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Elu väljaspool pealinna 
on täiesti elatav
S ügis on käes ja enamik neist, kes suve maal veetsid, linnas tagasi. Kui palju on 

aga inimesi, kes mõnusa suve järel otsustasid hoopis maale elama jääda? Kas 
pole meilgi mõne toreda maanädalavahetuse järel peast läbi käinud mõte, et 

jääkski sinna? Suure taeva, roheliste puude ja avarate väljade vahele. Vaataks küla keskel 
olevalt tahvlilt töökuulutusi või sirviks maakonnalehte – ehk saab sealgi tööd teha? Või 
korraldada nii, et töö on linnas, aga ise olen maal?

Lahenduses on sel korral mitu huvitavat lugu maal elamise, töötamise ja äri edendamise 
kohta. Ma ei oska öelda ühte kindlat põhjust, kuidas maale kolimise otsus sünnib – 
mõnikord on selleks vaja mingit tõuget või muutust ja vahel sünnib see põhjaliku kaalut-
lemise või rõõmsa emotsiooni ajel. Eks igaühe lugu on erinev. Eestis on õnneks toredaid 
algatusi, mis kutsuvad inimesi maale elama. On ka toetusmehhanisme, mis aitavad esiti 
võhikust linnainimesel maal kohaneda. Internet ja mobiilsidegi järgnevad inimestele pea 
igale poole.

Inspireeriv ja julgustav on lugeda põnevatest peredest, kes on päälinnast Lõuna-Eesti 
metsade vahele ümber asunud või siis Narvast tulles Hiiumaale päriskodu rajanud. Ma 
arvan, et need on tublid inimesed, kes julgevad maale kolida, ja vähe sellest, teevad maal 
elamise ägedaks terves kogukonnas. Samal ajal kui linnaelust tüdinud noorem põlvkond 
vaatab unistav-romantilise pilguga maa poole, tuleb sealt poolt linna aga vähemalt sama 
palju neid, kes ei näe maaelus mitte midagi idüllilist. Ja õigus on mõlemal – inimene on 
rahutu loom, otsib alati paremat. Kui juuri pole aetud läbi linnaasfalti ega maamulla, siis on 
kerge lahkuda nii siit kui sealt. Kui juured on all, lahkutakse vist vaid häda sunnil.

Lõpetan suvel minu maakodus külas viibinud hispaanlasest sõbra vaimustusohkega: „Mil-
line imeline maa, ma olen in the middle of nowere ja suhtlen vabalt Skype’is!”
 
Tegusat ja rõõmsat sügist!
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Uudised

NETI rakendus juhatab 
ettevõtteni ka eksinud 
kliendid
Eesti kõige täpsema ja mahukama infootsingu kataloogi Neti.ee 
mobiilselt mugav versioon ehk tasuta alla laetav NETI rakendus 
juhatab kliendid ka sinu ettevõtteni. Äpist leiab kõikide Eesti ärire-
gistris leiduvate ettevõtete kontaktandmed, lahtiolekuajad ja asu-
kohad kaardil, sorteerituna tegevusalade järgi. Selleks et andmed 
ikka hooajati alati täpsed oleksid, saab ettevõtte esindaja vajadu-
sel andmebaasis täpsustusi teha.

NETI liveview funktsioon juhatab ka võõras linnas eksinud kasu-
taja mugavalt vajaliku ettevõtteni. Lisaks võimaldab rakendus teha 
otsinguid, leida huvipakkuvad ettevõtted kaardivaates ning salves-
tada lemmikud hilisemaks kasutamiseks. NETI rakendus on saada-
val nii Androidile kui iOSile (iPhone’id).

EMT äriklient 
võidab
Kuni 25. oktoobrini kestab kampaa-
nia „EMT äriklient võidab”, mille raames 
saavad kõik praegused ja liituvad ärik-
liendid soetada soodustingimustel vabalt 
valitud nutitelefoni, tahvel- või sülearvuti. 
Kõnesideteenuse kasutajatel on võimalik 
osta seadmeid 100-eurose soodustusega 
ning need, kes kasutavad 4G-internetti, 
saavad soodustust 200 eurot. Näiteks 
269 eurot maksva telefoni saab kätte 200 
euroga (sisaldab käibemaksu).  
EMT klient on hea olla!

Rootsi äriauhind 2015  
kutsub osalema

Sel aastal juba kümnendat korda toimuv ettevõtluskonkurss ootab 
kandideerima Eesti ettevõtteid, kelle jaoks on oluline jätkusuutlik ja 
vastutustundlik ettevõtlus.                                                    

Rootsi äriauhinda antakse sel aastal välja neljas kategoorias ning kon-
kursi kulminatsiooniks on 20. oktoobril Kumus toimuv rahvusvaheline 
konverents. 

