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Pane chati 2 märksõna, mis on Sinu arvates kõige olulisem tugeva 

sündmuse korraldamise puhul



Kui tahad kiiresti edasi jõuda, mine üksi. 

Kui tahad kaugele jõuda, vali hea meeskond.



Märksõnad, mis on olulised tugeva sündmuse korralduse puhul

• Meeskond:

- Usaldus

- Kokkulepetest kinni pidamine

- Vastutuse võtmine

- Vastutuse andmine



MÕNIKORD VÕIB JUHTUDA...



Märksõnad, mis on olulised tugeva sündmuse korralduse puhul

• Projektiplaan:

- Tegevused, vastutajad, tähtajad



Elu

Mida ma plaanisin
Mis tegelikult juhtus



RISKIDE MAANDAMINE

Plaan B

Mõju ja tõenäosus



RISKIDE MAANDAMINE

Mõju

TõenäosusMadal
Kõrge

Kõrge

Tähelepanu

siia!



TURUNDUS

• Ajakohasus. Ajastus.

• Kellele? 

Nt - kui lastega pered, siis mida pakute lastele?

• Mis on uudist sel aastal?

• Kommunikatsioon – kanalid, sõnumid



OMA KOGEMUS

• Räägi kellaajad üle

• Räägi koht üle

• Ole suheldes kogu aeg rõõmsameelne – isegi, kui kisub pingeliseks

• Ole kindel, et on olemas nii esinejate kui oma tiimiliikmete kontaktid Su 

oma telefonis

• Ole valmis ilmastikumuudatuseks

• Mõtle läbi parkimine- rõõmsad parkimiskorraldajad, sildid

• Sõnumi selgus



Terad

• Tuleb mõelda sellele, mida ette võtta, et meeskond ei väsiks

• Käsitöö ettevõtjad soovivad sõita festivaliga mööda maismaad kaasa

• Oluline on meeles pidada, et tehes teistele oleksime ka ise rõõmsad ning naudiksime oma töö 

vilju

• Tunnusta. Märka. Anna tagasisidet – eriti positiivset

• Kadi peaks saama endale abilisi juurde

• Kersti lubas ajaliselt rohkem panustada ☺

• Kuna festival laieneb, siis tuleb juba praegu mõelda sellele, kuidas jaguneb meeskonnas 

vastutus, kuidas panna rollid paika, et oleks selgus ja et motivatsioon säiliks

• Festival on väg suureks toeks piirkonna arengule ning see on selle missiooniga seotud. 

• Energia on oluline – ise tuleb korraldajana nautida protsessi ja festivali



Sa kas usud või Sa ei usu – Sul on igal juhul õigus.

Henry Ford

Hoidke oma inimesi!

Anneli Kikkas

anneli@360.ee


