 
loogika, mis viib 
kokku sisu ja 
visuaalse vormi.

Ent kui Sul aega pole lugeda/vaadata, 
siis:

LOO ÜHE LAUSE LOOGIKA: USP (unique 
selling point) 
A /product type/ to help /target 
customer/ with  /problem/ by /benefit/, 
using our /USP: unique 
selling:secret:di#erentiation/.

   
  

  
 

     
        

  30 näidispitchingut maailma mõjusatest 
+ eraldi reana slaidide järel välja toodud 
õppimise koht neilt.

pitchimistest
 oluline

Täida lüngad ja 
saad kirja 
olulisima, mida 
pitchingul 
käsitleda.



 

KES ON ÄRIIDEE TAGA:  
TEAM & TESTIMONIALS: Unikaalsus, 
celebrity 

Kontrollküsimus: kuidas saad hakkama 
loomuomase tagasihoidlikkusega (ps. 
Kaasa milleenlane, nemad oskavad) 

Eesti ärimaastik 
ei ole maailmale 
tuntud nimedest 
pungil. Vali 
hoolega, kellelt 
võtad soovituse, 
eduloo või 
musterlause.

Koos pitchimisega, kirjalik väljund: 
ONEPAGER: 
a written pitch of your company. The 
page details the core of your business—
what you’re o#ering, how you’re going 
about it and why you stand out from the 
competition—tightly packaged and 
expertly worded to fit on a single, sleek 
and captivating webpage. 
(www.xtensio.com)

1. Tekita huvi 
kuulajas, 
vaatajas 

2. Ärimudelit 
väärtustav 
kirjeldus 

3. Tegevuse 
tõestatus (läbi 
turunduse)  

4. Kui vaja, siis 
ootus 
kuulajale.

Element Edasiside

Vali tutvustamise loogika: nt. 5i 
meetod: Issue - Information (stasticts) - 
Insight (Solution + how it works) - 
Implementation (Business
model+expectation for funding ) + 
implication (opportunity in reality).

Mõtesta räägitav 
läbi mõne 
konkreetse 
ärimudeli 
loogika. Siin üks 
näidetest, 
enamik loogikaid 
tugineb 
protsessi 
teooriale.



Onepageri kohta kontrollküsimused: 

 
2. Kuidas veenad, et unikaalsus on Sinu 

tiimi oma? 
3. Kas keel ja kultuur kannab?

Veendu, et Sul 
on iseseisev 
kirjalik materjal.

Metafoor: Millise metafoori valid 
kandvaks sillaks? 
1. Miks on metafoori vaja?  Selleks, et 

unistada aidata ja kuulaja pähe looga 
tundeid tekitada. Nii aitad idee elama.

Loodus 
inspireerib!

Orkesteerime orkestreid:  
1. Kas video, koduleht, onepager ja 

nutiseadme rakendus “kõlavad ühte” 
2. Kas sihtrühm on parimal võimalikul 

viisil teenindatud? Ehk: kas raha tuleb 
turult või investorilt? 

Element Edasiside

1. Kas on loetav ja arusaadav ilma lahti
 kirjeldamiseta st. e-kirjas sealne
 tekst koheselt tabatav, ka siis kui
 Su firmast ette midagi ei teata.

3. Enesekiitus: kusmaal on peenike 
 punane joon.



9. 
MITTEVERNBAALNE SUHTLUS 

 
Lisalugemist: 

„Kehakeel töökeskkonnas“; Peter Clayton; Koolibri, 2004  
“Kuidas lugeda kehakeelt“, Gerard I. Nierenberg; Henry H. 

Galero „Keha kõneleb“; Lavinia Plonka; 2007; Ersen  

/Allolev materjal on koostatud interneti vabakasutuses 
olevate materjalide põhjal/ 

Kommunikatsiooni liigid  
Kommunikatsiooni keskseks protsessiks on isiklike 

arvamuste, tunnete edastamine sümbolites, märkides või 
sõnades, mida teised vastu võtavad ning millest nad loovad 
oma ettekujutused ja ideed. Sõnumeid on võimalik edastada 
nelja kommunikatsiooni- süsteemi abil:  

 
b) tehiskeeled (noodid, matemaatilised tabelid ja arvutused) c) 
visuaalne kommunikatsioon (pildid, diagrammid) 

 

 

Kehakeele liigitamine  

a) loomulik keel

d) mitteverbaalne kommunikatsioon e. kehakeel
 Mitteverbaalne kommunikatsioon ehk kehakeel hõlmab nii 
inimese liikumist (hoiak, _estid, naeratus, silmakontakt ja 
füüsikalise ruumi kasutamine) kui ka mittelingvistilisi keele 
omadusi (kõne kiirus ning valjus) (Zimbardo: 335). 
 



Kehakeele teerajajaks peetakse Charles Darwinit, kelle 
uuringud tõestasid, et erinevate kultuuride esindajad 
väljendavad oma emotsioone suures osas sarnaselt. 
(Nierenberg 1997: 22). Tänase päevani käivad vaidlused, kas 
sõnadeta signaalid on kaasasündinud, geneetiliselt päritavad 
või on neid võimalik omandada. P. Ekman, kes uuris viie 
erineva kultuuri esindajate miimikat, kinnitas Darwini oletusi 
kaasasündinud zestidest. Ta tegi kindlaks, et teatud 
emotsioonide väljendamisel oli erinevate kultuuride 
esindajate näoilme sarnane. Uuringute põhjal on jõutud 
tulemuseni, et _este saab liigitada järgmisel moel: 
kaasasündinud, geneetilised, omandatud ja kultuuriliselt 
tingitud. Kaasasündinud _estid on näiteks naeratamine, viha, 
kurbuse ja rõõmu väljendamine. Üheks geneetiliseks _estiks 
peetakse käte ristamist.  

Kumb käsi jääb käte ristamisel peale, kas parem või 
vasak ? Enamik inimesi vastab, et tunnevad end vaid ühel 
juhul mugvalt, teisel mitte. See on nähtavasti geneetiliselt 
määratud. Samas on enamus mittesõnalisi signaale on 
omandatud ning paljude _estide tähendus on kultuuriliselt 
tingitud (Pease 1994: 9 ).  

Põhilised suhtlemishestid ja nende päritolu.  
Põhilised suhtlemis_estid on kogu maailmas sarnased. Kui 

välja arvata mõned erandid, siis tähendab pearaputus 
peaaegu kõigis maades eitus ja noogutus jaatust. (Pease 
1994: 10). Samas leidub ka kultuure, kus nendel liigutustel on 
vastupidine tähendus. Mõned liigutused on aga pärit 
ürgkogukondlikust minevikust – näiteks hammaste 
paljastamine. Naeratust peeti tollal ähvarduse avalduseks. Ka 
tänapäeval, kui inimene tigedalt muigab, paljastab ta hambad. 



Jaapanis aga väljendab naeratus siiani pahameelt või ärritust 
(Pease 1994:11).  

Tänapäevased üldiselt mõistetavad _estid on näiteks 
õlgade kehitamine, mis tähendab seda, et inimene on nõutu 
või kui ta ei tea, millest on jutt. Sellel liigutusel on kolm osa – 
laialilaotatud käed, kehitatud õlad ning kergitatud kulmud. 
Ühe rahvuse mitteverbaal- ne keel võib erineda teise rahvuse 
mitteverbaalsest keelest. Nii näiteks tähendab pearaputus 
mõnel pool eitust. Samuti võib olla nii, et ühel liigutusel on 
ühe rahvuse jaoks mingi kindel tähendus, omamata teise 
rahvuse jaoks mingit mõtet (Pease 1994: 11).  

KEHAKEEL  
Kehakeelt võib psühholoogide arust võrrelda ükskõik 

missuguse keelega – ta koosneb nagu iga teine keel 
sõnadest ja lausetest. Iga liigutus sarnaneb sel juhul sõnaga, 
millel on olenevalt kontekstist erinev tähendus (Nierenberg 
1997: 11). Väga tähtis on liigutuste kooskõla.Ühel teatud 
liigutusel - nt käte ristamisel-, võib olla mitu tähendust, 
olenevalt kontekstist. Me ei saa interpreteerida seda liigutust 
üheselt, vaatlemata eelnevat ja järgnevat liigutust. Ei tohi 
kunagi kujundada muljet mingi üksikliigutuse puhul, vaid 
peab vaatlema nii eelnevat kui järgnevat liigustust, s.t 
liigutuste kogumit. Ainus erand on käte kiilukujuline asend, 
mida kasutatakse teistest liigutustest eraldi ja mida kasutavad 
enesekindlad inimesed, kes annavad samaaegselt teistele 
nõu. Üldiselt peetakse kiilukujulist asendit jaatavaks 
liigutuseks (Pease 1994: 45).  

Me ei lävi teistega mitte ainult sõnade, vaid ka sõnatu 
keele (miimika, liigutused, poosid, silmside) abil (Nierenberg 
1997:15). Üle 50 % vestluses omandatavast infost kannavad 



_estid ja miimika. Eristatakse 135 kehakeele väljendit ning 
koguni 85 pea- ja näoliigutust (Nierenberg 1997: 3).  

Kui inimese sõnad ning liigutused ei lange kokku, siis 
tuleks otsustada liigutustest saadud info kaudu, sest see on 
tõesem. Samamoodi võib liigutuste kogumit jälgides jõuda 
otsusele, et üks liigutus liigustuste kogumis ei ühti ehk 
liigutuste kogum pole vastavuses. See annab meile alust 
arvata, et inimene kas püüab varjata oma tegelikke tundeid 
või ta valetab. Niisiis, eduka suhtlemise aluseks on kehakeele 
vastavus kõnega – kui me ütleme üht, mõtleme aga teist, 
annab kehakeel vastandliku teate, ning kehakeelt tajutakse 
tõena ning peetakse kauem meeles (James 1998:11).  

Mitteverbaalse kommunikatsioon etendab eriti tähtsat osa 
igasugust liiki läbirääkimistel, olgu see siis tipp- poliitikute 
kohtumine või müügiagendi tegevus.  

Juhid ja tipp – poliitikud valdavad kehakeele kunsti 
täiuslikult – nii näiteks suutis Bill Clinton, hoolimata talle 
suunatud tuhandetest kaameratest, valetada enda ja Monika 
Lewinsky suhete kohta, kuna oli kehakeele nüanssideni 
selgeks õppinud. (Horisont 1/ 2000).  

ZHESTIDE TÄHTSUS  
_estid lisavad tunderõhke ning huvitavust, kui nad 

toetavad meie sõnu - nii peaksid meie kehad liikuma samas 
rütmis meie sõnadega. Samas ei tohi estidega liialdada – kui 
nad on liiga pealekäivad, siis nad tahes – tahtmata ärritavad 
teisi. _estid on kasulikud, kuni säilib kontroll nende kõne üle. 
(James 1998: 11).  

Ühiskondlik seisund ja Zhestide rohkus  
Keeleteaduslike uuringute alusel on inimese sotsiaalse 

seisundi, võimu ja prestii_i ning tema sõnavara vahel otsene 



seos - mida kõrgem on inimese sotsiaalne seisund, seda 
osavam on ta ka sõnalises suhtlemises. Oma ametialase 
karjääri tipus olija kasutab oma sõnavara rikkusi, vähem 
haritud inimene aga toetub suhtlemise käigus rohkem oma 
liigutustele kui sõnadele. Üldreegel kinnitab, et mida kõrgem 
on inimese sotsiaalmajanduslik tase, seda vähem teeb ta 
vestlemisel liigutusi (Pease 1994: 16).  

Samuti täiustuvad inimese liigutused sõltuvalt vanusest. 
Mõne liigutuse kiirus muutub aja jooksul. Valetav laps katab 
kohe pärast valetamist suu ühe või mõlema käega. Vanemaks 
saades liigutuse kuju muutub veidi - teismeline puudutab vaid 
huultejoont ning täiskasavanu, saades ajust signaali suu 
katmiseks, asetab käsi viimasel hetkel suu juurest nina juurde 
– see on niisiis lapsepõlvest pärit liigutuse täiustunud variant. 
Ühesõnaga, mida vanemaks inimene saab, seda 
umbmäärasemaks ja vähem hoogsamad on tema liigutused 
(Pease 1994: 17).  

KEHAKEELE VÕLTSIMINE  
Kehakeele teadlikku võltsimist kasutatakse soodsa mulje 

loomiseks (nt. tipp - poliitikud ja firmajuhid) Miss Ameerika 
ning miss Universumi iludusvõistlustel saavad neiud 
ettevalmistuse liikumiseks, millest peab kiirguma soojust ja 
siirust. Mida suurema meisterlikkkusega neid signaale 
saadetakse, seda suuremad on võidu_ansid. Kuid väga kaua 
ei saa liigutusi matkida, sest keha hakkab üsna pea tahtest 
sõltumatult andma signaale, mis ei vasta teadlikule 
tegutsemisele. Paljud poliitikud on kehakeele matkimise alal 
asjatundjad ning kasutavad neid valijate mõjustamiseks. 
Kõige aenam kasutatakse valelike väljendite varjamiseks 
nägu. Valetades püütakse naeratada, noogutatakse pead või 
pilgutatakse silmi. (Pease 1994: 18).  



Valetamisel töötab meie alateadvus meist sõltumatult ning 
meie kehakeel annab meid. n. –ö. ära. Valetamise ajal kiirgab 
alateadvus välja närvienergiat, mis väljendub öeldule otse 
vastupidist kinnitavates liigutustes (Pease 1994: 18).  

NÄOILME  
Inimese tajumine teise poolt algab näo tajumisest. 

Eristatakse kuut primaarset emotsiooni – hirm, õnnelikkus, 
üllatus, viha, kurbus, vastikus. Kehakeele uurimise teerajaja 
Charles Darwinit teos “ Inimeste ja loomade emotsioonide 
väljendumine. “ tõestab, et erinevate kultuuride esindajad 
väljendavad oma emotsioone näoilme abil suures osas 
sarnaselt. Need näoilmed on universaalsed ning ükskõik mis 
rahvuse esindajate poolt äratuntavad. Ka pimedad lapsed 
väljendavad neidsamu ilmeid – üllatus, kurbus (Nierenberg 
1997: 24) .  

Jaapanlasi on õpetatud kontrollima oma näoilmet – 
manada näole rahulik, muretu ilme, olenemata sisemistest 
pingetest. Juba lapsest saati on neid õpetatud hoiduma 
emotsionaalsest avalikust väljundist, eriti negatiivsest. Viha 
või ärrituse väljundiks on naer (1: 405).  

Jaapanlaste vanem põlvkond oskab pealtnäha maheda 
ilme taga eristada inimese tegelikke tundeid. Vanem 
põlvkond heidab nooremale ette, et need ei suuda tabada 
piirjoont sisemise ja välise näo vahel (tatemae – honne), mis 
on suhtlemisel suunavaks orientiiriks. Väline nägu on mask, 
fassaad (tatemae). Maski taga peitub honne (tegelik olemus). 
Väline nägu on kõigi jaoks, sisemine on iseendale ning 
lähedastele.(Pronnikov 1992: 170).  

Argyle kirjeldas üht katset inglaste, jaapanlaste ning 
itaallastega – kõigil tuli ära tunda ja hinnata inimeste 
näoilmeid – nendeks katseisikuteks oli samuti valitud kõigi 



kolme rahvuse esindajaid Huvitava omapärana toodi välja, et 
inglastest ning itaallastes katseisikutel õnnestus võrdselt kas 
oma või teise rahvuse grupi näoilmeid tabada, ent jaapanlasi 
hinnata oli neil raskem kui jaapanlastel endal. Aga isegi 
jaapanlastel oli raskusi oma maa inimeste emotsionaalsete 
väljendite hindamisega (1 - 405).  

 
 

Pilkkontaktil on neli funktsiooni: 
 

- suhtluse reguleerimine 
 

 

 
Michale Argyle väitel vaadatakse teineteisele otsa 30% 

kuni 60 % suhtlemise ajast. Kui silmside kestab juba rohkem 
kui 2/3 ajast, ollakse rohkem huvitatud vestlus kaaslase 
isikust kui tema sõnadest. Siis on tegemist armunutega. Teisel 
juhul põrnitsevad üksteisele otsa aga võitlusvalmis 
vaenlased. Ka siis, kui suhtluspartneri küsimus või väide 
tekitab viha või agressiivsust, vaadatakse talle pikalt otsa. 
Kehtib seaduspära, et vestluskaaslasele vaadatakse otsa 
rohkem kuulamise kui kõnelemise ajal  

(Nierenberg 1997: 24).  
 

