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Algus 

Ajakava 

ê Koolitus: 10.00 – 16.45 

ê Lõunapaus: 13.00 – 13.45 

ê Pausid: 11.30 ja 15.00 (orienteeruvalt) 

Kuidas kaasa teha 

ê Koolitus on täpselt selline nagu Sa ise soovid – mida 
aktiivsemalt osaled, seda suuremat kasu lõikad. 

ê Parim koolitaja oled Sa ise – kõige olulisem on see jutt, mida 
räägid koolitusel iseendale. 

ê Pane kõik ideed kirja – siis ei lähe väärtuslik info kaduma. 

ê Kui hakkad kasvõi paari omandatud nippi kasutama, tasub 
see end ära. 

 

Osale koolitusel julgelt, väljenda oma mõtteid ja küsi küsimusi. 
Selleks, et osalejate koolitusel avaldatud arvamused ning äri- ja 
eraelulised isikustatud kogemused ei leviks väljapoole koolitatavate 
ringi, on osalejatel vaba voli kasutada teisi osalejaid puudutavat 
kuuldavat ja loetavat infot, kuid ühtegi osalejat ei tohi väljaspool 
koolitust tsiteerida ega parafraseerida, välja arvatud juhul, kui 
inimene on selleks loa andnud.  
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Mõttepuhastus 
Puhastamine = tähelepanu köitvate asjade 
talletamine 

Ohjeldamata kohustused talletuvad „lühi-
mälusse”, mille olulisem puudus 

ê piiratud maht: 7±2 mõtet. 

Sealt liigutatakse ideed suvalises järjekorras 
teistesse mälu piirkondadesse, kus  

ê tavaliselt täielik korralagedus ning 

ê puudub mineviku- ja tulevikutaju. 

Seepärast tüütavad meid uitmõtted, siis kui nemad tahavad, mitte 
siis, kui meie tahame. Uitmõtted segavad meid keskendumast ja 
vähendavad meie efektiivsust. 

 

Reegel: Tegele korraga ühe asjaga ja Sa märkad,  
kui palju enam Sa jõuad!  

 

Seisund: meel nagu tasane vesi. 

 

Kui sa ei pööra asjadele piisavalt tähelepanu,  
siis lõpuks nõuavad need rohkem tähelepanu  

kui nad tegelikult väärivad (David Allen). 
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Kui talletad ideed ja tegevused usaldusväärsesse süsteemi, siis see 

ê vähendab negatiivset stressi ja 

ê vabastab tähelepanu kõrgemal tasemel mõtlemiseks ja 
loovuseks. 

ê Kasuta aju selleks, et mõelda, mida erinevate asjadega teha, 
mitte lihtsalt erinevatest asjadest mõtlemiseks. 

 

 

Mida keskendatuma tähelepanuga pingule tõmmatud vibu,  
seda kaugemale jõudev, täpsemini tabav nool (Doris Kareva). 

 

Harjuta 

ê Kirjuta üles meeles mõlkuvad asjad,  
üks igale reale (kirjuta kiiresti, vajadusel lühenda). 

ê Lase alateadvusel voolata:  
ära analüüsi, järjesta ega prioritiseeri. 

ê Oluline on hulk, mitte kvaliteet. 

ê Ära võta kohustusi (ebavajalikust loobud hiljem). 

Mis köidab Su tähelepanu? Vajadusel sirvi nimekirju lk 5-7. 
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Töised uitmõtted 

ê Alustatud, kuid lõpetamata suuremad tegevused: millised 
tegevused on pooleli? 

