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 Kadunud 
on kontoris 
kohapealse 
assistee-
rimisega 
seotud 
ülesanded, 
nüüd töö-
tan mina 
Tallinnas 
oma ko-
dust, tema 
Pärnust, ja 
kogu töö 
saab tehtud 
digitaalselt 
või telefo-
nitsi.
Terje Sosi koroona 
tõttu muutunud 
töökorraldusest – 
kontoris kohtub ta 
oma juhi Ülle Pindi-
ga nüüd harva.

urve vilk 
Sekretäri toimetaja

Terje Sosi

“Mitte 
juhiabi, 
vaid 
abijuht”
Terje Sosi roll ei piirdu 
traditsiooniliste juhiabi 
üleasannetega. “Olen õnnelik, et 
olen saanud oma rollis kasvada 
ja vastutusrikastes projektides 
kaasa lüüa. Nagu minu juhtki 
aeg-ajalt naljatamisi ütleb: ma ei 
ole juhiabi, vaid abijuht,” ütleb ta.

Swedbankis juhiabina töötava Terje Sosi roll 
ei piirdu ainult juhtkonda kuuluva perso
nalijuhi assisteerimisega, vaid ta aitab te
da ka 85 inimesega personali ja haldusdivis
joni juhtimisel ning lisaks muudes juhti
misega seotud küsimustes. “Meie divisjon 
on kui ettevõtte süda, mis hoiab vereringe 
töös,” ütleb ta ise.

Viimase paari aasta jooksul on Terje töö
ülesanded ja töökorraldus palju muutunud. 
Koroonapandeemia lõi senise elu segamini. 
Enne koroonat töötas ta kontoris oma juhi, 
Ülle Pindi kabineti kõrval, nüüd kohtuvad 
nad kontoris aga harva ja teise sisu on saa
nud ka Terje igapäevased tööülesanded: “Ka
dunud on kontoris kohapealse assisteerimi
sega seotud ülesanded, nüüd töötan mina 
Tallinnas oma kodust, tema Pärnust, ja kogu 
töö saab tehtud digitaalselt või telefonitsi.”

Juhi kalender ja aja planeerimine on Ter
je jaoks jätkuvalt prioriteedid, kuid lisaks 
on tal palju teisi personalistrateegia tege
vuskavast lähtuvaid ülesandeid ning ta lööb 
kaasa ka muudes projektides. Tema vastuta
da on personalivaldkonna raporteerimised, 
materjalide ettevalmistamine esinemisteks 
ja koosolekuteks, osalemine töötajate tun
nustamise, näiteks tööjuubelite, aasta ini
mese ja muude suuremate ürituste planee
rimises ja korraldamises, lisaks tööandja 
brändi ja kommunikatsiooniga seonduv.

“Vaatan hommikuti juhi kalendris ole
vad koosolekud üle: milline on tema päe
vaplaan, kas on vaja midagi ringi tõsta, kee
gi teda asendama saata, milliseid mater
jale või infot tal on koosolekutel vaja, vas
tan ta postkasti saabunud kirjadele, mil
lele mul on olemas volitus vastata, või siis 
edastan vastamiseks,” räägib Terje oma iga
päevatööst. 

“Mõtlen aegsasti läbi, mis materjale on 
vaja koosolekuteks ja esinemisteks, ning 
valmistan need ette. Palju tuleb ise teha ja 
mõelda, et juht ei peaks tegelema asjadega, 
milles saan teda aidata. Hea enesejuhtimi

ne, kaasamõtlemine ja struktuuri loomine 
tuleb minu töös igati kasuks,” lisab ta.

Ning kui pea on tühi, teeb Terje pausi ja 
suundub hoopis õue jalutama, sest telefo
nis on ta ju kogu aeg kättesaadav. Sellised 
laua tagant eemaldumise pausid on teadli
kud, sest läbipõlemise “ämbrid” on Terje ju
ba enne Swedbanki ära kolistanud.

Suure ringiga turismist pangandusse

Kui spaade kultuur Eestis arenema hakkas, 
elas Terje Kuressaares ja kuuldes, et Saare
maal hakatakse uusi spaasid ehitama, läks 
ta Tartu ülikooli Pärnu kolledžisse turismi 
ja hotellindust õppima. Ta on administraa
torina avanud Kuressaares ka kaks spaa
hotelli: Arensburgi ja Rüütli, nüüdse Asa. 
“Võtsin seal vastu esimesed külalised, mis 
on samuti veidi assistendi rolli sarnane: võ
tad kellegi nagu oma koju vastu ja võõrus
tad teda, vaadates, et tal oleks hea,” tõmbab 
Terje paralleele. 

Hiljem tõd muutused ta Tallinna, kus ta 
töötas Tallinna Kaubamajas teenindusjuhi 
assistendi ja hiljem teenindusjuhina.

Terje meenutab, et luges kord ajakirja 
Personali Praktik artiklit Ülle Pindist kui 
personalijuhist, kes juhib südamega, ning 
mõtles, et küll oleks äge sellise juhi mees
konnas töötada. “Ei läinud palju aega möö
da, kui sattusingi Üllega kokku, kes otsis pa
rasjagu uut inimest. Sattusin Ericsson Eesti 
Tallinna tehasesse tema kui personalijuhi 
assistendiks. Hiljem töötasin seal veel bü
roojuhi ja HR generalistina.”

Vahepeal liikus Ülle tööle Swed banki 
ning Terje Tallinna Tehnikaülikooli inno
vatsiooni ja ettevõtluskeskusse Mektory bü
roojuhi kohale. “See oli huvitav periood, kus 
nägin haridusasutuse igapäeva ja kohtusin 
huvitavate inimestega. Sain aga aru, et see ei 
ole päris see töö, mida ma teha tahan. Prae
gu mõistan, et tänu sellele otsusele tekkis 
paus, mille tulemusena sain panka liikuda.”  

Hea koostöö juhiga

Terje usub, et võimalused tekivad siis, kui 
on aeg edasi liikuda. “Olen kogenud, et kui 
sein on ees, tuleb ikkagi alati uus võimalus. 
Asjata ei öelda, et kui üks uks kinni läheb, 

avaneb kuskil teine. Olen elus ettevõttes teh
tud struktuurimuutuste tõttu saanud kolm 
koondamisteadet. Iga kord on olnud kurb 
kolleegidest ja sõpradest lahkuda, kuid ta
gantjärele mõtlen, et see oli vajalik, et õpik
sin midagi uut, teeksin järgmise hüppe, võ
taksin suurema vastutuse,” jätkab ta oma 
tööteele tagasi vaadates.

Nüüdseks viis aastat pangas töötanuna 
hindab ta väga, et töö ei piirdu traditsioo
niliste juhiabi ülesannetega. “Olen õnnelik, 
et olen saanud oma rollis kasvada ja vastu
tusrikastes projektides kaasa lüüa. Nagu Ül
le aegajalt naljatamisi ütleb: ma ei ole juhi
abi, vaid abijuht – minu roll eeldab, et pean 
olema valdkonna teemadega kursis ja suu
dan juhiga kaasa mõelda. Personalijuht on 
juhtkonna liige, tal on juhtida suur ja olu
line üksus ja lisaks sellele lööb ta erineva
tes personalijuhtimisega seotud teemades 
aktiivselt kaasa ka ühiskondlikul tasandil.”

Juhi  laual on alati rohkem teemasid, kui 
neile kalendris aega. “Divisjoni juhtimisel 
on oluline, et oskaksin märgata ja viia te
mani teemad, mis tema tähelepanu ja sek
kumist vajavad. Olgu see siis kõikide tööta
jatega seotud küsimus või meie enda divis
joniga seonduv – töö korraldus, tunnusta
mine vms,” räägib Terje, et selleks, et juht 
saaks oma tööd hästi teha, on juhiabil vaja 
hoomata juhi kalendris olevate koosoleku
te ja kohtumiste sisu ja tausta, et seada foo
kust ja prioriteete ajakasutuses.

Terje toob näiteks, et kui Ülle läheb ku
hugi esinema, mõtleb tema sellele, kellele ta 
rääkima läheb, mis materjale tal selleks vaja 
on, kuidas ja kellele ta neid esitleb jne. “Kui 
on uued teemad, siis pean ka ise lugema ja 
juurde uurima, et olla teemas sees. Olen loo
va loomuga ja mõtlen midagi kirjutades või 
slaide tehes, kellele need on mõeldud, kui
das need peaksid lugejat või vaatajat kõne
tama. Kuigi räägime Üllega alati läbi tema 
ootused, on mul materjalide ettevalmista
misel palju iseseisvust mõelda ja teha. Sa
geli oskan ta soove ka kohe tabada. Ja kui 
Ülle on minu ettevalmistatud materjali
desse mõned täiendused lisanud, siis mõt
len, et väga hea, kuidas ma ise selle peale ei 
tulnud! Meil on hea koostöö ja partnerlus.”

Kümme aastat koostööd on viinud selle
ni, et lisaks juhi ja assistendi rollile on nad 
saanud headeks sõpradeks. “Oleme koos 
sada puuda soola ära söönud,” sõnab Terje. 
“Aga meil on kokku lepitud, et töö on töö ja 
isiklik elu on isiklik elu ning kui me näiteks 
õhtul helistame, siis lepime kokku, et nüüd 
tööasjadest ei räägi.”

Kolleegidega sõpradeks saamine pole 
Swedbankis sugugi ebatavaline. “Kui väljast 
võib pank tunduda suure ja korporatiivse
na, siis tegelikult see nii ei ole. Siin on kodu
ne ja sõbralik koostöö ja heasoovlik töökul
tuur. Need, kes meie majja tööle tulevad, üt
levad sageli, et poleks osanud seda arvatagi. 
Seda soojust ja kodust tunnet soovime edasi 
anda ka meie uue tööandja brändi videoga, 
mida hetkel ka teleritest näha saab ning kus 
astuvad üles meie oma töötajad.”

eelistab toetada tagaplaanil

See, et Terje töö võrreldes juhi omaga just
kui veidi varju jääb, sobib Terjele, kes on va
rem ka juhina töötanud, väga hästi. “Loo
mulikult on tunnustus igale inimesele täh
tis ja ega Ülle pole kiitmisega ka kunagi kit
si, ta oskab üllatada. Ma tean, et ta hindab 
minu tööd ja tunnustab alati, kui midagi 
hästi läheb. Kord üllatas ta mind lillede ja 
kaardiga, millel oli kirjas, et minuta oleks 
nii mõnigi mäetipp vallutamata jäänud. See 
läks küll hinge,” ütleb Terje.