Silmadega antakse edasi kõige täpsemaid ja avatumaid 
suhtlemissignaale. Selle kanali kaudu edastatakse 
informatsiooni sümpaatia, külgetõmbe, kompetentsuse, 

PILKKONTAKT

- intiimsuse e. läheduse väljendamine  
- sotsiaalne kontroll
 Sotsiaalne kontroll tähendab seda, kui vaatame kurjalt 
lapsele otsa, kui ta tahab rahvarohkes paigas töinama hakata 
või vastame kellegi uurivale pilgule hukkamõistva pilguga.

Signaalid silmadega



 

Esmakohtumisel antakse tihti pilkkontaktiga märku, kas 
soovitakse vestlusesse laskuda või mitte. Kontakti vältimine 
on märk, et inimene pole suhtlemisest eriti huvitatud.  

 
Vestluse ajal vaatab teisele sagedamini silma see, kes 

peab oma vestluskaaslast tugevamaks, kogenenumaks ning 
targemaks. Silmavaatamisega avab ta n. ö. oma aju 
telepaatiliseks sisenduseks. Samal põhjusel vaatab rääkija 
harva kuulajale silma: jutustaja ajus toimub sel hetkel 
intensiivne mõtete arendus- ja järjestamisprotsess ning 
võõras pilk (seega ka võõrad mõtted) ainult segaksid. Kui 
vahemaa vestluskaaslaste vahel suureneb, hakkavad nad 
sagedamini teineteise pilku otsima – see kompenseerib 
nende vähenenud telepaatilist ühendust. Psühholoogide 
sõnul otsivad naised meestest sagedamini pilkkontakti ning 
vaatavad palju sagedamini vestluskaaslasele otsa (Anne 1/ 
2000, lk 64 –65).  

Meeste ja naiste pilgukasutusele on järgmine seletus – 
meeste jaoks on tähtsal kohal loogiline mõtlemine ning 
seetõttu on tähtsaim sõnadega väljendatav mõte. Naised aga 
oskavad hinnata intuitsiooni tähtsust ning peavad tähtsaks 
seda, mis on pilgu taga. Naine olevat telepaatilisele 

usaldusväärsuse ning hingelise seisundi kohta. Abstraktselt 
mõtlevad inimesed püüavad luua kestvat silmsidet tunduvalt 
rohkem kui konkreetselt mõtlevad inimesed.

 Seltskondlikes suhtlemissituatsioonides on täheldatud 
huvitavat omapära – omavahel tuttavad otsivad põhjust 
pilkkontakti vältimiseks, võõrad inimesed aga selle loomiseks 
(Nierenberg 1997: 117). Pilkkontakti välditakse ka siis, kui 
kõnealune teema valmistab piinlikkust või kui edastatavad 
uudised on halvad. Ka väga häbelikud inimesed ei talu 
silmsidet.



 
Mehed võtavad pilku tihti kui ähvardust, naistele on see 

tähelepanu- ja kontaktisoovi märk. Teadlaste sõnul tingib 
naise iha silmsideme järgi loodus: see on seotud vajadusega 
soo jätkamiseks partner ligi meelitada. Kõrgendatud huvi 
puhul partneri vastu laienevad pupillid tunduvalt, millega 
suureneb ka pilgu maagiline mõju väljavalitule – nimelt 
laieneb pupilli suurenemisel telepaatiline kanal ning tänu 
sellele võivad salajased soovid hakata mõjutama partnerit. 
Kui inimene on erutusseisundis, suurenevad tema silmad kuni 
neli korda. Tigedus- ja süngusemeeleolu sunnib aga silmateri 
kokku tõmbuma.  

 
Kuna erinevate rahvuste kehakeel teistest mõnevõrra 

erineb, siis sõltub ka inimese pilgu kestvus tema rahvusest. 
Nii vaatavad jaapanlased vestluse ajal pigem kaela peale kui 
näkku. Lõuna –Euroopa elanikud vaatavad üksteisele otsa 
aga lühidalt ja sagedasti.  

Kuid rolli ei mängi mitte ainult pilgu kestvus või sagedus, 
vaid ka näo –või kehaosa, kuhu vaade on suunatud. Sellest 
johtuvalt eristatakse asjalikku pilku, sotsiaalset pilku ja 
intiimset pilku.  

informatsioonile üldse mehest vastuvõtlikum, seepärast on 
pilgul tema psüühikas ja käitumises palju suurem tähtsus.

 Miks lähevad ehmudes silmad pärani – sest inimene tahab 
saada alateadlikult maksimumi informatsiooni. Inimene 
pigistab silmad kinni või pöörab pilgu kõrvale talle osaks 
saanud etteheite või hukkamõistu puhul –sellega kaitseb ta 
oma aju kõige negatiivse eest ega lase ligi võõraid 
emotsioone. Kui inimene pole aus või tahab midagi varjata, 
puutuvad teie pilgud kokku vähem kui 1/3 suhtlusajast. 
Silmanurgast heidetud pilk võib väljendada huvi või 
vaenulikkust. .



Asjalik pilk. Läbirääkimisel suuname pilgu kujutatavale 
kolmnurgale vestluskaslase laubal. Eeldusel, et teie pilk ei 
lasku teise inimese silmadest allapoole, võite edukalt 
läbirääkimisi pidada  

 
Intiimne pilk puudutab silmade tasapinda ja laskub lõuast 

allapoole teistele kehaosadele. Kui suheldakse lähikaugusel, 
langeb pilk kuni rinnani, kaugema vahemaa tagant suheldes 
ulatub aga vööni Silmanurgast heidetud pilk väljendab 
vaenulikkust või huvi (Pease 1994: 102 - 104).  

Suletud silmalaud. Inimesed, kes vestluse ajal langetavad 
silmalaud, mõjuvad oma vestluspartnerile häirivalt. Nad 
justnagu tahaks teda oma vaateväljast hävitada. Kui tavaliselt 
pilgutab inimene 6-8 korda minutis, siis nüüd suleb ta silmad 
sekundiks või kauemaks, justangu pühkimaks teid oma 
vaateväljast. (Pease 1994: 105).  

Pikk pilk. Inimene, tahtes rõhutada oma üleolekut, 
langetab laud ning heidab pea kuklasse. Järgneb pikk pilk, 
mida tuntakse ka ülalt alla vaatamisena. Kuid te peate 
arvestame, et olete ise kutsunud esile tõrjuva hoiaku (Pease 
1994: 105).  

NAERATUS  
Christopher Branningan ja David Humphries kirjeldasid 

üheksat naeratuse liiki, millest levinumad on muie, 
ülahuulenaeratus ja lai naeratus. Muie kerkib üksnes huultele, 
suu jääb suletuks. Niimoodi naeratab end välisoludest välja 
lülitanud inimene, kes keskendub hetkel iseendale. 

 Sotsiaalne pilk. Lastes oma pilgul partneri silmade 
tasapinnast allapoole libiseda, loote sotsiaalse suhtlemise 
õhkkonna. Sotsiaalse vestluse ajal vaatavad silmad samuti 
süm boolset kolmnurka, mille tipud asuvad partneri silmades 
ja suul



Ülahuulenaeratuse puhul paljastatakse ülemised esihambad - 
nii naeratatakse tavaliselt silmast silma kontakti puhul. Lai 
naeratus vaheldub tihtipeale naeruga ning selle puhul 
paljastuvad nii ülemised kui alumised hambad (Nierenberg 
1997: 22). Ei naeratata aga ainult õnnetundest, vaid mitmetel 
eesmärkidel – ka oma tegelike tunnete peitmiseks või 
varjamiseks. Viisakusnaeratuse näole manamiseks 
paljastatakse hambad maksimaalselt, kuni suu viimaks 
hakkab meenutama ristkülikut. Seda naeratuse liiki 
iseloomustatakse pigem kui grimassi, milles puudub 
igasugune soojus. Sissetõmmatud huultega naeratus 
sarnaneb muus osas ülahuulenaeratusele, ainult et siin on 
alahuul hammaste vahel. See näitab alistumist domineerivale 
ehk autoriteetsele isikule. Nii naeratavad ka ujedad 
tütarlapsed (Nierenberg 1997: 23).  

Närvilist naeru kuuldes märkame teravat vastuolu 
häälekõla ja liigutuste vahel. Inimese hääl kõlab lõbusalt, 
samal ajal teeb ta käte ja jalgadega närvilisi liigutusi või 
niheleb pidevalt. Inimene tunneb end ebakindlalt ning tahaks 
nagu iga hinna eest põgeneda (Nierenberg 1997:12).  

 

 

 Mis siis kui tööellu sekkub meeldivuse noot?
 Inimese seksuaalne edu seisneb tema võimes saata välja 
kurameerimissignnaale ja mõista neid, mis talle on lähetatud. 
Naised on neile liigutustele vastuvõtlikumad kui mehed, kes 
tihtipeale isegi ei märka neid signaale. Mis juhtub inimesega, 
kes satub vastassugupoolest koosnevasse seltskonda ? Tema 
lihaste toonus tõuseb, justkui valmistumaks võimalikuks 
seksuaalkontaktiks. Näokortsud silenevad ning keha muutub 
rühikamaks, kõht tõmbub kokku ning rind paisub – inimene 
näib otsekui noorem välja. (Pease 1994: 116).



Meeste ja naiste liigutused, mida nad kurameerimisel 
teevad, on erinevad. Lisaks alateadvuses toimuvatele 
psühholoogilistele liigutustele hakkavad mehed ühtäkki lipsu 
kohendama, sätivad kraed või koguni libistavad kätega läbi 
juuste. Naiste liigutused ja signaalid on mitmekesisemad: 
juuste tagasiheitmine, randmete näitamine, puusade 
hööritamine, vargsed kõrvalpilgud, niiskete huultega paotatud 
suu kuuluvad võrgutamise arsenali. Ka on meeste vaateväljas 
viibides naistel jalad pisut rohkem harkis kui tavaliselt (Pease 
1994: 111jj).  

KÕNNAK JA KEHAHOID  
Kõndimisviis on teatud määral tingitud kehaehitusest, aga 

liikumise kiirus, rüht ning sammu pikkus olenevad rohkem 
inimese meeleolust. Nii saame inimese liikumise järgi 
tõlgendada tema meeleolusid. Väga ilmekas on näiteks 
masenduses inimene – ta käib vimmas, jalgu järele vedades, 
käed taskus, pilk maas, ümbrust tähele panemata 
(Nierenberg 1997: 26).  

Peahoiak  
Pea – ja kogu ülakeha hoiakust sõltub see, kuidas me 

mõjume teistele. On üldine reegel, et : inimest, kes surub õlad 
taha, selja sirgu ning rinna ette, pannakse rähele rohkem kui 
inimest, kes käib, pilk maas, või teeb end istudes võimalikult 
väikseks. Kui meil mõnes olukorras puudub enesekindlus, siis 
reedab meid meie kehakeel – ebakindluse signaale märgates 
reageerivad inimesed neile koheselt. Enesekindlaid signaale 
nähes reageerivad nad teistmoodi. Kui inimesed kohtlevad 
teid, nagu oleks te enesekindel, siis te muututegi endale 
üllatuseks enesekindlaks. (James 1998:52).  

Peal on kolm põhiasendit: otseasend, kõrvale kallutatud 
pea ja ette kallutatud pea. Otseasendis hoiab pead inimene, 



kes suhtub räägitavasse erapooletult. Pea püsib tavaliselt 
liikumatult, aegajalt noogutab veidi. Küljele kallutatud pea 
näitab inimeses tekkinud huvi. Seda _esti osatakse 
tõlgendada juba Ch. Darwini ajast, kes märkas, et nii loomad 
kui inimesed kallutavad huvi tärkamisel pea küljele Pea 
ettekallutamine väljendab inimese eitavat või isegi 
halvakspanevat suhtumist. Põrnitsemisega kaasnevad ka 
kriitilise hinnangu liigutused (Pease 1994: 91).  

Käte asetamine kuklale. Poos on iseloomulik inimestele, 
kes peavad end teistest paremaks.  

Käed puusadel. Seis, käed puusadel, on inimese sõjaka 
suhtumise väljenduseks. (Pease 1994: 95). Seda poosi on 
nimetatud ka läbilöögiasendiks. Eriti iseloomulik on see 
sihikindlale inimesele, kes võtab sellise poosi, kui on valmis 
oma eesmärki saavutama. Sellise poosi võtavad mehed naise 
juuresolekul, kelle puhul neil on seksuaalseid kavatsusi. 
Teiste meeste jaoks on see loomariigist pärit väljakutse, et 
nood ei tungiks tema territooriumile. Niisiis, et õigesti teha 
järeldusi selle põhjal, miks inimene pani käed puusa, on vaja 
silmas pidada konkreetset olukorda ning arvestada eelnevaid 
liigutusi (Pease 1994: 95).  

Käesurumine  
Käesurumist peetakse avatuse sümboliks, käte 

ühendamist ühtekuuluvuse sümboliks. Hoolimata 
käesurumise üldisest kombest on see varieeruv - prantslased 
suruvad kätt nii ruumi sisenemisel kui lahkumisel, sakslased 
ainult kord. (Nierenberg 1997: 30).  

Avatud peopesad  
Peopesad on siiruse, avatuse, austuse ja usalduslikkuse 

väljendajaks. Usaldav laps sirutab ette oma mõlemad 
peopesad. Kui inimene on teiega täiesti avameelne, sirutab ta 
teie poole ühe või kaks peopesa.  



Nagu teisedki kehakeele liigutused, on see täiesti 
ebateadlik _est, mis kinnitab teile , et vestluskaaslane räägib 
tõtt. Laps peidab valetades käed selja taha, kui aga naine 
salgab, et pidas sõbrannadega kogu öö pidu, siis hoiab ta 
selgituse ajal käsi ristatult või taskus. Peidetud peopesad 
võivad meile reeta, et inimene luiskab (Pease 1994: 31).  

Avatud peopesad ja pettus. Elukutselistel petturitel on 
omapärane anne viia sõnadeta signaalid kooskõlla sõnalise 
valetamisega (Pease 1994: 33).  

Käte ja käelabade liigutused. Peopesade hõõrumisega 
väljendavad inimesed oma häid oootusi. Hästi kiire 
peopesade hõõrumine viitab sellele, et inimene loodab antud 
olukorras häid tulemusi saavutada. (Pease 1994: 41).  

G. Nierenbergi ja H. Calero uuringud näitavad, et ristatud 
sõrmed väljendavad pettumust ja soovi oma eitavat suhtumist 
varjata. Käte asend ja eitav suhtumine on omavahel 
sõltuvuses. Inimesega, kelle ristatud sõrmedega käed 
asetsevad ülestõstetud asendis, on raskem kokkuleppele 
jõuda kui nendega, kelle ristatud sõrmedega käed asetsevad 
laual või põlvedel (Pease 1994: 43).  

Käte kiilukujuline asend. See on ainus liigutus, mida 
kasutatakse teistest liigutustest eraldi. _estil on kaks teisendit 
– kiil on suunatud üles või alla. Esimest kasutatakse tavaliselt 
oma arvamuse või idee esitamisel. Teine asend on kasutusel 
siis, kui inimene ei räägi, vaid kuulab. G. Nierenbergi ja H. 
Calero andmetel kasutavad allapoole tervaikuga kiilu 
sagedamini naised. Üldiselt peetakse kiilikujulist asendit 
jaatavaks asendiks. Seda kasutatakse väga sageli alluvate 
juursolekul (Pease 1994: 45).  



NÄO PUUDUTAMINE PETTUS, VALE, KAHTLUS  
Näo puudutamine. Kui inimene vestluses puudutab kätega 

oma nägu, siis annab see märku ebakindlusest. või 
valelikkusest – kuuldes ennast või kõnelejat valetamas, katab 
inimene alateadlikult kätega oma kõrvu, suud või silmi. Näo 
puudutamist loetakse üldse üheks esimeseks valetamise 
signaaliks. Samas võivad need liigutused tähendada ka 
kõhklust, ebakindlust ning liialdamist.  

