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MILLEST JUTTU 
TULEB? 

Ideesprint - mis 

ta on ja mis ta ei 

ole? 

Mis toimub ENNE, 

AJAL ja PÄRAST 

ideesprinti? 

Kuidas 

ideesprindiks 

valmistuda? 

20. aprill 
2023! 



• Süvenemiseks ja päris 

kuulamiseks palun 

vaigista oma mikrofon! 

• Uuri, küsi ja suuna -

kasuta vestlusakent!

• Salvestame tänase 

infotunni! 

KOKKULEPPED



Metoodiline 

mitmekesisus 

Organisatsioonide, 

kogukondade sisene ja 

ülene või temaatiliselt 

eesmärgistatud 

koostöötamise vorm  

Kaasamisest samm 

edasi koosloome 

suunas

kiiresti

põhjalikult

tulemuslikult

osapooltega 

koos

HÄKATON

IDEEKIIRENDI

LOOMETALGUD

INNOSRPINT

LEIDLUS

HÄKKIMISMARATON

MÕTTETALGUD

ARENGUMARATON



TUNNED SA, 
ET...

...varsti juba 10 a on Sul mõtteis üks 

arendus,  aga Sul pole aeg olnud 

… Sul on praegu töölaual üks nurjatu 

probleem, mida üksinda lahendada 

tundub võimatu

… Sa näed, et Sinu osakonnas / 

tegevussuunal on teenuseid / 

tegevusi, mis vajavad põhjalikumat 

sisekaemust IDEE ESITAJA / EESTVEDAJA! 



TUNNED SA, 
ET ... 

... peaaegu kõigil on mingi häkatoni 

kogemus, mul veel pole, aga tahaks ka

… tegelikult oleks päris tore mõelda 

kaasa mõnel meie organisatsiooni 

teemal

… tahan süveneda, arutada ja päriselt 

kaasa mõelda, natuke põnev ka, kas 

sellest formaadist ikka kasu on

MEESKONNALIIGE! 



"Mingi järjekordne ajurünnak, 

ei midagi erilist"

"Tullakse kokku, arutatakse, aga 

midagi ikka ei muutu"

"Aktiivsete inimestse koht, 

kuhu minul pole asja"

Häkatoni stiilis 

üritus, kus headele 

ideedele antakse 

väljatöötatud 

metoodika abil ja 

mentorite toel 

hoogu juurde! 

Lähenemine on 

võimestav, 

vaidlused ja 

segadus, selgus! 

Ideesprint on 

kõigile -

koosloome 

põhimõtteid ja 

arutelukultuuri 

edendav



Ideesprint = 

aeg + metoodika+ meeskond + 

keskkond + toetavad mentorid



Enne Ajal Pärast 

• Teema leidmine

• Meeskondade 

komplekteerimine

• 20. aprilli planeerimine oma 

kalendrites

• Kodulehel materjalidega 

tutvumine 

• Küsimused ja abi teema 

sõnastamisel - küsi abi Airalt

20. aprillil 2022 

ootame teid kell 9.30 

Palo Alto Clubis! 
• Häälestu arutlema, vaidlema!

• Tea, et kohapeal ei pruugi

sündida valmis lahendust!

• 5-7 teemat osaleb

Ideesprindil

• Meeskondades 5-7 liiget
Päev lõpeb 18.00 parimate

tunnustamisega!  

• Hoia head koostöövaimu ja 

tee ära tegevusplaanis 

kokkulepitud esimene 

samm! 

• Mõelge meeskonnaga, kas 

mõni Päästeameti 

jätkutegevus võiks teile 

sobida?

• Küsimused ja abi Airalt! 



• Millised ideed sobivad? 

• Kust ideid leida? 

• Kuidas kujuneb meeskond ja 

kuidas valmistuda? 

ENNE 
IDEESPRINTI



Keerulised probleemid / 

vajadused / väljakutsed, kus on 

vaja läheneda erinevatest 

vaatenurkadest

Teemad, mille osas täna veel on 

kaasarääkimisvõimalusi, kus 

lõplikke otsuseid pole veel 

tehtud 

MILLISED IDEED SOBIVAD 
IDEESPRINDILE?

Teema, mis kõnetab ja kutsub 

kaasa mõtlema erinevaid 

osapooli 

Teema, millega meil on vaja nii 

ehk naa tegeleda! 

Teema, mis on seisnud n-ö 

riiulis, sest pole aega. 



Suhtle kolleegide või 

koostööpartneritega.

Vaata üle strateegia või tööplaan.

Piilu oma märkmeid, kas leiad mõne 

ammu kirja pandud hea idee?



IDEEDE 
ESITLEMINE -

MILLINE 
ETTEVALMISTUS 

ON VAJALIK?
JAH EI 

Kes on idee / teema esitaja ja eestvedaja? 

Idee / probleemkoht, mida ideesprindil soovite 

arendada.

Miks see idee / probleem on teie hinnangul 

oluline?

Keda see idee/ probleem eelkõige puudutab? 

Kas idee arendamiseks või probleemi 

lahendamiseks on olemas ideesprindil osalev 

meeskond?

10. aprillini 
2023 või 

kuni 
kohtade 

täitumiseni! 



MEESKONDADE 
MOODUSTAMINE

5-7 liiget

Päästeameti töötajad

Vabatahtlikud

Koostööpartnerid



• Kuidas ja mis viisil kohapeal töötamine käib? 

• Mentorid- kes nad on ja mis nendest kasu on?

• Milline on ajakava? 

IDEESPRINDI 
AJAL 



Vahekokkuvõte, 

esitlused võimaldavad

teiste meeskondade

teemade osas kaasa

mõelda

Mentorid toetavad 

meeskonda: mõtlevad 

kaasa, küsivad küsimusi

KUIDAS JA MIS VIISIL 
KOHAPEAL 
TÖÖTAMINE KÄIB?

Inspiratsioonisutsakad 

toovad vaheldust, 

toetavad ja julgustavad

Meeskonna arutelu

aitavad struktureerida

töölehed



MENTORID 

INDREK MARIPUU SIIM PÜTSEPP TAAVI KARU ERKKI PEETSALU 



http://drive.google.com/file/d/1jt4mmzc58b9k5bmtiVpc4EbB_BbFagtA/view


ESIALGNE 
AJAKAVA

10.00 - 10.30 

SISSEJUHATUS PÄEVA 

IDEEDE TUTVUSTUS 

10.30 - 12.30 

MEESKONNATÖÖ I 

12.30 - 13.00 

INSPIRATSIOONISUTSAKAS 

13.00 - 15.00 

MEESKONNATÖÖ II 

15.00 - 15.45 

VAHEKOKKUVÕTTED 

15.45 - 17.00 

MEESKONNATÖÖ III 

17.00 - 18.00 

IDEEDE ESITLEMINE

LÕPETAMINE 



http://drive.google.com/file/d/1txboKdGgAI3vKbYlYEF7gGmf4KyoUj3B/view


• Mis saab peale ideesprinti? 

IDEESPRINDI 
JÄREL 



Tugi idee ellu viimisel 

arendusosakonnalt

Idee edasiarendamiseks 

meeskonna mentorlus

MIS SAAB PEALE 
IDEESPRINTI? 

Meeskonnas / osakonnas 

idee edasiarendamine ja 

ellu viimine

Võimalus osaleda idee 

edasiarendamiseks teenuse ja 

innovatsiooni 

arenguprogrammis



KOKKUVÕTTEKS

Kõik ideed on aega väärt!

AIRA UDRAS

Aira.Udras@rescue.ee

MAI TIMMI 

Mai@kasvulava.ee

51941537  