Soovi esiplaanil figureerida Terjel ei ole, 
vaid talle meeldib teha suuri asju nö kardi
na tagant. “Kunagi noorena tahtsin väga ju
hi kingadesse astuda ja elu mulle need kaar
did ka kätte mängis. Ühel hetkel aga sain 
aru, et see ei tee mind õnnelikuks – minu tee 
ei ole olla juht. Samas juhtimisteemad mind 
huvitavad ja saan nüüd oma töös väga pal
ju nendega ka tegeleda. Olen väga õnnelik, 
et olen saanud kujundada oma rolli endale 
sobivaks ja tegeleda nende teemadega, mis 
mulle päriselt meeldivad. Kindlasti ei võta 
ma seda iseenesestmõistetavalt.” 

Assisteerivasse rolli sobibki Terje sõnul 
sellise natuuriga inimene, kes ei taha ise 
väga nö esireas olla. “Peab olema usaldus
väärne ja korrektne, aga ka empaatiline ja 
valmis teisi teenima.” 
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Koroona muutis 
töökorraldust jäädavalt 
Koroonapandeemia esitas 
Swedbankile suuri väljakutseid 
ning tuli hakata tegelema krii-
sijuhtimisega. 

“Minu juht osales kriisikomi-
tees ja see muutis ka minu töö-
laual olevat,” nendib Terje Sosi. 
“Kuna pank on elutähtsa teenu-
se pakkuja, siis pidime tegema 
kõik, et need, kes pidid tööl käi-
ma, said seda võimalikult ohu-
tult teha, ja need, kes said tööd 
kodus teha, tegid seda kodus.” 

Kõige olulisemaks sai kom-
munikatsioon ja töötajatele ju-
histe jagamine, kuidas tööd jät-
katakse, mida tehakse, mida 
mitte, et võtta maha hirme ja 
julgustada. 

Töö ümberkorraldamises 
osales kogu personaliosakond 
– äri vajas ju uusi töötajaid ning 
koolitused pidid jätkuma. Kuid 
saadi hästi hakkama. “Juht-
kond tunnustas meie tööd aas-
tal 2020 aasta tiimi tiitliga. See 
oli meie jaoks suur tunnustus, 
sest pangas tehakse erakord-
seid projekte ja kogu aeg on pal-
ju suuri asju teoksil,” lisab Terje. 

Paljud eelistavad tänaseni 
kodukontorit

Swedbankil läks kodukontori-
te sisseseadmisega tõenäoliselt 
kiiremini kui nii mõnelgi teisel 
ettevõttel, sest juba enne koroo-
nat olid ettevõttesiseselt kokku 
lepitud paindliku tööaja põhi-
mõtted ehk kord nädalas oli kõi-
gil, kel soov ja võimalus, voli ol-
la kodukontoris. 

Ka praegu ei sunnita inime-
si kontorisse tulema, kuigi pal-
jud tööandjad ootavad tööta-
jaid tööle tagasi. “Meil on ameti-
kohti, kus inimesed ei saa ko-
dust tööd teha, aga paljud, ligi 
50–60 protsenti, töötavad prae-
gugi kodust. Oleme oma tööta-
jatelt küsinud, kus nad töötada 
tahavad, ja neil, kes saavad ko-
dus töötada, on võimalus ise va-
lida,” ütleb Terje. 

Kontorisse tullakse näiteks 
juhul, kui on kavas midagi koos 
teha – ühisüritus või ajurün-
nak mõne hea idee leidmiseks. 
“Soovitame meeskondadel kord 
või paar kuus teha koosolekuid 
kontoris, kuid alati peab ole-
ma võimalus ühineda ka vee-
bi kaudu. Iga juht saab oma tii-
miga koos ise otsustada tiimi 
jaoks sobiva sageduse. Hübriid-
töö trend on tulnud, et jääda.”

Hübriidtöö on väljakutse ka 
juhiabile

Samas pakub uus töökorral-
dus ka juhiabile töös uusi välja-
kutseid. Kuidas näiteks kaasata 
kõiki tiimiliikmeid sadakonna 
osalejaga hübriidüritusel? “Eel-
misel aastal korraldasin jõulu-
ürituse Teamsis ning see oli pa-
ras väljakutse,” tunnistab Terje, 
et korraldamise poolega läheb 
tal ladusalt, küsimuseks aga on 
digikanalites ühtsustunde ja 
hea õhkkonna loomine – lühi-
dalt see, millest ja kuidas rää-
kida, et inimesed üldse ekraa-
ni vahendusel suhtlema saada.

Uudishimu 
ärgitab end 
täiendama
Terjel paneb tööl silma särama 
võimalus areneda. “Üllele (Ülle 
Pind – toim) on omane, et ta an-
nab sulle suuremad ülesanded, 
kui ise usud, et täita suudad, 
pannes sellise usaldusega ini-
mesed arenema.”

Soov arendavate väljakutsete-
ga end tööst väljaspool proovi-
le panna iseloomustab Terjet ka 
praegu. “Hindan oma töö paind-
likkust – õpin teist aastat Eesti 
NLP Instituudis Pärnus ja usun, 
et saan oma tööd paremini teha 
ja olla parem enesejuht, kui olen 
iseendast teadlikum,” selgitab ta 
enesearendamise tagamaid. 

Terje on õppinud ka koge-
musnõustamist ja coach’ingut 
ning töötab pangas ka sise-
coach’ina. “On hästi tore, et saan 
erinevaid asju õppida ja ka töö-
elus rakendada.”

Ta arendab end teisteski vald-
kondades, näiteks õpib igal aas-
tal mõne uue käsitööoskuse. 
“Järgmine unistus on ära õppi-
da Muhu tikand. Olles mitmeid 
kordi tööst ilma jäänud, kü-
sin tahes-tahtmata endalt aeg-
ajalt, kes olen ma siis, kui mul 
seda tööd enam pole. Mul on 
veel mõtteid, mida tahaksin te-
ha: coach’ida, koolitada, lastega 
tegeleda, kasvõi lastele käsitöö-
ringi korraldada… Pole nii, et ma 
võrdun vaid tööga, on ka palju 
muid asju, mida elus teha oskan 
ja tahan,” lisab ta enesekindlalt. 

 Viimase paari aasta 
jooksul on Terje Sosi  
tööülesanded ja töö-

korraldus kaugtöö tõttu 
palju muutunud. FOTO: 

MEELI KÜTTIM
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 Teie 
ülesanne 
pole teist 
inimest 
korda või 
terveks 
teha. Küll 
aga võite 
toetada 
kuulaja või 
peegelda-
jana ning 
juhtida teist 
inimest 
toetuseni, 
mida ta nii 
väga vajab. 

Tuuli Seinberg 
virtuaalkliinik.ee

James Routledge on vaimse tervise eden-
daja, kelle arvates ei ole vaimne tervis li-
saboonus ega hüve, vaid elu ja iga ette-
võtte põhialus. Miks ja kuidas? Nimelt ai-
tab tema arvates vaimse tervise nägemine 
inimeseksolemise lahutamatu osana – ja 
nõnda ka iga töökoha lahutamatu osana – 
inimestel tööl edu saavutada. 

Ilmselge loogika viib siit edasi ka ette-
võtte jätkusuutlikkuse ja eduni. Kui teoo-
rias võime sellega kõik nõus olla, siis prak-
tikas on hea vaimse tervise kultuuri juuru-
tamine ning edendamine palju keerukam 
ning esile kerkivad mitmed küsimused ja 
hirmud. Kuidas sellest teemast üldse rää-
kida? Kuidas läheneda kolleegile, kel pais-
tab olevat raskusi? 

Praktilised juhised ja kogemuslood ai-
tavad siin nii juhtidel, personalitöötaja-
tel kui igal töötajal parema vaimse tervise 
teekonnaga alustada ja sel teel ka püsida. 
Nii et alustagem!

Alati ei ole oluline iseenda vaimse ter-
vise kogemuste jagamine, oluline on ka 
teiste kuulamine ja teistega kontakti loo-
mine. On võimalik, et kellegi teisega nen-
de vaimsest tervisest rääkides tunnete end 
mugavamalt, kui oma kogemusi ja tun-
deid jagades. 

Teise inimesega sidet luues on võimalik 
ka oma tunnetega kontakti saada. Teistega 
nende kogemustest vesteldes on võimalik 
palju kasu lõigata, sellised vestlused avar-
davad teie vaatenurka ja kasvatavad em-
paatiat, samuti võib teine inimene panna 
sõnadesse selle, kuidas teie end tunnete.

Sõltuvalt teie läbinägelikkusest ja in-
tuitsioonist võite teiste kogemusi pidevalt 
tähele panna. On mitmeid puhkusid, kus 
võite soovida kellegi vaimse tervise kohta 
uurida või mingi teema tõstatada. Näiteks, 
kui olete kellegi otsene juht ja märkate, et 
selle inimese töö kvaliteet on langenud ja 
tunnete muret tema heaolu pärast või kui 

Kuidas toetada töötajate vaimset tervist?
Keskendumine vaimsele tervisele teenib ühtaegu nii inimlikke kui ärilisi eesmärke. Kui kohtled oma 
töötajaid hästi, hoolitsed nende eest ja hoolid neist, levib see suhtumine edasi klientidele, osanikele ja 
tellijatele. Kuidas seda kõike aga praktikas ellu viia?

olete mures kolleeg samast meeskonnast 
või sõber töökohal. Kaaslastele tähelepa-
nu pööramine ja märkamine, kuidas nad 
end tunnevad, on osa inimeseks olemisest 
töökohal.

Neli James Routledge’i soovitust vaim-
se tervise küsimustega tegelemiseks töö-
kohal:  

1. Määrake selgelt oma roll
Küsige endalt, mida te sellelt vest-
luselt saada soovite või miks taha-

te veenduda mõne kolleegi heaolus? Kas 
olete mures? Mille pärast te mures olete? 
Mida soovite kellegi enesetunde kohta kü-
sides saavutada? Võib-olla soovite, et nad 
tunneksid, et saavad teiega rääkida. Võib-
olla usute, et olete ka ise olnud seal, kus 
nemad praegu. Võib-olla olete lihtsalt uu-
dishimulik ja tahate teada, mis toimub. 
Selle endale tunnistamine on oluline, et 
teil oleks selge arusaam oma soovidest ja 
kavatsustest enne, kui kellegagi vaimse 
tervise teemalist vestlust alustate.

Kui teie kõhutunne ütleb, et inimene, 
kellega soovite vestelda, võib vajada min-
gisugust lisatuge, on hea viia end kurssi 
töökohal pakutavate tugiteenustega. Sel-
leks võib olla töötajate abiprogramm, et-
tevõtte tervishoiupakett või inimesed tööl, 
kes suudavad tuge pakkuda. 

Kui uurite kelleltki tema vaimse tervi-
se kohta tööl, siis hoolimata oma rollist pi-
dage meeles, et te ei ole nõustaja ega tera-
peut. Teie eesmärk pole otsene aitamine, 
vaid kuulamine, empaatiline suhtumine 
ja sideme loomine ning sõltuvalt olukor-
rast inimeste suunamine sobivate toetus-
võimaluste poole.