Kui tõstame rääkides käe suu ette, siis püüab aju takistada 
alateadvuses keelele tulevaid sõnu. Väidetakse isegi, et kui 
me näiteks räägime ja kuulaja katab suu käega, siis on ta 
veendumusel, et teie valetate.  

Teine võimalus oma valetamist varjata on nina sügamine. 
Puudutatakse mitu korda kergelt või üks kord kiiresti, 
peaaegu märkamatult ninaalust huulelohku. (Pease 1994: 13). 
Esiteks on see alateadlik maskeering - kui inimese 
teadvusesse tungivad halvad mõtted, käsib alateadvus käel 
suu sulgeda ning selle liigutuse varjamiseks puudutakse 
viimasel hetkel suu asemel nina. Teisalt aga tekitavad 
valetamise ajal ninas asuvad närvilõpmed sügelustunde ning 
tekib kange tahtmine nina sügada. Samas on vaja seda _esti 
eraldada teadlikust nina sügamisest, mis erineb valetamise 
_estist oma intensiivsuse tõttu (Nierenberg )  

Silmalaugude hõõrumine on alateadlik soov ennast kaitsta. 
Inimese ajus on tekkinud soov pettuse, kahtluse või vale eest 
peitu pugeda. Teisalt võidakse sellega vältida vestluskaaslase 
pilku, kellele valetatakse. Mehed hõõruvad silmalauge 
hoogsamalt kui naised. Naised teevad selle liigutuse väga 
ettevaatlikult. Pilku kõrvale viies vaatavad nad lakke (Pease 
1994: 14).  



Kõrva hõõrumine väljendab soovi kuuldut vältida. Kui laps 
ei taha oma vanemate manitsusi kuulda, katab ta oma kõrvad 
kätega. Kõrva või kaela sügamine väljendab kõhklust või 
ebakindlust. Kaela sügamine on eriti silmatorkav just siis, kui 
inimene samal ajal ütleb –“Sain teist väga hästi aru.” (Pease 
1994: 11)  

Krae venitamine. Vale tekitab näo ja kaela lihaskiudes 
kihelust. Et sellest aistingust vabaneda, on vaja sügelevat 
kohta kratsida. Meestel, kes parasjagu valetavad, ise 
kahtlustades, et neid nähakse läbi, on komme venitada kraed. 
Kraed sikutatakse aga ka vihastamise ja masenduse korral.  

Sõrmed suus – raske masenduse ajal paneb inimene 
sõrmed suhu, et põgeneda alateadvuses tagasi ohutusse 
imikuikka. Kui laps imeb sõrme, siis täiskasvanul on selleks 
pastaka imemine või sigareti või piibu imemine. Kui inimene 
imeb sõrme, siis viitab see sellele, et ta vajab heakskiitu ja 
toetust.  

KUULAMINE  
Kui kuulaja toetab käe põsele, siis tal hakkab igav. Eriti 

suurt igavust väljendab see, kui pea toetub kogu raskusega 
peopesale. Sõrmedega vastu lauda trummeldamist ja 
jalaväristamist tõlgendatakse kannatamatuse 
tundemärkidena. (Pease 1994: 60). Inimene on hindavas 
asendis, kui põsk toetub rusikale, nimetissõrm aga asub 
meelekohas. Kui pöial toetab lõuga ja nimetissõrm on 
suunatud meelekoha poole, siis tähendab see kuulaja eitavat 
suhtumist ettekandesse või lektorisse. (Pease 1994: 62).  

Liigutused otsuse langetamisel. Lõua silitamine tähendab 
seda, et inimene püüab otsusele jõuda. Prillipapad ei pruugi 
otsuse tegemisel lõuga silitada, vaid nad võtavad prillid eest 
ja panevad prillisanga suhu. Kui inimene on pärast seda, kui 



tal on palutud teha otsus, pannud suhu pastaka- või 
sõrmeotsa, siis tähendab see, et ta vajab toetust. (Pease 
1994: 63).  

KÄED KUI TÕKKED  
Käed kui tõkked. Kui inimene paneb ühe või mõlemad 

käed rinnale, siis moodustab ta tõkke. Oma olemuselt on see 
katse ohust või ebameeldivast olukorrast kõrvale hoida. Kui 
inimene närveerib või on sattunud kriitilisse olukorda, siis 
asetab ta käed rinnal vaheliti, mis on selge ohutunde märk. 
Kui kuulaja asetab käed rinnal vaheliti, tähendab see seda, et 
tal tekib eitav suhtumine esinejasse. Selle _estiga pöörab ta 
räägitavale vähem tähelepanu. Siinjuures tuleb tähele panna, 
et ühelt partnerilt lähtuv sõnatu teave avaldab teisele suurt 
mõju. Antud juhul ei soodusta see põrmugi vestlusel ühist 
keelt leidmaks.  

Käte rinnal ristamine väljendab alateadlikku soovi end 
ebameeldivas olukorras kaitsta. See on väga levinud _est 
ning tähendab kaitseseisundit või eitavat hoiakut. Näiteks 
vestluses võtavad inimesed sageli sellise poosi, kui nad pole 
kuulduga nõus. Kui inimene hoiab käed risti rinnal, on ta 
eitaval seisukohal. sisemine pingeseisund sunnib teda sellist 
asendit võtmast. Samal ajal soodustab selline poos pinge 
püsimist. (Pease 1994: 68).  

Rusikas käte vaheliti asetamine. Kui inimene paneb rinnale 
risti rusikas käed, näitab see tema vaenulikkust ja 
pealetungivalmidust. Kui samal ajal nägu õhetab ja hambad 
on kokku surutud, peame olema valmis kas sõnaliseks või 
füüsiliseks kallaletungiks. (Pease 1994: 69).  

Käed risti, kämblad õlavarrel. Sellises asendis 
klammerduvad käed kindlalt õlavarre külge, et käsi ei saaks 
lahti rebida ega rind ei satuks löögi alla. Poos väljendab 



ebameeldivate aistingute allasurumist ning teda kohtab arsti 
ooteruumis või lennukis.  

Osaline tõke. Asetamaks käsi risti rinnale, taipavad 
juuresolijad, et teil on hirm –seda vältimaks, piirdutakse 
osalise tõkkega –kõverdunud käsi haarab rippuvast käest 
kinni ja tekib osaline tõke (Pease 1994: 72).  

Jalgadest kaitsetõke  
Eelpool nägime, et käte ristamisel moodustub kaitsetõke. 

Kuid ka ristatud jalad väljendavad inimese eitavat suhtumist 
või ka kaitsevajadust. Arvatakse, et käte rinnale vaheliti 
asetamine oli algselt seotud südame ja rindkere kaitsmisega, 
jalgade ristamine aga on katse kaitsta suguelundeid. Nii istub 
seksuaalses kaitseasendis naine kogu aeg tugevasti ristatud 
jalgadega (Pease 1994: 76).  

Ristatud jalgade tavaasend, kus üks jalg on korralikult 
teise põlvele pandud - tavaliselt parem vasakule -, näitab 
erutust, kammitsetust, vaoshoitust. Samal ajal ei tohi seda 
asendit tõlgendada eraldiseisvalt, vaid ainult eitavate 
liigutuste kogumis. Sest nii istutakse ka nt. loengusaalis või 
ebamugaval toolil. Kui aga inimene on lisaks sellele ka käed 
ristanud, siis on ta end vestlusest välja lülitanud (Pease 1994: 
77).  

Kiire reaktsiooniga inimene, keda on vaidluses raske 
ümber veenda, istub sageli, jalg põlvel, hoides kätega 
säärest. See on tahtejõulise ning jonnaka inimese tundemärk. 
Temaga on raske ühist keelt leida ning ta vajab erinevat 
lähenemisviisi. (Pease 1994: 80).  

Teineteise vastu surutud pahkluud. Kui inimene on 
kaitseseisundis, siis surub ta pahkluud vastamisi. Meestel on 
selles asendis ka käed põlvedel või tooli käetugedel; naistel 
on põlved koos, jalad osutavad ühte suunda, käed asetsevad 
põlvedel teineteise kõrval või on üks käsi teise peal. 



Pahkluude kokkusurumisel on umbes sama tähendus kui 
huulde hammustamisel. Sellise liigutuse abil talitseb inimene 
oma eitavat suhtumist, negatiivseid tundeid hirmu või erutust 
(Pease 1994: 83).  

Või läbirääkimine, kus osalised istuvad, luupeksed ristis. 
Sellises asendis läbirääkija pole nõus järele andma teise 
poole nõudmistele (Nierenberg 1997:  

Pöia toetamine põlveõndlasse - sellist poosi kasutavad 
ainult naised oma kaitseseisundi tugevdamiseks.  

Käte asetamine selja taha. On täheldatud, et Inglismaa 
kuningliku perekonna liikmetel on kombeks olnud käia, käed 
selja taga (prints Andrew, prints William). On kindlaks tehtud, 
et selline asend on iseloomulik ka teiste maade dünastia 
esindajatele. Käte asetamisel selja taha on mitmeid variante - 
selja taga teineteist hoidvad käelabad või teise käe randmest 
surumine. Teise käe randmest surumine annab tunnistust 
sellest, et inimene on tujust ära ja püüab end rahustada. Sel 
juhul haarab üks käsi teisest nii kõvasti kinni, otsekui 
takistamaks seda löögiks tõusmast. Käsi nihkub seda 
kõrgemale, mida vihasemaks inimene läheb (Pease 1994: 47).  

Pöialde esiletõstmine räägib inimese võimekusest, 
üleolekust ning kohati isegi sõjakusest. Rangel ülemusel 
kipuvad pöidlad tihti kuuetaskutest välja. See asend ongi 
kõige enam omane ameti- ja esindusrõivais inimestele. Ent 
seda _esti kasutab ka naisega kurameeriv mees ning siis on 
sellel jaatav tähendus. Huvitav poos on harali pöialdega käe 
ristamine rinnal. Niisugune poos räägib eitavast suhtumisest 
või kaitseasendist (ristatud käed), aga ka lisaks 
üleolekutundest (pöialde esiletõstmine). (Pease 1994: 49).  

Isiku valmisolekuväljendus. Valmisolekut väljendavad 
liigutused, mis annavad märku soovist vestlus või kohtumine 



lõpetada. Sel puhul keha kallutatakse ette, kusjuures 
mõlemad käed asuvad põlvedel või toetuvad toolipõhjale. Kui 
jutuajamise käigus vestluspartner võtab sellise asendi, ei taha 
ta enam teiega rääkida. Sel juhul on arukas teha ise 
ettepanek vestlus lõpetada (Pease 1994: 97).  

Olematute ebemete noppimine. Kui inimene pole teiega 
või teie arvamusega nõus, ent ei söanda oma arvamust 
avaldada, teeb ta nn tõrjumiszestideks nimetatavaid liigutusi 
nagu nt olematute ebemete noppimine rõivastelt. Tavaliselt 
istub ebemenoppija teistest kõrvalepöördunult, vaatab maha 
ja samal ajal näpib oma riideid. See on seda kõige tuntum 
nõustamatuse liigutus (Pease 1994: 90).  

Vastuvõtlikkus, intuitsioon kehakeele lugemisel  
Naised on tavaliselt meestest tundlikumad ning neil on 

kaasasündinud võime mõistatada ja ära tunda sõnatuid 
signaale ning tähele panna ka kõige väiksemaid üksikasju. 
Eriti hea intuitsioon on neil naistel, kes kasvatavad väikseid 
lapsi, sest lapse esimestel eluaastatel tuleb suhelda temaga 
mittesõnaliselt (Pease 1994: 9).  

Avatus, kaitseseisund, hindamine, kahtlustamine.  
_estiklastrid koosnevad hulgast üksikliigutustest, mis kõik 

kannavad sõnumit inimese tundeseisundi või seadumuse 
kohta. Sageli piisab juba mõne klastrisse kuuluva liigutuse 
märkamisest, et inimese hetkemeeleolu tabada. (Nierenberg 
1997: 32)  

Avatus  
Inimese tundeelamused avalduvad kehakeele kaudu üsna 

ilmekalt. Kui sõnad on emotsioonidega kooskõlas ning 
viimased peegelduvad _estides, siis kõneleb inimene 
tõenäoliselt tõtt. Kui inimene valetab, hakkab keha andma 
sõnadele vastupidiseid signaale, mis reedab, et ta ei räägi tõtt 
- tunnistust sellest annavad näolihaste liigutus, poosi 



muutused ning sage silmapilgutus. ( Nierenberg 1997: 32j). 
Siirust ja avameelsust väljendavad avatud peopesad. Nii ka 
väike laps, kellel pole midagi varjata, sirutab peopesad 
rõõmsalt ette. Laps aga, kes valetab, peidab käed selja taha 
ning langetab pilgu (Nierenberg 1997: 33). Nagu kõik 
suhtumised, nii kutsuvad avatus ja usaldus esile 
vastuusalduse. Charles Darwin on tõestanud, et kui loom 
viskub allaheitlikkusest (üks avatuse sümbol) selili, 
paljastades kõhualuse ja kõri, ei ründa teda ükski loom 
(Nierenberg 1997: 34 ).  

KAITSESEISUND  
Ohu või ebameeldiva olukorra puhul hakkab inimene end 

instinktiivselt mitmesuguste liigutustega kaitsma, asetades nt. 
käed rinnal risti. See _estis sisalduv teave avaldab partnerile 
suurt mõju: ka tema võtab sisse kaitseseisaku. Sama mõju 
avaldub grupisiseselt – kui üks vestlejatest grupis asetab 
käed rinnale risti, siis teevad seda ka teised. Kui paar inimest 
grupis on sellise kaitseasendi sisse võtnud, on tulemuseks 
see, et kogu grupi tegevus on tugevasti häiritud (Nierenberg 
1997: 32).  

Rinnale asetatud käed ja üle põlve heidetud jalg annavad 
tunnustust sellest, et inimene on asunud kaitsepositsioonille 
või on eitaval seisukohal. Selliseid liigutusi märgates tuleks 
muutuda tähelepanelikuks, kui tahetakse mingit saavutada 
kokkulepet. Kaitseasend avaldub meestel ja naistel erinevalt 
– eriline kaitseasendi märk, mis esineb eranditult naistel, on 
pöia toetamine põlveõndlasse (Nierenberg 1997: 32).  

KAHTLUSTAMINE JA SALATSEMINE  
 Umbusklikkust ja skeptilisust väljendavad järgmised 
!estid: käed – jalad on risti, inimene pöördub meist kõrvale,



kallutab keha taha, pea ette ning piidleb silmanurgast või üle 
prillide. Varjatumad ja vähem märgatavad liigutused on 
nimetissõrmega kõrvataguse või kaela sügamine ning nina 
puudutamine ja hõõrumine. Kõik umbusku, kahtlustamist ja 
tõrjuvust väljendavad sõnumid ütlevad: “Ma ei ole teiega 
nõus.” (Nierenberg 1997: 55). Kõige selgem salatsemise 
tundemärk on _estiklastri kokkusobimatus. Kui inimene 
sõjakas poosis naeratab, püüab ta vaenutundeid sõbraliku 
naeratuse abil varjata. Nii püüavad mitmed inimesed oma 
tundeid peita. Samal ajal räägib nende keha tõtt (Nierenberg 
1997: 22 ).  

HINDAMINE  
Hindamisliigutused on mitmesugused käeliigutused näo 

juures. hindamisliigutused teavitavad kas negatiivsest või 
positiivsest suhtumisest. Nierenberg 1997: 45 –50  

Ruumivöönd  
Enamikku loomi ümbritseb teatud ruumivöönd, mida nad 

peavad oma territooriumiks. Kui kaugele see ala ulatub, on 
sõltuvuses sellega, kui tihedasti on looma elupaik asustatud. 
Ka inimeste puhul pole asi teine – usutakse, et maal 
kasvanud inimeste isikliku ruumi vööndid on laiemad kui 
linnas kasvanul. Isikliku ruumivööndi all mõistetakse keha 
ümbritsevat õhuruumi, mille suurus sõltub inimeste arvust 
tema elukohas. Nii on siis isikliku ruumi mõõtmed tingitud 
sotsiaalsest ja rahvuslikust eripärast. Jaapanlased on 
ülerahvastatusega harjunud ja nende ruumivöönd on 
väiksem, teised eelistavad jälle avarat ruumi ja suhtlevad 
distantsi säilitades(Pease 1994: 21).  



