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CASE STUDY



ÜLDIST
TEEMA: Baltikumi tiimi aastakoosolek
KESTVUS: 2 päeva
KOHT: Tallinn, Riia, Vilnius
INIMESI: 60
KEEL: inglise

EESMÄRK

Olukorras, kus inimesed ei saa füüsiliselt kohtuda ja kõik
osalejad saavad osaleda oma kodudest, tekkis vajadus luua
virtuaalne kohtumispaik, mis oleks midagi enamat kui Zoomi
kõne.

Eesmärk oli inimesi omavahel suhtlema panna, luua positiivseid
emotsioone ja teha grupitööd ning meeskonnategevusi.

Luua visuaalselt olukord, kus kolme riigi esinejad olid kõik samal
virtuaalsel laval koos

LAHENDUS

• 1 peastuudio/režiipult Tallinnas (LED ja roheline taust)
• 1 stuudio Riias (roheline taust)
• 1 stuudio Vilniuses (roheline taust)
• 60 komplekti VR prille (igale inimesele koju)
• 60 komplekti ühistegevuse vahendeid (igale inimesele koju)
• Päevajuht (Tallinna stuudios)



VIRTUAALREAALSUS
Osa konverentsi tegevustest toimus virtuaalreaalsuse
keskkonnas (VR). Kõikidele osalejatele (60 in) saadeti koju VR
prillid. Eelneval päeval toimus nende kasutamise juhendamine
ja testimine.

Iga kasutaja saab endale ise kujundada avatari.
See lõi enneolematult hea võimaluse kõikidel inimestel
omavahel suhelda, mänge mängida aga ka tööd teha.

VR loob väga palju võimalusi teenuste/toodete
presenteerimiseks, aktiivseks suhtlemiseks ja erinevate
paralleelsete töötubade korraldamiseks.

Lähtudes tagasisidest, siis oli see enneolematult reaalne ja
samas väga mänguline võimalus omavahel suhelda – tekkis
tõeline koosolemise tunne.



HÜBRIIDREAALSUS
Siin on näide HÜBRIIDREAALSUSE
meeskonnamängust, kus osalejad on samal ajal
erinevates asukohtades üle maailma (nii
välitingimustes või ka siseruumes) ning ühine
kokkuvõtte videosalvestuse vaatamine toimub hiljem
virtuaalselt.

Tegevuse eesmärk on inimestes tekitada
ühtekuuluvuse tunnet, saavutusrõõmu ja ergutada
loovust ning luua positiivseid emotsioone.

Mängu ülesanne on salvestada etteantud kujund,
täht või number oma nutitelefonis oleva
rakendusega. Lisaks kujundile on vahepeal
erinevaid nuti- ja loovusülesandeid. Kogu mängu
saab kohandada vastavalt tellija eelistustele ja
erisoovidele.

MÄNGU JUHEND
Þ Osaleda saab nii individuaalselt kui ka

gruppides (2-10 in).
Þ Mängust saab osa võtta samaaegselt erinevates

asukohtades.
Þ Etteantud ajalimiidist ja miinimum trajektoori

pikkusest lähtuvalt, peavad osalised leidma
marsruudi, millega etteantud kujund kaadrile
jäädvustada.

Þ Teekonnal tuleb lisaks lahendada erinevaid
(kliendi valik).

Þ Sidet peetakse nutiseadmete abil (chat ja
videokõned).

Þ Lisavõimalus - osaleja/tiim saab stardikomplekti,
kus on mängu ülesanneteks vajalikud juhised ja
vahendid.



VIRTUAALSED 
LISATEGEVUSED



ÜHINE KOKKAMINE
Ühiskokkamiseks on võimalusi päris mitmeid, kuid üldine ideekontseptsioon on järgnev – kuller toob igale osalejale
stardipaki, milles kõik õhtusöögiks vajalik sees olemas. Kindlal kellaajal koguneme videokõnes ja avame üheskoos
stardipakid ning gurmeekoka juhendamise järgi hakkame koos küpsetama.

Võimalus kokata ka juhtkonna kaasamise läbi – näiteks saadame koka mõne juhtkonnaliikme juurde koju, mil kokk
juhendab ja selgitab ning loob võimalikult mõnusa ja humoorika õhkkonna.