2. näidake hoolivust
Hoolimise näitamises peitub to-
hutu jõud. Andke inimestele 

märku, et hoolite neist piisavalt, et soovi-
te nendega rääkida, et näete neid, et olete 
märganud nende muresid. 

Ainuüksi see võib olla tohutuks ker-
genduseks kellelegi, kes tunneb end oma 
kogemuste keskel üksi. Olen seda mit-
meid kordi adunud, saades mõnelt sõbralt 
WhatsAppi sõnumi “Sa oled viimasel nii 
vaikne olnud, kuidas läheb?”. See on nii 
lihtne, ometigi on uskumatult südantsoo-
jendav olla sellise sõnumi vastuvõtjaks.

Meil kõigil on võimalik seda ka töö-
kohal teha. Aga mis siis, kui keegi tundub 
tööl lausa suurepäraselt toime tulevat? Siis 
kehtib sama. Te võite teda tunnustada, te-
da märgata, küsida, mida ta hommikuks 
sõi. See kõik on osa sideme loomisest ning 
avatumast kultuurist, kus inimlikul ta-
sandil ühenduse loomine on tavaline ning 
osaks meie äri DNAst.

3. Teadvustage oma hirme
Kui arvate, et keegi võib abi va-
jada, siis kaalute tõenäoliselt te-

maga sellest rääkimist. Hea koht alusta-
miseks on oma hirmudele otsa vaatami-
ne. Mida te kardate? Kas te kardate, et mi-
dagi võib valesti minna? Mis on kõige hul-
lem, mis võib juhtuda? Milliseid jõude 
veel mängus on?

Kui olete selle inimese otsene juht, siis 
võib teil olla hirm, et ta ei saa oma tööga 
hakkama ja see mõjutab ülejäänud mees-
konda, samas kui inimlikust aspektist 
tunnete muret selle pärast, kuidas ta end 
tunneb. Kui olete ettevõttes hoolitsevas või 
abistavas rollis, juhina või inimestega sil-
mitsi seisvas ametis, siis on väga oluline, 
et teil oleks tööl tugivõrgustik, kelle poole 
oma muredega pöörduda. 

Enne kui kellegi teise vaimse tervise pä-
rast muretsema hakkate, peate tegelema 
omaenda ärevuse ja hirmudega.

4. Öelge, mida näete
Kuulajana olete teie see, kes 
pöördub kellegi poole ja küsib: 

“Kuidas sul läheb?”. Meie roll kuulaja ja 
peegeldajana võib olla tõeliselt mõjus. 

Ainuüksi selle küsimuse esitamine on 
märk hoolimisest ja empaatiast, samas kui 
oma tähelepanekute hinnangutevaba ja-
gamine võib panna teise inimese end uues 
valguses nägema, see aitab kogetavat nor-
maliseerida. Alusta sõnadega “Ma olen 
märganud, et … ja ma mõtlesin, kas …” või 
“Ma olen näinud, et … Kuidas sul läheb?”. 
Sel moel alustate oma tähelepanekutest 
ega tee kiireid oletusi või järeldusi selle 
kohta, mida teine inimene võib läbi elada.

Teie ülesanne pole teist inimest kor-
da või terveks teha. See kohustus on meil 
meie endi ees. Küll aga võite toetada kuu-
laja või peegeldajana ning juhtida teist 
inimest toetuseni, mida ta nii väga vajab. 

Sõltuvalt teie enda eneseteadlikkuse ta-
semest võite olla empaatiline ükskõik kel-
le suhtes, kellega te räägite. Te võite jaga-
da lugusid hetkedest, mil te tundsite ise 
samamoodi, või tunnistada, et te ei suuda 
isegi ette kujutada, kuidas teine inimene 
end tunneb, sest te ise pole kunagi midagi 
sarnast kogenud. 

Taas kord, te pole seal selleks, et olla 
keegi, kes te pole – te olete inimene ja suu-
date inimlikul tasandil teise inimesega si-
deme luua ja anda nii teisele inimesele loa 
kogeda just seda, mida nad parasjagu ko-
gevad. Sellised sügavad vestlused töökohal 
võivad olla kõikemuutvad. Kui keegi tões-
ti kannatab, võib see päästa teda ennast 
kahjustava või enesehävitusliku käitumise 
eest ning sellest võib tema jaoks saada tõe-
line pöördepunkt.

RaamaT

James routledge “Vaimne tervis tööko-
hal” Töökohal vaimse tervise edendamise 
praktilistest nippidest ja ettevõtete kogemus-
test. Raamat aitab mõista põhjuseid, miks on 
eneseteostus, tervis, õnnelikkus ja heaolu sinu 
“motivatsioonipaketist” lahkunud ning mida 
teha selleks, et neid oma tööellu tagasi tuua.
pood.aripaev.ee/raamatud-vaimne-tervis-
tookohal
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Kui digiprügimägi 
kasvab üle pea
Mis kahju teevad kasutult seisvad failid ning 
programmid ja kuidas see keskkonnale 
kahjulik on, rääkisid “Õppetunni” saates 
koolitaja, mentor ja coach Kaire Viil ning 
Telia Eesti kvaliteedi- ja protsessijuhtimise 
juht Hele Tammenurm.
HELEN ROOTS, URVE VILK
aripaev@aripaev.ee

Mis on digiprügi?
Hele Tammenurm: Digiprügi on väga lai 
mõiste ja võib-olla polegi täna kõiki digi-
prügi allikaid veel üles leitud, aga esimese-
na tulevad meelde fotod mobiilis, seisvad 
failid, erinevad koopiad. Kui tegime 2020. 
aastal Tallinna Ülikooli üliõpilastega digi-
prügi projekti, kaardistasime selle raames 
asju, mis igapäevaselt ehk meelde ei tule ja 
üheks selliseks on andmed, mille kohta me 
ei tea, kus need on ja mida keegi ei oska ka 
üles leida. See võib olla suur probleem tä-
na ja tulevikus.

Kuhu koguneb digitaalne rämps?
Kaire Viil: Meie seadmetesse. Kui olmeprügi 
üldjuhul sa näed ja see häirib, siis digiprügi 
ei pruugi sa igapäevaselt näha ja kui see ot-
seselt ei häiri, siis inimesed ei pruugi selle-
ga ka midagi ette võtta. Alles siis, kui arvuti 
hakkab aeglasemalt tööle või tekivad muud 
error’id, pööratakse sellele tähelepanu. Aga 
mõistlikum on seda ennetada, et kogu aeg 
oleks asjad korras. 
Hele Tammenurm: Meie mobiilid ja arvutid 
on kindlasti üks koht, kuhu prügi koguneb. 
Aga kui me mõtleme, kus andmeid hoitak-
se, siis on veel palju suuremaid seadmeid: 
serverid asuvad erinevates suurtes andme-
keskustes ja digiprügi koguneb ka sinna. 

Kuidas kõik andmed, mida me päevast 
päeva toodame, transpordime ja salvesta-
me, mõjutavad meie digitaalset jalajälge 
ja milles selle negatiivne mõju keskkonna-
le seisneb?
Hele Tammenurm: Kõige otsesemaks mõ-
juks on energia, mida vajatakse suurte and-
mekeskuste töös hoidmiseks. Ka vesi ja di-
giprügi on seotud – andmekeskuste jahuta-
miseks kasutatakse väga palju vett. Andme-
mahud kasvavad väga kiiresti ja kõik sead-
med ja võrgud, mis andmeid edastavad ja 
hoiavad, moodustavadki andmetega seo-
tud jalajälje.

Kas ja kuidas aitab failide kustutamine?
Kaire Viil: See, et kustutad faili ära, jättes ta 
prügikasti, on juba hea algus, et suudak-
sid ajusõbralikult töötada ja poleks vaja lii-
ga palju materjali selleks läbi tuhnida. Aga 
järgmine samm on see, et tuleks need failid 
oma prügikastist ka ära kustutada, et oma 
arvutit tühjemaks saada ja liikuda digitaal-
se minimalismi poole.

Mida saab ettevõtja teha, et oma firma digi-
taalset jalajälge vähendada?
Hele Tammenurm: Kõigepealt saab palju 
teha proaktiivselt ehk siis läbi saab mõel-
da nii failide halduse, dokumendihaldus-
süsteemid kui meeskonnatöö vahendid – 
et ei tekiks prügi. 

Olemasolevate andmete osas saab kaar-
distada, millised on neist mittevajalikud, 
sest ega kõik andmed ole digiprügi, vaid 
ikka need, millel ei ole väärtust ja mida me 
enam ei kasuta. Palju sõltub ettevõtte suu-
rusest ja sellest, millega tegeletakse, milli-
seid andmeid kogutakse. Lisaks teadlikku-
se tõstmine oma töötajate seas ja sellest tee-
mast rääkimine ning meelde tuletamine.
Kaire Viil: Teadlikkust tuleb pidevalt tõsta, 

üks kord räägitu ununeb ära, aga kui pide-
valt tõstatada teemat, siis sellest saabki olu-
line teema. 

Organisatsioonikultuuri loovad paljuski 
juhid ehk juhid ise on eeskujuks, kasvõi sel-
lega, kui palju nad ilusaid pilte, signatuuri 
jaluseid ja muid vilesid ja kellasid oma e-kir-
jadele lisavad ja kas e-kiri saadetakse ainult 
neile inimestele, kes päriselt peavad  kirja 
saama või saadetakse igaks juhuks koopiaid 
ka teistele. Meist igaühest sõltub, et maailm 
oleks digiprügivabam.

Kuidas oma töötajaid koolitada, kui juht on 
enda jaoks teadvustanud, et digiprügi tee-
ma on oluline?
Kaire Viil: Töötaja peab aduma, miks see 
teema on oluline ja mis väärtust see annab. 
Arvestades motivatsiooni komponentide-
ga näiteks enesemääratlemise teooria jär-
gi, siis teemaks on küll digiprügi vähenda-
mine, aga töötajale tuleks jätta autonoo-
mia: anda talle tööriistad kätte, aga et ta 
saaks ise otsustada, millal ja kuidas ta seda 
teeb, et säiliks kompetentsuse tunne. Miks 
mitte vahel ka kõik koos digiprügiga tege-
leda – koristusaktsiooni liige olemine teki-
tab kaasatust ja ühtsustunnet meeskonnas.
Hele Tammenurm: Käskimise ja keelamise-
ga siin ilmselt ei saa, kõige parem on inspi-
reerimine ja meie näiteks oleme kasutanud 
meie oma spetsialiste, kes sel teemal räägi-
vad – vajalikkusest ja kasust.