ê Suuremad tegevused, millega tuleks alustada 
ê Kohustused teiste ees ja neile antud lubadused: ülemus, partnerid, 

kolleegid, alluvad, teised töökaaslased, teised ametivennad ja -õed, 
teised ettevõtted ja organisatsioonid 

ê Alustamata või pooleli suhtlus: kellele tuleks helistada, kirjutada, 
faksida esitada; kellelt ootad kõnet, e-kirja, faksi 

ê Lõpetamata/esitamata kirjatööd: aruanded, ülevaated, 
ettepanekud, artiklid, juhised, kokkuvõtted, lepingud 

ê Tulevased kohtumised: nii need, mida vaja kokku leppida kui ka 
juba kokku lepitud, kohtumiseks materjalide ülevaatamine ja info 
hankimine 

ê Olulised asjad, mida vaja lugeda või läbi vaadata 
ê Rahaasjad: eelarve, selle planeerimine, selle täitmine, prognoosid 
ê Kavandamine ja korraldamine: eesmärgid, pikema aja plaanid, 

finantsplaanid, tulevased sündmused, esitlused, kohtumised ja 
koosolekud, konverentsid, reisid, puhkus 

ê Organisatsiooni areng: ümberkorraldused, käsuliinid, 
töökirjeldused, töötingimused, hooned, kontorid ja sisustus, 
muudatused, juhtimine, strateegiline planeerimine 

ê Haldus: juriidilised küsimused, kindlustus, personal, koolitus, 
organisatsiooni poliitika 

ê Töötajad: palkamine, vallandamine, arenguvestlused, koolitus, 
palgad, kommunikatsioon, moraal, tagasiside 

ê Varustus: telefonid, arvutid, tarkvara, andmebaasid, 
kontoritehnika, printerid, faksid, kulumaterjalid, arhiiv, 
salvestusseadmed, mööbel, ruumid, kulumaterjalid, visiitkaardid, 
kontoritarbed 

ê Turundus: kampaaniad, materjalid, avalikud suhted 
ê Ootel: info, tagasiside juhtkonnalt või kolleegidelt, tagasiside 

partneritelt ja kolmandatelt osapooltelt, delegeeritud projektid ja 
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ülesanded, saamata vastused, ettepanekutele vastamine, 
vastamata küsimused, edastatud arupärimised, piletid, 
kuluaruandlus, tellimused, projektiga edasiliikumiseks vajalik info 

ê Ametialane areng: koolitused, seminarid, õpingud, teadmist 
väärivad asjad, arendamist või harjutamist vajavad oskused, 
raamatud lugemiseks, litsentsid, teaduskraadid 

ê Ametiriietus 

Kodused uitmõtted 

ê Alustatud, ent lõpetamata suuremad tööd 
ê Suuremad tööd, mida peaks alustama 
ê Teised kohustused ja tegemised: ühiskondlikud kohustused, 

religioon, korteriühistu, klubid 
ê Kohustused ja lubadused teistele: abikaasa, lapsed, vanemad, 

perekond, sõbrad, laenatud esemed 
ê Alustamata või pooleli suhtlus: kellele tuleks helistada, kirjutada, 

faksida, memo esitada; kellelt ootad kõnet, e-kirja, faksi, memot 
ê Tulevased sündmused ja üritused: sünnipäevad, tähtpäevad, 

pulmad, lõpetamised, väljaskäimised, puhkused, reisimine, 
pidusöögid, peod, vastuvõtud, kultuurisündmused, 
spordisündmused 

ê Perekond: tegevused elukaaslase või abikaasa, laste, vanemate, 
sugulastega 

ê Haldus: kodune varustus, mööbel, telefonid, arvutid, internet, TV, 
video, DVD, kodutehnika, meelelahutus, tööriistad, kulumaterjalid, 
garderoobid, keldrid, panipaigad 

ê Meelelahutus: raamatud, muusika, video, reisimine, kuhu minna, 
keda külastada, külastamata veebilehed, fotograafia, 
spordivarustus, hobid, kokkamine 

ê Rahaasjad: arved, pangaarved, investeeringud, pension, laenud, 
maksud, eelarve, kindlustus 

ê Juriidilised asjad 
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ê Teiste taga ootel: tellimused, paranduses asjad, tagastused, 
laenatud asjad, info 