RUUMIVÖÖNDID  EHK PROKSEEMIKA 
Eristatakse nelja ruumivööndit:  

 

2) isiklik vöönd (46 –120cm) Sellist vahemaad hoitakse 
piduõhtutel, ametlikel vastuvõttudel või sõpradega 
koosviibimistel. 

3) sotsiaalne vöönd (1,2 m kuni 2,6m) Kõrvaliste inimestega 
suheldes vahemaa suureneb - nii kaugelt suheldakse näiteks 
postiljoniga, uue töökaaslasega.  

4) ühiskondlik vöönd (üle 3,6m) Et mitte tunda 
ebamugavust suurema inimrühmaga suheldes, peame 
hoiduma vähemalt nii kaugele.  

Ruumivööndite praktiline kasutamine. Kui ülemus tahab 
alluvat panna kohmetust tundma, siis ta kummardub üle 

 1) intiimne vöönd (15 –46cm.) on inimesele endale kõige 
tähtsam. Seda kaitseb ta nagu oma isiklikku 
territooriumi.Sellesse vööndisse “lubab” inimene ainult 
temaga emotsionnalses suhtes olevaid inimesi – armsamat 
ja pereliikmeid. Intiimsesse vööndisse ei saa võõras 
siseneda, ilma et toimuks vastuhakk. On täheldatud, et kui 
intiimvööndisse tungib keegi võõras, vallandab see terve 
rea füsioloogilisi muutusi – adrenaliinitase tõuseb, süda 
hakkab kiiremini lööma ning inimene on võimeline 
sissetungijale kallale kargama. Selles vööndis on veel 15 
cm raadiusega alavöönd, kuhu võib tungida ainult 
kehalises kokkupuutes. Seda nimetatakse üliintiimseks 
vööndiks (Pease 1994: 21).



alluva (nt tooli või laua kohal) Nõjatudes partneri toolileenile 
või ka mõnele muule esemele, mis talle ei kuulu, näitab 
inimene sisemist domineerimissoovi.  

Linlaste ja maainimeste ruumivööndite erinevus. Isikliku 
ruumi suurus sõltub inimese asustustihedusest selles paigas, 
kus ta on üles kasvanud. Hõredalt asustatud maakohast pärit 
isik vajab avaramat isiklikku ruumi kui see, kes on suurlinnas 
üles kasvanud. Räägitakse ka sellest, et provintsilinnast pärit 
inimese isiklik vöönd võib küündida kuni 1,2 m kaugusele, ja 
seetõttu tervitavad väikelinnade elanikud üksteist hoopis 
kaugemalt. On koguni täheldatud, et hõredalt asustatud 
kohtadest pärit inimestel on oma isikliku vööndi suhtes 
suured nõudmised – see võib ulatuda kuni 9 meetrini.  

Autod ja nende mõju territooriumitundele. Psühholoogide 
andmetel reageerivad rooli taga asuvad inimesed hoopis 
omalaadselt nende territooriumisse puutuvaile teguritele. 
Selline käitumisviis erineb tunduvalt nende tavalisest 
sotsiaalkäitumisest. Nimelt tundub auto avaldavat juhi isikliku 
vööndi mõõtmetele maagilist mõju. Tema territooriumi 
mõõtmed võivad puhuti kuni kümme meetrit suureneda, sest 
inimesele tundub, et temale kuulub ka 3,7 – 4,6 meetrit auto 
ees ja taga. Kui niisiis teine auto temast mööda sõidab, 
tekivad autojuhi organismis füsioloogilised muutused ja ta 
vihastub nii, et tekib tahtmine mööduvale autole otsa 
kihutada.  

Teiste inimeste hea või halb suhtumine teisse johtub 
sellest, kuivõrd te austate nende ruumivönöndit. Uuringud 
näitavad, et pealtnäha lahedaid inimesi, kes teistele õlale 
patsutavad ja vestluse ajal pidevalt partnerit puudutavad, 
peetakse sisimas ebameeldivaks (Pease 1994: 30).  



PEEGELPILT JA ALATEADLIK KOPEERIMINE  
Tihtipeale võime jälgida, kuidas mõned omavahel 

suhtlevad inimesed istuvad või seisavad ühesuguses asendis. 
Sellest võib järeldada, et kahe inimese mõtted ja tunded on 
sarnased. Vaevalt jõuab üks inimene mingi liigutuse teha, kui 
teine seda kordab. Kordamine jätkub seni, kuni inimesed on 
üksmeelel. Niisugust kopeerimist kordab ühesuguse 
sotsiaalse tasandiga inimeste ja lähedaste sõprade 
omavahelisel suhtlemisel. Nii suhtlevad ka üksmeelel olevad 
abikaasad. A. Schefleni tähelepanekutele toetudes väldivad 
võõrad inimesed omavahelises suhtlemises hoolikalt 
ühesuguseid poose ja liigutusi (Pease 1994: 127).  

Mis on peegelduse tähtsus ? Eeskätt võimaldab see öelda 
vestluskaaslasele, et olete temaga nõus ja et ta meeldib talle. 
Eriti ilmekalt avaldub see laste puhul. Peegelduse järgi saame 
kindlaks teha, et meeldime oma partnerile ja et ta on meiega 
päri. (Pease 1994: 127). Kahe sõbra vahelises 
teineteisemõistmises, olgu nad lapsed või täiskasvanud, on 
olulisel kohal jäljendamine. Hatchi ja Maietta väitel võib 
jäljenda mist teadlikult kasutada lapse ja täiskasvanu vahelise 
sideme kindlustamiseks või isegi taastamiseks pärast 
lahkhelisid (Quilliam 1997: 65).  

Uuringud on näidanud, et kui mingi grupi juht kasutab 
teatud liigutusi ja poose, siis alluvad tavaliselt kopeerivad 
teda (Pease 1994: 129). Nii saab ka abielupaaride puhul 
kindlaks teha, kumb võtab kodus otsuseid vastu. Kui te 
vestlete mehega ning tema naine vaikib, mees ent kopeerib 
alateadlikult tema liigutusi, siis selles majas võtab otsuseid 
vastu naine (Pease 1994: 129).  



ENESEKINDLUS, ÄREVUS, KONTROLL  
Eneseväljendus,, mitteverbaalne suhtlemiskunst  
Hea rüht ja sirge kehahoid, mis on omane sihikindlatele, 

elus edasi jõudnud inimestele, annavad teavet 
eneseusaldusest. Enesekindlad inimesed otsivad sagedamini 
pilkkontakti, vaatavad vestluspartnerile kauem otsa, 
pilgutavad silmi harvemini kui ebakindlad (või salatsevad) 
isikud ( Nierenberg 1997: 77).  

ÄREVUS  
Köhatamist peetakse ärevuse või kartuse sümboliks. 

Sagedaste köhatustega kaasnevad intonatsioonimuutused 
viitavad inimese ebakindlusele ja hirmutundele (nt. suure 
auditooriumi ees esinedes) ( Nierenberg 1997: 89)  

Ka sigaretisuitsetamine on inimese sisemise tasakaalutuse 
väline avaldus. Sigaretti ei süüdata mitte kõige pingelisemal 
hetkel, vaid alles pinge langedes.  

Istmel nihelemine viitab inimese rahulolematusele või 
sisepingele.  

Käega suu katmine. Selle _esti tähendus pärineb Charles 
Darwini ajast. “Käega suu katmine on hämmelduset väljendav 
liigutus. Samuti tõstab käe suu ette inimene, kes oma äsja 
öeldus sõnu kahetseb või nende üle piinlikkust tunneb  

Ettekande ajal aitab sõnatute signaalide mõistmine 
vastastikust mõistmist saavutada. Levinuim sõnasoovimise 
märguanne on kõrva hõõrumine. Mida enam jutt kuulajat 
erutab, seda rohkem hakkab ta alateadlikult endast _estidega 
märku andma ( Nierenberg 1997: 91).  



ALLASURUTUD EMOTSIOONID  
Mitteverbaalsed kanalid alluvad inimese kontrollile 

erinevalt. Nii lekivad mõned mitteverbaalsed kanalid rohkem 
kui teised. Kui inimene midagi varjab, saab ta kontrollida 
sõnalist sisu ning valitseda näoilmet, kuid keha ei allu nii 
kergesti meie tahtele. Samuti on hääletoon näoilmest vähem 
kontrollitav (Quilliam 1997: 52).  

Tunnete väliseid märke alla surudes muutuvad 
närvisüsteemi sisemised reaktsioonid tugevamaks. 
Rahulikuks jääda püüdes suurendame tõenäosust sattuda 
stressiseisundisse (Quilliam 1997: 52). Vastupidiselt 
verbaalsele eneseväljendusele, mis on suuresti tahtejõule 
alluv, on mitteverbaalne suhtlemine tahte kontrollile allumatu. 
Nii toimuvad intonatsioon, miimika ja viibete kasutamine 
vaistlikult, mis tähendab, et me ei saa kontrollida intonatsiooni 
ega miimikat (Kidron 137)  

Leke  
Kui te püüate kellelegi rääkida seda, mida te ei mõtle, lekib 

tõde visuaalselt välja. Sagedasemad negatiivsed lekked on:  
 

• agressiivne väljanägemine 
Närvilisest väljanägemisest annavad enim tunnistust  

 

 

 
b) põrnitsemine 

• närviline väljanägemine

a) ristatud käed või jalad
b) raamatute või paberite surumine vastu õlga c) sõrmedega 
trummeldamine
Agressiivne väljanägemine avaldub järgmiselt:  
a) käed risti rinnal



c) käsi rusikas 
d) kellegi üle kummardumine (James 1998:38jj)  

Laps ja täiskasvanu  
Masendust suudavad lapsed ära tunda sünnist alates: 

vastsündinud laps läheb endat välja, kui teda ümbritsevad 
inimesed nutavad. Sellele ei ole osatud veel täiesti rahuldavat 
vastust leida – võib - olla tajub imik hääletooni ja südame 
löökide muutust, kuid arvatakse ka, et ta reageerib teistmoodi 
kehalõhnale. Kuuekuuselt oskab laps ära tunda vihast 
näoilmet ning seitsmekuuselt reageerib ta sellele ilmele 
hoopis teistmoodi kui õnnelikule. Viie aasta vanuses oskab ta 
jäljendada viha, kurbuse ning hirmu kehakeelt ning mida 
aasta edasi, seda osavamaks muutub ta kehakeele 
tõlgendamisel.  

 

VALETAMINE.  
Valetades tajub laps oma sisimas midagi segaduse ja 

hirmu vahepealset. Tema keha annab mõista, et on tekkinud 
mingi probleem. Tajukanalite abil kogeb laps tõde ning 
mõtestab selle mõtlemistasandil lahti. Kui ta siis valetab, s.t 
oma kogemust teistsugusena kirjeldab, satub keha omaenese 

 Pärast sündi on põhiliseks sidemeloomiseks lapse ning 
täiskasvanu vahel !estide ning liikumise matkimine. On 
kindlaks tehtud, et emad tunnetavad oma lapse vajadusi 
paremini kui isad. Kuna sünnist saati tegeleb ema oma 
lapsega rohkem, õpib ta lapse mitteverbaalseid signaale 
paremini tundma. Kuid siiski on katsed näidanud, et lapse 
emotsioonide määratlemine ilma neid esile kutsunud 
asjaolusid teadmata on raske või isegi võimatu ülesanne 
(Nierenberg 1997: 113 ).



käitumisest segadusse ning hakkab tagajärgede eest hirmu 
tundma. Edasi püüab laps tõe mahasalgmiseks varjata iga 
reetlikku kehakeele avaldust. Üheteistaastane laps võib 
liikumatult paigale tarduda, nii et hoiak ega zestid kajasta 
tegelikku olukorda. Ilme võib muutuda mõttelagedaks. Kui ta 
hakkab rääkima, reedavad teda ühesilbilised ja kogelevad 
laused (Quilliam 1997: 101).  

Kui kaks sõpra on teineteisega päri, siis nad alateadlikult 
jäljendavad teineteise liigutusi – nad istuvad või seisavad 
ühesuguses asendis. Kui üks toetab käe lõua alla, teeb seda 
ka peatselt teine. Sellist kopeerimist nimetatakse 
peegelduseks. Seda kasutavad ka väikelapsed (Quilliam 
1997: 86) .  

Peegelduse võti on liigutuste lihtsas kordamises – teisele 
antakse niiviisi mõista: ma olen sinuga päri. Sa meeldid mulle. 
Samas saab peegelduse järgi ka ise kinnitust, et meeldime 
teisele. Kui inimene tunneb huvi oma vestluskaaslase vastu, 
seab ta end nii, et põlved on suunatud vestluskaaslase poole. 
Kui huvi on vastastikune, seab ka partner end põlvedega 
tema suunas. Kui aga tahame avaldada partnerile survet,  

tuleb meil pöörata keha otse tema poole.  
Tõrjumine. Tõrjumist väljendavad kehakeele märgid – 

eemaletõmbumine, möödavaatamine, ühetooniline huvitu 
hääl. Tõrjumise kehakeel on lapsele äärmiselt masendav, eriti, 
kui ta on veel liiga väike, et temaga saab asju läbi arutada 
(Quilliam 1997: 108).  

Kuigi täiskasvanud arvavad tihti, et kasvatavad last sõnade 
abil, on suurem osa sõnumeist, mida nad tema käitumise 
kohta edastavad, mitteverbaalsed. Laitus, rõõm, tõrjuvus, 
viha, kurbus, mitmetähenduslikud sõnumid ja kapituleerumine 
– kõik need vahendid moodustavad varjatud 



kasvatusvahendi ja täiendavad kõike öeldut, kuid võivad olla 
ka öeldule vasturääkivad (Quilliam 1997: 108).  

Lapse sõnalisel kasvatamisel püütakse mõnikord 
kehakeele abil varjata tegelikke tundeid. Vanema kehakeeles 
võivad esineda noogutus, võlts naeratus, sunnitult meeldiv 
hääletoon, millega ta otsekui püüaks karistust leevendada, 
tegelikult ajab aga lapse segadusse. Nagu tõestas üks 1978. 
a läbiviidud uurimus, on lapsele kõige vastuvõetavam (ning 
paneb ta kergemini kuuletuma) kiire puhas ühemõtteline 
sõnum, et olete pahane – õigele karistusele järgneb tavaliselt 
rõõmsameelse suhte kiire taastamine (Quilliam 1997: 97).  

Samamoodi tekib mitmemõtteline sõnum, kui vanem 
teadlikult püüab karistada käitumist, mida ta tegelikult hindab: 
sõnalise kriitika või noomitusega lapsele kaasneb huulte 
ümber hõljuv allasurutud, aga siiras naeratus ja rõõmsad 
silmad, mis püüavad näida pahasena. Vanem mäletab oma 
välist käitumist ning usub, et ta on oma kohustuse täitnud, 
kuid laps mäletab alatooniks olnud verbaalset sõnumit ning 
järeldab sellest oma tegeviisi õigsust. Seega psühholoogide 
soovitus – parim viis on viia sõnad ja kehakeel vastavusse 
ning noomida või karistada last tõesti siis, kui peate seda 
siiralt vajalikuks. Oma tundeid varjates ajate lapse lihtsalt 
segadusse (Pease 1994: 110).  
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10.  
MEEDIAGA SUHTLEMISEL OLULINE: 

 
HÜPOTEES: SUHTU MEEDIAKANALISSE 
TEADMISEGA, ET MEEDIAKANAL LOOB KASU. 
KASU SINU FIRMALE. KASU VAATAJAS- JA 
KUULAJASKONNALE. KASU SULLE. 

Uudis on info, mida inimene igapäevaselt vajab. Uudis 
mõjutab tema elu. Uudis on suured sündmused. (Hussar, L.) 

Tee koostööd kommunikatsiooniosakonnaga, sest nii saad 
parimal viisil juhtida kaubamärgi väärtuste kandjana 
tegutsemist. 

Aeg ei oota siis kui meedia soovib arvamust või 
kommentaari. Tea, et neil hetkedel on 
kriisikommunikatsiooniplaan oluline. 

