
Ajurünnak!

Indrek Maripuu | Loovusait



Loovusait on ajurünnakustuudio. Meie eriline oskus on panna 
inimesed vaatama mugavustsoonist kaugemale. Me AITame
saavutada.

www.loovusait.ee





• EAS „Rahvusvaheliste diginomaadide uuring“

• 2022 kevadel Maaülikoolis kaitstud magistritöö „Diginomaadid kui Eesti turismisektori arenguvõimalus“





Mul on teile halb uudis:

Aju eelistab tuntud radu 

ja kindlaid lahendus.



2% tarbib 20-

40%

Seega – meil on vaja aju 

„tagant torkida“



• „Arvutid kaaluvad tulevikus vähem kui 

1,5 tonni.“- Popular Mechanics, 

ennustas tehnoloogia arengut, 1949

• „Meile ei meeldi nende sound. Pealegi 

kitarrimuusika on kadumas niikuinii.“" -

Decca Recording Co. Lükkas tagasi  

biitlite loomingu avaldamise õiguse, 

1962.

• „Kõik, mida on võimalik leiutada, on 

juba leiutatud." - Charles H. Duell, USA 

Patendiameti juht, 1899.

2% tarbib 20-

40%



Meie „torgime“ aju 

nii: impulss-mõte-

idee-lahendus



„Milliseid uusi

teenusepakette / 

marsruute võiksime 

Soome või Rootsi turule 

teha?“



Esimene ülesanne - parkla: pane 
kirja nii palju ideid kui pähe tuleb



Lisame 
vürtsi!

Need olid esmased ideed.



“I never made 
one of my 
discoveries 
through the 
process of 

rational 
thinking” 

- Albert Einstein



Milleks saab kasutada 

sukkpükse?

• Panga röövimiseks

• Asjade hoidmiseks

• Tolmu pühkimiseks

• Filtreerimiseks

• Asjade sidumiseks

• Nuku tegemiseks

• Kaltsuvaiba 

tegemiseks

• Patsikummiks 

• Lillepotiks 

• jne



Milleks saab kasutada 

sukkpükse?



Milleks saab kasutada 

sukkpükse?



Järedus: iga juhuslik pilt 
annab mõtetele uue stardi!

(see suurendab tõenäosust leida uudseid ideid)!



„Milliseid uusi

teenusepakette / 

marsruute võiksime 

Soome või Rootsi turule 

teha?“



Reeglid:

Igaüks töötab individuaalselt.

Iga 30 sekundi tagant ilmub ekraanile uus pilt.

Kasuta neid pilte kui impulsse uute ideede 
leidmiseks.

Pane esimene spontaanne idee kirja – iga pildiga 
vähemalt 1 idee.

NB! Ära mõtle, kas see esmane idee on hea või 
mitte.
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PIRAAT
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TIMUKAS
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Ole grillmeister, 
mitte kohtunik!
Grillmeister ei hinda toorest ideed, 
vaid mõtleb, mida saaks sellest teha. 



Igaüks valib 3 
parimat ideed ja 
kirjutab need 
eraldi paberile!
Loetava käekirjaga, palun :-)



• Anna paber naabrile.
• Loe naabrilt saadud ideid.
• Täienda iga ideed nii, et see saaks 

paremaks.
• Aega 3 minutit.
• Kordame eelmisi samme.
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Sharing is caring!
Mis on Sinu parimad ideed? Nende alusel 

moodustame meeskonnad!



Kuidas me arvame, et asjad 
sujuvad häkatonil.

Tegelik olukord.



„Koostöö on üksteisele 
õnnestumise eelduste 
loomine.“

- Ülo Vooglaid



Kes ma olen?

- Kes ma olen? …………………………………………..………..
- Kõige rohkem ma väärtustan ……………………………….…
- Mind motiveerib …………………………………......................
- Oma töös meeldib mulle enim ………………………………....
- Mulle ei meeldi oma töös ……………………………………….
- Kui ma ei peaks mõtlema rahale, oskustele, vastutusele jmt, 
siis mulle meeldiks igapäevaselt hoopis ………………….…

- Kui ma peaks endale valima uued vanemad, siis need oleks
…………………………………………………………………….



Kuidas ma saan kasulik olla?

Nimi: Valisin selle 

teema sest:

Kompetents ja 

tugevused, 

millega 

panustan 

meeskonda:

Amet ja asutus:

Telefon ja e-mail:

Aeg, mida saan iga nädal 

panustada ja muu oluline, 

mida teised peaks teadma:



Kõige suurem takistus?

• Ajapuudust ei ole olemas, on 
eesmärgipuudus või tegevuste 
vähene seostatus eesmärkidega! 

• Kui selgeid eesmärke ei ole, siis on 
ka oma aega keeruline tõhusalt 
kasutada.

• Kuhu teie tahate oma meeskonnaga 
jõuda?



Projektijuhtimine ja delegeerimine

• Kõige vajaliku tegemiseks ei jätku kunagi 
aega, aga kõige tähtsama jaoks on alati 
aega. 

• Tehke meeskonnas selged kokkulepped 
ülesannete jaotuse osas.

NB! Nii siin häkatonil, kui hiljem 
elluviimisel!

• Sõnastage selged kriteeriumid, millele 
tulemus peab vastama. Suuremate asjade 
puhul leppige kokku vahe-eesmärgid ja 
ajakava. 



Jooksev suhtlus - PPP

Progress Plaan Probleem

Mida tegin eelmine nädal ära?
Mida plaanin eeloleval 
nädalal ära teha?

Kus ja milles vajan teiste abi?

Soovitused:
• Kasutage igal koosolekul ja tehke memo.
• Võtke alati eelmise korra memo aluseks.
• Igaüks räägib enda kohta. 
• Maksimaalselt 3 minutit / inimene.



Meie meeskonna töökorraldus

Koosolekute päev ja kellaaeg:

Toimumise koht (füüsiline ja/või virtuaalne):

Failide hoidmise koht (nt Google Drive, Dropbox vmt):

Jooksva infovahetuse kanal (nt Skype, Messenger, FB grupp vmt):

Meie meeskonna kontaktisik on:


