Ülesande püstitus:
Velveti meeskonnasündmus.
Velvetisse oli tulnud paari aasta jooksul palju uusi meeskonnaliikmeid nii
Eestist kui teistest kultuuridest, kes polnud kiire töötempo tõttu omavahel
ühist keelt leidnud. Vaja oli leida võimalus inimeste ühendamiseks töövälises
keskkonnas. Samuti oli ootus Velveti omanikel näha, kuidas
meeskonnaliikmed ootamatus olukorra käituvad.
Samuti Velveti, kui tööandja maine tugevadamine potensiaalsetele
tööotsijatele.

Sündmuse elluviimise kirjeldus:
Sündmuse ülesehitus oli Velveti tiimiliikmed jagada viieks tiimiks, kes
tööalaselt peavad tulevikus igapäevaselt koos aktiivselt toimetama.
Sündmus algas majutumisega Kõue mõisas, kus lõunasöögi lõppedes
moodustasime viis segatud liikmetega tiimi. Iga meeskond kuulis
esmakordselt ees ootavat ülesannet – valmistada kolmekäiguline õhtusöök
tundmatule maakogukonna taluperele. Igale tiimile oma talu! Meeskonnad
said hoolikalt valmistatud tutvustuse talust, pereliikmetest,
lemmikloomadest ja toitumusharjumustest. Lisaks 100 eurot, millega
kohalikust Kose poest (valikus oli kolm poodi) osteti joogid ja söögid.
Seejärel viskasime ujujad pere perehaaval tundmatusse vette. See, mis
juhtus oligi muinasjutt. Algus oli raske ja rabe, lõpp ei tahtnud kuidagi kätte
jõuda. Ajagraafikust läksime kahe tunninga üle, sest pühaõhtusöömaaeg
võttis ägedad tuurid. Lisaks said meeskonnad endale iPadid, millega püüti
kinni iga talu õhtuöögi emotsioon.
Kui tiimid peredest kätte saime, oli Kõue mõisas omavahel muljetamist
palju. Lisaks oli ootusärevus näha taludes filmitud materjali monteeritud
klippe, kus saadi aimu teiste tiimide kogetust.

Koos vaatasime ja elasime kaasa. Lisaks vürtsitasid klippe tiimide teadmata
sisse monteeritud klipid peredelt, kellega lõime telesillad tagasisideks üle
interneti. Ka see tekitas palju elevust.

Tulemus.
Klient Mart Lankots kirjutab: Peaasjalikult peaks selles tekstis kirjutama
seda ka, kui palju see andis kogukonna liikmetele Virla piirkonnas juurde,
ehk siis võib ka fookust keerata sinna, et maal elavatel peredel oli rõõmu,
vaheldust, väljakutset ja positiivset vaibi, mõnesmõttes see ju ka sotsiaalne
mõõde, et me läksime peredesse, kuigi otseselt neil ju meie abi vaja polnud,
küll aga inspiratsiooni, uusi tutvusi ja uusi emotsioone. Oli ju näiteks meie
pundis Peep, kes oli Heleni klassist, kes täiesti ootamatult leidsid teineteist
uuesti.
Velveti kontekstis andis see tugeva annust eneseületamist, mis sellise
teadmatuse ja operatiivse ülesande täitmisel võõraste inimestega tekitab
väga suure annuse enesekindlust juurde, saamaks hakkama ebamugavas ja
teadmatus olukorrras. See kindlasti on eluks vajalik kogemus, eriti veel
tänapäevases suhteliselt stabiilses keskkonnas.
Loomulikult täiustus oluliselt meeskonna üksteise päris tundmine,
tähelepanu, kuulamisoskus, empaatia, rollijaotus, positiivne huvi. Kõik, mis
on inimlik ja kohati ei avaldu kohe kindlasti töises keskkonnas. Toit on
armastus, toit ühendab, väljakutse liidab! Parim mis saab olla.