Kõneisikud - üks asi on kaamera ees olla, teine asi on 
vajalik taustainfo kokku panna ja läbi mõelda. Üheta pole 
teist.  

Informatsioon vrs. kommunikatsioon. Infot jagatakse, ilma 
vastulauset kuulmata. Või kuulamata. Kommunikatsioon on 
dialoog. Meedia esindaja ootab dialoogi minekut. Või kui ta 
seda ei tee, siis pööra uudise vaatenurka nii, et dialoog saaks 
tekkida.  

Ajakirjanikud teevad paljuski oma tööd rutiinis olles. Ja 
nende teadmiste maht kõigist detailidest pole piisav, mis 



viibki automaatmõteteni  - püüa selgitada ja jõuda ühtse info 
platvormini, mille põhjal saate intervjuu anda.  

Info üleküllus on viinud meid meediakasutuseni, kus toimib 
piiratud ratsionaalsuse printsiip ehk pealkirjast piisab 
sündroom. Seeläbi ei jõua paljud sisutihedad lood lugejate ja 
kuulajateni, sest nad kujundavad enne poole artiklini jõudmist 
juba etteruttava arvamuse.  

PROTSESS 
Kõik saab alguse hetkest, kui mõtled läbi, kuidas saada 

oma toote või teenusega sektori/klastri arvamusliidriks - siis 
saad alati kõne antud teemas ajakirjanikult endale. Ja saad 
mõjutada valitsevat turuseisu. 

Edu algab pöördumisest/proaktiivne olemisest: millise 
sõnumi annad ajakirjanikule või millise vastusega võtad 
tema sõnumi vastu. Küsi enne saate algust ajakirjanikult 

esimene küsimus ette - läheb sujuvamalt ja hea vastus lisab 
kohe enesekindlust.  

Lisa vastusesse teise küsimuse eelmaterjal, millest 
saatejuhtkinni haarab ja oletegi dialoogis! 

Uudis on info, mis mõjutab inimeste igapäevast elu. Ja kui 
ei mõjuta ja Sa ka seost mõjutamisele välja ei oska tuua, ei 

tule vaatajaskond kaasa. 
Info kandjad loevad - kuidas lepin kokku info jagamise ja 

kommunikatsiooni? Palu ja paku ise rohkem lisateavet, sest 
ajakirjanik ei ole huntkriimsilm.com 

Kutsu mõnikord ajakirjanik enda töödega tutvuma, 
kodustad teemas ja teemadel! 



TEHNIKAD 
Kui pöördud ise: rõhuta erakordsust ja võimalusel paku 

ainukokkulepet esitluskanali osas. 

Kui oled löögi all, ära väldi ajakirjandust, vaid selgita. Ja 
tee seda kogu meeskonnaga ühes võtmes - siin tuleb abiks 
tugev meeskonna/tagatoa tunne. Mõjuva põhjuseta ära 
intervjuust loobu. Ära halvusta teisi, ära anna katteta lubadusi 
ega räägi tühja juttu. Räägi meediaosakonnaga läbi, vali 
strateegia.  

HALVAD UUDISED LEKIVAD ISE VÄLJA, HÄID 
TULEB LEKITADA! 

Ajakirjanikul ei tasu kõike ära rääkida, pole aega ja ta 
satub segadusse või tõlgendab omal moel... Räägi olulisest ja 
konkreetselt. 

Vead paranda - küsi lõik/uudis/artikkel ette. Tsitaadid ja 
faktid kontrolli eetriaja eel üle. Keskendu konkreetsele 
küsimusele. 

EETRIS OLEMINE 
Isikusta oma organisatsiooni. Rünnakule vasta 

argumenteeritud vastusega või samm tagasi vaatenurka 
muutva tehnikaga, pannes nii end maksma. Muidu, kui jääd 
nurka, sõna ei saa. Vajadusel ründa/sekku ise teises osas, siis 
saad kontrollida lõppseisukohti. Domineerides juhid mängu.. 

Ütle oma põhiseisukoht kohe välja, korda ja argumenteeri 
vastuse seletavas osas. Kanna välja kultuurilised erinevused. 



Ära valega eetrisse mine, pigem jäta mõni asi rääkimata. 
Anna kõik halvad uudised korraga. heade uudiste puhul 
jupita (lõa otsas...) 

Loobu “ma ei kommenteeri”-dest. (asenda: ma ei tea, uurin 
järele) 

ÕPI OLEMA VIISAKALT JÄME.  
VALJEM KOSTAB KAUGEMALE… 

Kasuta meie-vormi organisatsioonist rääkides, väldi mina-
arvan ja mina-tunnen tüüpi hinnanguid. 

Välimus on oluline ettevalmistavalt läbi mõelda, otsesaates 
tehakse Sinu välimuse järgi üldistus firmale. 

Ehted ei tohi kõliseda, meik on eetris tugevam, rinnamärk 
loob kaubamärgile seoseid, käed saavad sõnumile kaasa 
aidata. (ja võivad reeta ebakindlust ps. pliiats käes aitab!) 
Kõnekaartidel logo tagaküljel töötab. 

Keskendu konkreetsele küsimusele, hoia fookust. 
Emotsionaalne haavumine ei sobi, kui solvud, näita seda välja 
mujal. 

Sektori arvamusliidri tarkused toetavad. Televisioon 
otsustab uudise olulisuse õhtuse ploki tarvis u. kell 
13.00-14.00, kõik muu läheb online meediasse (küsi endalt, 
kas see on Sulle piisav?) 

Pressiteade saada nädal enne, helista kõik üle 2 päeva 
ette. 

Ajakirjanike “head päevad” esmaspäev ja reede 11.00 - 
16.00 (kolmapäeval Riigikogu infotund ja neljapäeval 
Valitsuse pressikonverents) 



Pühapäevaste uudiste tarbimine on pindmine, sest kaua 
arvutit ei taheta vaadata, argipäeval on raal rohkem 

kommunikatiivne. 
Ja veel - hoidu liigsest avameelsusest kui intervjuu on 

lõppenud, ent kaamera veel filmib… 
Liiatigi, kätte on jõudnud videolugude, podcastide 

(taskuhäälingute) ja miksitud ajakirjanduse ajastu: Sinu avalik 
esinemine videomeedia  vahendusel on osa Sinu karjäärist.  

RAADIOS PEA MEELES: 
Mitte liiga lähedal mikrofonile (saates läbi klappide 

kõnelemine) 
Nihelemine ja nagistamine ei sobi 
Abimaterjalide sirvimine - kui siis vaikselt, klammerdamata 

lehed 
“Kulinad” enda küljes (sh. telefon) ei sobi 
Loomulik kõne kiirus (aeglane hajutab, kiire eksitab) 
Otseintervjuu: sujuv sõnakasutus, eelnev kokkulepe, 

dialoog 
Telefoniintervjuu: vali vaikne ruum, müratu koht  
Hingamine korda, üneemid välja ja fookusega pilk 

“kujuteldavale publikulle” aitab kontsentreeruda! 

TELEVISIOONIS PEA MEELES:  
Uudised: lühike ja lakooniline, tihe monteeritud pilt, 

keskendutakse kõige olulisemale. Iial (või vähemasti 
enamasti) ei lähe terve intervjuu mahamängimisele. 

Teles tuleb rääkida massile, sügavalt enda seest ja nii 
lihtsalt kui saab 30-sekundi reegel: üks mõte ja üks laiend! 



Pigem vähem kui rohkem Oma/firma seisukoht Murduda ei 
tohi, hoiak paistab välja läbi kehakeele. 

Seisa kergelt profiilis, vaata SILMA või kõrva ülemist tippu 
intervjueerijal Sinu riietuse järgi märgistatakse Sinu 
kaubamärk 

Ei soovita: valetada, ajakirjanikku rünnata, liigselt lobiseda, 
faktides eksida, põhjendamata vihjata, oma firmat mustada, 
silmadega liigselt “ringitada” 

Täpsusta, millest tuleb jutt ja ära allu ajakirjaniku 
provokatsioonile 

Pane esimene küsimus paika, vasta nii, et vastuses 
sisalduks link ajakirjaniku järgmisele küsimusele ja et tekiks 
dialoog 

RÄÄGI ETTE LÄBI TERMINID 
Vaata, mis on katteplaanil ja Sinu selja taga. Vali koht 

teadlikult. Hingamine paika, mõtteajaks stamp-lause algus 
paika.Õpetlikku teisest kultuuriruumist! 



11.  
MÕJUSAD LÄBIRÄÄKIMISED EHK MÄNG KÄIB 

TEADMISTE KÄTTESAAMISELE 
 

Äriläbirääkimised  
..., SEE ON TEADUS JA KUNST, KUIDAS MÕISTA 

TEINETEIST JA LUUA TINGIMUSED, kus PARTNER ISE 
HAKKAB ENNAST VEENMA SELLES, ET TEIE VAATED JA 
TEENUSED ON TALLE ÄÄRMISELT VAJALIKUD  

TREND: KNOWLEDGE WORK. MÄNG KÄIB TEADMISTE 
KÄTTESAAMISE PEALE  

Keskendu kolmele peamisele läbirääkimise aspektile: 
 
• alustamisele eelnev kindel ja hoolikas planeerimine ja 
ettevalmistused 
• tähelepanelik kuulamine saamaks teada, mida teinepool 
tegelikult tahab 
• nende “signaalide” kinnipüüdmine, mida edastab teine 
pool kauplemise ajal ja vastav tegutsemine  



Nagu nimetusest nähtub, hõlmab teabepõhine kauplemine 
võimalikult rohke usaldusväärse teabe saamist teise poole ja 
olukorra kohta  

ST:  
SINU ISIKLIK LÄBIRÄÄKIMISSTIIL (AUTENTSUS) 
SINU EESMÄRGID JA OOTUSED (ETTEVALMISTUS) 
AUTORITEETSED STANDARDID JA NORMID (SEADUS, AMET, 
VÕIM, ESINDUSLIKKUS) SUHTED (MINA - MEESKOND - 
SIDUSRÜHMAD - AVALIKKUS) 
TEISE POOLE HUVID (HUVID VRS. SEISUKOHT) 
MÕJU JA MÕJUSTAMINE 
KASULIKUD VEAD EHK KOGEMUSTE SÜNERGIA 
+ KÄITUMISTEADUSTE UUED SUUNAD PRAKTIKAS  

... AGA KA  
 Grupiprotsessid 
 Teadlik rolli võtmine  
 Visualiseerimine 
 Kaubamärgi väärtuse kandmine  
 Verbaalne võimekus  
 Mängulisus  
 Prokseemika  
 Käitumiskallutustega toimetulek  

ALAMPIIR EHK PEENIKE PUNANE JOON  
ALAMPIIR ON ON PÕHJAPANEV . 



INTELLEKTUAALNE KAPITAL =  
PAKENDATUD KASULIKUD TEADMISED.  

JUHT PANEB ASJAD JUHTUMA  
Konteksti võlu: visualiseerimine, lihtsustamine 
Konkreetsest eesmärgist sõltuv (Tõde; Veenmine ; Võit) 
Laiemast eesmärgist sõltuv (Ad hoc; Taktikaline; Strateegiline) 
Kuulajast sõltuv (eelteadmised, ootused, kriteeriumid) 
Tingimused ja mõjuvõim (protestantlik vaade) 
Nõudmised 
Kokkulepe - vahekokkulepe 
Huvi vrs. Seisukoht  

...IKKAGI INIMENE  
Kui sa kohtled inimesi õigesti, kohtlevad nemad sindki õigesti 
- vähemalt 90% ajast (Franklin D. Roosevelt)  

Iisiklikud suhted loovad inimeste vahele usaldustasandi ja 
väljendusjulguse, mis leevendab pingeid ja hõlbustab lävimist  
Inimsuhete tuumaks on kaitsetu ja habras indiviididevahe-line 
dünaamika - usaldus.  

KUI USALDUS ON OLEMAS, SAAVAD TEHINGUD 
SÕLMITUD  



EDUKAD LÄBIRÄÄKIJAD ILMUTAVAD ÜHT ÄÄRMISELT 
OLULIST ISELOOMUJOONT- VÕIMET NÄHA MAAILMA 

TEISE POOLE SILMADE LÄBI 
  
Läbirääkimistel edu saavutamiseks tuleb sul õppida endalt 
küsima, mil moel võiks olla teise poole huvides aidata sul 
saavutada sinu eesmärke. Teise poole tegelike vajaduste 
mõistmine on teabepõhises kauplemises otsustava 
tähtsusega ning selle saavutamine pole sugugi nii lihtne, kui 
paistab. Leia jagatud huvid, mis motiveerivad teise  
poole läbirääkijaid sinu ettepanekuga nõustuma.  
  

HIRMUD.. 
... EHK ET PALJU ON KINNI AMBITSIOONIS JA 

OSKUSTES ROLLI VÕTTA JA VÄLJA “MÄNGIDA”! 



STRATEEGIA  
KOLM ETAPPI:  
 OLUKORRA HINDAMINE 
 OLUKORRA, STRATEEGIA JA STIILI    
KOKKUSOBITAMINE EEMÄRKI LUUES 
 OLUKORRA UURIMINE TEISE POOLE VAATENURGAST  

TULEMUSEKS ON VAJA TEHA DETAILIDE KOKKUPANEK: 
SINU KAUPLEMISPLAAN (SUULINE JA KIRJALIK+ AJALINE 
KOKKULEPE)  

 
 

 
 

 
 

 

POSITSIOONI VÕTMINE EHK STRATEEGIA:  
VÕITLUS KOHANDUMINE KOMPROMISS 

VÄLTIMINEKOOSTÖÖ  
K.W. THOMAS, 1977  

EDUKAS EESTKÕNELEJA
Tähistab käitumist (ütleb, mida kavatseb teha)
Kontrollib oma arusaamise vastaspoolest ja teeb 
kokkuvõtteid (sõnastab ümber)
Kasutab tugevaid ja nõrku argumente teadlikult
Esitab küsimusi (2 korda rohkem küsimusi)
Kommenteerib tundeid (ütleb mida tunneb ja kogeb)
Teeb toimunud läbirääkimistest kokkuvõtte (millega võib 
rahule jääda, mis läks halvasti ja miks, mis sellest järeldub).



JAOTAVAD (VÕISTLEVAD) JA LIITVAD 
LÄBIRÄÄKIMISED (H. MIKKIN)  

Tervitus ja esitlemine (volituste kontrollimine) 
Läbirääkimiste objekti piiritlemine, aja piiritlemine 
Pakkumine, vaidlusküsimuste tekkimine ja nende 
ümberjaotamine Üksikute vaidlusküsimuste ükshaaval 
läbitöötamine 
Kokkulepped ja vahekokkulepped 
Vormistamine 
Lahkumine  

INIMESED: LAHUTA INIMESED PROBLEEMIST. JA TOODE. 
HUVID: KESKENDU HUVIDELE, MITTE SEISUKOHTADELE. 
VALIKUD: LOO ERINEVAID VALIKUID ENNE LÕPLIKKU 
OTSUST. 
 
KRITEERIUMID: TAOTLE TULEMUSTE TUGINEMIST MÕNELE 
OBJEKTIIVSELE STANDARDILE JÄRELDUSED JA ÕPPETUND  

MITTEMATERIAALSED ASJAOLUD  
 Au 
 Enesehinnang 
 Mulje 
 Maine (palge säästmine) 
 Staatus (Suur Peeter ja Väike Peeter) Õiglus  
(jaotusõiglus, protseduuri õiglus)  



ERINEVUSED EHK LÕKSUD:  
TAJU ERINEVUS (IGAÜHEL OMA TÕDE) 
EMOTSIOONID (ERITI NEGATIIVSETELE) 
KOMMUNIKATSIOON (KUULAMINE JA 
ENESEVÄLJENDAMINE) RUUM (AVALIK RUUM, 
TÄHELEPANU) 
MEESKOND (USALDUS, INFO, VÕISTLEMINE, HINNANGUD)  
Läbirääkimiste tehnikate ja modereerimise soovitused  

ESINDAJA JA LÄBIRÄÄKIJA DILEMMA  
Surve esindatavatelt – nõudeks on järjekindlus, vastupidavus 
ja esindatavate nõuetele kindlaksjäämine. Surve 
vastaspoolelt ja läbirääkimiste definitsioonilt – läbirääkija 
peab olema paindlik, kokkuleppealdis, valmis andma et 
saada. Läbirääkija peab looma suhted nii esindatavatega kui 
ka oponentidega.Kumbagi suhet tuleb arendada eraldi, 
teisele poolele nähtamatult. Võimalik, et teatud mõttes tuleb 
mängida topeltmängu.  

