
Tulevikuvedur
Tartumaa Arendusseltsi rahvusvahelise LEADER 
koostööprojekti “Innovatsiooni otsingul” 
koolitusprogrammi avaüritus



Tulevikuvedur
10.00 – 10.10 Avasõnad ja kuhu koolitusprogramm meid viib – Kristiina Tammets

Kuhu puhuvad innovatiivsed tuuled?
10.10 – 10.30 „Kuhu maailm on liikumas ja kuidas see meid mõjutab?“ – Harald Lepisk

Kuidas saavad suured mõtted teoks?
10.30 – 10.45 „Tark Linn Tartu ja selle tulevik“ – Lauri Sokk
10.45 – 11.00 „sTARTUp day elluviimine – kuidas sünergia ajendab koostööle“ – Ermo Tikk
11.00 – 11.15 „Ideest reaalsuseni Tagurpidi Majas“ - Kuldar Leis

Mida teha oma ideega?
11.15 – 12.00 Valdkondade trendid – maailmakohviku arutelud, et ühiselt mõelda, kuhu me 
liigume
12.00 – 13.00 Lõunapaus
13.00 – 14.00 Tulevikuideede Expo – praktiline mõtteharjutus programmis osalevate ideedega
14.00 – 15.00 Tulevikuradar – järgmised sammud ja võimalused ideede käima tõmbamiseks



Kuhu maailm on 
liikumas ja kuidas ee 
meid mõjutab?

Harald Lepisk
Inspiratsioon.ee



“Püsima ei jää mitte kõige 
tugevamad liigid, samuti mitte kõige 
intelligentsemad – ellu jäävad need, 

kes suudavad kõige paremini 
kohaneda muutustega.

Charles Darwin
(1809-1882)
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United Nations Sustainable Development Goals https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/





6 inimlikku vajadust:
Kindlustunne – stabiilsus, millelegi toetumine

Variatiivsus – muutused, uued stiimulid

Tähtis olemine – tunnustus, tähelepanu

Ühendus – armastus millegi või kellegi suhtes

Kasvamine ja areng – kompetentside avardumine

Panustamine – midagi kasulikku teiste heaks ära teha

Anthony Robbins





www.gartner.com



www.gartner.com
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Ambitsioonikas visioon: millise 
olulise muutuse tahad enda 

töö tulemusel luua?

Jaga lauakaaslastega
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Mis hakkab raputama Sinu 
valdkonda tulevikus?

Jaga enda laudkonna mõtteid:
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Tulevikuradar
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Mõttekaart
Struktureeritud mõtlemine
www.xmind.net www.freemind.sourceforge.net



Evernote ideede nimekirjad
▪ Tähelepanekud

▪ Elu praktikad

▪ Koolituste arendused

▪ Amazing things to create

▪ Tsitaadid ja mõtted

▪ …
39 Evernote Basic: www.evernote.com



KIRI 
TULEVIKUST
80-aastaselt 

endalt

Kiri 80-aastaselt endalt:

Mis Sind rõõmustab? Mida enda elus naudid?

Milliseid muutusi oled enda elus teinud?

Milliseid huvitavaid kogemusi oled saanud?

Kes on olnud Sinu õpetajad ja mida nad on Sulle õpetanud?

Kuhu Su projektid ja ettevõtmised on välja jõudnud?

Mis aitas enda tegemistes õnnestuda?

Millise saavutuse või sammu üle oled eriti uhke?

Milleks Sa kõike seda tegid?

Nõuanded tänasele endale:

Milliste inimeste seltsis rohkem aega veeta, milliste seltsis vähem?

Mille pärast vähem muretseda, millele rohkem tähelepanu pöörata?

Mida jätkata, mida lõpetada?

Mis on Sinu elu ülesanne? www.inspiratsioon.ee/kiri-tulevikust



http://www.facebook.com/inspiratsioon.ee
http://www.instagram.com/haraldlepisk
http://www.youtube.com/inspiratsioon