ê Majapidamine: kolimine, remont, ehitus, ümberehitus, küte, 
torustik, elektrisüsteem, katus, aknad ja uksed, maastikukujundus, 
puud, põõsad ja teised taimed, muru, peenrad, sissesõiduteed ja 
jalgrajad, garaaž, seinad, põrandad, laed, kodukaunistus, mööbel, 
kommunikatsioonid, valgustus, köögisisustus, majapidamistööd, 
mida oleks vaja koristada, korrastada ja puhastada 

ê Tervis: arstid, hambaarst, silmaarst, eriarstid, tervisekontroll, dieet, 
toit, harjutused, halbadest harjumustest loobumine 

ê Isiklik areng: koolitused, haridus, karjäär, looming 
ê Transport: autod, jalgrattad, mootorrattad, hooldus, parandus, tööl 

käimine 
ê Riided: äririietus, pidulik riietus, vaba aja riietus, spordiriietus, 

aksessuaarid, kotid ja kohvrid, kingad 
ê Lemmikloomad: vaktsineerimine, eluase, toit, koolitamine 
ê Meisterdamine ja käsitöö: mida oleks vaja teha, pooleliolevad 

tööd, abivahendid, materjalid 
ê Askeldused: ostlemine, toidukaubad, riietus, majapidamine, pank, 

keemiline puhastus, kirjatarbed, kingitused, medikamendid, 
ajalehed, raamatud, muusika, filmid, meisterdamine. 

ê Ühiskond: naabrus, naabrid, vabatahtlik töö 
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Mida teha esimesel mõttepuhastusel? 

Vaata läbi ja pane vajadusel kirja nii palju kui tunned, et on vajalik: 

ê oma mõtted, 

ê e-kirjadest tulenevad tegevused, 

ê kalendermärkmikust tegevused, 

ê juhuslikud märkmed, 

ê töölaud jm töökeskkond, 

ê kodu: telerilauast garaaži ja/või keldrini. 

Kuhu koguda? 

ê E-postkast 

ê Mobiiltelefon 

ê Ideede jaoks märkmik või märkmepaberid 

ê Ümbrik paberdokumentidele 

ê Rahakott 

ê Autoroolis Simplenote, Onenote, Evernote või Telia klientidel 
kõnepost (1478) – palun kasuta vabakäeseadet 
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Kui tihti puhastada? 

ê Nii sageli, kui vaja – mida kiiremini pärast mõtte saabumist, 
seda parem. 

ê E-postkast: kord päevas, paari tunni tagant, kord või paar 
tunnis: nii sageli kui vaja, aga mitte nii tihti, et segaks 
keskendumist olulistele töödele. Ütle ka teistele, kui tihti loed 
e-kirju. 

ê Oht ja võimalus: kiire pilguheit meilikastile: 

ê keskendu ja tegele kiirel pilguheidul ainult väga 
oluliste asjadega, 

ê ole samas kindel, et tähtsad asjad ei jää Sinu 
reageeringuta, 

ê ülejäänud asjadega seotud tegevused otsustad 
hiljemalt päeva lõpus või järgmise päeva alguses. 
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Sõnasta prioriteet  

Kulgemise alused 

Meenuta, millal viimati tuli sul midagi väga-väga hästi välja ning sa 
nautisid ennast unustavalt tegutsemist. Loetle 10 põhjust, mis sind 
pani tegutsema: 

1.  ........................................................................................................  

2.  ........................................................................................................  

3.  ........................................................................................................  

4.  ........................................................................................................  

5.  ........................................................................................................  

6.  ........................................................................................................  

7.  ........................................................................................................  

8.  ........................................................................................................  

9.  ........................................................................................................  

10.  ......................................................................................................  
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Autoteelilise tegevuse 8 tunnust 

1 Lõpuleviidav tegevus: oluline on tunda, et tegevus jõuab 
tulemuseni. 

2 Kindlad eesmärgid: tead üsna hästi, millise eesmärgi või sihi 
nimel tahad selle asjaga tegeleda ning milline on ootuspärane 
tulemus. 