Rootsi suursaadiku hr Anders Ljunggreni sõnul aitab konkurss ette-
võtetel avada uusi ärivõimalusi nii Rootsis kui ka Eestis. Osalema on 
oodatud ka need ettevõtted, kellel pole praegu Rootsiga mingit seost. 
„Konkursil osaleminel loob ligipääsu uutele teadmistele ja võrgustikele,” 
ütleb Ljunggren. 

Sel aastal antakse preemiad välja neljas kategoorias:
• parim jätkusuutlikult kasvav ettevõte
• parim sotsiaalselt vastutustundlik projekt
• aasta noor ettevõtja
• silmapaistev tehnoloogilise innovatsiooni projekt

Kandideerima on oodatud kõik Eestis tegutsevad ettevõtted, kes on 
tegutsenud vähemalt kolm aastat. Kandideerida saab konkursi veebile-
hel: www.swedishbusinessawards.com.                     
                                                                 
Eelmisel aastal võitis jätkusuutliku kasvu auhinna Greencarrier Freight 
Services Estonia, sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte preemia päl-
vis ISS Eesti ning aasta nooreks ettevõtjaks pärjati tarkvaraettevõtte 
ZeroTurnaroundi asutaja Jevgeni Kabanov.

Konkurssi korraldavad Rootsi Eksportnõukogu ja Rootsi Suursaatkond. 
Üritust toetavad Ericsson, kaitsetööstusettevõte Saab, EMT ja Elion, 
Rootsi Instituut, EAS ja Rootsi Kaubanduskoda.
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Ka sel sügisel on meil headele klientidele mitmeid põnevaid kultuuri-
sündmuste pakkumisi. EMT ja Elioni tänavune toetatav kunstiprojekt on 
Kumus 11.09.2015 – 17.02.2016 avatud näitus „Ants Laikmaa. Vigala 
ja Capri”. Ants Laikmaa on eesti kunstiajaloo kirevamaid isiksusi. Tema 
kui paljurännanud inimese värske pilk andis laengu kultuurielu ülesehita-
mise ambitsioonidele kodumaal. Parima muusikaelamuse saamiseks on 
aeg teha plaane ka 2016. aastaks, nimelt on just nüüd saadaval 2016. 
aasta Saaremaa ooperipäevade piletid ning samuti 2016. aasta Tallinn 
Music Weeki festivalipassid 20% soodsama hinnaga. Lähiajal lisan-
dub põnevaid jõulukontser-
tide pakkumisi, nii et neil 
tasub silm peal hoida > tele-
kom.ee/partnerpakkumi-
sed. Samast leiate ka pak-
kumiste kasutamiseks vaja-
likud sooduskoodid/kupon-
gid. Pakkumised kehtivad 
kõigile EMT ja Elioni era- 
ning äriklientidele.

Uudised

Partnerpakkumised

Eesti Telekom ostis Green IT
Eesti Telekom ostis arvutipargi renditeenust osutava ettevõtte Green IT. 
Green IT on keskendunud ettevõtete arvutipargi rendi- ja teiste seo-
tud teenuste pakkumisele. Väärtustame Eesti Telekomis seda valdkonda, 
sest saame aidata nende teenustega klientide elu lihtsamaks teha ning 
täiendada oma IT-teenuste portfelli. Seega saame pakkuda täiusliku-
mat teenust, lähtudes iga konkreetse kliendi vajadustest ja võimalustest. 
Samuti aitab Green IT liitumine Eesti Telekomiga ellu viia telekomi stra-
teegilist suunda – keskenduda üha enam just teenuste ärile.
Green IT ost on väga värske ja täpsemate plaanide tegemine teenuste ja 
toodete pakkumiseks alles käib. Praegu jätkab Green IT tööd oma kau-
bamärgi all ja kliente teenindatakse nii nagu seni.”

Parimad  
vunkijad teada

Sel suvel käivitas Eesti Telekom Baltimaades ainulaadse äriideede 
kiirendi VUNK, mille toel sünnivad uued ning innovaatilised idufir-
mad ja kus saavad vunki juurde juba loodud startup’id. VUNK on 
maailmatasemel startup-äride kiirendi ja selle eesmärk on leida, 
arendada ja rahastada uusi ning põnevaid äriideid. 

Augusti lõpus toimus VUNK-i arendusnädalavahetus, mille raames 
valiti välja seitse tugevamat ideed ja võistkonda.

Seitse parimat võistkonda saavad osaleda neli nädalat kest-
vas kiirendieelses programmis, mida korraldavad Eesti Telekom ja 
Startup Wise Guys. Fookuses on meeskondade valideerimine, et 
ideed lendaksid ja oleksid teostatavad. Septembri lõpus toimub 
uus valimine, mille käigus selekteeritakse välja kaks meeskonda, 
kellega algab igapäevane mentorlusprogramm, et ideedest saaksid 
laienevad ja iseseisevad ärid. Lisaks saab iga võistkond  
10 000 eurot.