Edasi-tagasi käimine: esindatavad, oponent, esindatavad.  

Esindatavate ohjamiseks peab läbirääkija kontrollima 
läbirääkimiste läbipaistvust või läbipaistmatust esindatavate 
silmis. Läbirääkija, kes läbipaistvust kontrollida ei suuda, on 
pidevalt avalikkusele eksponeeritud.  



HOIAKUD JA EELARVAMUSED:  
Juhtimiskogemuse puudumine ja jõulisema partneri tajumise 
“lõksud” Esinemiskindluse puudumine ja hinnangutele 
üleareageerimine 
Julgus ja järjekindlus Ameti õiguste kaitsmisel, ähvardused 
kõgema tasandiga Selgitamine koos lahendusekeskse 
vaatega “rünnakute”asemel  
Suhtumisega hakkamasaamine  
PIMESI EELDAMINE:  
JAMA JA JURA NING TÄITSA JABUR 
NAGUNIIMIDAGIEIMUUTU... 
PETMISTE JA SUSSERDAMISEGA ARVAMUSTEVABA 
HAKKAMASAAMINE 
DEMAGOOGIA NING AJAKULUTAJAD - KUIDAS PIKKA 
JUTTU KATKESTADA/JUHTIDA GENERATSIOONIDE 
ERINEVUS - VERBAALSUS JA MÕJUTAMINE 
HOIAKULISUS - TAHATE RAHA SAADA, PINGUTAGE 
(KEHTESTAMINE VALEDEL ALUSTEL) VÕIMUGA JA 
TUTVUSTEGA MANIPULEERIMINE 
TENDENTSLIKU JA AVALIKU ARVAMUSE ABIL JUHITUD 
KÄITUMISE VEAD  



GAME STORMING:10 ESSENTIALS FOR KNOWLEDGE 
WORK  
Opening & closing: (iga asi, mille avasid, tuleb sulgeda)  

Fire starting (küsimused või ... täida lüngad)  

Artifacts (spikker, faktid, maketid joonised, märksõnad)  

Node generation (sõlmküsimused) (post-it’id, märksõnad, 
ahela lülid, kokkupuute punktid)  

Meaningful space (malet ei saa mängida ilma ruutlauata) 
(tapeet, maastik, nn.  
ühtekuuluvustundega raamid) (ilma maamärkideta oleme kui 
seotud käte ja silmadega ajud ümber  
laua..)  

Sketching & model making (thinking relied on images of a 
visual art)  

Randomness, Reversal and Reframing (leia mustreid, jupita, 
loo väikseid kommuune, miksi)  

Improvisation (veenmine, mõjustamine, hüpoteeside 
kontrollimine,) (pane ennast teise inimese rolli)  

Selection (valikud) (hääletamine; sedelid mudeliga. oluline, 
teeme ära, mõtleme veel)  



12.  
 LÄBI ENDA RÄÄKIMINE 

 

Läbirääkimised ei ole tihti osapoolte vaba tahe. Reeglina 
tuleb jõuda ühiste kokkulepeteni või ühisosani/lahusosani, 
mis viib edasi. 

Enamikel juhtudel on eriarvamus protsessi sisse kirjutatud, 
käivitades grupiprotsesside/dünaamika 5 etappi/psühholoog 
Bruce Tuckmann: https://www.coachingcultureatwork.com/
bruce-tuckman-team-development-model/ 

 

HÜPOTEES: LÄBIRÄÄKIMISTEL EHK LÄBI ENDA 
RÄÄKIMISEL ON KASUTUSEL SÕNA JÕUD JA 

PROTSESSI MÕJU.  

 Läbirääkimiste fookuses on sotsiaalseid ja 
sotsiaalpsühholoogiliseid suhteid mõjutavatel tehnikate 
teadvustamisel. https://et.hrvwiki.net/wiki/social_psychology 
Taandudes kokkulepete kunstile.



SÕNA JÕUD 
Läbirääkimine käib läbi sõna. Sõna jõud, võim, mõju, taju. 

Sõna mõttesse seadmine, sõna väljendamine ja sõnast aru 
saamine.  

Sõnade maht verbaalses kontekstis ning sisekõnelusena: 
arusaaja roll ja võimekus.  

PROTSESSI MÕJU 
Protsessil on alati sisend, läbind ja väljund. Ettevalmistus 

ning ootus tulemile, sisu ehk must kast kus võib juhtuda 
ettearvamatut. Või siis peenelt ette lavastatut.  

KÜSIMUS: PALJU PANUSTAD ETTEVALMISTUSSE AEGA  
& KUI SUURE KAALUGA ON TULEMUSE MÕJU.  

Protsessi saab lavastada läbi mineviku, oleviku ja tuleviku 
sidumise alateemades. Valides, kas tulevikku juhtida, 
minevikku murda või olevikus kohalolu jõudu lahenduste 
leidmisel kaasata. Lase protsess endast läbi.  

  



TEHNIKAD, MIS LOOVAD EDU! 
1. “Räägi mulle sellest veel!” 

 

2. Jupita 
Haruta pikad protsessid väikesteks juppideks, too sisse 

mini- rühmade digi-arutelud, paralleelprotsessid, vea mängu 
nii, et arvamused saaksid juhitud lahenduseni. Vajadusel 
visualiseeri ja näitlikusta. Vajadusel muuda dünaamikat just 
jupitades. 

3. Meeskonnad kogunevd eesmärgi ümber 
 Decy&Ryan, D.Pink ja N. Luhmann sotsiaalsete suhete 

kolmnurgad, kus kesksel kohal on kommunikatsioon. Ning 
paraku ka teadmine, et rollikandjatest üksi ei piisa, et 
eesmärgid sõnastuksid ja teostuksid. Vabadus läbi kõrgema 
autonoomia, kaasamine eesmärkide agiilsel lahendamisel, 
vältimaks rollikaarti kui ohtu - pimesi eelduste allikana. https://
www.slideshare.net/jbradfo4/niklas-luhmann-and-
communication 

http://www.kliendikogemus.ee/blogi/kaitumisokonoomika/
enesemaaramise-teooria/ 

4.  Pidurda ehk väldi aja raiskamist kui protsess ei kulge. 
  Pidurda 
  Püüa kinni 

Oskus tasa olla ja teisi kuulata. Võta 
enesedistsiplineerimiseks lonks kohvi, klaas vett või näri
küpsiseid/muud laualt: peaasi, et lased teisel rääkida endast 
välja ja ei sekku. Soovides kõneleja perspektiivist enamat 
kogeda, uuri lisa avatud või suunavate küsimustega.



  Peegelda 
  Paku lahendus 
  Pane punkt 

5. Roteeri rolle koosolekute ja läbirääkimiste laua ümber. 
 Memo kirjutamine ja koosoleku juhtimine on eraldi 

rollid. Määra rolle nagu nt. teemas püsimise kontrollija, teema 
suunamine ja teema avaradmine, sekkumine ja taandumine, 
vaatenurga muutus. Tee kokkulepped rollide osas enne 
algust. Reflekteeri peale koosolekut rollikandjate 
märkamised.  

6. Simuleeri 
 “Oletame et aasta on möödas, mis nende 

läbiräääkimiste tulemusel on muutunud”? Suuna “pilk” ette ja 
aita luua laiemat vaadet, osa suuremast  pildist.  Haagi lahti 
oleviku kitsaskohast või pidurdusest. Sobib ka saatana 
advokaadi küsimus “ Ja siis?” Või post-mortem tehnika: 
“Kujutame ette, et kuue kuu pärast on otsus kreenis. Mis me 
tegemata jätsime?”.  

7.  Vaatenurga muutus ja rolli vahetus 
 Kirjuta lauakaartidele osapoolte nimed ja muuda 

osalejate kohti laua ääres: kuidas antud teema paistab 
erinevate rollide vaates? Mida nad teie pakkumise peale 
vastaksid? Kuidas vastased teie rollis end üleval peaks? 

8. Spikerda 

“KIRIK KESET KÜLA ON OMA  
OSKUSTE PUUDUMINE” GEORG MERILO 



Tänapäeva läbi rääkimised ei ole enam kirik keset küla. 
Loo endale mitme variandiga rajaplaan, kaasa fakte, millega 
protsessi rikastada, seo interdistsiplinaarselt. Näita, et oled 
ette valmistunud. Loo ette kokkuleppeid, millele tugineda. 

Ole osa protsessist, mitte pealtvaataja. 

9.  Teleskoop ja mikroskoop 
 Tähtis pole see, mis sina räägid, vaid see, mis teine aru 

saab.  
Lahuta teemad kahte leeri: selgita, mida tuleb 

teleskoobiga uurida ja vaated, milles seevastu mikroskoopilist 
täpsust vaja. Laiendades ja kitsendades garanteerid 
jupitamise abil edasi liikumise. Ning erimeelsuste 
minimeerimise. Eriti hea on muuta vaatenurka, kui hakatakse 
manipuleerima, mõjustama, solvama.. Too tundest välja. 

10. Kokkulepped 

 EDU ON KÄTTEVÕTMISE ASI. PRIIT KARJUS 
Läbirääkimised algavad enamikel juhtudel enne kui 

koosolekute laua või zoom kõne taha istutakse. Lepi ette 
kokku, sea eelkokkulepped ja rajaplaan. Muidu võib et laua 
ääres Sulle sõna ei.. Ka rollides saab ette kokku leppida. Ja 
ajas: kui pikk on iga osaleja sõnavõtt või kas võtame 
arvamused osapooltelt hoopiski kirjalikult. 

Säilita läbirääkimiste laua taga osapoolte väärikus ja au. 
Soovitan ootuste leht paika panna kandvate rääkimiste 
valguses.  

11. Tandem 

     “TANDEM TEEB ELU ELATAVAMAKS” MARGUS RINK



 
Professionaalse  teenuse loomisel ja teenindamisel on 

diaadiline ehk tandemina koos tegutsemine  äriedu alus.  
Tandemis on eesmärgid paigas, vabadus teineteise 
ekspertlust siduda tulemusteni liikumisel. Hulk episoode 
sügavate  tarkustega: www.otsustamine.ee 

https://director.ee/2020/10/28/tandem-noudliku-aja-
juhtimiskultuuris-valtimatu/ 

12. Lõksud, mida kohtumised sostiaalsetes süsteemides 
pakuvad, on tihti hoomamatu pimeala, kuna mustriline 
mõtlemine ei ole olnud majandusteaduse /ratsionaalsete 
ostuste maailma/ osa. Heuristiline ehk varasema kogemuse/
hirmu/ebalõla peale ehitatud mõtlemine on uus teadussuund, 
mis uurib otsustamisel tehtavaid käitumisvigu (kasutusel ka 
sõna käitumiskallutused) 

 https://et.hrvwiki.net/wiki/social_psychology 

13  Hirm 

KUI INIMENE ON ÜHE TUNDE SEES, SIIS TAL KAOB 
MÕTLEMINE. MARE PORK 

Hirm on ürgne kaitsemehhanism meie kehas, tunne mis 
aitab märgata, keskenduda, reageerida. Vahel ja üle… .Hirmu 
seisundis inimese hingamine muutub ja vallanduvad 
hormoonid, mis koheselt kantakse le keha laiali. Sest ürgaju 
otsus on: võitle, põgene või tardu. Aita esmalt osapool või 
end ise tundest välja, taasta mõtlemine - nii saab edasi. Muidu 
on ISE loom, meie amügdala kaaperdanud. 



Proovi endast liigne ühk välja saada,  
et ei oleks ÕHKU TÄIS.. 

14.   Ettevalmistus ja Õnn 
Valmis inimesi nipsust ei saa, nagu ka sotsiaalset küpsust 

mitte. Piisavalt hea ettevalmistuse ja mõjuomava koguse 
õnne/juhuste toel saab lavastada mida vaid. Mängu ilu 
tagavad sisu, vorm ja osaleja kasu määratlemine.  Seejärel 
saab valida rolli ja käituda teadlikult. 

15.   Interdistsiplinaarsus 

MEIE AJU ON JUSTKUI LAMBORGHINI, ENT ME OSKAME 
SEAL VAID SEES KÄIA ISTUMAS! (JAAN ARU) 

Misvaid ärisuhe puudutab majandust, turundust, 
sotsiaalpsühholoogiat, andragoogikat. Seoseid. Mõjuomavaid 
juhuseid. Laiemat pilti. Leia enda professionaalse arengus 
mõni distsipliin, mida uurida majandusele lisaks, hoiad aju 
protsessis ja lood uusi mõttemustreid. Nt.   
www.andragoogika.ee 

16. Put it in context, put in in a line 
 Juti julgus. Otsusteni liikumine läbi vestluse juhi 

kirjalikult sketshitud mudelite, uute vaatenurkade avastamise 
ja lihtsustamise. Musterdades kuulaja arusaama ja kõneleja 
vaatenurki, leidmaks ühisosa. https://
www.structureddecisionmaking.org/steps/decisioncontext/ 

17. Alluvad ehk Sinu meeskonna jõud 
 Omandades eriala saab meist spetsialist. Keegi kes 

meeskonnas, kes kogunevad eesmärkide ümber, paistab 
silma. Nii saab meist vahejuht, kes päevast üks hakkab looma 



tulevikku. Tulevikku, mis ei juhtu ise. Läbi inimeste, kellede 
areng on juhi auasi ja edu mõõdik. 

18   Refleksioon 
 Kaasaja juhtimiskultuur elab avatud süsteemide 

koolkonna järgses etapis: mõjuomavate juhuste ja agiilsest 
lühisprintide võrgustikust kantud rägastikus. Säilenõtkuse 
alustala on inimeste tühjaks/välja rääkimine läbi süsteemsete 
tagasi/edasiside mudelite ja retrospektiivsete vaadete 
kasvamise. https://www.andragoogika.ee/refleksioon 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SkFohYhIaSQ 

20.  Ma usun teooriaid ja ma ei unusta enda kvaliteeti.  
 Misvaid on Sinu agenda juhtimises, valitsemisala 

korraldamises või otsusteni kasvamises, on Sul alati õigus 
oma arvamusele, allikapõhisele tuginemisele oma 
lahendusteede leidmisel, Tuginedes senisest julgemale 
küsimisele, kuulamisele ja mõjusate mustrite tabamisele.  

 19. Psühholoogiline ohutus ja hirmuvabad suhted / 
imroviseeritud organisatsioon
 “Suletud kõrvadega kohtumise on eilne päev”. Autori 
lemmik:) Amy Edmondson on oma viimases raamatus 
“Psychological safety, how to build a fearless organization” 
väga julgelt mudeldanud keskkonna ja teabe vastuvõtmise 
mõju ärisuhete protsessides. Tema raamat on super ja 
temaga intervjuud on ajas vaid parimad, ühe neist leiad siit:
https://www.youtube.com/watch?v=GSq5_mZprjg Edasi vaata 
ise:)



21. Kui solvud, siis solvu mujal 

STRESS TULEB ISEENDA TÄHTSUSE 
ÜLETÄHTSUSTAMISEST. ALEKSANDER PULVER 

Kui solvumine pole just läbirääkimiste taktika ehk mängu 
osa, siis tasub solvumine jätta mujale läbirääkimiste ruumist. 
Milleks anda etapivõit vastasele ja näidata, et tema 
ründamine läks mulle korda, käivitades mind/luues varjud 
minu lahendusteni jõudmisel. Vajadusel pidurda, ent säilita 
ühine huvi. Lahuta huvid ja seisukohad. 

22. Taju mälu mõtlemine 
“Ma määran paljuski ise, millise eneseväljendusviisi 

suunas ma liigun. Jah, mul on õigus enda teadmiste arenedes 
neid valikuid muuta. Sest see, kuidas ma mõjun, on viis, 
kuidas mind mõistetakse.” 