Kuidas Telias digikoristus aset leiab?
Hele Tammenurm: Meil on eesmärk, et kõi-
gil meie töötajatel võiks olla sellest aastast 
keskkonnaalane eesmärk. Lihtsam on seda 
võib-olla saavutada tehnilistel või energia-
ga töötavatel inimestel, kus on konkreetsed 
eesmärgid, aga meil on palju ka tööperesid, 
kus ongi digiprügi teema kõige olulisem ja 
olemegi kokku leppinud, et kui sa perioodi-
liselt sellega tegeled, siis see on täiesti sinu 
üks keskkonnaalastest eesmärkidest. Seepä-
rast soovitamegi võtta see endale pidevaks 
teemaks: kas või panna endale näiteks reede 
hommikuks aeg kalendrisse, et sellega siis 
tegeleda. Samuti saab kasutada vabu hetki 
või kuulamiskoosolekuid, et sel ajal ebava-
jalikku korrastada ja kustutada.

Kuidas Telias digitaalse koristuspäeva alga-
tus alguse sai?
Hele Tammenurm: Selle idee tõi meile hoo-
pis üks meie meediapartneri töötaja, kes 
plaanis oma arvutit puhastama hakata ja 
küsis, miks ei võiks olla selline laiem kam-
paania, kuhu kaasatakse Eesti ettevõtteid ja 
inimesi. Meil on täna suur kliendibaas: nii 
era- kui ärikliendid, keda saame kaasata ja 
inspireerida. See oli algus. 

Esialgu see ei olnud nii laialdane kam-
paania, esimesel aastal oli meil ainult 70 
ettevõtet ja ca 1000 eraisikust osalejat, aga 
miks ta on läinud kasvama, ma arvan, ongi 
see, et inimesed on teadvustanud selle tee-
ma olulisust ja sõna on n-ö levinud. Täna 
valmistume jaanuari järjekordseks digiko-
ristuspäevaks ja juba päris paljud ettevõt-
ted ning inimesed on küsinud selle kohta 
infot, tundub, et see on oluline.

Mida saab inimene ise teha, et teda ümbrit-
seks digitaalselt korras virtuaalne maailm?

Kaire Viil: Küsin, et kuidas süüa elevanti? 
Elevant on suur ja korraga seda süüa ei jak-
sa. Tõenäoliselt on ka meie digiseadmetes 
digikraamist selline tohutu elevant tekki-
nud ja elevanti saab süüa tükikaupa – võtta 
iga päev näiteks 15 minutit enne tööpäeva 
lõppu või 15 minutit enne lõunale minekut 
ette mini digikoristamise talgud. Kui iga 
inimene puhastab pausil olles kasvõi kolm 
faili, tähendab ka see väga mitmete liitrite 
vee või mitme kilomeetri bussisõidu jagu 
energia vabanemist.

Liigutusi, mida igapäevaselt prügi vähenda-
miseks teha saame, on üksjagu. Kui paljudes 
töökohtades kehtib nõue, et veebikoolitus-
tel ja -koosolekutel peab videopilt sees ole-
ma, siis ka sellel on suurem jalajälg?
Kaire Viil: Kui virtuaalsele koolitusele või 
koosolekule tulnud inimesed lepivad oma-
vahel kokku, et videopilt on sees, tasuks lä-
bi mõelda, miks see peab sees olema. Kui 
kõik inimesed mahuvad ühele ekraanile –  
kui neid on kümme või vähem –, on igaühe 
näoilme ja miimika näha ja teatavasti suht-
luses või kommunikatsioonis vaid seitse 
protsenti on sõnade mõju ja ülejäänud hää-
letoon ning kehakeel ehk küsimus on selles 
ja ka kuuluvuse ja kaasatuse loomises. Aga 
kindlasti tuleb mõelda, kus on tasakaal ja 
võib-olla saab väiksema ressursikuluga koo-
lituse eesmärgid täidetud, sest tõepoolest, 
kui videopilt välja lülitada, on 96 protsenti 
väiksem keskkonnamõju videokoosolekul.

Olen tähele pannud, et tihtipeale küsitakse 
koosoleku või koolituse ajal, et kas seda ik-
ka ka salvestatakse. Kui mõttekas ja ener-
giakulukas see on?
Kaire Viil: Kui salvestus on oluline, siis tasub 
metoodiliselt läbi mõelda, kas teha näiteks 
salvestus tükkideks – kümmekonna minu-
ti pikkusteks õpiampsudeks –, et oleks suu-
rem tõenäosus, et seda vaadatakse. 

Olles õppija rollis, kui sa seda kahe nä-
dala jooksul järele vaadanud ei ole, siis 
suure tõenäosusega sa ei vaata seda ka hil-
jem enam järele ja tasub see kustutada, sest 

iga arukas inimene leiab kümneminutilise 
guugeldamisega tasuta kogu maailma tar-
kuse internetist nii ehk naa ka hiljem üles.

Virtuaalsetes suhtluskeskkondades, kõik-
võimalikesse chat’idesse poetatakse kõik-
võimalikke linke, pilte, GIFe jne. Kuidas need 
kahju teevad?
Hele Tammenurm: Eks samamoodi, et need 
kogunevad ja jäävadki sinna. Chat liigub ju 
kogu aeg edasi ja ununeb, mis seal varase-
malt on. Aga õnneks saab chat’idele panna 
ka selliseid reegleid, et failid näiteks kus-
tuvad mingi aja möödudes. Selliseid as-
ju peaks kasutama ja iga lingi, pildi või fo-
to lisamisel tasuks mõelda, kas see ikka on 
vajalik, kas see, kes seda vaatab või loeb, se-
da tõesti vajab.

Kui põhjendatud on kõikvõimalikud järele 
saadetavad materjalid koolitustelt ja kon-
verentsidelt ja mis formaati võiks materja-
lide saatmisel eelistada?
Kaire Viil: Ikka võimalikult väikesemahulist 
formaati ja tõepoolest, iga videolingi ja vär-
vilise pildi puhul tasub läbi mõelda, kas se-
da tasub lisada ja millist väärtust see loob, 
äkki loob samasugust väärtust ka vähem 
värvilisem, vähem ressursimahukas asi. 

Igaks juhuks juurde pandud materjalide 
puhul – inimene leiab need otsisõnadega ka 
ise üles. Tasub  väga põhjalikult läbi mõelda, 
mida inimeste seadmetesse saata.

Aga ette välja prinditavad koolitusmater-
jalid, konverentsivihikud, esinejate slaidid 
jms, mis nendega ette võtta?
Kaire Viil: Elu näitab, et väga tihti juhtub 
nendega nii, et need jäävad pärast üritust 
tooli või laudade peale maha, kuigi neid on 
tuhandete kaupa välja trükitud, värvilised 
viled, kellad küljes. Ette võib saata, aga väl-
ja las prindib igaüks ise.

Üks oluline teema kontoris on ka e-kirja 
suhtluse hea ja säästlik tava, millele siin tä-
helepanu pöörata?
Hele Tammenurm: Kõigepealt samamoodi 

 Elevanti 
saab süüa 
tükikaupa 
– võtta iga 
päev näi-
teks 15 mi-
nutit enne 
tööpäeva 
lõppu või 
15 minutit 
enne lõuna-
le minekut 
ette mini 
digi korista-
mise tal-
gud. 
Koolitaja, mentor ja 
coach Kaire Viil
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läbi mõelda, kellele ja kui palju saadetakse 
ehk suunamine on esimene asi. Teine olu-
line asi on, mida me sinna kirjutame, kui 
struktureeritud on tekst ja kas meil on va-
ja sinna juurde panna kõiki lisamaterja-
le või saame neile viidata hoopis lingina – 
vajadusel saab sealt igaüks siis ise vaadata. 
Pahatihti me tahame oma PowerPointi fai-
le ka kaasa panna, aga ma arvan, et see on 
küll täiesti lubamatu tegevus.

Tänapäeva nutitelefonid on nii pildialbu-
miks kui videokaameraks. Mis on lahendu-
seks, kui telefon täis saab? Ega telefonist fo-
tode ja videote arvutisse tõstmine ei lahen-
da ju probleemi, vaid tõstame lihtsalt failid 
ühest kohast teise?
Hele Tammenurm: Tasub pidevalt ja perioo-
diliselt oma mobiiltelefoni üle vaadata, kas 
tõesti näiteks kõiki äppe, mis me oleme sin-
na tõmmanud, me ka igapäevaselt kasuta-
me või võib mõnest loobuda, näiteks kas 
meil peab olema kolm ilmaennustust, et 
neid võrrelda? 

Kohe pärast reisi püüan ma näiteks ka 
oma reisipildid ära korrastada ehk siis kus-
tutada need, mida ma ei plaani teistele näi-
data. Hea on teha seda kohe, mitte aasta pä-
rast, sest siis sa lihtsalt ei jõua selleni. Ja ka 
sõnumite saatmisel või chat’imisel mobii-
lis tasub mõelda, kas ikka kõike seda on va-
ja, nagu ka seda sisu, mida tahad Instagra-
mi või Facebooki panna – kas seda ikka on 
vaja lisada?
Kaire Viil: Ma tooksin paralleeli füüsilise ko-
duga – tõenäoliselt sul on seinal imelised ja 
sulle väärtuslikud pildid, aga sa valid neid 
hoolikalt. Sama hoolikalt tasub valida ka di-
giseadme puhul, mida seal säiltada. 

Äppide puhul, kui sa pole kolm või kuus 
kuud mõnda kasutanud, siis kas ta ikka 
peab sul telefonis olema või võib selle de-
installeerida?
Hele Tammenurm: Üks asi on digiprügi, aga 
teine oluline asi on andmete turvalisus ja ka 
siin tasub mõelda, kas kõike seda on vaja või 
võib see sattuda ka soovimatutesse kätesse, 
küberturvalisus on väga oluline küsimus.

ALLIKAS: DIGITAL CLEAN

Korralda mõni asjakohane võistlus, milles töötajad saaksid osa võtta. 

Vabane kasutust rämpsust ja hoia äriliselt kriitilisi andmeid pilves.

Kaasa oma IT-osakond, et nad pakuksid lahendusi, kuidas ettevõtte 

digitaalset jalajälge vähendada.

Automatiseeri vananenud failide kustutamine

Korralda oma virtuaalne töökoht, nii nagu korraldaksid oma 

töökohta kontoris.

Pea vähem ja pigem tõhusamaid videokoosolekuid.

Hari oma töötajaid digipraktikate teemal ja loobu süsteemidest, 

mis ei teeni sind parimal võimalikul viisil.

Julgusta töötajaid digipuhastust tegemaPANE TÄHELE

Kustuta telefonis üleliigsed äpid ja kasutamata seisvad meilikontod.

Vaata videoid maksimaalse pildikvaliteedi asemel veidi kehvema kvali-

teediga.
Loobu uudiskirjadest ja meililistidest, mida sa kunagi ei loe ega kasuta. 

Vali pikkadest meilivestlustest viimane ja kustuta eelmised ära. 

Kustuta udused pildid, topeltpildid ja kehva kvaliteediga videod.

Salvesta ainult need videod ja fotod, mis sulle tõesti meeldivad.