7 parimat ideed
• Need2Park 
Rakenduse Need2Park ees-
märk on vahendada eramaa 
omanike parkimislahendusi ja 
aidata autojuhtidel leida sobi-
vaid alternatiive tänaval parki-
misele. Need2Park läbipaistva 
ärimudeliga teenusepakett on 
suunatud eramaa omanikele 
ning hõlmab kõike teenusega 
seotut alates jooksvatest kulu-
dest ja halduskuludest. 

• MarinaAhoy 
Marina Ahoy on kõikidele 
seadmetele sobiv platvorm, 
mis ühendab meresõitjaid ja 
sadamaid. Marina Ahoy või-
maldab sadamal reaalajas liik-
lust jälgida ja oma teenuseid 
hallata. 

• AirsofTracker 
AirsofTracker on platvorm 
Airsoft kogukonnale, mis aitab 
mängujuhtidel luua põnevate 
stsenaariumitega mänge, vastu 
võtta mängudele registreerimisi 
ja makseid, pakkuda mängija-
tele lisavõimalusi ja hallata ter-
vet mänguprotsessi tahvel- või 
tavalise arvuti kaudu. 

• FeelingStream 
Rahulolevad kliendid. Väiksem 
kliendivoolavus. Suurem 
kasum. FeelingStream on 
internetipõhine kliendikoge-
muse platvorm, mille kaudu 
kaardistatakse rahulolevad ja 

rahulolematud kliendid niisama 
lihtsalt, nagu Google Analytics 
näitab mingi konkreetse veebi-
lehe külastatavust. 

• RebelRoam 
RebelRoam on täisteenusena 
toimiv WiFi pääsupunkt telli-
musvedusid teostavatele ette-
võtetele. Plaan on muuta piiri-
ülene WiFi-teenuse haldamine 
lihtsaks, kaotades vajaduse 
seda pidevalt hallata. 

• Connecty 
Connecty on teenus, mille abil 
saab teenida raha oma inter-
netiühendust jagades. Samuti 
võimaldab Connecty kasutada 
kuumaksuvaba internetiühen-
dust ja maksta vaid selle mahu 
eest, mida inimene tegelikult 
kasutab.

• Tippy 
Tippy abil saab oma mobiiliga 
jätta ettekandjale jootraha ka 
siis, kui sularaha kaasas ei ole.

Kokkuvõtted ja tuleviku tee-
mad leiab VUNKi blogist > 
vunk.eu/blog/alumni2015-top7
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Seminar

gemusi kuulates on selge, et nad naudivad oma tegevust 
ning nende majandusliku edu ootused on seotud sooviga 
elada looduslähedast perekeskset elu. Hästi iseloomus-
tavad neid Vana Jüri Seebikoja peremehe Silver Hüdsi 
sõnad: „Ma loodan saada Eesti ettevõtjate TOP 50sse!”, ja 
selgitus, kui ta kuulajate segadust näeb: „50 kõige õnneli-
kuma ettevõtja sekka!” Võib ju küsida, kuhu siis jäävad sel-
lised olulised väärtused nagu tootmismahu kasv ja rohked 
töökohad. Need jäävad pisut teist tüüpi ettevõtluse kanda. 
Kuid just mikroettevõtjad loovad maapiirkondadele teist 
laadi väärtusi: mainet, identiteeti, lisaväärtust turismisekto-
rile, kogukondliku tegevuse aktiivsust. Pealegi on kohaliku 
eripäraga toodetele ja teenustele praegu rohkem nõudlust 
kui pakkumist. Ühe pühendunud pereettevõtte kaal ja mõju 
väikevallas on sama nagu 200 töötajaga tootmisettevõttel 
Tallinnas. Riiklikud toetused sellist lähenemist ei aktsepteeri 
ja seega ei ole maapiirkondade mikroettevõtetel asja EASi 
stardiabi taotlemisel. 

