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Visioon

• Visioon – soovitud tulevikupilt, mida 
tahetakse teatavaks ajaks saavutada.

• Visioon keskendub tulevikule, et 
võimaldada suuremal hulgal inimestel ühte 
moodi aru saada tegevuse lõppeesmärgist.



Visioon

• Visioon on oskus näha nähtamatut

Paavst Pius X



Poliitika

• Poliitika on rahvale pooltõdede esitamise 
kunst eesmärgiga:

• soodustatuid varjata,

• diskrimineerituid häbistada,

• ja mis peamine – avalikkust poliitikute töö 
tõhususes veenda

Janno Reiljan
majandusteadlane



Poliitika

• Õhutada vaenutuld

• Killustada

• Seejärel riisuda koor

Andro Roos
majandusteadlane



Spinnimine

• Spinnimine on poliitilise kommunikatsiooni 
strateegia, mille käigus üritatakse pärssida 
faktide objektiivset kajastamist, esitades 
neid valikuliselt või teiste sündmuste 
varjus.

Ametniku soovitussõnastik



Tõejärgne ajastu

• Tõejärgne poliitika ehk faktijärgne poliitika 
ehk tõepõhjata poliitika on poliitiline kultuur 
(õpitud käitumine), milles avaliku debati 
käigus apelleeritakse peamiselt avalikkuse 
emotsioonidele, keskendumata poliitikate 
tegelikele üksikasjadele, ning väiteid 
kinnitatakse eelkõige kordamise teel, 
ignoreerides faktilisi vastuväiteid. 



Tõejärgne ajastu

• Tõejärgsus erineb traditsioonilisest 
lähenemisest avalikele vaidlustele, kuna 
tavapärane väidete tõelevastavuse kontroll 
kuulutatakse teisejärguliseks.



Kommunikatsioon

• Kommunikatsiooniruumis orienteerumises, on 
praegu väga keerulised ajad. 

• Inimesed õpivad uut tegelikkuse grammatikat – 
eristama tõde ja valet.

• Vastuolulist informatsiooni on palju.

Raul Rebane
kommunikatsioonikonsultant



Tõde või vale

• Teadlased uurivad, miks me valetame?
• Varjata armusuhet?
• Saada kasu?
• Näida parem?

National Geographic Eesti
juuni 2017



Ebaaus kaubandustava
ja

õiglase tarneahela praktika 



Pääsukesemärk



Ebaõiglase tarneahela praktika



Põllumeeste keskühistud 

1. Piima keskühistu

2. Liha keskühistu

3. Teravilja keskühistu



MilkEst – E-Piim



Liikmed



Liikmed



Mida teha?



Mõtle kastist välja 



• Manipuleerimise objektist 

• Iseseisvalt otsustavaks subjektiks

Eesmärk 



Koostöö

•  Parim tulemus konflikti lahendamisel saavutatakse 
koostöö võtte kasutamisel.

•  Edukas koostöö on võimalik ainult siis, kui konflikti 
lahendamist alustatakse eneseanalüüsist, ehk kuidas 
minu mõtted on soodustanud konflikti tekkimist.

Anneli Salk Celestis Koolitus



Elu on eelkõige koostöö, mitte aga 
lõputu konkurents, võimaldades 

paremini mõista teisi ning taotleda 
seeläbi ka iseenda mõistmist 

Kulno Türk TÜ



Konkureerimine ja koostöö

• Konkureerimine - oma huvide kaitsmine 
teisele kahjude tekitamise hinnaga

• Koostöö - püütakse leida tegutsemisviis, 
mis võimaldab täielikult arvestada mõlema 
poole huve

Thomas – Kilmann



Edu võti on koostöö, 
mitte konkurents

Ülo Vooglaid
sotsiaalteadlane



Koos aetakse 
ÜHIST ASJA, 

mitte ei aeta koos 
IGAÜHE ENDA ASJA



1. Usaldus
2. Koostöö
3. Tulemuslikkus (täideviimise 

võime)

Põhiväärtused



Seitse surmapattu

1. Viha
2. Ahnus
3. Kadedus
4. Loidus, tujutus
5. Iharus ehk lihahimu
6. Aplus, õgardlus
7. Uhkus, alpus



Ühistegevuse suurim vaenlane 
on ühistu liige, 

kelle tegevusmotiiviks on 
kasu saamine teiste arvelt



Püha õhtusöömaaeg

Leonardo da Vinci 1495-1498



Kui sa soovid minna kiiresti, 
mine üksi.

Kui sa soovid minna kaugele, 
mine koos teistega.



Keskorganisatsioonid



Keskorganisatsioonid

Üks ühine võimekas 
põllumeeste 

keskorganisatsioon



Koostöö



Koos töötamisest koostööni!



Isekus 

• Nii teistele kui ka iseendale põhjustatava 
kurja juur on: 
– Enesekeskne isekus 
– Omakasupüüdlikus



Ainuke viis maailma muuta 
on muuta seda maailma 

muutes iseennast

India tarkus



Meeleparandus

• Meel – inimmeel kõige laiemas mõttes, aga ka 
meelsus, meelestatus, mõtlemine jne.

• Kõik, mis ilmneb, tuleb ainult meelest.

• Kõige olulisem on õppida oma meelt jälgima, 
kontrollima, puhastama ja parandama.

• Inimene teeb kogu aeg tegusid keha, kõne ja 
meelega.  



• Meelespidamine, järelemõtlemine
• Mõtlus
• Keskendumine
• Meelerahu
• Analüüsiv vaatlus, uurimine
• Kujustamine

Meeleharjutused



Põrgust õnnemaale
Samaväärsus

Kaastunne

Eetika

Keskendumine

Mõistmine

-------------------



Koostöö eetika

• Kui võimalik, siis aita teisi.

• Kui see võimalik ei ole, siis vähemalt ära 
tee halba.

Tema Pühadus XIV dalai-laama



Tänan!


