
 

 

 

 
 

 

TEINE ARENGUPÄEV 29.11.2016: KOMMUNIKATSIOON ELL-S 
 

Toimumispaik:   Kamari seltsimaja, Põltsamaa 

Osalejad:   ELL liikmed 

Läbiviijad:  Priit Põiklik, Liisa Raudsepp, Signe Vesso 

Päeva eesmärk: Luua ühine arusaam ELL kommunikatsioonistrateegiast ning 
sõnastada kokkulepped kommunikatsioonitegevusteks.  

 

PÄEVAKAVA:  

08.30-09.00  Kogunemine, tervituskohv 

09.00–09.45  Liisa Raudsepp ja Signe Vesso: sissejuhatus ja ülevaade 

vahepealsetest tegevustest; kokkulepete ülevaatamine. 

09.45–10.30  Priit Põiklik: eduka kommunikatsiooni põhitõed 

10.30–10.45   Paus 

10.45–12.15   Priit Põiklik: kommunikatsioonistrateegia loomine. 

12.15–13.00   Lõuna 

13.00–15.00  Liisa Raudsepp ja Signe Vesso: edasiste tegevussammude 

väljatöötamine. Mis saab tehtud järgmiseks kohtumiseks? 

Kokkuvõtted ja tagasiside  

*** 

15.15-16.15   Coaching ELL tegevjuhile  
 
 
Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
 
  

Priit Põiklik – tutvustus  

Ajakirjandus- ja kommunikatsioonivaldkonna tööd on Priit Põiklik teinud pea 24 aastat. 
Ta on osalenud Eesti Haigekassa, Politsei- ja Piirivalveameti, Saku Õlletehase, Mart 
Laari teise valitsuse jt organisatsioonide kommunikatsioonijuhtimises. Praktikuna on 
Priidul oma tööst kogunenud palju kogemusi ja näiteid, nii sellest, mis on 
kommunikatsioonis taganud edu kui ka sellest, mis on läbi kukkunud. Koolitustel saab 
enamasti Priidult abi oma kommunikatsioonitegevuste kaardistamiseks ja plaanide 
tegemiseks, kuidas suheldes oma eesmärke edaspidi paremini saavutada.  

 
 
Pöördel – kommunikatsioonikoolituse tutvustus  
 
 



 

 

 

 
  

 
Ülevaade kommunikatsioonikoolitusest 

Hea kommunikatsioon on alati kokkulepe. Kui me lepime kokku ühistes väärtustes, 
millest meie suhtlus lähtub, annab meile võimaluse oma ideid paremini maksma 
panna ja neid ka teoks teha. 

Kommunikatsiooni erinevaid rollimudeleid tuleb kasutada teadlikult ja oskuslikult. 
Samas peame teadma, et me ei tegutse infoväljal kunagi üksinda, meie sõnumitele 
võib keegi esitada vastusõnumeid, samas saame me sõnumeid võimendada oma 
koostööpartnerite kommunikatsiooni abil. 

Kas me teame, milline on meie strateegia, et oma sõnumeid edastada? Oleme me 
valmis tänapäevases müraküllases ja killustunud inforuumis üldse oma sõnumiga 
kohale jõudma? Kas me oskame kasutada tehnoloogia arengut mõistmaks, et meil 
igaühel on tänases maailmas oma meedia ja suhtluskanalid. 

Kõigest kommunikatsiooni puutuvast on meil võimalus Põltsamaal üheskoos aru 
pidada, et jagada ülesandeid ja vastustust, saada selgemaks, kuidas kommunikatsioon 
aitab meie ees seisvaid probleeme lahendada ning oma seatud eesmärkidele lähemale 
jõuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 