Lõpeta “okei” ja “aitäh” e-kirjade saatmine, ka lihtsalt meili saatmisele ee-

lista otse rääkimist või helistamist. Kui see pole võimalik, siis manuseta 

e-kirja saatmine on märksa energiasäästlikum kui manusega saatmine.

Kuidas oma seadmeid korras hoida?

ILLUSTRATSIOON: 

SHUTTERSTOCK
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Otsitakse uut tööd ja paremat palka

Lenno Uusküla nentis, et praegune suur 
ja kiire hinnatõus on erinevate ühiskon-
nagruppide suhtes väga ebavõrdne, lüües 
enim just madalama sissetulekuga inime-
si: “Energia- ja toidukaupade hinnatõus 
mõjutab paraku enim just vaesemat ela-
nikkonda.” 

Kuigi inimesed loomulikult ootavad 
oma ostujõu kiiret paranemist, on Uuskü-
la hinnangul samas kõige parem, kui reaal-
palk taastub aeglaselt, sest see tagab ini-
mestele töökohad. Aeglane reaalpalga taas-
tumine tähendab seda, et hinnatõus pole 
enam nii hoogne, aga ka senine palgakasv 
pidurdub, mistõttu pole keerulises seisus 
ettevõtted sunnitud töötajaid koondama. 
Samas on juba praegu näha, et osad ette-
võtted siiski peavad seda tegema, sest ku-
lud ja palgad kasvavad kiiresti, kuid nõud-
lus on jäänud nõrgaks.

CV-Online’i septembri tööturu monitoo-
ringust ilmnes, et vähenenud on töövõtjate 
rahulolu ja valmisolek töökoha vahetuseks 
on märkimisväärselt suur. Palgatõusu oo-
tab 81% vastanuist.

Võrreldes veebruaris tehtud uuringuga 
on märkimisväärselt vähenenud oma tööga 
rahul olevate vastajate osakaal: 84 protsen-
dilt 74-le, olles siiski üsna kõrge. Töörahul-
olu kõige olulisemateks loojateks hinnatak-
se toredaid kolleege ja töökeskkonda, sobi-
vat töökoormust ja häid arenguvõimalusi. 
Suur on aga rahulolematus oma töötasuga.

“Teame, et isegi kui muud tingimused 

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul on Eesti reaalpalk ehk inimeste 
ostujõud langenud rohkem kui kolme aasta tagusesse aega, kuid positiivse 
külje pealt oleme siiski paremas seisus, kui eelmise suure majanduskriisi ajal.

töö leida, põhjuseid, ilmnesid erinevad üs-
na võrdse kaaluga tahud. 47% küsitlusele 
vastanutest ütles, et otsib paremaid aren-
guvõimalusi, 42% tõi põhjuseks rahulole-
matuse oma palgaga, 33% ei ole rahul juh-
timisstiiliga praeguse tööandja juures, 32% 
soovib üldse töö valdkonda vahetada ja 29% 
ei pea töökeskkonda ja -kultuuri sobivaks.

Tööturu uuringu kokkuvõte põhineb 
CV-Online’i septembris tehtud küsitlusel, 
millega uuriti töötajate rahulolu oma pal-
gaga, valmisolekut tööandja vahetuseks 
ja töökoha valiku kriteeriumeid. Töövõtja-
le suunatud uuringus osales 1102 vastajat, 
kelleks on tööealised inimesed Eesti eri piir-
kondadest ja tegevusvaldkondadest.

Sekretar.ee

1389
kuni 1888 eurot oli CV-Oline’i 
kuulutustes pakutav keskmine 
brutopalgavahemik kolmandas 
kvartalis, mida on 16% rohkem kui 
2021. aastal. Enim kerkisid aastaga 
oskustöölistele ja kutsetöötajate-
le ning spetsialistidele suunatud 
palgapakkumised, vastavalt 22% 
ja 18%. Kontoriassistentide palk jäi 
vahemikku 1300–1600 eurot.

Osa firmadest 
aitab töötajail 
elukalliduse 
kasvuga võidelda
Praegu muutub kallimaks kõik: toit, 
riided, kütus, kommunaalid, lastehoid, 
samuti eluase; üürihinnad on ülikõr-
ged ja kinnisvara ka kallis. Isegi tööl-
käimine tundub kallim, sest tööle ja 
koju sõitminegi maksab rohkem. 

Kui aastakümneid tagasi kuulusid 
piiri taga töötajad ametiühingutesse, 
mis oleksid inflatsiooni kasvades kii-
relt tegutsema asunud, siis praegu pea-
vad firmad kollektiivse surve puudu-
misel ise otsustama, kas ulatada abi-
käsi. Enamasti pakuvad abi suured era-
sektori organisatsioonid. Osa neist la-
hendab probleemi rahaga, näiteks ka-
hekordistas Microsoft väidetavalt oma 
eelarve teenete põhise palgatõusu tar-
beks ja ExxonMobile maksis oma USA 
töötajatele ühekordset boonust 3% nen-
de palgast. Inglismaal maksis Virgin 
Money lisaks 5% palgatõusule aasta al-
guses ühekordset 1000naelast boonust.

Ettevõtted kasutavad ka teistsugust 
taktikat – üritavad vähendada töötajate 
kulukoormat. Mõni väiksem USA firma 
jagab kinkekaarte või annab igal näda-
lal 50 dollarit kütuse ostmiseks või pa-
kub kontoris tasuta toitu. Lubatakse 
ka kodus töötada, mis tähendab väik-
semaid sõidukulusid töö ja kodu vahel. 
Uurimused kinnitavad, et 45% töötaja-
test eelistabki töötada kodus.

BBC WorklIfe

on suurepärased ja tööandjaga ollakse ül-
dises plaanis rahul, vähendab rahulolema-
tus oma palgaga töörahulolu üsna kiiresti. 
Usutavasti on ka praeguse järsu töörahulolu 
languse põhjuseks inimeste vajadus tööta-
su tõusu järele,” ütles CV-Online’i turundus-
juht Karla Oder. “Tervelt 81% vastanuist üt-
leb, et ootab oma tööandjalt palgatõusu ja 
seda lausa 15–25% ulatuses.”

Suur on muutus tööotsijate arvu osas. 
Värske uuringu kohaselt on tervelt 50% vas-
tanutest tööd otsimas ja lisaks 41% on ava-
tud headele pakkumistele. Veebruaris olid 
need näitajad vaid 19% ja 48%. Kolmveerand 
vastanutest on viimase kolme kuu jooksul 
uuele töökohale ka kandideerinud.

Uurides nendelt, kes on otsustanud uue 

 elukalliduse tõus 
sunnib inimesi aina 
hoolikamalt raha 
lugema ja paremat 
sissetulekut otsima.
fOtO: liis treimann
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JAANIKA RANNULA
coach, superviisor ja 
juhtimiskoolitaja

Tähtis on, et oleksime teadlikud, kuidas 
need rollid mõjutavad meid ja teisi meie 
ümber. Kuidas meie rollid tekivad ja miks? 

Mina olen veendumusel, et see on seo-
tud esiteks meie persooni ja erinevate 
funktsioonidega tööl. Persooni all mõt-
len ma just meie isiksust ja isikuomadusi, 
meid kujundanud kogemusi ja kodust kas-
vatust, millega saime kaasa uskumused ja 
hoiakud. Samuti meie baasvajadusi ja oo-
tusi tööle ning loomupäraseid andeid. Mõ-
ni oleks nagu sündinud lavale esinema, 
teine samal ajal lausa tardub, tema jaoks 
on see kõige hullem asi maailmas, kuna ta 
kardab häbisse jääda.

Lapsepõlvest kaasa võetud vajadus

Näitena võib tuua minu ammuse kolleegi, 
keda kutsusime kohvihaldjaks. Absoluut-
selt igal kohtumisel ja koosolekul kontoris 
tundis ta muret, kas kõik on ikka meelepä-
rase joogi kaasa haaranud, vajadusel tor-
mas seda kööki tegema, et igaüks ennast 
hästi tunneks. 

Aastaid hiljem kohtusin temaga coach’i 
ja superviisorina ning arutasime sama 
teemat. Olenemata ettevõttest, kus ta töö-
tab, hakkab ta kandma sama rolli. 

Kohtumiste käigus selgus, et tal oli ol-
nud keeruline lapsepõlv, sest tema isa oli 
olnud hästi range ja rahulolematu, ning 
väikse tüdrukuna oli ta teinud kõike sel-
leks, et isa käest natukenegi positiivset ta-
gasisidet saada. Sellest kogemusest oli väl-
ja kasvanud vajadus kõiki aidata, mille ta-
ga oli vajadus saada positiivset tagasisi-
det ja heakskiitu oma eksistentsile. Nüüd, 

Miks ma olen vahel “brigadir”?
“Mine küsi tema käest, tema teab siin kõike”, “Vaata, tema on alati kõigele vastu”, “Hakkame nüüd 
pihta, ega meil siin lõputult aega pole”, “Nojah, sul on ju kõik hästi, aga minul...”, “Kas oled kõik oma 
ülesanded ära teinud?”. Kõiketeadja, vastutöötaja, kamandaja, ohver, kontrollija... Me kanname 
teadlikult või alateadlikult kaasas erinevaid rolle.

täiskasvanuna, mõjutab see oluliselt te-
ma tööd.

Kirega töötamine kaotab ajapiirid

Väga palju on kirjutatud vooseisundist ja 
kirega töötamisest. Tihtilugu räägitakse, 
et kasuta oma täit potentsiaali, keskendu 
tugevustele ja mitte nõrkustele.

Tore lugu küll, aga kui ma seda kõike 

ALLAN KALJAKIN
koolitaja ja superviisor

Igasugune juhtimine, sealhul-
gas ajajuhtimine, algab enese-
juhtimisest ning selge on see, 
et enesejuhtimisoskuste valda-
mine on praegusel ajal hädava-
jalikum kui iial varem. 

Leidub neid, kellele muutu-
nud töökorraldus sobib pare-
mini kui varasem esmaspäe-
vast reedeni kellast kellani töö-
tamine. Loomulikult on siis-
ki ka neid, kellel on keeruline 
hoida kodust või osaliselt dis-
tantsilt töötades lahus töö- ja 
eraelu. 

Väidetakse, et vaimselt po-
le inimesed kunagi varem nii-
võrd palju oma ajast töömõ-
tetega veetnud kui praegusel 
ajal. Kuidas toime tulla maail-
mas, kus näib minevikku jää-
nud 1817. aastal Suurbritan-
nia ettevõtja ja filosoofi Robert 
Oweni sõnastatud ajakasutuse 
tasakaalureegel: 8 tundi tööta-
miseks, 8 tundi iseendale (oma 
hobidega tegelemiseks, pere ja 
sõpradega ajaveetmiseks) ning 
8 tundi magamiseks?

