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sündinud: 

1965
X- põlvkond

Kuidas saada koostöö 
toimima?

Mis sõltub meist endist?

Meie mõtlemises 
domineerivatest 

negatiivsetest hoiakutest 
vabanemine avab meid uutele 

koostöövõimalustele.



SUNNI asemel vajame VÕIMALUSI,
KORRALDUSTE asemel vajame VALIKUID,

ÜKSKÕIKSUSE asemel vajame 
OSAVÕTLIKKUST.

SUND = lühiajaliselt tasuvam
VALIK ja VÕIMALUS = pikaajaliselt tasuvam



Prof. Ülo Vooglaid: „Inimest ei ole lihtne näha, 
sest vaatepunkte, millest oleks vaja vaadata, on 
palju. Igast vaatepunktist paistab eriline pilt ja 
alles nende piltide uueks tervikuks sulandamise 
korral avaneb võimalus aru saada ja ära tunda kes 
on kes.“

KOOSTÖÖ EELDUSEKS ON SOOV
ÜKSTEIST NÄHA JA MÕISTA

ERINEVUSTE VÄÄRTUSTAMINE

+
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VETERANID
sündinud enne

1945.a.

BEEBIBUUMI 
PÕLVKOND
sündinud 

1946 - 1964

X –
PÕLVKOND
sündinud 

1965 - 1980

Y –
PÕLVKOND
sündinud 

1981 - 2000

Z –
PÕLVKOND
sündinud 
2001 - ...

PÕHIVÄÄR-
TUSED

Enne töö, siis 
lõbu.

kohusetunne
kohandumine 
ohverdamine

töö tõhusus
seikluslikkus

kaasalöömine
optimism

Töö on 
väljakutse.
skeptitsism

lõbu
mitteametlik
suhtlussttiil

Mis tuleb 
järgmiseks?

realism
enesekindlus

lõbu
sotsiaalsus

?

PERE traditsioonid lahutus
tavapärane

kooselu 
abieluta

kokkusulanud 
pere

?

HARIDUS unistus sünniõigus viis sinna 
jõudmiseks, 
kuhu jõuda 

tahan

kulukas
Investeering

?

SUHTLUS-
VAHENDID

silmast silma
lauatelefon

lauatelefon 
helista igal 

ajal

mobiiltelefon 
– helista vaid 

tööajal

Internet,        
e-mail, 

nutitelefon
?



VETERANID
sündinud enne

1945.a.

BEEBIBUUM
I PÕLVKOND

sündinud 
1946 - 1964

X – PÕLVKOND
sündinud 1965 

- 1980

Y – PÕLVKOND
sündinud 1981 

- 2000

Z –
PÕLVKOND
sündinud 
2001 - ...

TÖÖEETIKA autoriteedi
austamine, 

reeglite 
järgimine
distsipliin

autoriteedi 
kahtluse alla 

seadmine

tahab 
struktuuri ja 

suunda
eneseusaldus

eesmärgile 
orienteeritus

rööprähklemine 
ettevõtlikkus

?

TAGASISIDE Uudiste 
puudumine on 

hea uudis.
Töö kiidab 

tegijat

Ei väärtusta 
tagasisidet

Loeb raha ja 
tiitel

Vabandust 
segamast, aga 

kuidas mul 
läheb?

Loeb vabadus

Tagasiside 
peab olema 
kättesaadav 
alati, kui ma 
seda tahan

Loeb 
tähendusrikas 

töö

?

MIS
MOTIVEERIB

Sinu kogemust 
austatakse

Sa oled 
väärtuslik ja 

vajalik

Tee seda omal 
viisil, unusta 

reeglid

Sa saad 
töötada koos 

teiste säravate 
ja loominguliste 

isiksustega

?
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Vaata, nüüd me 
olemegi kohas, 
mida nimetatakse 
„õueks“.

Oeh, ma olen seda 
tasandit oma 
arvutimängudes 
näinud.



Kui tahad minna kiiresti, mine üksi.
Kui tahad minna kaugele, mine koos.

Aafrika vanasõna



7 INIMLOOMUSE ISELOOMULIKKU 
ÜHISJOONT

1. Me kardame kõige enam äratõukamist;
2. Me vajame kõige rohkem heakskiitu; 
3. Me oleme valmis koostööd tegema, kui ei riivata meie 

enesehinnangut;
4. Me läheneme absoluutselt igale olukorrale küsimusega 

„mis mina sellest saan?“;
5. Me  kõik eelistame rääkida teemal, mis on meile oluline;
6. Me kuuleme ja võtame omaks ainult selle, mida me 

mõistame;
7. Meile meeldivad ja me usaldame neid, kellele me ise 

meeldime.

IGAÜKS VAJAB, ET TEDA ISIKSUSENA AKTSEPTEERITAKSE –
SÕLTUMATA SELLEST, MILLISESSE PÕLVKONDA TA KUULUB.



SUHTLEMISE KULDREEGEL:
Tee teisele seda, mida sa tahad, et sulle 
tehakse.
Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et 
sulle tehakse.

KOOSTÖÖ KULDREEGEL:
Tee teisele seda, mida ta tahab, et talle 
tehakse.
Ära tee teisele seda, mida ta ei taha, et 
talle tehakse.



ÜKS SAMM KOOSTÖÖ SUUNAS ON 
ROHKEM VÄÄRT, KUI SADA AASTAT 

SELLEST MÕELDA.

Fred Jüssi: 
„Ega maailma 

muuta ei saa. Aga 
maailma saab 

muuta iseendas.“

OLGEM ISE MUUTUSEKS, MIDA TAHAME 
PÕLVKONDADEVAHELISES KOOSTÖÖS 

NÄHA -



Meile kõigile on antud neli asja: 
Tarkus, Teadmised, Vägi ja Anne. 

Neid nelja asja saame austada heade 
mõtetega, heade sõnadega ja heade 

tegudega.
/indiaani tarkus/
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