KOKTEILIKOOLITUS 
Maailmameister Kristo Tomingas on mees, kes äsja toonud koju järjekordse trofee suurtelt võistlustelt. See mees teab
läbi ja lõhki kõike kokteilidest! Efektseid kokteile saab valmistada ka alkovabasid ning kokteilide hulka saame lugeda ka
smuutid.
Saadame kulleriga osalejatele kokteilikoolituse stardipakid. Kristo valmistab ette kõik vahendid ning kokkulepitud ajal
lendame üheskoos live’i!



LÜHIKESED 
VAHEPALAD





LÕBUS VIKTORIIN

Kahooti abil pannakse proovile osalejate kiirus, reaktsioon ning
teadmised. Mängu sisu luuakse koostöös tellijaga, et oleks nii tellija
poolseid küsimusi kui ka üldtuntud teemasid. Õigesti vastamise
korral saab mängija punkti. Mängu võidab suurima punktiarvuga
mängija.
Kestvus: 5 – 15 min.

SOBITA FAKT NIMEGA

Osalejatele antakse 10-20 fakti vastava arvu erinevate kolleegide
kohta. Ülesanne on sobitada kõik faktid õigete nimedega. Võidab see,
kellel on rohkem õigeid fakte. Kasutatakse goolge formsi vms.
Kestvus: 5 – 15 min.



LAPSESUU

Ekraanile ilmub lapse poolt vastus küsimusel/definitsioon: Mängija 
ülesanne on ära arvata, mida lapsesuu kirjeldab.
Vastused kirjutatakse chatti. Ei ole kiiruse ega võidu peale.
Kestvus: 5 – 15 min. Mängujuht ei ole vajalik.

KEELTE ÄRAARVAMINE

Ekraanile ilmub võõras keeles klipp. Mängija ülesanne on ära 
arvata, mis keelega on tegu.
Vastused kirjutatakse chatti. Ei ole kiiruse ega võidu peale.
Kestvus: 5 – 15 min. Mängujuht ei ole vajalik.



IMPROTEATER

Professionaalne näitleja teeb videokõnes lühisketši, mille
stsenaariumi kujundavad osaleja, kirjutades chati oma mõtted,
kuidas sündmus võiks edasi areneda. Näitleja valib sealt välja
järjest ideid ja toob need koos kehakeele ja tekstiga vaatajateni.
Kestvus: 10 – 15 min.

LIVE RÄPP

Osalejatelt küsitakse 2-3 minuti jooksul chatti erinevaid sõnumeid,
millest räppar teeb laulu ja toob need koos kehakeele, teksti ja
tasutarütmiga vaatajateni. Saavad olla kliendi sisenaljad vms.
Kestvus: 10 – 15 min.



LIITSÕNAMÄNG

Slaidile kuvatakse kaks pilti, millest peab moodustuma liitsõna.
Osalejad kirjutavad vastused chatti. Kiirem õigesti vastaja saab
punkti. Pildid võivad olla ka tellija teemalised (inside joke). Reeglina
kulub ühe liitsõna arvamiseks 10-30 sekundit. Piltide arvule
piiranguid ei ole.
Kestvus: 5 – 15 min. Mängujuht vajalik.

VIDEO TÄHELEPANU MÄNG

Ekraanile näidatakse tuntud filmi kaader (ca 10 sekundit). Peale
kaadri vaatamist küsib mängujuht tähelepanuküsimuse (n: mis värvi
oli näitleja selja taga olnud auto). Kiireim õigesti vastaja saab punkti.
Klippide arvule ei ole piirangud.
Kestvus: 5 – 15 min. Mängujuht vajalik.



INSPIRATSIOONIKÕNELEJAD
ja 

ÕPIAMPSUD



JAANUS ROHUMAA

Tunnustatud näitleja ja lavastaja (Linnateater), tähtsündmuste juht /
programmijuht (Tallinn Kultuuripealinn 2011 programmijuht, EV100
üldjuht)

• Kuidas panna suured isiksused meeskonnana kokku mängima
(lavastaja ja näitlejate koostöö, teatri näitel)

• Kuidas saadakse näitlejaks (väljakutsed ja müüdid)
• Teater kui organisatsioon
• Avaliku esinemise koolitus ja treeningud

JAAN ARU

Tartu Ülikooliteadur ning tähelepanupsühholoogiat ja teadvuse-
teadust käsitleva raamatu kaasautor. Ta on avaldanud populaar-
teaduslikke artikleid ja raamatu "Ajust ja Arust".

Ta on alates 2018. aasta lõpust Eesti Noorte Teaduste Akadeemia
liige.