3 Keskendumine: sul on võimalik keskenduda tegevusele ning 
selle ajal tõrjuda peast kõrvalised mõtted. 

4 Kaasahaarav: tegutsedes unustad sageli ülejäänud maailma, 
tekib kulgemise tunnetus. 

5 Kaob mure selle pärast, kuidas teised Sind näevad: eelkõige 
on tähtis see, kuidas ise end tunned ning mil moel panustad 
protsessi; teiste arvamus on teisejärguline. 

6 Kontroll tegevuste üle: tunnetad, et sinu tegevust kontrollid 
sina ise – see sõltub peamiselt sinust, kuidas asi välja tuleb. 

7 Vahetu tagasiside: tegevuse ajal või hiljemalt pärast selle 
lõpetamist saad teada, kuidas asi välja tuli. 

8 Ajatunnetus muutub: vahel tundub, et mitu tundi mööduvad 
hetkega või mõni minut näib mitme tunnina. 

Allikas: Mihály Csíkszentmihályi, Kulgemine, eesti k 2007 
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Sinu kõige olulisemad tegevused 

Peter Druckeri soovitus: iga asja puhul kaalu 

ê mis juhtuks, kui ma ei teeks seda asja? 

ê kas ma teen ainult asju, mida vaid mina saan teha? 

ê kas ma tegelen selle asjaga nii efektiivselt kui võimalik? 

 

Tegevused: Neist 3 kõige olulisemat: 
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Mille põhjal otsustasid, mis on kõige olulisem: 

1.  ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

2.  ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

3.  ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  
 

Pane kirja vähemalt 3 asja, mida saad teha, et tegutseda oma 3 kõige 
olulisema tegevusega autoteelilisemalt ja efektiivsemalt: 

1.  ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

2.  ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

3.  ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  
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Burt Goldmani 5 reeglit: 

1. Tee neid asju, mis sulle meeldivad. 

2. Kui sulle mõni asi ei meeldi, ära tee. 

3. Kui siiski pead seda tegema, muuda tegevust. 

4. Kui see pole võimalik, muuda oma suhtumist: 90% sellest, 
kuidas maailma vastu võtame, sõltub meist endist (Dalai 
laama Tenzin Gyatso). 

5. Sa muudad oma suhtumist juhtunut teadvustades. 

Mõju ja pingutus 
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Hea eesmärk 

ê Pane eesmärk kirja nii nagu see oleks juba sündinud. 

ê Hea eesmärk on (vastavalt Carol Wilsoni EXACT-mudelile) 

ê Põnev (Exciting) – tekitab kirge 

ê Mõõdetav (Assessable) - mille põhjal saad teada, 

kuidas sul eesmärgi saavutamine edeneb? 

ê Pingutust nõudev (Challenging) – eesmärki ei saa 

täita nö muu seas, vaid pühendud sellele 

ê Ajas määratletud (Time-framed) – millal? kes? kuidas? 

Mõtle iga eesmärgi puhul, millised on 

ê järgmise 1-3 kuu tulemused, 

ê järgmise 1-2 nädala tulemused, 

ê järgmise 1-2 päeva tulemused. 

Coachingu juhtnöörid 

Coaching on teise inimese käest küsimuste küsimine selge sihiga 
aidata tal enda jaoks asju selgeks mõelda. Selleks: 

ê Küsi avatud küsimusi (kuidas? millisel moel? kelle abil? mis 
edasi saab? mil viisil veel saaks? jne).  

ê Kuula täiega! Vajadusel palu täpsustada. 

ê Ära anna nõu ega jaga kogemusi! Inimene peab jõudma oma, 
mitte Sinu lahendusteni. 
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Kuidas planeerida tulemuslikult? 
ê Käi läbi võimalikud tegevused ideede nimestikus või kirja-

kastis ükshaaval ning 

ê Otsusta, kas tegevus on praegu tähtis: 

ê hetkel oluline ja 

ê tegutsetav. 

Suurte tegevuste ajaline planeerimine 

ê Kirjuta olulised suuremad tööd üles tähtsuse järjekorras 
projektide nimekirja. 

ê Kaalu iga suure töö puhul, miks seda on vaja. 

ê Vajadusel lepi tiimis kokku reeglid, mis kehtivad selle suure 
töö vältel. 