Loomulikult ei kata mikroettevõtlus maapiirkondade va-
jadust töökohtade järele. Vajatakse ka suuremaid tugeva 
konkurentsivõimega tootmisettevõtteid ja siin on oma-
valitsusel koostöös riigiga väga palju ära teha. Riik võiks 
rohkem usaldada omavalitsusi ettevõtluskeskkonna looja-
tena. Praegu on isegi kõige aktiivsematel neist keeruline 
luua tootmisettevõtetele sobivat infrastruktuuri, sest riik 
on kiivalt enda kätte jätnud nii sobiva maaressursi kui ka 
ettevõtluse arendaja rolli. Samas saaksid just riigiasutused, 
eelkõige aga EAS, suunata oma kliente-investoreid rohkem 
maapiirkondadesse, kus tööjõud on odavam, paiksem 
ja lojaalsem. Võin mitme tugeva Lõuna-Eesti ettevõtja 
arvamusele toetuses kinnitada, et maapiirkondades on 
kvaliteetset vaba tööjõudu palju kergem leida kui pealinna 
piirkonnas. Lihtsalt „vaba tööjõud” ei oota seal töötukassa 
järjekorras, vaid teeb alamakstud tööd ning kaalub salamisi 
piirkonnast lahkumist. Efektiivse töökorraldusega ning oma 
töökäsi väärtustavad ettevõtjad teevad ka suurlinnadest 
kaugel korralikku äri, hoides ühtlasi korraliku palgataseme-
ga maapiirkondade elujõudu. 

Ivika Nõgel: kus peitub  
maaettevõtluse elujõud

Maaettevõtlusest kirjutades tekib kohe küsimus, 
mida üldse pidada maapiirkonnaks. Riiklikult puu-
dub tõsiselt võetav definitsioon ning vestluses sel-

gub sageli, et üks räägib selle teema puhul aiast, teine aia 
august. Mina pean maapiirkondadeks Eesti külasid, asulaid 
ja väikelinnu, mis asuvad väljapool viit suuremat linna ning 
neid ümbritsevaid valglinnastunud alasid. 

Esimene, mis linnainimesel maaettevõtlusega seostub, on 
põllumajandus. Kuid valdav osa maal elavatest inimestest 
ei ole enam ammu seotud põllumajandusliku tootmisega 
ning selle sektori tähtsus maaelu jätkusuutlikkuse mõttes 
on üsna marginaalne. Seega peitub eduka maaettevõtluse 
võti kusagil mujal. 

Minu tähelepanekud Võru maakonna arenduskeskuse ju-
hina ning liikumise „Maale elama” eestvedajana näitavad, 
et maapiirkondade majandusliku elujõu eelduseks on kah-
te tüüpi ettevõtluse areng. Esiteks mitmekesine mikro- ja 
väikeettevõtlus, mis loob väärtust kohaspetsiifiliste kva-
liteetsete nišitoodete kaudu. Järjest rohkem tekib maale 

paari töötajaga või suisa 
oma pere ringis tegut-
sevaid väiketootjaid, kes 
kasutavad oskuslikult 
kohalikku loodus- ning 
pärimusressurssi. Sa-
dade seast meenuvad 
Leedri küla kadakasiirup, 
Pöide käsitööõlu ja Piiri 
köögi maiused. Selliste 
ettevõtjate tootmismaht 
ja käive pole just suur, 
kuid ka ettevõtlusriskid 
on väikesed. Toodangut 
on kerge realiseerida, 
sest lisaks kvaliteedile 
iseloomustab seda lugu 
ja emotsioon. Nende ko-

?

Ivika Nõgel on liikumise 
„Maale elama” eestvedaja, 
septembrini 2015 SA 
Võrumaa Arenguagentuuri 
juhataja.
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duda otse nende poole. Või kui Selver 
planeerib uut poodi ja tahaks teada, kuidas 
läheb kõrval asetseval Rimil ning millal on 
seal kõige rohkem rahvast, siis oleks mo-
biilioperaatoritel teoreetiliselt võimalik need 
andmed kätte saada. Ent kuivõrd eetiline 
see oleks?”

Google on öelnud avalikult, et kogutud 
isikute andmed ongi tema ärimudel, lõh-
kudes sellega telekomifirmade ärimudelit. 
Arutelul osalejad tõdesid, et telekommuni-
katsioonifirmad seda teed ei lähe: „Meie ei 
muutu andmeäriks, keegi peab ikka maste 
püsti panema ja telekommuteenuseid pak-
kuma,” ütleb Tammiste.

Veel tõdeti arutlusringis, et telekomifirma-
del käib tihe suhtlus nii omavahel kui ka 
naaberriikide operaatoritega näiteks toote-
arenduse osas ja nii on üksteiselt palju häid 
ideid saadud. Teenuste ühine väljaarenda-
mine ei ole küll igapäevane, kuid koostööd 
tehakse näiteks e-parkimise ja ID-kaardi 
teenuste osas. Ühiste võrkude väljaehita-
mine on jäänud tugeva konkurentsi taha, 
mis tähendab operaatoritele suuremaid 
investeeringuid, kuid tarbijale see-eest pa-
remat võrku.