• Mis toimub inimese peas
• Kuidas oma mõtete ja instinktidega tulla paremini toime
• Kuidas teadlikult oma aju kavaldada üle



IVO FELT

Filmiprodutsent, helirežissöör, ettevõtja (ALLFILM asutaja ja üks
omanik). Seni Eesti edukaim filmiprodutsent, kelle filmid esimest
korda ajaloos said nii Oscari kui Kuldse kloobuse nominentide hulka.

• Filmi tegemine, mida see tähendab produtsendi vaatest 
(saladus: leia hea lugu, režissöör ja raha)

• Teekond Oscarite ja Golden Globe nominatsioonile, muljed 
Oscari galast

• Filmimeeskond kui organisatsioon, kuidas see toimib, mis on 
väljakutsed, töö keeruliste isiksustega

TIINA LOKK

Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) asutaja ja programmijuht (alates 
1996), endine riigikogu liige, filmiprofessionaal, kultuuriedendaja.

• PÖFF-i teekond filmimaailma absoluutsesse tippu – A-
kategooria festivaliks (üks 15-st)

• PÖFF kui organisatsioon, kuidas see toimib ja kuidas hallata 
400 vabatahtlikku ja kogu ülejäänud meeskonda



BERT VAN DEN PLAS (Belgia)

Iidsete võitluskunstide viljeleja ning ekspert, vaimne giid.

• Kuidas Bert leidis vaimse tasakaalu

• Miks / kuidas otsustas asuda elama Eestisse

• Kui võimsaks saab inimene end ise mõelda mõttejõul

TÕNIS SIIGUR

Tõnis Siiguril on rohkem, kui 25 aastat kogemusi restoranialal.
Korduvalt Eesti parimaks kokaks tunnistatud Tõnist võib kõhklemata
kutsuda pioneeriks Eesti fine diningu vallas.

• Kui karm on tegelikult restoraniäri

• Mis jääb restoranis kööki, mis ei jõua kunagi kliendini

• Kuidas elada üle äpardumised (sh salmonella jms)



RAINER NÕLVAK

Ettevõtja, visionaar, Teeme Ära algataja

• Teeme ära saamislugu

• Kuidas tekivad ideed midagi sellist ette võtta, kuhu see kõik on
arenenud ja kuhu ollakse teel

ASSE SAUGA

Krüptoraha Eesti kogukonna kõneisik-liider

• Tehnoloogia areng

• Krüptoraha

• Isiklikud kogemused krüptoraha võimsusest ja kukkumisest
(häkkerite laastamistöö Asse kontol)



URMAS TARTES

Eesti bioloog ja loodusfotograaf. Tartes on töötanud Zooloogia ja
Botaanika Instituudi direktorina ja professorina Eesti Maaülikoolis. Ta
on Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoniesimees.

Mis looduses toimub (putukad, elukad, bakterid)

Kuidas / kas on inimene loodusest võõrdunud

Mida võiksime loodusest tuua üle oma igapäevaellu

Kas planeet on inimtegevuse tõttu huku äärel

REIN KURESOO

Rein Kuresoo on eesti bioloog, looduskaitsja, looduskunstnik ja -
esseist. Ta on Eestimaa Looduse Fondi asutaja. Kuresoo on teinud
arvukalt loodusteemalisi kunstitöid ning kirjutanud vesteid ja esseid.

Oskab leida parimaid metafoore seoses loodusega (näit miks
linnud lendavad kolmnurgas, mida inimkond / meeskond võiks
sellest õppida)

Kas / kuidas planeet on inimtegevuse tõttu huku äärel



VIRTUAALNE MEDITATSIOON

Ekraanile mängitakse ettesalvestatud meditatsiooni klipp. Soovi 
korral saab läbi viia ka LIVE juhendajaga.

Kestvus: 15 – 30 min. 

MEIE MUINASJUTT

Videokõnes osalejate mikrofonid on vaigistatud. Räägib ainult
mängujuht.
Mängujuht alustab ühe suvalise fraasiga muinasjutu räägimist ning
nimetab järgmise osaleja nime, kelle kord on lisada oma lause. Ja nii
edasi, kuni kõik on saanud loole lisada oma lause.
Kestvus: 5 – 20 min
Soovitavalt salvestada. Mängujuht vajalik.



Mina tänan teid selle võimaluse 
eest siin teiega olla ja et teie 

võtsite selle aja

KOHTUMISENI!

Neeme Kari 
503 7522, neeme@hype.ee
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