Igasugune juhtimine, seal-
hulgas ajajuhtimine, algab 
enesejuhtimisest ning enese-

juhtimisoskuste valdamine 
on praegusel ajal hädavajali-
kum kui iial varem. Järgnevalt 
jagan soovitusi superviisori ja 
coach’ina, olles seejuures veel 
hiljuti olnud juhipositsioonis 
ja pidanud toetama oma dis-
tantsilt töötavat meeskonda 
kaugtöö ilus ja valus.

Kõige olulisem on hoida 
mõtteviisi, et on asju, mis al-
luvad meie soovile ja tahtele 
ning on neid, mida me kuidagi 
mõjutada ei saa.

Seega pole mõistlik muret-
seda nende asjade pärast, mi-
da me niikuinii muuta ei saa. 
Mind ennast on ärevatel aega-
del aidanud see meelerahu pal-
ve: “Anna mulle jõudu aktsep-
teerida seda, mida ma muuta 
ei saa, julgust muuta seda, mi-
da ma saan ning tarkust nen-
de kahe vahel vahet teha.” Tih-
ti läheb see inimestel segi ja asi 
lõpeb hoopis sellega, et kurna-

me endid sedavõrd ära muret-
semisega asjade pärast, mil-
le mõjutamine tegelikult ei ole 
meie võimuses ning kaotame 
vaimse kurnatuse tagajärjel lõ-
puks võime teha neid asju, mi-
da me saame ja peaksimegi te-
gema.

Olukorra võtmine sellisena, 
nagu see parasjagu on, ei puu-
duta ainuüksi välisest kesk-
konnast tulenevat, vaid on va-
jalik samahästi ka meie endi 
põhjustatud olukordades. 

Alati ei lähe asjad nii, nagu 
oleksime soovinud. Mulle väga 
meeldib termin enesesõbralik-
kus, mida paljud peaksid õppi-
ma selle asemel, et olla ebaõn-
nestumiste või eksimuste kor-
ral endaga ülemäära kriitili-
ne. Muuta saab olemasolevat 
hetke ja tulevikku, mitte aga 
möödunut. Seega kinnijäämi-
ne enesesüüdistamisse või veel 
hullem, välise süüdlase otsi-
misse, ei ole kuidagi konstruk-
tiivne ega edasiviiv käitumine.

Avatud meel kõige uue suhtes

Tähtis on endas kujundada po-
sitiivset ja avatud meelt kõige 
uue suhtes, sest viimased aas-
tad on meile pidevalt tõenda-

nud, et ainus asi, mis on kin-
del, on see, et mitte miski pole 
kindel ega püsiv. 

Alalõpmata toimuvad muu-
tused või siis oleme ise sunni-
tud midagi muutma, et koha-
neda paremini väliste oludega. 
Üks viis, kuidas harjutada toi-
metulekut pidevalt muutuvate 
olude ja ümberkorraldustega, 
on proovida ise teha oma iga-
päevaseid tegevusi uutmoodi. 

Meie käitumine on paljuski 
automaatne ja igasugune käi-
tumismustrite muutmine mõ-
jub värskendavalt: ärka näiteks 
tund aega varem või lõpeta 
tööpäev harjumuspärasest va-
rem, eriti kui on kalduvus üle-
tunde teha. Asenda võimaluse 
korral kodukontor mõne inspi-
reerivama asukohaga, söö lõu-
naks midagi erilist jne. Kusjuu-
res, mida kiirem tööl on, seda 
vajalikumad on regulaarsed 
tööpausid. Praktikas tehak-
se tihti vastupidi – kiirel ajal 
unustatakse isegi söömine.

Sageli ei julge me asju teist-
moodi teha, sest kardame sel-
lega kaasnevat.

Viidates taas möödunud ka-
hele aastale, saime kinnitust 
selle kohta, et ka kõige ekst-

reemsemates oludes on elu ala-
ti edasi läinud ning miski, mi-
da esialgu kartsime, on lõpp-
kokkuvõttes osutunud mei-
le kasulikuks ning tulnud sel-
leks, et jääda. Kõige suurem 
muutus võib-olla ongi see, et 
elu on väga palju kolinud in-
ternetti ja peaaegu kõike saab 
teha virtuaalselt. Me ei pea 
ilmtingimata igaks kohtumi-
seks, koosolekuks, lähetuseks 
kohale minema − mõnikord 
on veebi kaudu seda teha palju 
mugavam ja ajasäästlikum.

Kolmandaks, ära unusta, et 
ajaressurss nagu iga teinegi on 
piiratud ning tähtis on oskus 
(eriti kodus töötades või iseen-
da tööandjana) kasutada seda 
võimalikult sihipäraselt ja te-
geleda kaugemas perspektiivis 
oluliste asjadega. 

Sageli arvame ekslikult, et 
meie ajakasutus sõltub kellest-
ki teisest (klientidest, tööand-
jast), ent kui näiteks tegeleme 
tööajal isiklike asjadega ja is-
tume õhtul süümepiinu tun-
des kella seitsmeni tööarvu-
ti taga, siis põhjus on meie os-
kamatuses töö- ja eraelu lahus 
hoida, mitte milleski muus ega 
kelleski teises. Teisisõnu, kui 

me keskendume tööajal tööle, 
siis saame rahus nautida töö-
välist aega.

Väldi pikka tegevuste 
nimekirja

Mida pikem on tegemist vaja-
vate ülesannete nimekiri, seda 
suurem on tõenäosus, et mida-
gi jääb sellest päeva lõpuks te-
gemata. Kui veel võtta arves-
se muutlikud olud, mis too-
vad endaga kaasa ootamatuid 
töökohustusi, jäävad pikad ni-
mekirjad vaid paberile. Tule-
museks on stress, mida tekitab 
teadmine, et kogu aeg on veel 
midagi teha. Rahulolu tagab 
aga just lõpetatuse tunne.

Nii ei saagi me õhtul mõt-
teid tööst eemale, vaid muret-
seme kõigi tegemata jäänud 
asjade pärast. Kui küsida en-
dalt, kas perest eemal viibitud 
õhtu ja magamata öö kuidagi 
olukorda muudab, siis tõenäo-
liselt jõuab ka kõige suurem 
muretseja tõdemuseni, et tar-
gem oleks olnud tööpäeva õh-
tut oma meeli puhates veeta. 
Seegac, piirdu vaid kõige oluli-
semate eesmärkidega, sest nii 
või teisiti tuleb tööpäeva jook-
sul ootamatuid tegevusi.

TASUB TEADA
Mis on esimesed ohu märgid, 
et miski hakkab viltu vedama?

Langed äärmustesse.
Tegutsed liiga õhinapõhiselt ehk lased vaid 
oma tunnetel otsustada.
Ignoreerid kellaaega ehk unustad ennast 
midagi tegema.
Ei suuda öelda EI kirge silmis põlema pane-
vatele tegemistele.
Oled jäänud kinni oma eelmistesse tööko-
gemustesse ja taas kujuneb välja sama roll 
uues meeskonnas.

PANE TÄHELE
Kui mõni toodud ohu märkidest käib 
sinu kohta, siis Jaanika Rannulal on neli liht-
sat sammu, kuidas end sellest mustrist välja 
murda, mida ta jagab 9. novembril toimuval 
Koolituskonverentsil “Teadmiste jõgi”.
Lisainfo: 
pood.aripaev.ee/
koolituskonverents-2023

Enesesõbralikkus leevendab kriitilist meelt

 Kinnijäämine enese-
süüdistamisse või veel 
hullem, välise süüdlase 
otsimisse, ei ole kuidagi 
konstruktiivne ega edasi-
viiv käitumine.

teen, siis juhtub taas, et minu tugevused 
muutuvad nõrkusteks, mu kirg töö vastu 
hüppab kahe jalaga gaasipedaalile ning 
kaob igasugunegi võimekus töö- ja puhke-
aega ohjata. 

Sellises seisundis hiilib tänu minu loo-
mupärastele tugevustele välja brigaridi-
roll, sest kui sa näiteks oled saavutaja, kel-
le uskumus on, et igaüks vastutab ja peab 

kokkulepetest kinni, ning samal ajal kan-
nustavad veel sind uudsed ideed ja põne-
vad väljakutsed, siis muutudki kannata-
matuks, hakkad inimesi tagant torkima ja 
uurima, millal asjad tehtud saavad.

Üks näide veel ka ühest väga inspiree-
rivast juhist, kes “sundis” raamatupida-
ja töölt lahkuma, vastates talle pidevalt 
“kõik on hästi”, “küll ma need tšekid ära 
toon”, “no midagi hullu ju ei juhtu”. Miks? 
Sest raamatupidajale olid olulised õigel 
ajal esitatud dokumendid ja raportid ning 
tema ei saanud oma tööd teha. Ta oli täp-
ne inimene, kes vajas rutiinset ja stabiilset 
töökeskkonda.

 Mu kirg töö 
vastu hüppab 
kahe jalaga gaa-
sipedaalile ning 
kaob igasugu-
negi võimekus 
töö- ja puhke-
aega ohjata. 

ILLUSTRATSIOON: SHUTTERSTOCK
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Pjotr Voronõi 
füsioterapeut, PERHi töökeskkonnaspetsialist

Füüsilisel aktiivsusel vabastab meie aju 
erinevaid hormoone ja keemilisi ühen-
deid, mis panevad meid end paremini 
tundma (nn õnnehormoonid). See kee-
miline reaktsioon tõstab inimese enese-
hinnangut, aitab paremini kontsentree-
ruda ja parandab unekvaliteeti. Lisaks vä-
hendab regulaarne füüsiline aktiivsus ja 
sport ärevuse ning depressiooni sümpto-
meid. Muu hulgas kogetakse regulaarselt 
liikudes ja sportides vähem pinget, stressi 
ja vaimset kurnatust; loomulikku energia-
tõusu ja saavutustunnet; rohkem rõõmu 
ja motivatsiooni tegevusteks; vähem nega-
tiivseid mõtteid ja pettumust ning tervis-
likku söögiisu.

Igal inimesel on oma individuaalne 
“liikumisretsept”. Mis ühe jaoks on kerge 
hommikujooks, võib teisele tunduda suu-
re sportliku väljakutsena. Mõni saab oma 
sammud täis lihtsalt tööülesandeid täites, 
samas kui kolleeg selleks pärast kontori-
päeva õhtusele jalutusringile läheb. Kõi-
ge tähtsam on, et leiad midagi, mis sulle 
meelelahutust ja rõõmu pakub.

Igaüks meist saab midagi oma keha ja 

Iga 
samm 
loeb!
Liikumine on hea 
nii südamele, kehale 
kui ka vaimule ning 
igaüks meist saab 
midagi oma tervise 
heaks paremaks 
teha. 

gult suurendada liikumise sagedust, in-
tensiivsust ja kestust. Näiteks sea endale 
eesmärgiks käia iga päev vähemalt 15-mi-
nutilisel jalutuskäigul. Katsu olla järjepi-
dev. Kui mõni päev teed pikema jalutus-
käigu – seda parem!