IT-uudised.ee korraldatud „Äpp-konverents 
2015: äri on kolinud mobiili” toimus 25. 
augustil 2015 Tallinnas. Arutlusringi juhtis 
mobiiliinnovatsiooni agentuuri Rubik’s So-
lutions partner ning mobiilse äri strateeg 
Erik Ehasoo. Arutlesid Eesti Telekomi teh-
noloogiajuht Tiit Tammiste, Tele2 Eesti juht 
Argo Virkebau, Elisa Eesti tehnoloogiajuht 
Andrus Kaarelson ja Starmani tehnoloogia- 
juht Hanno Liiva.

Liigume asjade 
interneti poole
Globaalsed trendid, mis mõjutavad meie igapäevaelu kõige enam, on 
pilvetehnoloogia, mobiilsus ning mobiiliandmeside, ütles Eesti Telekomi 
tehnoloogiajuht Tiit Tammiste Tallinnas toimunud „Äpp-konverentsi” 
vestlusringis, kus nelja telekommunikatsiooniettevõtte esindajad arutlesid 
mobiilse äri tuleviku üle. kirjutas gerli ramler  

T ammiste sõnul võimaldab andmete 
pilve saatmine ning mobiilitehno-
loogiate areng info sujuvat liikumist 

eri seadmete vahel. „Big data annab meile 
võimaluse suuri andmehulki analüüsida 
ja sealt väärtuslikud sõnumid välja tuua – 
see juhib meie maailma asjade interneti 
ehk internetiga seotud seadmete poole. 
Ennustuste kohaselt on 4–5 aasta pärast 
üle maailma võrgus 30–50 miljardit seadet. 
Meie töö on see areng oma klientidele aru-
saadavasse keelde panna.” 

Ta ütleb, et ajalukku vaadates on meid 
mõjutanud sündmused, mida me ei osanud 
hästi ette näha, näiteks väga hästi välja 
mängitud ajutised monopolid. „Meie töös-
tusharu on kõige enam mõjutanud iPhone 
ja Apple 2007. aastal. Tegelikkuses oli sama 
tehnoloogia ju selgelt olemas ka Nokial, aga 
ta ei uskunud sellesse. Me ei tea veel, mida 
tulevik toob. Võib-olla on tulevikuseadmed 
nagu tänane kvaliteetne muusikakuulamis-
seade Marshall, millega saab lisafunktsioo-
nina käia veebis ning helistada?”

Eesti Telekom tegeleb väga aktiivselt oma 
toodete ja teenuste innovaatilise arenda-
misega. „Kõige kaugemale oleme jõudnud 
televisiooniteenusega, kus monitoorime 
reaalajas lõppkasutaja kogemust ja teeme 
klientidele proaktiivseid kõnesid, kui näe-
me, et nende seadme või signaaliga on 
midagi juhtunud,” seletab ta. „Samasugu-
se projektiga tegeleme ka mobiilsidevallas, 
sest meie soov on teada, mis klienti tegeli-
kult muretsema paneb. Sageli helistatakse 
meie operaatorile andmeside leviproblee-
miga, kuid siis selgub, et tegelikult ei tööta 
hoopis kliendi teenusepakkuja meiliserver. 

Tahaksime aidata selliseid muresid lihtsa-
malt lahendada.”

Starmani tehnoloogiajuht Hanno Liiva nen-
tis, et inimesed ei vaata nüüd televisiooni 
nii nagu vanasti – seda ei vaadata enam 
ainult kodus, vaid ka väljaspool. „Meie 
roll on olnud televisiooni kättesaadavaks 
tegemine igal pool ja igal ajal, kui klient 
soovib, mitte siis, kui saade telerist tuleb. 
Big data’st on meile suur abi: selle abil saa-
me ennustada lahkuvaid kliente, sest kui 
20 aastat tagasi teadsime ainult, milliseid 
kanaleid tellitakse, siis nüüd teame, mida 
klient hetkel vaatab.”

Kui varasemalt tegeles Eesti Telekom inno-
vatsiooniga põhiliselt majasiseselt, siis sel 
suvel käivitas ettevõte Baltimaades ainu-
laadse äriideede kiirendi VUNK, mille toel 
sünnivad uued ning innovaatilised idufirmad 
ja kus saavad vunki juurde juba loodud 
startup’id. Sellesse ettevõtmisse soovitakse 
kaasata partnereid ka väljaspoolt ettevõtet. 
VUNKi eesmärk on luua väärtust nii Teleko-
mile, tema töötajatele, idufirmadele kui ka 
telekomisektorile tervikuna.