ê Sõnastage koos suure töö metsikult edukas tulemus. 

ê Visanda vahetulemused ja -tegevused. Vajadusel kasuta 
mõttekaarti, Gantti kaarti ja teisi projektijuhtimisvahendeid. 

ê Keskendu järgmisele tegevusele! 

Tule toime pisiasjadega 

ê Tee alla 2 minuti nõudvad tegevused kohe või 

ê kogu ja tee hiljem sarnased tegevused järjest. 
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Delegeeri oskuslikult 

Kui saad delegeerida, delegeeri. Ise tee võimalusel ainult neid 
ülesandeid, mida saad teha vaid sina ja ei keegi teine. Delegeerimise 
käik: 

ê Mõtle enda jaoks läbi: kes? mida? miks? mis ajaks? kuidas? 

ê Kohtu ja räägi läbi. 

ê Märgi endale üles. Vajadusel jäta kirjalik jälg, kasutades Outlookis 
nn koopiareeglit (from:me & CC:me -> label: waiting for) või 
Google Mail’is lisades kirjale vastava sildi. 

ê  Tuleta meelde (häiri võimalikult vähe!): 

ê paar päeva enne tähtaega, 

ê tähtajal. 

ê Kui töö ei valmi tähtajaks, selgita välja põhjus ning muuda 
kokkulepe realistlikuks ja toimivaks. 
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Tegevusnimestikud 

Eisenhoweri maatriks 

 Pakiline Mittepakiline 

O
lu

lin
e 

  

Eb
ao

lu
lin

e 
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Üheminutiline tegevusnimestik (autor: Michael Linenberger)  

Kasuta nelja nimekirja: 

ê kuni 5 olulist tegevust, mis tuleb tingimata täna teha: tee 
esimesena, vaata üle kord tunnis. 

ê 3-4 olulist eesmärki või suuremat tegevust: tee kohe, kui 
kiire möödas kasvõi natuke. 

ê kuni 20 tegevust järgmiseks nädalaks või paariks: tee kui aega 
saad, vaata üle kord päevas. 

ê kaugema tuleviku tegevused: vaata üle kord nädalas. Lisa 
tegevustele järgmise ülevaatuse aeg (soovitatavalt 
esmaspäev või järgmise kuu/kvartali/aasta 1. esmaspäev) 

Täpp-päevik ehk bullet journal (autor: Ryder Carroll) 

ê Kaustiku esimesele lehele sisukord. Nummerda kõik lehed. 

ê Järgmisele 4-6 leheküljele tulevikulogi, milles kaugema 
tuleviku tegevused. Vajadusel tekita sellesse jaotused 
järgmiste kuude tarbeks. 

ê Kuu vaade: 

ê vasakul: kuupäevad + nädalapäeva esitähed. Märgi 
kõige olulisemad asjad. 

ê paremal: olulised asjad, mis sel kuul peavad saama 
tehtud. 

ê Päevade loetelu järgmisel 6-18 leheküljel + käesoleva päeva 
kõige olulisemad tegevused. Õhtul kavanda järgmine päev. 

ê Eraldi tegevuste kogum -> eraldi loetelu. 
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ê Märgid: 
� tegevus 
¢ kohtumine 
X tehtud 
> edasi lükatud 
< edasi lükatud kaugemasse tulevikku (tulevikulogisse) 
- pole vaja teha 
! idee 
★ oluline 

ê Uue perioodi ümberkirjutamisel märgi ära, millised tegevused 
oled eelmisest perioodist üle kandnud. Kui tegevust pole vaja 
üle kanda, tõmba see maha. 

Päevapõhine tegevusnimestik (autor: J.D. Meier)  

ê Sõnasta igaks nädalaks 3 olulist tulemust, mille põhjal igasse 
päeva 2-3 olulist tegevust. 

ê Jäta ruumi ka ootamatusteks. 

ê Kasuta 3 edasilükkamise reeglit: kui oled tegevust kolm korda 
edasi lükanud,  

ê tee see kohe ära, 

ê loobu selle tegemisest üldse, 

ê lükka tegevust 3 kuud edasi. 