Pea meeles, et liikuda natukene, aga re-
gulaarselt, on parem kui liikuda palju, aga 
kõigest paar korda nädalas. Seega, enne 
kui tõstad füüsilise aktiivsuse kestust või 
intensiivsust, proovi kõigepealt säilitada 
järjepidevus.

Võta kaasa sõbrad ja perekond – koos 
liikudes kogete ka rohkem rõõmu. Ka lem-
mikloomaga jalutamine läheb arvesse. 
Võimalusel integreeri rohkem liikumist 
igapäevategevustesse, näiteks ühistrans-
pordiga liigeldes astu üks peatus varem 
välja ja eelista liftile alati treppe.

Liigu värskes õhus

Värskes õhus liikumine ja trenni tegemi-
ne võiks olla alati eelistatud jõusaalis või 
spordihallis sportimisele. Olgu selleks ja-
lutuskäik, sörkjooks või rattasõit – olles lä-
hemal loodusele, võid kogeda rohkem ra-
hu ja vaimset tasakaalu kui siseruumis 
treenides. Väga hea vaheldus tavapärase-

le jõutrennile on näiteks välijõusaalid, mi-
da on viimaste aastate jooksul palju juur-
de ehitatud parkides, terviseradadel ning 
spordiplatsidel.

Võta aega, et vähemalt kord igal eri aas-
taajal minna üksi, perega või sõpradega 
linnast veidi kaugemale. Kohaks võib olla 
nii sinu lemmik looduspark kui ka mõni 
seni avastamata matkarada.

Enamik inimesi nõustub, et looduses 
käimine mõjub rahustavalt ja tervenda-
valt. Ka teadusuuringud näitavad, et loo-
duses viibimine võib meid teha õnneliku-
maks, anda meie elule rohkem väärtus-
tunnet ning vähendada meie ärevuse ja 
depressiooni sümptomeid.

Loodus ei tähenda ilmtingimata ainult 
metsa ja matkaradasid. Ka jalutamine lä-
himas pargis, sõbra aias olemine või ka 
lihtsalt tee ääres istutatud taimede ja lille-
de märkamine võib parandada meie ene-
setunnet ja vaimset heaolu.

Viibides veidigi aega kaugemal tööst, 
linnamürast ja kiirest elutempost, võid 
tunda, kuidas looduses su vaimsed pata-
reid end uuesti täis laevad. Loodus on meie 
tervise jaokse täiesti hindamatu ja sama-
aegselt tasuta ressurss.

Pane tähele
Kui liikumisharjumus on juba tekkinud

Harrasta iga nädal vähemalt 150–300 minutit mõõduka või 75–
150 minutit tugeva intensiivsusega aeroobset liikumist. Rohkem lii-
kumist toob täiendavat kasu tervisele.
tee lihaseid tugevdavaid harjutusi oma keharaskuse või lisaras-
kustega (nt hantlid ja jõumasinad). Need annavad samuti tervisele 
lisakasu. Harjutused peaksid hõlmama kõiki suuremaid lihasgrup-
pe ja neid võiks teha kaks korda nädalas või sagedamini.
Hoidu ületreenimisest. Ülemäärase intensiivsusega või liiga kaua 
kestvad treeningud võivad olla füüsilise ülekoormuse ja vaimse 
kurnatuse põhjuseks. Kuula alati oma keha – teinekord vajad trenni 
asemel võib-olla hoopis rohkem und ja puhkust.

tuuLi seinberg 
tuuli.seinberg@aripaev.ee

seoses suurenenud arvutika-
sutamisega tööl ja vabal ajal 
on kasvanud ka silmaproblee-
mide hulk.

Viimase aastaga on Euroopa 
Liidu liikmesriikides 92% kodu-
dest internetiühendus, mis tä-
hendab, et see number on võr-
reldes eelmise aastaga tõusnud 
10%. Arvutikasutamisele lisaks 
on suurenenud märkimisväär-
selt ka muude nutiseadmete ka-
sutamissagedus.

Computer vision syndrome’i 
ehk arvutikasutuse sündroo-
mi tekkepõhjused jagunevad 
kaheks: kas silmade seisundi-
ga seotud või ekstraokulaar-
sed (enamasti ergonoomikaga 
seotud),selgitas Virtuaalkliini-
ku raadiosaates “Hea nägemise 
kool” optometrist Laura Tõnov.

Silmaga seotud teguriteks 
on tema sõnul näiteks kuiva 
silma sündroom, kontaktläät-
sede kandmine, korrigeerima-
ta refraktsiooniviga töö kau-
gusele, silmapõletikud, üldhai-
gused, ravimid, mis mõjutavad 
silmi jne. 

Ergonoomiliste tegurite hul-

ka kuuluvad ebapiisav või vas-
tupidi, liigne valgustus, sunda-
send, liiga väike distants nuti-
seadme ja silma vahel, ventilat-
sioon jms.

Samuti on leitud seos arvuti-
kasutamise sündroomi ja sinise 
valguse vahel. Sinine valgus  on 
400–450nanomeetrise laine-
pikkusega valgus, mis on osa 
spektrivärvidest. Sinist valgust 
esineb meie ümber pea igal 
pool – nutiseadmetes, LED-val-
gustites, ka päikesevalgus sisal-

dab suurel hulgal sinist laine-
pikkust. Probleemiks on see, 
et sinine valgus sisaldab roh-
kem energiat ning suures ko-
guses võib see meie keha rak-
ke rikkuda. 

Hiljuti välja antud USA uu-
ring näitab, et sinine valgus häi-
rib pea kõigi meie keha rakku-
de tööd (kaasa arvatud silma 
kõigi kolme kihi rakud), mis 
toob kaasa rakkude vananemi-
se. Teisisõnu: suur kogus sinist 
valgust võib tuua kaasa meie 
rakkude enneaegse hävinemise.

Arvutikasutamise sündroomi 
sümptomid

Astenoopiliste kaebuste hulka 
kuuluvad pingepeavalud, sil-
made ja kaelapiirkonna valud, 
silmade väsimine ja punetami-
ne, kipitustunne, kohati udu-
ne nägemine, kuiv silm või vas-
tupidi suurenenud pisaravool 
ning topeltnägemine ja näge-
mise halvenemine seda enam, 
mida kauem aega nutiseadmes 
veedetakse. Neid kõiki sümpto-
meid kutsutakse computer vision 
syndrome’iks ehk arvutikasuta-
mise sündroomiks.

Enamik eelmainitud sümp-

tomeid võib tekkida ka kuiva 
silma sündroomiga ja esineda 
igapäevaselt, kuid haigusnä-
hud võivad süveneda nutisead-
meid kasutades. Sel puhul on 
tähtis leida põhjus, miks silma-
haigus on tekkinud, sest põh-
juseid võib olla mitmeid. Kuiva 
silma esmane leevendus on ala-
ti säilitusaineteta silmatilgad.

Üks levinumaid kaebusi 
noorte seas optometristi kabi-
netis on udune nägemine õhtu-
ti. Enamasti on tekkepõhjuseks  
akommodatsiooniliisasus ehk 
spasm. Silmalääts muudab oma 
kumerust olenevalt distant-
sist, kuhu vaadatakse – kaugele 
korrektse prilliga vaadates on 
akommodatsioon lõdvestunud, 
lähedale aga peab silm akom-
modeerima vaatamata sellele, 
kas ees on prillid või mitte.

Akommodeerimisel lähidis-
tantsile on silma tsiliaarlihased 
pingul, et läätse kumerusraa-
diust säilitada. Ja kui siis ping-
salt lähitööd teha mitu tun-
di järjest, ei suuda tsiliaarlihas 
enam lõdvestuda ja kaugele on 
nägemine udune.

Sel puhul leevendab kaebu-
si plussprill, mis aitab silmali-

hast lõdvestada. Samuti kaevel-
dakse nägemiskontrollis üha 
enam ja üha nooremalt kuiva 
silma, kraapimistunde ja eba-
mugavustunde üle.

Kuiva silma sündroom on 
aga kompleksne silmahaigus, 
millel on väga erinevaid tekke-
põhjuseid – kasvõi liiga vähene 
pilgutamine! Kui elimineerida 
algsed põhjused, vähenevad ka 
astenoopilised kaebused.

Kui nägemine korras, on või-
malik tellida ka nulltugevusega 
sinise valguse blokiga prilliläät-
sed. Kui varem olid prillid häbi-
asjad, siis tänapäeval on nad ka 
noorte seas populaarsed akses-
suaarid – miks ei võiks kaunis-
tus ka silmatervist kaitsta.

Silmatervise hügieen võiks 
olla laste rutiinis juba väike-
sest peale. Tähtis on vee joomi-
ne ning mitmekülgne toitumi-
ne: oomega rasvhapped, A-, B- 
ja C-vitamiinide tarbimine. Sa-
muti saavad lapsevanemad näi-
data head eeskuju, tehes lähi-
tööl pause. Kasvava silma jaoks 
on ülitähtis päikesevalguses vii-
bimine. Ka võiks rutiiniks olla 
kord aastas wnägemise kont-
rollimine.    

Kuidas arvutit kasutades silmi hoida?

20
nutiseadmes veedetud 
minuti järel vaata 20 
sekundit 20 jala ehk 6 
meetri kaugusele. 

vaimu heaks teha. Seejuures tasub meeles 
pidada, et igasugune kehaline aktiivsus 
on parem kui üldse mitte liikumine; lihas-
te tugevdamine on kasulik kõigile; liigne 
istumine on ebatervislik ja kõigi jaoks on 
kasulik kehalise aktiivsuse suurendamine 
ning istumisaja vähendamine.

järjepidevus on oluline

Kui oled pikemat aega olnud mitteaktiiv-
ne, siis alusta vaikselt ning katsu järk-jär-

 regulaarne füüsiline aktiivsus vähendab stressi ja kurnatusetunnet. foto: shUtterstock

 Ka töötades ei tohi unustada 
vahepeal silmi puhata. 
foto: shUtterstock
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kommentaar

Planeerimine versus 
üleplaneerimine

MaRTin JõesaaR, ReMO OJasTe 
Combat Ready asutajad

Hästi koostatud plaan on edu alus. Kui ma 
midagi ei planeeri, siis on väga raske jõu-
da kohale. Kuhugi jõuan ikka, aga paraku 
võib see olla koht, kuhu ma sattuda ei soo-
vinud. 

Ideaalse plaani koostamine toimub 
koostöös meeskonnaga. Suuremate mees-
kondade puhul tuleks kasutada hajutatud 
juhtimist, kus tuleb lihtsalt usaldada oma 
töötajaid ja lasta neil enda plaanid ise te-
ha. Kui meeskonnaliikmed saavad planee-
rimises kaasa rääkida, saavad nad plaa-
nist paremini aru ja ka usuvad seda roh-
kem. See mängib plaani edukuses väga 
suurt rolli.