Telekomifirmad ei muutu Google’iks
Tammiste sõnul on välja kujunenud tea-
tud andmekaitsereeglid, mis ei luba tele-
kommunikatsioonifirmadel isikuandmeid 
kasutada mujal kui vaid enda võrgu ja 
teenuse kvaliteedi tarbeks. „Kui oleksime 
vanal ajal tahtnud teha surfarite kampaa-
niat, oleksime pidanud plakateid kleepima 
ja need inimesed üles leidma. Tänapäeval 
saaksime võtta Hiiumaa, Topu ja Vääna 
ranna, vaadata, kes klientidest seal kaks 
nädalavahetust järjest käivad, ning pöör-
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Selle aasta parimaks 
piimakarjakasvatajaks valitud 

Heli Sadam vastutab nelja 
piimafarmi toimimise eest, 

hoides igapäevaselt silma peal 
5500 loomal ning 96 töötajal. 
Tundub veidi uskumatu, et nii 

rõõmsameelne ja naeratav naine 
on enda sõnul karmikäeline ja 
otsekohene juht, kuid farmide 

tulemused räägivad enda eest.
kirjutas gerli ramler  
fotod krõõt tarkmeel

Heli
Sadam

probleemidest 
tuleb rääkida kohe

Parim piimakarja-
kasvataja

:
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Mulle meeldib tegelikult väga kin-
del päevakava. Suviti ei jõua ära 
oodata sügist, mil mu 8-aastane 

poeg hakkab jälle koolis käima ning meie 
päevakava läheb kellaajaliselt rööpasse,” 
tunnistab Heli. Ta lisab, et organiseeritud 
elu on lihtne ja nii ei jookse juhe kokku 
ka erandjuhtumite korral, kui tuleb kiirelt 
mõnele probleemile lahendus leida. „Mure-
sid tuleb kõigil ette, peaasi on mitte pead 
kaotada, vaid kõik kiirelt ja nutikalt ära 
lahendada.”

Tartu lähistel Kärknas sündinud Heli on 
loomadega harjunud lapsest saadik. Tema 
kodus oli põllumajandus ja loomapidamine 
auasi ja nii asuski noor neiu 90. aastail 
Vana-Võidu tehnikumi põllumajandust õp-
pima. „Ma ei olnud küll mingi eriline oivik, 
aga miskipärast pakuti mulle kooli ajal või-
malust minna aastaks Soome talupidamist 
õppima. See oli suurepärane kogemus –  
meil kolhoosid lagunesid ja põllumehed 
püüdsid olemasolevate vahenditega talusid 
ellu äratada, samal ajal kui sealsed maja-
pidamised olid põlvest põlve pärandatud 
ning toimisid nagu kellavärk.”

Pärast Soome praktikat ja tehnikumi lõpe-
tamist pakuti Helile võimalust osaleda koos 
kaheksa eestlase ja kaheksa lätlasega uues 
projektis Taanis, mis kestis 1,5 aastat. See 
oli tema sõnul tõeline elukogemus, kus 
sai lähemalt näha, milline kord ja süsteem 
Põhjamaade taludes juba toona, 20 aastat 
tagasi oli. Eestisse on samasugused farmid 
ja töökorraldus jõudnud alles nüüd, pärast 
kolhooside lammutamist ja uuesti nullist 
alustamist.

Kodumaale tagasi jõudnud, leidis Heli 
kuulutuse, et Põlvamaa suurettevõte Põlva 
Agro otsib farmijuhatajat uude modern-
sesse Ameerika tüüpi vabapidamislauta, 
mida alles plaaniti ehitama hakata. Kuigi 
noor naine oli seni töötanud seakasvatus-
tes, otsustas ta kandideerida, ning osutus 
valituks. Tollane ülemus Jaak Hinrikus üt-
les, et ta otsiski just kandidaati, kes oleks 
lehmade alal puhas leht ning kellel poleks 
valed töövõtted – siis pidi olema palju liht-
sam töötajaid õpetada. Sama lähenemist 
kasutab ka Heli nüüd juba oma meeskon-

„ da inimesi palgates, pannes varasemate 
kogemuste asemel pigem rõhku inimese 
asjalikkusele, töökusele ja soovile farmis 
töötada.

Väljaõppe uudses farmis töötamiseks sai 
Heli Ameerikas, kus ta veetis kolm kuud 
sama tüüpi farmis, nagu Eestisse ehitati. 
„Õppisin, kuidas farmi praktiliselt tööle 
panna ja töös hoida. Jalgratast ei pidanud 
ise leiutama ega kuiva teooriat pähe ajama. 
Väga põnev oli.”

Tänaseks on Heli saanud nelja farmi loo-
makasvatusjuhiks. Tema hoole all on Lõu-
na-Eestis asuvad Peri POÜ, Põlva Agro, 
Miiaste POÜ ja Hummuli farm, kokku 5500 
veist, kellest piima annab umbes 2700. 
Edukamate farmide piimatoodang lehma 
kohta on üle 11 tonni aastas.

