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Noorte endi loodud veebilahendus, 
mis aitab leida ja viia ellu enda 
ideid.

Interaktiivne – näitelood – juhised – kõigile kättesaadav



Magic in your hands mudel

märts

Ideede genereerimise ja 
arendamise koolitus
Noored mõtestavad ettevõtlikkuse vajalikkust, 
genereerivad enda algatusidee ning planeerivad
selle elluviimist ja testimist praktikas.

märts-aprill

Omaalgatus (eksperiment)
Noored viivad oma algatusidee ühekordse
sündmuse eksperimendina ellu. Lisaks koguvad
sel perioodil sisendit selle kohta, mida tema 
piirkonna noortel päriselt vaja on, et nad võiksid
enda algatusideid realiseerida.

aprill

Veebitööriista
häkaton (koolitus)
Noored analüüsivad saadud kogemust ja kogutud 
infot teiste noorte vajaduste kohta. Sellest lähtuvalt 
loovad veebitööriista esmased prototüübid.

aprill-mai

Noorte innustamine (eksperiment)
Noored viivad enda piirkonnas läbi eksperimendi, mille käigus 
testivad enda loodud veebitööriistade elementide atraktiivsust 
ja efektiivsust teiste noorte peal. Koguvad tagasisidet, et 
mõista, kuidas kasutajasõbralikumat ja kasulikumat tööriista 
luua.

oktoober

Veebitööriista
täiustamine (koolitus)
Noored vormivad saadud tagasiside põhjal 
ühtse veebitööriista ning teevad 
ettevalmistusi, et tööriista laiemalt levitada.



Kodune ülesanne oktoobri koolituseks

Väljakutsed osalejatele:

1) Loo enda lehele sisu

2) Tee eksperiment ja proovi kuivõrd Sinu õpetused aitavad noori 

päriselt

3) Pea tänulikkuse päevikut ☺

Enne oktoobri koolitust: registreerime minuidee.ee domeeni, installime 

Wordpressi sisuhaldustarkvara ning loome noortele ligipääsu, et nad 

saaksid hakata enda leheosa sisu looma. 



Täna: veebitööriista täiustamise koolitus

1

2 Kuidas saada noored veebilahendust 

kasutama?
Mida lahenduse juures muuta, et see oleks noorte 

jaoks ahvatlevam?

Milline teavitustöö oleks efektiivne noorteni 

jõudmiseks?

3 Veebilahenduse jätkusuutlikkus
Kuidas korraldada veebilahenduse 

edasiarendamist, hooldamist ja käigushoidmist, 

et see püsiks toimiv ja värske veel aastateks?

4 Esitlusürituse planeerimine
Noorte inspiratsioonipäeva kontseptsiooni 

arendamine, et esitleda veebilahendust 

suuremale noorte grupile ning inspireerida teisi 

noori enda ideid arendama ning ellu viima.

Veebi loomise kogemuse reflektsioon
Milline oli noorte tagasiside teie lehele?

Mida soovitati muuta või lisada?

Millised täiendusideed on vahepeal tekkinud?



Sätime valmis

1 2 Arutlege oma tiimis:

● Milline oli noorte 

tagasiside teie lehele?

● Mida soovitati muuta 

või lisada?

● Millised täiendusideed 

on vahepeal tekkinud?

Ava rakendused:

● Logi sisse 

minuidee.ee/wp-admin

lehele

● Logi sisse enda 

Evernote märkmete 

rakendusse



Minuidee.ee 3 aasta pärast:

- Mis teeb selle eriti ägedaks 
noorte jaoks?

- Mis on sinna veel juurde loodud?
loodud?

- Kuidas see on Sinu elu 
mõjutanud?



Nõuandla

Tutvustage enda leheosa

Küsige tagasisidet:

- Mida tuleks kindlasti lisada?

- Mida muuta, paremini teha?





Mis teeb toote „nakkavaks“?

● Sotsiaalne valuuta – märkimisväärne, 
mängumehaanika, insaiderid.

● Päästikud – harjumused, linkimine, 
meelespea asukohas.

● Emotsioon – viha, huumor, aukartus.
● Avalik – nähtav, reklaamib iseennast, 

käitumisharjumus.
● Praktiline väärtus – aitab teisi, on kasulik.
● Lood – sisaldab väärtuslikku infot ja on 

seotud tootega.



Nakkav: sotsiaalne valuuta



Nakkav: päästikud



Nakkav: emotsionaalne

https://youtu.be/nnsSUqgkDwU

https://youtu.be/nnsSUqgkDwU


Nakkav: nähtav



Nakkav: praktiline väärtus



Nakkav: vägev lugu 1/2



Nakkav: vägev lugu 2/2

http://youtu.be/iYhCn0jf46U

http://youtu.be/iYhCn0jf46U






Millest jääks 
maailm ilma, 

Kui Sinu teenust 
poleks?



Kas lehe külastaja saab selgelt aru:

Kuhu ma olen sattunud?
Mida siit saab?

Mida pean järgmisena tegema?

?
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mille poolest on meie leht noore jaoks 

unikaalselt kasulik?
Mida saab siit ja mitte kusagilt mujalt?

Mis paneks noori seda lehte 

soovitama?



Reklaami elemendid

Tõmba tähelepanu

Tekita huvi

Loo soov

Kutsu tegutsema



Kujunda enda lehele 
kutsuv reklaam

www.canva.com



Kuidas müüa ideed?

“Okei, aga mida mina sellest saan?”

“No ja siis?”

OMADUS
Rõhutab võimaluse eripära

HÜVE
Selgitab omadust

KASU
Personaliseerib hüve

1) Mis see on?

2) Mida see üldiselt 
võimaldab?

3) Mida see annab 
konkreetsele inimesele?






