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Ürituse
ülesande
püstitus

Helmeses on traditsioon, et üle iga aasta
korraldatakse Helmese aastagala nii, et sellest 

saaks osa võtta ka töötajate kaaslased.

Meie jaoks oli oluline muuta üritus meelde-
jäävaks ning põnevaks nii Helmese enda 

inimeste kui kaaslaste jaoks.

Lihtsalt põneva ning ägeda peo tegemise 
asemel pidime aga mõtlema ka sellele, kuidas 
see kõik oleks Helmese enda nägu ning kuidas 
kommunikeerida Helmese väärtused ja olulised 

sõnumeid nii, et need tähendaks inimeste 
jaoks midagi enamat, kui lihtsalt sõnu paberil.





Ürituse
elluviimise
kirjeldus

Helmes peab oluliseks, et inimesed oleksid õnnelikud
nii tööl kui ka kontorist lahkudes. Seega on nad oma 
südameasjaks võtnud inimeste mitmekülgse enese-

arengu. Üks asi on aga töötajatele öelda, mida 
Helmeses väärtustatakse, kuid hoopis teine asi on seda 
reaalselt näidata, seada eeskuju ja luua võimalus selle 

praktiliseks kogemiseks.

Kutsusime eelkommunikatsioonis üles vabatahtlikke 
võtma osa erakordsest võimalusest ning õppima ära 

ühe uue oskuse kindlas ajahetkes. Nii sündiski Helmese 
väärtustest juhitud esimene tantsuvõistlus IT-maastikul - 

Dancing with Helmes. 

Viisime 8 vabatahtlikku endaga enneolematule
teekonnale täis ajatut glamuuri, muusikat ning

loomulikult tantsu. 1,5 kuu jooksul osalesid
8 vabatahtlikku erinevates tantsuproovides, õppides
kas standard või Ladina-Ameerika peotantsu, mille

fortuuna neile valinud oli, valmistades end ette
suursuguseks Grande Finaleks.

Ürituse kulminatsiooniks oli tantsuvõistlus kõikide
kolleegide, nende kaaslaste ja auväärt žürii ees.

Parima tantsustaari valisid välja just alguses peale
programmi kaasatud Helmese inimesed ning nende 

kaaslased. 





Tulemus

Dancing with Helmes ürituse tagasiside oli 
läbi 7 aasta Helmese omatöötajate ürituste 
kõige kõrgem, keskmise tulemusega 4,81 5-st.
Inimesed hindasid programmi kaasamist ning 

tantsuvõistlust ääretult kõrgelt.

Kommunikatsioonilises mõttes ning 
Helmeseülese tiimi kasvatamise ning

ühtsustunde mõttes oli tegemist
enneolematu saavutusega.

Eesmärgile kohaselt tõstsime esile Helmesele
olulisi väärtusi läbi põneva programmi ning 

tõestasime, et inimestes peitub võlu ja
näitasime, et oluline ei ole mitte see, mis 
suunas sa end arendad, vaid see, et sa

ühele kohale kinni ei jääks. 