Eesti farmid on väga heal tasemel
Oma olemuselt on Heli hommikuinimene, 
nii et talle meeldib mõttetööd teha just 
siis, kui teised inimesed alles magavad. 
„Istun köögilaua taga, vaatan loodust ning 
teen oma arvutitööd: eelarved, analüüsid, 
planeeringuid... ja e-kirjad, mis on paras 
ajaröövel. Sageli imestatak-
se, et ma saadan kirju kell 
5 hommikul, aga mul pole 
muul ajal selleks aega!”

Edasi viib ta end kurssi 
farmide hetkeseisuga. Iga 
päev ei pea kõigis farmides 
kohal käima, kuid mõ-
ned korrad nädalas ikka. 
Heli on pannud farmide töökorralduse ja 
meeskonna tööülesanded toimima sarnase 
mehhanismina, sest see teeb ka juhtimise 
lihtsamaks. 

„Mul on supermeeskond, kes on minu 
silmadeks, ninaks ja kõrvadeks. Suhtleme 
omavahel väga palju telefoni teel – nad 
kirjeldavad olukorda ning enamasti saame-
gi niimoodi hakkama,” selgitab Heli. „Ma 
tahan olla alati 100% kursis, mis farmis toi-
mub. Töötajad teavad, kui nõudlik ma olen, 
kui ei saa informatsiooni kätte. Pisiasjadki 
on olulised, sest neist võib kokkuvõttes 
sündida suur jama. Probleemidest tuleb 

rääkida kohe, nii et pigem helistatagu mulle 
24 tundi ööpäevas. Aitan alati.”

Mis mure see võiks olla, millega üks töö-
taja helistab loomakasvatusjuhile kell 3 
öösel? Heli muigab: „Näiteks kui 700 kg 
kaaluv lehm kukub jalgupidi sõnnikukana-
lisse ning töötaja ei suuda teda sealt välja 
aidata ning ei saa ka oma otsest ülemust 
kätte. Ta on paanikas ja tal peab olema 
võimalus kellegagi rääkida, et lahendus 
leida. Pigem helistagu mulle, kui et laseme 
loomal piinelda!”

Praegu on piimatootjatel väga rasked ajad 
ning farmi on keeruline plusspoolel hoida. 
Suurtel tegijatel on mõnevõrra lihtsam, kuid 
Heli sõnul on väga kurb vaadata-kuulata 
väiketootjaid, kel pole vahel valikut – nad 
viivad oma loomad kombinaati või müüvad 
teistele, sest piima kokkuostuhind on nii-
võrd madal, et ei kata tootmiskulusid.

„Lehma tiinestamisest kuni ajani, mil va-
sikast kasvab noor lehm ja temalt saab 
piima, läheb ju ligi kolm aastat. Lihtne on 
piimakarjakasvatust lõpetada ja loomad ära 
müüa, kuid väga palju aega läheb, et taas-

tada karjad, mis meie inimeste toidulauale 
piima toodaksid. Praegune olukord meie 
piimatootmises ei ole jätkusuutlik,” tunneb 
Heli tuleviku pärast muret, lisades, et Eestil 
kui iseseisval riigil on olemas potentsiaal 
ise oma rahvale toit kasvatada. „Eelistan 
ise alati kodumaist toodangut, sest olen 
kindel, et meie toit on kõige puhtam. Olen 
palju välismaal tööreisidel käinud ja näinud 
sealseid farme ning põllumajandusasutusi 
ja võin kinnitada, et nii Eesti tootjad kui ka 
ametnikud on väga kuulekad ja hoolsad 
kõikvõimalikke nõudeid täitma. Suurte 
farmide kogemuse põhjal võib öelda, et 
pole mõtet oma energiat ja aega omaloo-

Muresid tuleb kõigil ette, 
peaasi on mitte pead
kaotada, vaid kõik kiirelt 
ja nutikalt ära lahendada.
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Heli Sadam
Sündinud 4.12.1974

Haridus
2007–2008 Eesti Maaülikool, kaugõpe, 
põllumajandustootmine ja turustamine
(lõpetamata)
2002 – õppepraktika DDI farmis (USA)
1994–1996 Dalum Landbrugskole 
(Taani), aastane talujuhikursus koos
praktikaga
1994 Helnaes Hoyskole (Taani), taani 
keel ja kultuur
1993–1994 Vehaani Põllumajanduskool 
(Soome), metsandus ja
põllumajandustehnikakursus koos 
praktikaga
1990–1994 Vana-Võidu Kõrgem 
Põllumajanduskool, loomakasvataja 
talujuht
1981–1990 Lähte Keskkool