Sel hetkel, kui plaan töösse pannakse, 
hakkab kõik – keskkond, tegevused – muu-
tuma ja väga harva, kui üldse, läheb nii, 
nagu esialgselt plaanitud. Kui ma pole ise 
plaani koostamises kaasa rääkinud, siis 
ma ei mõista plaani täielikult. Mul puu-
dub arusaam, millised osad plaanist on 
olulised ja milliseid ma tohin vastavalt 
olukorrale muuta. Seetõttu on eriti oluli-
ne, et iga meeskonnaliige oleks plaanide 
tegemisse kaasatud.

Üleplaneerimise ohumärgid

Parim viis plaani koostada on kasutada 
probleemi lahendamise mudelit: ülesande 
saamine, ülesande analüüs, tegevuskava-
de väljatöötamine, tegevuskavade analüüs 
ehk sõjamäng, otsus ja plaani formulee-
rimine. Üleplaneerimine tähendab seda, 
et me viidame rohkem aega plaani koos-

tades, kui vaja oleks. Üldiselt soovitakse 
minna liigselt detailidesse või koostada 
liiga täpsed ajakavad. Üleplaneerimisest 
saadakse aru alles siis, kui asutakse reaal-
selt tegutsema. Alles plaani täites saab 
selgeks, kas oleme suutnud piisavalt ette 
mõelda, erinevaid olukordi arvesse võtnud 
või planeeritud ajakavas püsinud. Kui vas-
tused on eitavad, siis plaan ei tööta.

See tähendab, et mõistlik on vähem 
planeerida ja paika panna ainult suu-
red etapid, mis on omakorda vajadusel ja-
gatud väiksemateks faasideks. Seda kõi-
ke saab juba plaani täitmisel korrigeeri-
da. Suured etapid tulevad kasuks, kui tea-
me oma lõppeesmärki. Väikeste etappide-
ga on tõenäolisem ja lihtsam jõuda kau-
gele, sest kõik olulised sammud on sil-
me all olemas. Väikeste etappide ehk de-
tailide planeerimise oht on aga see, et va-
hepeal võib olukord nii palju muutuda, et 
viimasesse etappi planeeritud asjad enam 
ei kehti ja pool plaani on kasutu. Sellisel 
juhul on oluline võtta paus, rääkida oma 
inimestega, et koguda infot ja tagasisidet, 
anda võimalus kõigil plaani panustada ja 
mängida järgmised sammud ümber.

Alati on oht plaani kinni jääda, eriti de-
tailsete plaanide puhul. Niiviisi võivad 
head, aga plaanivälised võimalused mär-
kamatuks jääda. Plaan hakkab muutuma 
kohe, kui seda teostama hakatakse, ja see-
tõttu on eriti oluline alati lähtuda suurest 
pildist.

Üleplaneerimine on kasulik ainult har-
jutamiseks. Planeerid, õpid, näed erine-
vaid detaile, hindad olukorda. Niiviisi te-

Mida uuem on olukord, seda tähtsam on teha plaan. Millal aga 
muutub plaani tegemine ja jälgimine üleplaneerimiseks ning 
hakkab kasu asemel hoopis kahju tooma?

kib arusaam, kuidas protsess töötab. Mi-
da rohkem on harjutatud, seda lihtsamaks 
ja kiiremaks muutub plaanide koostami-
ne, kui seda päriselt vaja läheb. Erinevad 
olukorrad on juba piisavalt läbi mängitud 
ning omandatud vajalikud teadmised ja 
kogemused. 

Üleplaneerima tõukab soov olla väga hea

Üleplaneerimist ja otstarbekat planeeri-
mist saab igaüks ainult ise ära tunda ja 
hinnata. Eri inimestel (ja ettevõtetel, töö-
protsessidel) on erinevad vajadused, osad 
vajavad rohkem aega ja detailsemat plaa-
ni, samas kui teiste puhul piisab ainult 
suure pildi nägemisest. Millal protsess üle 
käte läheb, ütleb ainult sisetunne.

Üleplaneerimise peamised põhjused 
on hirm, või soov olla väga hea selles, mida 
me teeme. Soovime teha kõik endast ole-
neva, et vältida vigu ja maandada igat ris-
ki. See on loomulik. Siiski pole see kunagi 
lõpuni võimalik, sest asjaolud võivad muu-
tuda. 

Seetõttu peame andma endale võima-
luse õppida! Ja õppida saab ainult tegutse-
des. Hakka peale ja haara endale juhiroll, 
isegi siis, kui sa ei ole ametipositsioonilt 
juht. Harjuta juhtimist, leia tasakaal ja see 
viib võidule!

SooVItUS
kaks väärt raamatut  
enese harimiseks

John M. Longo, Tyler J. Longo
“Buffeti nipid. elu- ja rahatarku-
se käsiraamat”
Rahandus on keel nagu iga tei-
negi: mida ladusamalt seda rää-
gid, seda kaugemale ja mugava-
malt reisid. Nii nagu keelel, on 
ka finantskirjaoskusel kindel 
struktuur: õige hoiak, oma või-
maluste piires elamine, investee-

rimisega varakult alustamine ning aktsia-
tesse pikaajaliselt investeerimine. Warren 
Buffett on mees, kes valdab seda keelt filig-
raanselt ning pole kade oma teadmisi ka 
teistega jagama.

Buffettist on kirjutatud väga palju raa-
matuid, finantskirjaoskusest veelgi enam. 
Siiski on “Buffetti nipid” ainus, mis neid 
kahte teemat nõnda oskuslikult kombi-
neerib. Raamatu selgrooks on Buffetti – lä-
bi aegade ühe kõige säravama finantsgee-
niuse – 100 nippi ehk strateegiat. Lisatud 
 üksikasjalikud sõnaseletused ja kokkuvõt-
ted igast peatükist aitavad lugejal kuni vii-
mase leheküljeni meistriga samas tempos 
püsida. 

Kuigi raamatu fookuses on rahaga seo-
tud teemad, on selle elulisest poolest rää-
kiv osa samavõrd kõnekas. “Buffetti nipid” 
ei too lugejani mitte ainult legendaarse in-
vestori aegumatud õpetused ja teadmised 
finantsküsimustes, vaid ka enesekindlust 
ning vabadust. Enesekindlust, et teha häid 
finantsotsuseid. Vabadust stressirikkast 
elust palgapäevast palgapäevani.

 nii nagu keelel, on ka finants-
kirjaoskusel kindel struktuur: 
õige hoiak, oma võimaluste piires 
elamine, investeerimisega varakult 
alustamine ning aktsiatesse pika-
ajaliselt investeerimine. Warren 
Buffett on mees, kes valdab seda 
keelt filigraanselt. 

Henry R. schlesinge
“Võrgutatud. armastus, seks 
ja reetmine luuremaailmas”
Väärt lugemine ühtaegu nii 
luure- kui ka popkultuuri aja-
loo huvilistele. Kui esmapil-
gul võib tunduda, et armastus 
ja seks kui luurerelvad on väl-
ja mõeldud Hollywoodis, siis 
tegelikult on need läbi proo-

vitud ja toimivad vahendid ka päriselus. 
Võrgutamist kasutati tundliku teabe han-
kimiseks juba iidsetel aegadel ning see po-
le võõras ka tänapäeva luureteenistustele.

Raamat teeb ajaloolise ülevaate võrgu-
tamisest – vanast, aga siiani tõhusast luu-
reinfo hankimise viisist. Raamat uurib 
kõige kuulsamaid võrgutamisjuhtumeid 
ning juttu pole ainult femme fatale’idest, 
vaid ka nn Romeo-spioonidest.

Henry R. Schlesinger on tegelenud luu-
reajaloo uurimisega ligi kaks aastaküm-
met. Ta on avaldanud sel teemal mitmeid 
raamatuid ja artikleid ning pidanud arvu-
kalt loenguid.

Vaata ja osta:
pood.aripaev.ee/raamatud

TRiinu TOOMeLa  
Soulteami asutaja

Praegused ajad on esitanud 
paljudele valdkondadele välja-
kutse – eelnevate aastate pan-
deemia korduse kartus, elekt-
rihinna kriis... seega on lähene-
vad jõulud pannud paljud töö-
andjad mõtlema, kas jõulupidu 
üldse tasubki korraldada.

 Kui ettevõte ei motiveeri 
ja ei inspireeri oma töötajaid 
kriisis, siis millal veel? Kõige 
olulisem on teha sündmus lä-

bimõeldult, nii et see päriselt 
inimestele korda läheb, mit-
te pidada pidu lihtsalt pidami-
se pärast. See on kingitus, mi-
da tööandja saab töötajale teha 
– väärtuslik ja eesmärgistatud 
sündmus, millelt lahkub töö-
taja uute teadmiste või oskus-
tega ning on vähem stressis ja 
õnnelikum, seega panustab ka 
töösse suurema energiaga.

Ei pea olema pidu lookas 
laua, alkoholi ja bändiga. Töö-
tajatele võib teha ka näiteks pä-

rastlõunase väljasõidu. Jõulu-
de ajal on loodetavasti ka lumi 
maas – tore mõte oleks korral-
dada näiteks kelgutamisvõist-
lus ning panna üles telk, kus 
pakutakse suupisteid ja kuu-
ma jooki. 

Üks küsimus, millega tih-
ti vastamisi seistakse, on see, 
kas korraldada pidu ainult töö-
tajatele või kutsuda ka nende 
pered. Peredega sündmus on 
kahtlemata kallim, sest inime-
si on rohkem. Praegusel aktiiv-

sel tööturul on palganumb-
rist aga vähe. Kui konkurent 
teeb 100 eurot kõrgema pal-
gaga pakkumise, võib tööta-
ja ära minna, kui tema ainus 
motivaator on palk. Kui aga on 
muidki hüvesid, väikese palga-
tõusu pärast kohe ära ei min-
da. Ettevõtte sündmusturun-
duse strateegias peaksid aas-
ta lõikes olema sündmused ai-
nult töötajatele, aga võiks olla 
ka sündmusi, mis on mõeldud 
tervele perele. 

replIIk

Kas pidu ikka tuleb?
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Lai valik erinevaid kaupu. 
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Püsikliendile personaalne kliendihaldur, 

kes lahendab kõik Sinu mured!

TULE JA VEENDU ISE! 
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Orient Kontorikaubad AS|Tallinn, Järvevana tee 7b|Tel +372 650 4885|info@okt.ee

Sinu parim kontorivarustaja!
Lihtne ja mugav tellida

kontorikaubad.ee
Siit leiad kasutaja sõbraliku lahenduse oma büroo varustamisele

kontoritarvete 
kaubamaja 
internetis

Ole Sa suur või väikeettevõte, eraisik või riigiasutus!

Siit leiad kasutajasõbraliku lahenduse oma büroo 
varustamisele või vajaliku kodukontorisse!
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