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Elamuse roll töötajate motivatsioonis 



Tööandja

Vaid hea palk ei ole piisavalt

motiveeriv, järjest olulisemad on töötingimused, paindlikkus, 
organisatsioonikultuur, terviseteenused

- Tasuta raviteenuse kättesaadavuse vähenemine

- Parandada töötajate tervisekäitumist arvestades, et tervis sõltub 
50% tervisekäitumine, 10% ligipääs meditsiinile, 20% keskkond, 20% 
pärilik (WTO 2000)

- Rahvas ei liigu piisavalt, mis toob kaasa enneagseid surmasid ja suuri 
rahalisi väljaminekuid

- Tööjõukulud on suured ning neid on vaja optimeerida

- Mitte miski ei taga paremaid tulemusi kui hea meeskonnatöö

- Tööandja sekkumised töötaja tervisekäitumisse on kaasa toonud 
märkimäärse haiguspäevade vähenemise (Kuoppala 2016; Arrogi 
2017)



Töötaja (Richard Watson 2010)

- Huvi tuleviku vastu ja igatsus mineviku järele

- Tunnustuse ja austuse vajadus

- Vajadus füüsiliste objektide, reaalsete 
kohtumiste ja vahetute kogemuste järele

- Ängistus ja hirm

- Elu mõtte otsingud

Tsiteeritud: Töö ja oskused 2025, Kutsekoda 2016



Elamuse olulised komponendid
Wood ja Masterman 2007 leiavad, et 
elamus peaks sisaldama üllatust, uudsust
ja väljakutset.

7-I-d

- Kaasatust (Involvement) emotsionaalset

- Koostoimimist (Interaction) 

kõikide osapoolte

- Hõivatust (Immersion)

- kõikide meeltega, isoleerituna muust

- Intensiivsust (Intensity) 

meeldejäävat, suure mõjuga

- Individuaalsust 

personaliseertust, erilise elamuse tunne

- Innovatiivsust (Innovation)

loominguline sisu,asukoht, ajastus jne

- Integreeritust (Integrity)

osalejale uudne, väärtuslik, kasulik



Elamuse 4 etappi

1. Eelinfo ja otsustamine

2. Planeerimine

3. Tegevus

4. Meenutus

• Milline neist on kõige pikem?

• Milline kõige olulisem?



Mis on motivatsiooniürituse eesmärk
Iga üritus peab millenigi viima

• Tunnustada

• Motiveerida

• Teha midagi uut

• Arendada 

meeskonnatööd

• Lihtsalt lõbusalt aega veeta



RISKID ja MÕJUD



Tajutav ja tegelik risk
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madal tegelik risk / kõrge tajutav risk – väga 
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põhiliselt toimub aktiivne turism keskmise tajutava 
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SEIKLUSKOGEMUSE MUDEL
» A – UURIMINE JA EKSPERIMENTEERIMINE (exploration and experimentation); ei 

ole väljakutseid ega põnevust; mäng; igavus
» B – SEIKLUS (Adventure): väljakutsete või hädaolukordadega toimetulek; 

nauding, stressivaba, FLOW
» KÕRGHETK SEIKLUSKOGEMUSES
» C – EBAÕNNESTUMINE (Misadventure): vajalik maksimaalne keskendumine; 

põnevus, ärevus, rahutus, äpardumine
» D –HÄVING JA LAASTATUS (disaster and devastation), rahutus ja kartus; viib 

ebaõnnestumiseni, tõsiste õnnetuste tekkimiseni
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Ürituse vormid

• Lähtub organisatsiooni soovist
• Lähtub osalejate soovidest
• Ei oleks pealesunnitud
• Kannaks domineerivalt

meelelahutuslikku iseloomu
• Võib ulatuda banketivormis

tooteesitlusest kuni
ekstreemsündmuseni

• Peab ühtima organisatsiooni
üldiste väärtuste ja srateegiaga.



Mida silmas pidada 

• Sihtrühma koosseisu arvestav

• Ealised eelistused

• Osalejate hõivatuse aste

• Ajalis - ruumiline kontekst

• Ühishuvi ja - tunde tekkimine
• Lõppeesmärgist lähtuv
• Kasutatava ressursi suurus
• Eelneva samalaadse kogemuse arvestamine
• Teatud trendi järgimine või täielik eiramine



Ebaõnnestumise põhjused
• Töö on põhiline, las motivatsiooniüritusega 

tegeleb see, kes tööd teha ei viitsi või sellega 
hakkama ei saa

• Tehakse üritus lihtsalt ürituse pärast

• Ei ole kollektiivi ühine otsus, vaid üksikute 
töötajate huvide ja ambitsioonide rahuldamine

• Justkui oleks ühine otsus, aga kõik on tööga nii 
hõivatud, et keegi jõua süveneda

• Soovid ja karakterid on nii erinevad, et isegi 
pideva läbirääkimise tagajärjel on kõik ikka väga 
erinevalt aru saanud.



Keda eelistada ürituse
korraldajana

• Ideed

• kulud

• kogemused

• oskused

• hind

• eesmärkide tunnetus

• lõppeesmärgile orienteeritus



Kuidas hinnata motivatsooniürituse 
tulemuslikkust

• Tagasiside küsimine pärast sündmust (küsimustikud, otsene ja
kaudne tagasiside). Osalejate arv, eeltöö
• Kas tekkis parem meeskonnatöö, grupidünaamika
• Kliendiüritused – Tagasiside saamine sündmusel kui ka pärast. 

Osalejate arv, müügi kasv, eeltöö
• Seminarid, konverentsid - Tagasiside küsimine pärast 

sündmust (küsimustikud, otsene 
osalejate arv, eeltöö)

• Meediakajastus – Rõõmud ja 
ohud.

• Eelarves püsimine (sponsorlus)
• Ajakulu



Tänan tähelepanu eest !

mart@tlu.ee