 
     TAJU /sensoorne, mitmetasandiline/ 

  MÄLU /valikuline, elementne, sümbolitest kantud 7+-2 
(Miller)/  

      MÕTLEMINE /heuristiline, mustriline, tuletatud/.  
Juudi päritolu Lev Semjonovit& Võgotski sündis aastal 

1896. Samal aastal kinnitati psühholoogide koolkonna teke, 
eestvedajaks Sigmund Freud. Võgotski tegeles ametialaselt 
psühholoogia ja eripedagoogina Venemaal, ta on inimese 
kultuurilise ja biosotsiaalse arengu teooria rajaja (kultuurilis-
ajalooline teooria).  

 Kognitiivsete ehk tunnetuslike funktsioonide arengu 
aluseks on kolm astet:



23. Protsess.  

ALUSTA LÕPUST. HEDE KERSTIN LUIK 
 Protsessi tunnetab inimene tihti läbi hetke, kus ta on. 

Ent mõjusa lahenduseni liikumisel või väärtustloova tee 
suunamisel on oluline laiema pildi mängu toomine. Haagi kas 
Mineviku, Oleviku või Tuleviku külge. Seo hetkest lahti.  

24. Edu.  

EDU TÕMBAB. STEN REIMANN 
 Globaalne ärimaailm aitab meil endaks jääda, 

mõtestades:  
Autentsuse- väärtus olla Sina ise, julgus rolle võtta ja 

märkavalt rääkida 
Mängulisuse - hasart ja kirg juhtimistegevuses, sest publik 

on kannatamatu ning lapsepõlve mängudest pärit elemendid 
aitavad meeskondades kasvatada kohalolu 

Ameti au - tekita usaldus ja väärtusta vanusest tingitud 
erinevusi 

Inseneride paradigma - senine majandusmudelite 
võidukäik on olnud inseneride 1 või 0 keeles.  Ent äri juhitakse 
inimeste poolt, kes nii 1/0 ei käitu.  

Uus normaalsus ongi habras ja haavav.  
Meeskondade paradoksi - grupis vältimatult tekkiv 

mugavus ja grupikäitumine nõrgestavad iga liikme panust. 
Soost olenemata.  

ÄRIMAAILMA GENEETILINE KOOD LÄHTUB EELKÕIGE 
OSTJA TAJU JA MEIE VÕTMEKOMPETENTSUSE 

SEOSEST (P. KARJUS)  



25. Skaleerimine 
Tihti on sostsiaalsetes suhetes osapooltel tajutavalt kas 

üle - või ala.. nt. Ülehinnatud, alatähtsustatud, Tundeliselt 
ülekoormatud, millele võib järgneda alistumine, agressiivsus 
või täiskasvanulik kehtestamine (allikas. Robert Bolton 
läbirääkimiste tehnikad). Samuti võib juhtuda, et olukord 
tingib soovi käituda nagu laps,või nagu lapsevanem. Enne kui 
osatakase taas täiskasvanulikult lahedusi luua (allikas Eric 
Berne). Ka mõju ning võimu saab üle- või alatähtsustada.  

26. Valge paberi surve ja musta täpi perspektiiv 
https://www.youtube.com/watch?

v=SVBhJvVfFD8&list=PLcQ8agGfOqzgkWwwx3YchJf1bXKGeg
By_&index=3 

KÕNELEDES KUULED ISEEND,  
KIRJUTADES KOHTUD ENDA MÕJUGA. 

 
 

 

28.  A momentum. Kas on mõtet olla ümberjutustamise 
äris.. või luua mõjuomavaid seoseid läbi märkamise, mis täis 
taipamist? Loovus-spontaansus hetke kestus on 3-6 sek. Kui 
taipasid, püüa kinni ja kirjuta endast välja, muidu kaob.. 

29. Game storming  - mängulisus protsessi sisendi, läbindi 
ja väljundi võtmes: https://gamestorming.com 

 27. Kohalolu
 Kohalolu jõud ning oskus: millal sekkuda ja millal 
taanduda. Nicholas Janni meisterlikkus loomaks juhi uut 
tähendust: Being/Doing protsesssi eel, ajal ja järel. https:// 
teamcoachingzone.com/nicholasjanni



 https://www.informa.com.au/wp-content/uploads/
2018/09/GameStorming-v1.0-by-Alex.pdf 

 

31. Peegeldamine ehk ümbersõnastamine. 
Re-frameing on viis, kuidas pehmendada, siduda oma 

maailm teise osapoole omaga ning kuidas taltsutada teed 
ühiste eesmärkide saavutamiseni. Nt. “Sain ma teist õigesti 
aru..”, “Võib siis näiteks ka nii vaadata.. “ “Tahate te öelda, et.. 
“ 

32. Pausid/rütm  

RÜTMI DEFINEERIVAD PAUSID. EVE LUKK 

 

33. Kehakõne  

BODY IS THE GREATEST INSTRUMENT YOU HAVE.  
Palju on raamatuid, kus räägitakse kehakõne lugemisest, 

mõjust ja tähendusest. Käitumisteadus on sisse toonud 
termini mikromiimilised liigutused, juhtides tähelepanu 

 30. Enesekindlus on kogetud rikkus. Midagi, mille 
lahutamatu on re!eksioon, oma senise kogemuse mõjus 
märkamine, teadvustamine ka kogemuste kontoks seadmine. 
Haprus ja haavatavus on abiks kui need endast välja 
kirjutada. Nii saavad nad Sinu elu konteksti loojateks.

 Julgus tasa olla ja teise osapoole tunnetuslik kohustus 
veel midagi rääkida on veenev viis saada kuulda, mida tal 
veel Öelda on. Ning kust siis kinni haarata. Nagu ka võimalus 
kasutada termineid: Kuidas palun, mis te öelda tahtsite, mis 
ma kuulen.. Ilus on ka julgus öelda: Stop, teeme siinkohal 
pausi. Nagu ka Julgus öelda osapoolte mõjusal kogunemisel: 
ma ei tea.



momentumite märkamisele. Paradoksaalselt digiajal, kus 
mõnelgi korral ekraanil osaleja nägugi näha pole.. Uuri Lisa: 

 https://www.bodylanguageacademy.ee/copy-of-eng 

34 5V 
.. ning kui selgub, et Sul pole hetkegi aega koosolekut või 

läbirääkimist ette valmistada, lase liftis või  üle tänava 
kõndides peast läbi: Mis on kohtumise: 

 Vajadus  
 Väärtus  
 Väljakutsed 
 Võimalus  
 Valikud. 

LÄBIRÄÄKIMISED ON VALIKUTE KÜSIMUS.  



LÄBIVAIKIMINE (G. MERILO) 
Armutu aususe ajajärk. Verbaalse lahtirääkimise aeg on läbi. 
Kahe hingamise vahele mahub üks mõte. Sõna levib aina 
enam kirjapildis kui silmast silma. Ja see vähene kohtumiste 
keel, soosib senisest enam ettevalmistamist. Läbi rääkima 
mitu korda hakata ei saa. 

Momentaalselt mõtlema suunav meenutus.  

TEE: 
tekita läbirääkimiste laua taga MEIE ehk tahetud atmosfäär, 
ära võta ära teise poole VÄÄRIKUST,  
saa hakkama oma ego ja möödaniku sõnadega nagu alluv, 
ära, aga .. 
VÕIMUSTAMINE: ehk ütle ette see, kuhu soovid, et teine 
osapool koostöös liikuda sooviks, Ütle, millal ja kuidas saab, 
mitte mida ja miks ei saa.. 

hüpoteetliised valikud avardavad piire ja seavad suuremaid 
võimalusi õnnestumiseks! 

VÄLDI: 
pommitamist juhul kui see ei ole mängu osa; 
jah, aga stiilis argumente, võta jutujärg üle sõnaga  
Ja siit on hea… 
teise osapoole ORVUSTAMIST, hoia teda elus = mängulust 
ühekülgsust (justkui hambahari) 



ALATI MÕTLE LÄBI: 
tempo ja ootused 
keel ja tõlkimine 
huumor ja kultuuride erinevus 
loomulikud pausid vastase kuulamiseks 
aeg ja meelsus 
Julge läbi mõelda oma kehahoiak, ruumis istumise foon ja 
märkamise märguanded. 
Tänuvõlg on plussiks! 

KIRIK KESET KÜLA ON OMA OSKUSTE PUUDUMINE 
(GEORG MERILO) 



13.  
ÕPETAV JUHTIMINE 

ANDRAGOOGIKA TÖÖELU TEENISTUSES 
 

KES MEIST POLEKS VIIMASTEL AASTATEL ÕPPINUD, ÕPETANUD, E-
ÕPPES OSALENUD..   

ANDRAGOOGIKA ON OSA KASVATUSTEADUSTEST: SEGU 
TEADUSEST JA KUNSTIST 

An!r – mees, inimene; ag"g! –kasvatamine, juhtimine (Kreeka 
k)- otsetõlge noormeeste kasvatamine.   

Andragoogikal on rõhk õppimisel, pedagoogika õpetamisel ja 
teadmiste ülekandmisel.  

Õppijal on all kas kogemus, kas tahe või vajadus.  

Tulevikutöötaja kõige väärtuslikum oskus on õppimise oskus 
… mis seab kohe küsimuse, kuidas organisatsioonis teda : 
 õpetatakse? 
 Juhitakse? 
 kaasatakse? 

Tähtis on õppijate eesmärgid, õpitav valdkond, keskkond, õpetaja 
kvalifikatsioon jm kriteeriumid, mitte õppija vanus ja sotsiaalne 
staatus. 



Õppimine on (G. Arro, M. Kaasik): 
  
Osa sotsiaalteadustest, psühholoogiast, käitumisteadusest 
  
Protsess, kuidas inimene tahab vastu võtta muudatuste 
elluviimise tarvis misvaid uut teavet/infot/oskusi vms.  
  
Õppimine on 
uskumatult 
keeruline – väga 
paljusid aspekte 
peaks korraga 
arvesse võtma, et 
toetada püsivat, 
end pingutama 
suunavat, raskusi, 
vigu ja väljakutseid 
väärtustavat ja 
uudishimulikku 
õppijat  
  

Lühiajalist väliselt 
oodatavat 
käitumist saame 
õppijates 
genereerida küll – 
sund, surve, hinne, 
tasu, auhind -need 
kõik töötavad lühiajaliselt, ent pikaajaliselt… 

Õppimine on (G. Arro, M. Kaasik): 
  
Osa sotsiaalteadustest, psühholoogiast, käitumisteadusest 
  
Protsess, kuidas inimene tahab vastu võtta muudatuste 
elluviimise tarvis misvaid uut teavet/infot/oskusi vms.  
  
Õppimine on 
uskumatult 
keeruline – väga 
paljusid aspekte 
peaks korraga 
arvesse võtma, et 
toetada püsivat, 
end pingutama 
suunavat, raskusi, 
vigu ja väljakutseid 
väärtustavat ja 
uudishimulikku 
õppijat  
  

Lühiajalist väliselt 
oodatavat 
käitumist saame 
õppijates 
genereerida küll – 
sund, surve, hinne, 
tasu, auhind -need 
kõik töötavad lühiajaliselt, ent pikaajaliselt… 

Õppimine on (G. Arro, M. Kaasik): 
  
Osa sotsiaalteadustest, psühholoogiast, käitumisteadusest 
  
Protsess, kuidas inimene tahab vastu võtta muudatuste 
elluviimise tarvis misvaid uut teavet/infot/oskusi vms.  
  
Õppimine on 
uskumatult 
keeruline – väga 
paljusid aspekte 
peaks korraga 
arvesse võtma, et 
toetada püsivat, 
end pingutama 
suunavat, raskusi, 
vigu ja väljakutseid 
väärtustavat ja 
uudishimulikku 
õppijat  
  

Lühiajalist väliselt 
oodatavat 
käitumist saame 
õppijates 
genereerida küll – 
sund, surve, hinne, 
tasu, auhind -need 
kõik töötavad lühiajaliselt, ent pikaajaliselt… 



Õppimine läbi ajaloo: 

Antiikajast: arengut suunab aktiivne sekkumine 
Hiinlased ja heebrealased: lugu ehk case (ühine analüüs) 
Sokrates: dialoog; roomlased: vaidlus 
Komensky, 17 saj: kõik need, kes on inimesena ilma sündinud, nii 
noored kui vanad, kogu inimrass, on arenguvõimeline ja võib 
omandada haridust. Elu ei saagi kulgeda ilma pideva õppimiseta 
Kapp, Aleksander, 1833: kasutusele AG, kirjeldamaks Platoni 
haridusteooriat 
Diesferweg: väljaspool kooli toimuv õppetegevus 
“sotsiaalpedagoogikaks” (Jaapanis ja Hiinas – “sotsiaalharidus”) 
Gruntvig, 19. saj keskel: Põhjamaade Rahvaülikool 
20. saj algus: täiskasvanuõpe allub teistele reeglitele 
1926. a. Täiskasvanute õpetamise aabits (The Meaning of Adult 
Education. (Eduard Lindeman) 
Malcolm S. Knowles; teooria ja kaasaja koolkonna rajaja: 1977. 

THE SIX PRINCIPLES OF ANDRAGOGY BY KNOWLES 
 Need to Know. To adults, it is crucial to know why it is 
necessary for him to learn some... 
 Experience. ... 
 Self-concept. ... 
 Readiness. ... 
 Problem Orientation. ... 
 Intrinsic Motivation (loomuomane st. Väärtused ja 
hoiakud arengu suunas) 

Täiskasvanu õppimise printsiibid: (M.Knowles) 
 on sisemiselt motiveeritud ja ennastjuhtivad 
 toovad elu- ja õpikogemuse õppeprotsessi 
 on eesmärkidele orienteeritud 
 on orienteeritud korrektsusele 



 on praktilised 
 tahavad, et neid tunnustatakse 
 muutub ja areneb siis kui on piisavalt ebamugav ja õpib 
peamiselt läbi  
 iseenda, aja raiskamine ei sobi 

Malcoln Knowles 1990: täiskasvanuharidus annab 
valmisoleku. 
 Lähtub vajadusest 
 Tahab teada, miks 
 MItteformaalne 
 Koostööd soodustav, avatud ja toetav 
 Allikas õppimisele läbi juhtumi 
 Keskkonna mõjust kantud 

Õppimine töökohal:  
 70 töökohal,  
 20 sotsiaalselt,  
 10 formaalselt  
(Morgan McCall, Michael M. Lombardo and Robert A. 
Eichinger,1980) 

Anrdagoogikas on tähtsal kohal protsess: 
 Enesehindamine Eneseanalüüs Eneserefleksioon 
Peegeldamine Dialoog Mudeldamine 



Andragoogika aruteludes: 

       
          

     
      

         
  

     
     

      
       

    
    

    
 

     
        
      

Põhimeetodiks on kogemuste analüüs. 
 Täiskasvanute õpet tuleb käsitleda konkreetse olukorra 
kaudu.  
 Õppekava vastavalt õppija vajadustele ja huvidele. Iga 
täiskasvanud õppija on unikaalne. 
        

      
 Alustatakse sellest olukorrast, milles ollakse.  
 Õppija kogemus loeb sama palju kui õpetaja teadmised 
 Pakub erinevaid õppevorme – ja stiile. 

Protsess võrreldav misvaid protsessi olemusega.  

Kliiniline psühholoogia ja psühhiaatrid- täiskasvanud inimest ei 
saa õpetada otse, teda saab vaid toetada ja õppimist suunata. 
Arengupsühholoogid – täiskasvanueas mitu erinevat 
arenguetappi, üleminek ühelt etapilt teisele on õpimotivatsiooni 
käivitajaks. Kirjelda oma sihtrühma ja läbi selle mõtle, mida muuta 
või fokuseerida
Sotsiaalpsühholoogid -vahetu keskkonna mõju 
õppimisvalmidusele. Kas keskkonna muutmisega saab 
õpiprotsessi teadlikult suunata (värvid, lähedus, stress, 
sotsiaalsed normid ja rollid, väärtused, elustiil, loovus)? 
Sotsioloogid – jõud, mis soodustavad või takistavad õppimist, 
kultuurikonteksti mõju õppeprotsessile (kuidas kursustele 
vastuvõtt, registreerimine, rahalised probleemid, tunnustamine 
mõjutavad õppimist)
Filosoofid – mis on täiskasvanuõppe eesmärk, milline on suhe 
õpetatava sisu ja meetodite vahel, kas õppekava peab lähtuma 
ühiskonna vajadustest või indiviidi huvidest.