ê Nädala lõpus vaata, mis tuli hästi välja ning mida teed 
järgmisel nädalal veel paremini. 
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Keskkonnapõhised tegevusnimestikud (autor: David Allen)  

ê Koosta iga tegevuskeskonna (nt @kontor, @kodu, 
@askeldused, @maakodu, lisaks .projektid ja @delegeeritud) 
jaoks tegevuste prioritiseeritud loetelu. 

Kanban’ilik lähenemine 

Loo endale neli nimekirja: 

ê Ideed, mida võiks teostada, 

ê Tegevused, mida kavatsed kindla peale ära teha, 

ê Pooleliolevad tegevused, 

ê Lõpetatud, valmis tegevused. 

Algse lähenemise kohaselt lood projekti iga etapi kohta nimekirja 
ning iga etapi veergu paned kirja projektide kaupa tegevused. 

Kalender  

ê Pane esmalt kirja iga päeva kõige olulisem tegevus! Lepi 
nendeks kohtumised iseenda ja teistega.  

ê Planeeri 4-6 tundi päevast: 50% ajast neile tegevustele, mis 
on olulised pikas perspektiivis, 30% keskmises perspektiivis 
olulistele tegevustele ja ülejäänu pisiasjadele. 

ê Kasuta vajadusel ajasahtleid sarnaste tegevuste 
rühmitamiseks. 

ê Kaitse oma kalendrit. 

ê Pärast puhkust või välisreisi arvesta reegliga: 1 päev = 1 tund. 
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Hetkel ebaolulised tegevused 

ê loobu, 

ê arhiveeri, 

ê lisa nimekirja “Tulevikus võib-olla ühel ilusal päeval”. 

 

Arhiivi struktuur: 

ê Märksõnad: projekti või valdkonna nimi (Microsoft Outlookis 
ja Lotus Notesis kasuta kategooriaid ja Google Mail’is 
märksõnu). 

ê Lihtne: inbox, tegemiseks, ootel, tulevikus võib-olla, arhiiv. 
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Tegutse arukalt 
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Tule ootamatuste ja ajaröövlitega sujuvamalt toime  
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Pomodoro tehnika 

ê Töörütm: 

ê Pomodoro: Tööta 25 minutit. 

ê Pea 5 minutit pausi. 

ê Pärast 4 pomodorot tee pikem paus. 

ê Reeglid: 

ê Pomodorot ei saa jagada. Ühe “tomati” ajal tegeled 
sama asja või vähemalt sarnaste tegevustega. 

ê Kui pomodoro algab, peab see õigel ajal lõppema. 

§ Kui katkestad, ei lähe “tomat” kirja. 

§ Kui ületad “tomati” piiri üle 2-3 minuti, alusta 
uut “tomatit”. 

§ Kui lõpetad varem, vaata üle ja õpi edasiseks. 

ê Päev: 

ê Hommikul planeeri tööd ja ajakulu. 

ê Tööta 

§ Katkestused märgi üles. 

§ Äärmisel juhul katkesta pomodoro. 

ê Õhtul vaata üle ja õpi. 

 

 

Iga järgmine pomodoro läheb paremini! 
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Hoia end kulgemas 

Iga päev 

Küsi endalt: 

ê Mille eest olen täna tänulik? 

ê Kui palju tegin trenni? 

ê Kui kaua molutasin sihipäraselt? 

ê Milliseid heategusid tegin? 

ê Millise hinde panen päevale (1-5 palli)? 

ê Vajadusel 

ê Vabane kaheminutitöödest 

ê Vaata delegeeritud tegevuste nimestik üle 

ê Planeeri järgmine päev: 

ê Kuidas veedaksid selle, kui elaksid kohustusteta? 

ê Mida naudid sel päeval? 

ê Mis on Sinu elu mõte? 

ê Millised on kõige olulisemad homsed tegevused? 
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Iga nädal 

Küsi endalt: 

ê Mille poolest oli eelmine nädal suurepärane? 

