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panna ka oma grupp ja tellida koolitus näiteks 
sõpradele. Alt toob välja, et nutikate töövõtete ja 
õigete töövahenditega on kodukoristusele kulu-
vat aega võimalik vähendada poole võrra. “Ka ol-
lakse kodus altimad uusi oskusi rakendama, kui 
töösituatsioonis,” märgib Alt.

Marje Ubin soovitab kõigil naistel õppida 
mõnda seni mehelikuks peetud eriala. Lisaks 
praktilistele kogemustele laseb see meil oma 
kaaslaste mõttemaailma paremini mõista – hea 
on selgeks saada asjad, mis kõigile meestele tun-
duvad üsnagi endastmõistetavad. Seda on taiba-
nud ka koolitajad ning üsna tihti leiab koolitus-
kalendritest “torutööd naistele” sarnaseid üritu-
si. “Nii-öelda mehelikke erialasid õppides saab 
aimu sellest, mida mehed enesestmõistetavaks 
peavad,” leiab Ubin, et koolitus võib aidata ka 
kodurahu säilitada.

Kodurahu säilitamisele aitavad kaasa ka 
psühholoogia ja enesearengu teemalised kooli-
tused. Saab õppida aitama nii ennast kui ka teisi. 
“Huvi nende teemade vastu on suur,” kommen-
teerib Hansson. Koolituse vormis saab õppida 
stressi vältima ja läbipõlemist ennetama, samas 
saab abi ka lastekasvatamise alastel teemadel. 

Nägudega tööülesannetest töökaaslased. Na-
tuke teistmoodi lähenemine inimsuhetele on 
Rahel Otsal, kes pakub improteatri baasil mees-
konnakoolitust. Tavapärane psühholoogia ja kol-
lektiivi toimimise alused on pandud mängulis-
se vormi. “Mänguliste vahenditega tuuakse suht-
lemisse vahetu kontakt ning harjutatakse ühiste 
eesmärkide poole liikumist,” selgitab Rahel. Te-
ma koolituste vastu on huvi neil, kes tahavad luua 
ühtset meeskonda. Koolitusel ette antud ülesan-
nete lahendamisel kasutatakse samu vahendeid, 
mida tööolukorras. Koolituse jooksul on võima-
lik neid vahendeid paremini teadvustada ja stres-
sivabas keskkonnas harjutada. 

Rahel ütleb, et meeskonnakoolitused on oluli-
sed, et hakkaksime nägudega tööülesannete ase-
mel nägema taas töökaaslasi. “Siis läheb ka töö la-
dusamalt!” on ta kindel.  Sama kinnitavad koo-
lituse läbinud Rahvusarhiivi töötajad, kelle sõ-

nutsi aitas koolitus meeskonnal luua ühise hin-
gamisrütmi. “See on nakatav ja lõbus vahend te-
gelemaks tõsiste teemadega,” leiab Otsa üles ra-
kendusimpro suurima plussi. 

Improteater nõuab tähelepanu ja üksteise 
toetamist, seega arendab meeskonnakoolitus 
just neid oskusi. Suunatakse inimesi oma ideid 
väljendama, teiste mõtteid kuulama ning koos-
töös tulemuseni jõudma. Ülesannete eesmärk 
on suunata inimesi oma ideid julgelt pakkuma, 
teiste mõtteid tähelepanelikult kuulama ning 
koostöös tulemuseni jõudma, olles eesmärgi 
nimel nõus oma väljapakutud ideedest ka loo-
buma. Seda kõike toetab omavaheline väärtus-
tamine ja usaldus. 

“Koolituste vastu tunnevad huvi ikka pigem 
kollektiivide tööandjad, erinevad on aga vor-
mid, millesse seda sobitada võib. Nii olen teinud 
oma töötubasid näiteks suvepäevade, väiksema-
te meeskondade väljasõitude ning muude kooli-
tuste ja konverentside osana. Muidugi võib koo-
litust tellida ka iseseisva üritusena,” lisab Otsa.

Improteater on iseenesest selline teatriliik, 
milles kõik, mida publik laval näeb, sünnib ko-
hapeal, just selles hetkes. Kuigi improviseerimi-
ne võib eemalt vaadatuna tunduda lihtne, nõuab 
see tegelikult väga suurt tähelepanu ja ükstei-
se toetust. “Improetenduse loomisega käib kaa-
sas hulk põhimõtteid, mida improtajad lõputult 
harjutavad ning mis lisaks konkreetsetele imp-
roformaatidele (etenduse reeglitele) käsitlevad 
meile kõigile olulisi oskusi. Nendeks on näiteks 
juba eespool mainitud aktiivne kuulamine, part-
neri mõtete heakskiit ja nende edasiarendamine, 
julgus oma ideedest loobuda, julgus oma muga-
vustsoonist välja astuda ning mis kõige olulisem, 
julgus eksida,” selgitas Otsa, kes on andnud imp-
roteatri tunde nii lastele kui täiskasvanutele ning 
tal on rõõm kõrvalt vaadata, kuidas neis osale-
jad aja jooksul avatumaks, julgemaks ja rõõmsa-
maks muutuvad. “Impro filosoofia ja põhimõtted 
tulevad meiega kiirelt kaasa ning peatselt avas-
tavad sellega seotud inimesed end tegemas ene-
sekindlamaid ja julgemaid otsuseid nii tööl kui 
muudes eluvaldkondades,” lisas ta.
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