 Kasutada sellist õpetamise tehnikat, mis sobib nii kolledži 
lõpetanud inimesele kui ka kirjaoskamatule töölisele.



 Vajalikud eeldused, et täiskasvanu hakkaks õppima 
(Bennet):  
 INFO VASTUVÕTMINE 
  Tähelepanu 
  Motivatsioon  
  Mõistmine 
 UUE LOOMINE (Seosed, tähendus, praktiseerimine) 
        
              KORDAMINE 

 
 Enesearengu subjekt on indiviid, kes teadvustab ja 
tunnetab oma arenguvajadusi, on võimeline ning valmis ise enda 
arengut juhtima ja selle eest vastutama.  

Enesearengu subjekti olulisteks tunnusteks on autonoomsus, 
vastutustunne ning kriitiline iseseisev mõtlemine. 

JUHITUD ARUTELU 
EELTÖÖDELDUD MINITEKST 
JAGATUD VASTUTUS GRUPIS;  VÕIMESTAMINE LÄBI OSAPOOLTE 
PANUSE MITTE ROLLI 
HARJUTAMINE: SIMULATSIOON; LIITREAALSUS; VIDEO 
VIGADEST ÕPPIMINE, PINGUTUSE TALUMINE 
 HAJUTAMINE:  JUPI KAUPA JÕUDLUS: toetab pikaajalise mälusisu 
tekkimist. 

Endal on mugavam õppida:  (Aavik, Kaasik, Tallinna ÜLikool), 
kui kasutame: 

 Allajoonimine, erinevate värvide kasutamine 
 Kujutluspiltide loomine, joonistamine 

TEEKOND ENNASTJUHTIVA ÕPPIJANI



 Iseseisvalt põhipunktide väljakirjutamine 
 Testimine, enesetestimine, arutlemine 
 Sähvikud (flash-cards) 
 Ajaliselt hajutatud õppimine 
 kõige tõhusamad on tehnikad, mis sunnivad inimest 
meenutama, luues nii püsivaid "radasid" neuronite vahel.   

AJU PINGUTAMINE LOOB EELDUSE (J. ARU) 
  

Vead, mille üle mõeldakse, mida analüüsitakse, nähakse vaeva, 
et neid parandada = tugevdavad närviseoseid enam kui õige 
sooritus 

Teadlik harjutamine, meenutamine, oma sõnadega 
ümberütlemine = närvirakkude, mis pidevalt koos laenglevad, 
jätked müeliniseeruvad = efektiivsemad, kiiremad, tugevamad 
närviühendused 

Pingutamine, uute strateegiate otsimine/leidmine = aina 
efektiivsemad närviühendused 

OLULINE: STRESS JA HIRMUTAMINE EI SOOSI 
ÕPPIMIST 

Uue ajastu õpivõtted on juhtimisvõimekuse eksam:  

 Omaniku tahe, strateegia, protsessid, taktika, elluviimine 
 Grupiprotsessid, eestvedamine ja kaasamine 
 Muutuste ja muudatuste juhtimine, väliskeskkonna mõju 
 Meetodid ja võimalused -> VALIKUTE PALJUSUS 
 Aeg läbi süsteemselt juhitud protsessi 





PANDEEMIAJÄRGNE ÕPIKULTUUR:  

 OUTCOME /KASU/  mis muutub konkreetse õppe järel 
(mis teadmised, käitumine, protseduur, oskus, tulu, aja kokkuhoid  
vms) 
       

       
       
       

 IMPACT /MÕJU/ millist mõju õppijale õpitu loob (aita tal 
osta mõtteviiisi, arusaama, unistust, meeleolu, kasu, väärtust) 
(Viide: www.trainingindustry) 
   
Loo mõjus seos õppijale nii, et õppija võtab vastutuse 
õppimisel  

Ühine: energia liikumine, tahe, vajadus. eesmärk, kogemuste 
analüüs, arutelud. 

Tuues lähemale “küsimuste ärile”:  
 Team of Teams: 3 kuud 3 inimest 3 eesmärki. 
 Sotsiaalsed süsteemid, pimesi eeldamised ja ootused. 
 Üksteiselt õppimine: Mis me sellest õppimiseks, kuidas 
meil läks, mis Sa õppisid 
 Allapoole delegeerimine otsusteni liikumisel, vabadus ja 
vastutus 
 Small talk uues võtmes -  
 Ootuste leht - eriti tähtis teades, et inimesed ei tee enam 
samal ajal tööd 
 Ümberlülitamise oskus 
 Rõõmustamine, hetked iseendale 
 Eeskujude ajastu - taskuhäälingud, uue ajastu networking 
 Lood ja juhtumite analüüs. juhtimine ja juhtumine 

 OUTPUT /VÄLJUND/ mis õpimeetodi valid (kas e-õpe, 
loeng, seminar, meistriklass, demo, juhtumi analüüs, praktika 
jagamine vms ) Ja millised õppevahendid: ppt, visualid, 
simulatsioon, video, podcast, konspekt, harjutused, ristsõna vms.



         
 

    
    
  
      
    
     
       

     
  

Õpetav juhtimine läbi juhi funktsiooni või rolli: 
 Infokoosolekud 
 Arutelud 
 Strateegiad 
 Meeskonna areng 

Andragogiline mõtteviis ona teadus õppimisest 
täiskasvanueas.  
 Teistele õpetades õpid ise enim 
 Süsteemne ja pidev refleksioon 
 Töös sisemiste ressurssidega, sh. Ümberlülitamise oskus 
 Meetodid ja töövõtted, mis aitavad paremini juhtida 
täiskasvanuid õpiteel 
 Allikapõhisust juurde, et vaistlikkuses kindlamaid valikuid 
teha.  

       Regulaarsus LAVASTA ETTE. - meeskonna juhi jõud !

 Kõneledes kuuled end
 Hoia Lõpeta Alusta
 Executive Presence
 L&D kui kasvamist toetav mõtteviis

 Kollegiaalne kovisioon /Signe Vesso kaardid/
 Otsustamine määramatuses, tuleviku juhtimine.

 McKinsey ja IMD raamatukogus - artiklite refleksioon ja 
peegeldused juhtumitena ning inspireerivate võimalustena 
tööellu.



       

Alustad grupiga KOKKULEPETEGA + lühiloenguga 

Seejärel üks ühele kõne või video või tema vajaduste 
kaardistus 

Kõne lõpus õppimise kokkulepped 

Seejärel MIKROÕPPED 

Seejärel iga õppija kas isiklik panus või grupitöö 

Avastuspõhine õpe 

Eellavastatud tööd õppetegevusse integreerituna 

DISTSIPLIINIDE RISTTEEL  
SÜNNIB INNOVATSIOON 

     



14.  
TANDEM 

TEINETEIST TÄIENDAV TÖÖSUHE 
 

Tandem: (tõhus),efektiivne ja eristuv eestvedamise mudel 

Diaadiline juhtimine  on välja töötatud 
meditsiinisüsteemis, enam kui sajand tagasi 1908. USA ühes 
edumeelsemas ja innovatsiooni ning uuendusi praktiseerivas 
MAYO kliinikus. 7 asutajat, perekond Mayo  poegadega. 
Nende majas group practises model, kus paari moodustasid 
raviarst (ülemarst) ning administratiivjuht (õendusjuht).  

 

 Dyad leadership dates back to 1908 at the Mayo Clinic 
when William James Mayo, MD, recruited Harry Harwick to 
help him manage their growing business and operations. 1 
Michiganist haridus, Isa lõi erakirurgia praksise, kuhu kutsus 
ka poja. Kokku oli alustajaid 7. Ma mõtlesin,e et ta pole 
militaarse tagatoaga, siiski on: I maailmasõjas tegi ta kaasa 
kolonelina, olles USA armee üks kirurgiaateenuste 
eksperte.



TANDEMSUHTE TUNNUSED:  
 Kumbkil tandemis on oma eriala vastutus, st. 

hierarhiavaba 
 Tervislik juhtimine,  kõneledes kuuled end, 

refleksioonsh. andragoogilised tugivõtteid, kollegiaalsus 
 Rikastav, st teise eksperdi arvamus, sisemaailma 

jagamine, väljakutsed 
 Kavatsus, eesmärgi põhine, ajalise liiniga 
 Teadmiste ülekanne, info erialade põhiselt,  kasu, 

analüüs, vahetus, võimalus hoida info maja sees vrs. Võimalus 
teise sektori liidriga jagada. 

Tandem läbi teadusperspektiivi:  
 1. Õpetajatöös 
 2. Teaduspraktikas 
 3. PPP 

MILLIST KASU TOOB TANDEMSUHE? 
 Kindlam, planeeritum ja tihedam kommunikatsioon 
 Refleksioon, ausus, peegeldused 
 Nauding, võimalus, väljakutse tunnustatud eksperdiga 

koostööst 
 Võimekus lahendada komplekseid probleeme 
 Turvatunne kaasmõtlemise läbi 
 Teineteiselt õppimine 
 Ameti au kuuluda tandemsuhtesse, respekt kui 

väärtus 



Suhted ja rollid:  
 kohalolu läbi kahe skaala: Intuitiivsus koostöös läbi 

avastuste ja struktuurne koordineerimine 
 Hooliv koostöö 
 Kokkulepitud vabasuhe  
 Rõõm taipamistest, avastustest 
  

Andragoogiline perspektiiv tandemite teenistuses:  

 ELUKESTEV 
 MEETODID MUDELID MÕTTESÜSTEEMID  

 AKSEPTEERIMINE 
 MÕLEMA POOLE AKTIIVSUS 

 VAJADUSE PÕHINE 
 DIALOOG, VÕRDNE PARTNER 

 LOOD JA NARRATIIVID KUI JUHTMÕTTED 
 SEKKUMINE, SÕNASTUS EESMÄRK 



Teadus tõendab: tõhus ja eristuv. 
 Dyad’s juhtimine on osutunud tõhusaks ja eristavaks 

juhtimismudeliks. Uuringud näitavad, et kõrge jõudlusega 
diaadide jaoks on kolm kriitilist edutegurit. 

Rolli määratlus: Igal juhi rollil on distsiplineeritud ulatus ja 
vastutuse selgesõnaline piiritlemine. 

Kõige tõhusamad diaadid määratlevad rollid. Need ei 
dubleeri tööd; pigem on nad üksteise eestkõnelejad ja 
toetajad. Suhtlemine on kriitiline ja mõlemad pooled peavad 
mõistma oma osa ühises töös. 

Aruandekohustus: juhid peavad vastutama konkreetsete, 
mõõdetavate eesmärkide eest - mõned on ühised, teised 
eraldi, kuid alati üksteist täiendavad. 

Suure jõudlusega diaadid vastutavad eesmärkide ja nende 
eesmärkide saavutamise ees. See on haldusjuhtide 
tavapraktika. Kliinikujuhtide tulemuslikkuse juhtimise 
eesmärgid on vähem levinud, kuid neid võetakse üha enam 
kasutusele. Diaadi struktuuris peaksid eesmärgid olema 
individuaalsed ja jagatud ning alati üksteist täiendavad. 

Volitus: juhil peab olema piisavalt laiust ja volitusi kriitiliste 
otsuste langetamiseks ja vajalike muudatuste elluviimiseks. 

Kõige olulisem edutegur tegeleb autoriteediga. Iga diaadi 
juht peab suutma langetada otsuseid valdkondades, mille 
eest nad vastutavad. 

N: 1303, 2019, mgma.com 



SUBJEKTIIVSED MÄRKAMISED LÄBI 
KAHE AASTAKÜMNE 
ESINEMISTREENERINA. 

Kõnelemise kolmnurk: alateadlik kaasanoogutajate 
“värbamine” ja nende meeleolu ülevõimustamine esinejal. 

  
Küsija hääle projetseerimine: eriti või juhtuda 

teleintervjuud andes olukord, kus võtame küsija hääle 
alateadlikult oma häälele eeskujuks.  

  
Grupiprotsessid: töötavad omasoodu, üllatavad meid kui 

me ei kavatse neid ise suunata. 
  

 
  

 
  
Esinemine on rohkem füüsiline kui ma arvasin: 

hingamine läbi keha, lihaspinge juhtimine kurgust välja, 
pilgud, automaatsed kõikumised ja vegetaatiku sündroomiga 

 Ülepingutamine:..kõike viimase öö peale jätta ei saa, 
füüsiline kurnatus ei loo head kontakti oma mõtete ja sisu 
jagamisega. Pigem spikerda kõnekaid mõttesildu ette ja ette 
lihtsam. Ja valmista vaid vaim ette, sisu tuleb läbi kohalolu.

 Aja juhtimine: Prompter võimaldab täpset aega juhtida; 
märkmetest ümberjutustamine kipub kuni 1/3 pikemaks 
minema. Seisukohtade puhul või juhtuda, et rangus ei loo 
silda ning osa väärtuslikku aega jääb kasutamata.



 

 
  

 
  
Liigne kogemuste koorem: Kõik meie seest ei mahu ühte 

e-kirja, telefonikõnesse või sõnavõttu. Tuleb osata teha 
valikut ja ebaoluline kõrvale jätta. Mõttemustrite paljusus võib 
saada “koormaks”, mida hiljem analüüsides reedab kokku 
kehakeel, Tammsaarelikud põimlaused, üleräägitud aeg…  

Vähemaga saab mõte mõju. 
  
Pausid kannavad. Alati. Mida suurem publik seda 

distsiplineerivamalt! Mida suurem publik, seda vähem 
personaaliat.  

Sa ei pea kõigile meeldima. Alustada tuleb isendast. 
  
  

hakkamasaamine - see kõik kõneleb enne kui sõnad tulla 
saavad. Keha  poos ja hingamine on kõnelemise alus.

 Täiendsõnad/mõttekogumise häälitsused/ 
ümberjutustavad lausealgused: väga suur ajakulu, ootuse 
kruvimine ja paraku ja publiku kaotamine. 

 Sisu mõttesillad: Sisu luua ja kuulajani kandma saada on 
suur kunst. Viimasel ajal on coachivate tehnikatega olnud 
lihtsam avada inimese konteksti oma sõnumile. Ja seejärel 
hakanud tasakaalu viimine tehniliste, vormiliste elementidega. 
(https://wordpresstestblog2.files.wordpress.com/2013/09/25- 
free-coaching-tools-and-techniques.pdf)



 

AUTOR 
 

Olen oma tööalase elu pühendanud ärisuhete nõustamisele 
ja arendamisele. Olen lihtsustaja, interdistsiplinaar ning 
konteksti looja.  
Loon ja lavastan nii ärisündmusi kui sündmustega inimeste 
arenguteed, kombineerin täiskasvanu hariduse võtteid, 
juhtumite kovisiooni ja mõttesildade meetodit. Juhtide 
arenguprogramme disainides  olen ekspert innovaatiliste 
õppemetoodikate pilotiseerimisel ja sündmuste juhtimisel. 
Reflekteerimine on minu DNA osa. 

Laiem avalikkus teab mind avaliku esinemise treenerina, 
organisatsioonisisese koolitaja ning lektorina ülikoolides. 



 

 

 

 

 

 

       
     
       

      
   

 

       
     
       

      
  

 
 

 Vaatamata mitmetele koolidele on just kliendid, juhused ja 
vead ning oma perekond mind enim õpetanud.

       
     
       

      
  

   

 Elukestva õppijana on mul TTÜ sotsiaalteaduste 
magistrikraad, läbitud EBS magistriõppe ettevõtete 
konsultatsiooni erialal ja Diplomaatide kool. Uue ajastu 
juhtimisteemade mõtestamisel on ta täiendanud end 
juhtimispsühholoogia, sotsiaalpsühholoogia, grupikäitumise, 
andragoogika, kohalolu ja coachingu/supervisiooni vallas.

 Jätkugu Sul julgust ja tahet teha tööd oma sisemiste 
ressurssidega. Jätkugu Sul uudishimu olla avatud uute 
normidega maailmas, misvaid. Ja kui pole piisavalt, siis loo 
ise oma!

Kõneledes kuuled end. Läbi kirjutades taipad.  

 

Piiritu tänutundega,

 Margit


