
MÕTTEKOOL 
Olete palutud ja oodatud Mõttekooli rännakule, mis leiab aset 19. – 20. oktoobril Järvamaal, 

Toosikannu Puhkekeskuses http://toosikannu.ee/  

Kohtumise eesmärk on tuua aktiivsete liikmesorganisatsioonide eestvedajateni 

mitmekülgsed koolitused ja inspireerivad vestlusringid, kus osalevad oma ala tipptegijad. 

19 oktoober (R) 

10.00 Rõõm kohtumisest, kallistame ja ütleme tere. Maitseme kuuma kohvi koos 

põdralihapirukatega. 

10.30 Avaliku esinemise koolitus I osa Janek Tuttar.  Organisatsioonide eestvedajatena ei 

ole meile võõrad olukorrad, kus tuleb avalikult esineda, olgu selleks siis üldkoosolek, väikses 

ringis kohvikuõhtu või koguni mitmesaja osalejaga perepäev. Koolitusel jagatakse nippe, 

mismoodi oma esinemise jaoks materjali koguda, kuidas iseennast esinemiseks ette 

valmistada ning mille abil kuulajate tähelepanu hoida. Juttu tuleb ka sellest, kuidas teha 

planeerimatuid esinemisi ning kuidas ootamatute lühikõnedega hakkama saada. Piilume 

esinemishirmu tagamaadesse ning vaatame millistest asjadest enesekindlust juurde 

ammutada. Saab proovida, saab katsetada ja saab ka naerda:) Vaata lisaks 

https://avalikesinemine.net/ 

13.30 Lõunapaus, sedapuhku ulukilihasupi ja maitsvate pannkookidega. 

14.30 Avaliku esinemise koolitus II osa ikka Janeki eestvedamisel.   

17.00 Seljasirutus ja vaba aeg.  

17.30 Toosikannu Puhkekeskuse tutvustus, ekskursioon nii majas sees kui ka majas väljas. 

Võimalus tutvuda erinevate soppide ja nurgatagustega. 

18.00 Kogemuste kullaproov koos õhtusöögiga. Põnevad ja inspireerivad lood meie endi 

kogemustest, ikka sellised mis on pannud rahulolu tundma ja valmistanud rõõmu. Olgu 

selleks siis õnnestunud perepäev, osalemine laadal või hoopis uue arengudokumendi 

koostamine. Oleme tänulikud, kui jagad teistega oma kullahõngulisi kogemusi!   

19.00 Lõõgastavad hetked kuumuses ehk teisisõnu, avatud on saun, võimalus lihtsalt olla ja 

nautida. Saunauksed on valla kogu õhtupooliku. Võta kaasa ujumisriided, et vajaduse korral 

saaksid ka segasaunas olla.  

20.00 Poolvääriskividest käevõrude meisterdamine Kristi Uudeväli. Laseme loovusel vabalt 

voolata ja valmistame ühe poolvääriskividest väeka käevõru; vestleme erinevatest 

kristallidest ja sellest, mis energiaid need endas kannavad; läbi oma sisetunde tunnetame 

erinevate poolvääriskivide energiat ning räägime sellest, kuidas luua taotlusega ehe ja seda 

puhastada-laadida. Valida saad üle 25 erineva poolvääriskivi vahel ning kolme erineva 

suurusega helmeste seast, et saaksid enda jaoks leida just need kivikesed oma käevõrusse, 

kes toetavad Sind Sinu eluteel parimal moel just praegusel ajahetkel. Samuti on valikus 

http://toosikannu.ee/
https://avalikesinemine.net/


erinevaid säravaid-sätendavaid vahehelmeid. Huvi ja soovi korral saad osta ka sõbrahinnaga 

Kalliskiviraamatu, mille panus on 15 eurot. 

22.30 Öised jutud ja rännak unemaale.  

 

20 oktoober (L) 

8.00 Kerge hommikusöök, võikude ja  pudruportsuga 

9.00 Vabatahtlike kaasamine kui raketiteadus Lauri Luide. Serve the City on ülemaailmne 

liikumine, mis ühendab vabatahtlikke, kes näitavad hoolivust praktiliste tegudega. Mis on 

see võluvits, mida nad inimeste kaasamisel kasutavad ja kas seda võlukepikest on võimalik ka 

laenata?  

10.15 Räägi poliitikutega, aga kuidas? Helir-Valdor Seeder (Riigikogu liige, Viljandi 

Linnavolikogu esimees) Meil on tuhandeid ideid, kuidas lasterikkust väärtustada ja esile 

tõsta. Sageli vajame aga ideede teostuseks mõttekaaslasi ja liitlasi, et seeläbi suuremat mõju 

saavutada. Kuidas poliitikuid panna kaasa mõtlema ja milliseid võtteid selleks kasutada? 

Arutlusele tulevad lahendused, mis võiksid kõnetada nii parem-  kui vasakpoolset 

maailmavaadet, nii kohalikku poliitikut kui ka ka Riigikogu liiget. 

11.30 Seljasirutuspaus 

11.40 Perede ootused ja meie võimalused Aage Õunap Septembrikuus oli avatud 

lasterikaste perede toimetuleku ja vajaduste uuring. Milliseks kujunesid küsitluse 

tulemused? Teeme kokkuvõtteid, räägime perede ootustest aga ka võimalustest panustada 

organisatsioonide tegemistesse. Lisaks loosime auhindu.  

13.00 Kerge lõunasöök, salati ja magustoiduga. 

13.20 Lehvitame ja soovime turvalist koduteed. 

Registreerumisinfo 

Mõttekooli toetab Hasartmängumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium ning see on 

osalejatele tasuta.  

Sündmuse kohtade arv on piiratud, suure huvi korral on eelistatud osalejad erinevatest 

organisatsioonidest. 

Registreerumisel palume olla kindlad, et saate sündmusest osa võtta. Kui olete 

registreerunud ja ei ole oma osaluse tühistamisest teatanud hiljemalt 15.oktoober on 

korraldajatel õigus esitada arve juba tehtud kulude eest.  

Registreerumine SIIN  

Küsimuste korral helista 55535482 või kirjuta aage@lasterikkad.ee  
Ootuse ja soojusega 
Aage Õunap 

https://indiast.ee/product/kalliskiviraamat-epp-petrone-kristi-uudevali/
https://www.facebook.com/groups/111280348917964/about/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcqcshM7BMxaH5tmxywmmjRHsft1qEzbNamCL_u-2hFPeakg/viewform
mailto:aage@lasterikkad.ee