ê Millised asjad jäid tegemata? 

ê Pisiasjad tee kohe 

ê Vaata läbi delegeeritud tegevused 

ê Suuremad tegevused lükka sihipäraselt edasi 

ê Vaata üle oma elu siht ja aasta olulisimad prioriteedid 

ê Milline on järgmise nädala tulemus? Mis on kõige tähtsam? 
Kas iga prioriteet kajastub järgmise nädala tulemuses? 

ê Millised on iga päeva väikesed tulemused? Kas need viivad 
sind suuremate eesmärkide poole? 

Harjutus: iganädalane ülevaatus 

ê Kirjuta eelmise nädala 3  kõige olulisemat saavutust. 
ê Kirjuta uue nädala 3 kõige olulisemat sihti (seos sihtidega!) 
ê Pane paika oluliste tegevuste ajasahtlid. 
ê Pane kirja praeguseks juba kokku lepitud sündmused (edaspidi 

klapita kokkulepped oma ajasahtlitega). 
ê Planeeri lähtuvalt nädala sihtidest igasse päeva 1-3 kõige olulisemat 

tegevust, et asjad saaksid tehtud (edaspidi planeeri need enne 
kohtumisi ja koosolekuid!). 

ê Lisa rutiinsed sündmused: lõunad, aeg perega, hobide, spordi ja 
endaga tegelemise ajad, e-postiga tegelemine. Hoolitse selle eest, 
et iga päev jääks piisavalt tööaega planeerimata. 

ê Kui mõnda asja pole tingimata vaja teha, lisa see “Kui aega jääb, 
siis...” tegevuste hulka. 
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Asu tegutsema 

Loo süsteem 

ê Vaata läbi kõik koolituse materjalid. 

ê Häälesta kalender ja tegevusnimestikud. 

ê Loo eeldused süsteemi kasutamiseks sel hetkel, kui vaja. 

Võta süsteem kasutusele 

ê Pane paika kõige olulisem eesmärk ja leia, kuidas selleni 
jõuad. 

ê Otsusta, millega tegeled ja millega 
mitte. 

ê Pane projektid ja tegevused kirja: 

ê kalendrisse; 

ê tegevusnimestikesse. 

Kasuta süsteemi järjepidevalt 

ê Vaata oma tegevusi üle 

ê iga päev, 

ê iga nädal, 

ê iga kuu. 

ê Vaata korrapäraselt üle pikaajalisi plaane. 

ê Pööra tähelepanu asjadele, mis seda väärivad! 
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Mida teen pärast koolitust teisiti? 

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  

Muudatustega alustan ...................................................... ja aja selleks 

panin oma kalendrisse kirja. 

 

Kontakt 

Kristjan Otsmann 
www.selgepilt.ee 
ee.linkedin.com/in/kristjanotsmann/ 
www.facebook.com/kristjan.otsmann 
kristjan@selgepilt.ee 
tel 502 9037 
skype & twitter kristjanotsmann 

 

Selge Pildi Office365 majutab Microsofti kuldpartner Primend, vt 
www.primend.com 
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Lisa 1 – töövahendid 

Taustamaterjalid: 

ê Märkmevara Simplenote (www.simplenote.com) 

ê Ideede talletaja Microsoft OneNote (www.onenote.com) 

ê Ideede talletaja EverNote (www.evernote.com) 

ê Ideede talletaja Google Keep (www.google.com/keep) 

Ajahaldus: 

ê Microsoft Outlook (office.microsoft.com/et-ee/outlook) 

Tegevusnimestikud: 

ê Todoist (www.todoist.com) 

ê Wunderlist (www.wunderlist.com) 

Projektijuhtimine: 

ê ProjectLibre (www.projectlibre.org) 

ê GanttProject (www.ganttproject.biz) 

Mõttekaardivara: 

ê XMind (www.xmind.net) 

ê FreeMind (freemind.sourceforge.net) 

ê Mindjet MindManager (www.mindjet.com) 

ê MindMeister (www.mindmeister.com) 

