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E-kirjad on endiselt tööelu oluliseks vundamendiks

Kas peaks olema?
Äkki (sise)kommunikatsiooniks 
ikkagi paremaid platvorme?

Ära vasta öösel?
...või vähemalt seadista meilide 

välja saatmine alates 08.00

Helista hoopis?
Telefonikõne võib leevendada 
kirjaliku kommunikatsiooni 
koormust

Jälgi tooni
Kirjalikus kommunikatsioonis 

mitteverbaalsed „pehmendajad“ 
puudu

Ära vasta kohe?
13:46 – „URGENT!!!!KIIRE!!!“
13:50 – „Ära pane tähele, leidsime 
lahenduse juba!“

Oma organisatsiooni 
meilimise hea tava

Leppige kokku, mis on normid. Ära 
unusta org. uuele liikmele ka rääkida



Tasakaalu leidmine



Tegevused hajuvad – mida teha?

Planeeri
Küsi 

kolleegidelt 
nõu 

Harjuta 
keskendumist

Piira 
prokrasti-
neerimist

Enese- ja 
ajajuhtimine 

kesksete 
teemadena

Tööta koos 
teistega

(YT, Zoom)



Zoom, Teams, Skype, Messenger, WhatsApp, Google Meet, 
Discord, Webex, Jitsi, ...

Ülekoormus

- tehaksegi rohkem, „ajutiselt, tead küll, kriisiaeg ja värki“
- üleplaneeritud päevakava, sest liikumisele aega ei kulu

Monitoori enda tegevusi! Kõnnikoosolekud, püstilauad, 
Koosolekut ei topi teisele koosolekule kohe otsa!

Avaliku ja privaatse segunemine

- kontekstid kokku kukkunud 
- kes ma olen tööl, kes ma olen kodus?
- kus ma olen tööl, kus ma olen kodus?
- millal ma olen tööl, millal ma olen kodus?

Narkissosed Skype’is

- oleme enda jaoks kõige huvitavamad inimesed
-kõrgendatud teadvustatud „mina“
-„Nagu keegi käiks peegliga terve päev järgi“

Pane ennast peitu! Paranda valgustust, kaamera asetust

„Zoomiväsimus“

- ollakse üksteisele ebamugavalt „lähedal“
- intensiivne (silm)kontakt
- puuduv kontekst, ruumisuhted, kehakeel

Vähenda zoomi-akna suurust, audiokoosolekud



Kureeritud elud, idealiseeritud enesepresentatsioon



Kogemata košmaarsete auditooriumite ette
Digipädevuste tehnilise poole baastase



Mida teha?
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„Ettevõtja sa võid olla, 
inimene pead olema“ 

Toeta organisatsiooni liikmete 
enesejuhtimis- ja 

digipädevuste arendamist
Loo oma organisatsiooni 
normid ja väärtused koos 
selle liikmetega

Mudelda juhina 
käitumist ja kultuuri, 

mis hoiab inimesi
maria.murumaa@ut.ee