ê MindMup (www.mindmup.com) 

ê Bubbl.us (www.bubbl.us) 
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Aja monitooring: 

ê Toggl (www.toggl.com) 

Varia: 

ê Pausimeenutaja Workrave (www.workrave.org) 

ê Masinakirjaõpe Keyboard Pro 
(www.ellermaasoft.ee/kbp.php) 

Apple’ile: 

ê Fantastical 2 (www.flexibits.com/fantastical) 

ê Things (www.culturedcode.com/things) 

ê Omnifocus (www.omnigroup.com/applications/omnifocus) 

Veebivara: 

ê Veebikalender Google Calendar (www.google.com/calendar) 

ê Google Calendari sünkroniseerimine mobiiltelefoniga 
(www.google.com/mobile/sync/) 

ê Google Calendari sünkroniseerimine Microsoft Outlookiga 
(www.fieldstonsoftware.com/software/gsyncit4/) 

ê Meeskondlik ajajuhtimisvara Trello (www.trello.com) 

ê Meeskondlik ajajuhtimisvara Asana (www.asana.com) 

ê Kohtumisteks aja leidja Doodle (www.doodle.com) 
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Pihuarvutile ja nutitelefonile: 

ê iPhone: Fantastical 2 

ê iPhone: Calendars 5 by Readdle 

ê iPhone: TaskTask Mobile Tasks (www.tasktaskapp.com) 

ê Android: aCalendar 

ê Android: Nine 

ê Android: TouchDown by Symantec 
(www.symantec.com/theme/touchdown) 

ê Android: UniqTec Tasks and Notes 
(www.uniqtec.eu/applications/notes-with-activesync.html) 

Täiendav info tarkvara kohta: 
ê www.priacta.com/Articles/Comparison_of_GTD_Software.php 

Lisa 2 – täiendavat lugemist ja vaatamist 

Veebikeskkonnad 

ê Kristjan Otsmanni ajaveeb – www.selgepilt.ee 

ê Zen Habits – www.zenhabits.net 

ê Bullet Journal: www.bulletjournal.com 

ê Getting Results in Agile Way – www.gettingresults.com 

ê The David Allen Company – www.davidco.com 

ê Michael Linenberger – www.michaellinenberger.com 

ê Lifehack – www.lifehack.org  
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Raamatud 

ê Kristjan Otsmann, Hetk. 12 sammu parema elu poole, Eesti 
Ekspressi Kirjastus 2010  

ê Stefan Klein, Aeg. Aine, millest koosneb elu, Varrak 2009 

ê Carl Honore, Kiirusta aeglaselt, Pegasus 2009 

ê Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal 
Experience, Harper 2008, (eesti keeles: Kulgemine, Pegasus 
2007) 

ê John Whitmore, Tulemuslikkuse treenimine, Väike Vanker 
2010 

ê Pedram Shojai, The Art of Stopping Time: Practical 
Mindfulness for Busy People, Rodale Books 2017 

ê Leo Babauta, The Power of Less, Hay House UK 2009 

ê David Allen, Getting Things Done – Revised 2015, Penguine 
Books 2015 

ê Carson Tate, Work Simply: Embracing the Power of Your 
Personal Productivity Style, Portfolio 2015 

ê Francisco Cirillo, The Pomodoro Technique, 
pomodorotechnique.com 

ê Timothy Ferriss, The 4-Hour Workweek, Crown Publishing 
Group 2007 (tõlgitud eesti keelde „Neljatunnine töönädal“, 
Eesti Ekspress 2008) 

ê Stephen R. Covey, First Things First, Simon and Schuster 1994 

ê Peter Drucker, The Effective Executive, Harperbusiness 1993 
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ê Susan Weinschenk, How to Get People to Do Stuff, New 
Riders 2013 

ê Shawn Achor, The Happiness Advantage, Crown Business 
2010 

Video 

ê Randy Pausch lecture: Time Management:  
www.youtube.com, otsi „Randy Pausch Time Management“ 

ê Bullet Journal: www.bulletjournal.com 