Töökogemus
Alates 2015 Miiaste POÜ, 
loomakasvatusjuht
Alates 2014 ETKÜ nõukogu liige
Alates 2013 Peri POÜ, 
loomakasvatusjuht
Alates 2009 HummuliAgro, Väimela 
POÜ loomakasvatusjuht
Alates 2004 OÜ Põlva Agro 
veisekasvatusjuht
2000–2004 Põlva POÜ farmi juhataja
1998–2000 Jampo Seakasvatuse OÜ

Huvitegevused
MTÜ Lutslased juhatuse liige
Põlva võrkpalliklubi Volly liige
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Tunnen Helit juba aastast 2009. Ta on kolleeg, kelle peale 
saab alati 100% kindel olla ja kes teeb oma tööd pari-
mal võimalikul moel. Heli on oma ala professionaal – ta 
on endale kõik oma valdkonna asjad pulkadeni selgeks 
teinud.

Inimesena on ta meeletu energiaga, väga hea sõber ning 
tal on suurepärane oskus ennast vabal ajal täiesti tööas-
jadest välja lülitada, et siis jälle uue innuga asjade kallale 
asuda. See on suur võit, kui inimene on oma tööd tehes 
õnnelik, ja seda Heli on. Olen oma meeskonna üle väga 
uhke ja Helil on selles suur osa."

Raul Jeets, ülemus ja sõber

mingule kulutada. Pigem teeme rohkem kui 
nõutud, kui jätame miskit tegemata.”

Noored viivad elu edasi
Ühes korralikus meeskonnas peab Heli 
sõnul olema esindatud nii vanem kui noo-
rem generatsioon. „Noored uljad inimesed 
viivad asja edasi, aga farmides peab olema 

ka oma raudvara, kes hoiab tegevusel 
silma peal. Mulle väga meeldivad prakti-
kandid ja me võtame neid alati meelsasti 
vastu! Enamasti on kohe näha, kes tuleb 
õhinaga ja haarab asju lennult – neist saab 
kindlasti asja. Sel aastal oli mul ka suvel 
tööl kaks väga toredat tudengit, kelle võ-
taks juba täna tööle. Ent nad tahavad mui-
dugi enne kooli ära lõpetada, nii et suure 
tõenäosusega õpetasime nad siiski välja 
kellegi teise jaoks. Aga sellest pole midagi –  
patrioodina on ikkagi hea teada, et Eesti 
loomakasvatajatele tuleb tubli järelkasv.”

Üheks suurepäraseks näiteks on ka Heli 
enda tütar, kes õpib Säreveres põllumajan-
dust ja töötas terve suve ema juures. „Ta 
saab tõesti kõigega hakkama ja on väga 
tubli nii öökarjaku, lüpsja kui ka farmiju-

hatajana. Ega farmis enne juhiks ei saagi, 
kui tead täpselt igat töölõiku, mida alluvad 
tegema peavad.”

Heli tunnistab, et tegelikult ei ole maal 
lihtne head töötajat leida. Üks võimalus 
on pakkuda noortele elamispinda ning 
päris mitu head töötajat ongi nendeni sel 

moel jõudnud. „Mõni on nii 
õnnelik voodikoha üle ning 
mul endalgi on hea meel, 
et saan inimese jalgele 
aidata ja talle võimaluse 
anda. Ka välismaale on 
meie farmidest mindud, ja 
mõni on juba tagasigi tul-
nud,” räägib naine. Ta lisab, 
et tema põhimõtteks on 
inimestega sõbralikult lahku 
minna, kui selline olukord 

tekib, sest kunagi ei tea, millal teed jälle 
ristuda võivad.

Muide, Heli tunneb kõiki oma ligi 100 
meeskonnaliiget nime- ja nägupidi, sest 
tema jaoks on oluline iga töötajaga suhelda 
ning nende mõtteid, muresid ja ettepane-
kuid teada.

Maal on hea elada
Heli elab pisikeses talus Põlvamaal koos 
kahe lapse, kassi ja koertega. Vaatamata 
sellele, et tema igapäevatöö on loomade 
pidamine, ta ise koduloomi ei tahakski, 
sest loomade jaoks peab olema aega. 

Heli aja täidavad aga pere, töö ja hobi – 
võrkpall. Trennid ja võistlused on aeg, millal 
tema telefon on välja lülitatud ning ta ei 

mõtle loomadele. Naise sõnul peab igal ini-
mesel olema hobi, et ennast laadida, sest 
muidu on oht läbi põleda. Sel aastal pani 
ta end proovile ka Võhandu 100 km paa-
dimaratonil ning osales roheliste rattaretkel.

Heli jaoks on tähtis ka koduküla Lutsu ning 
sealne soe kogukond. Enamjaolt tuntakse 
Lutsu küla eelmisel aastal esmakordselt 
esitatud suveetenduse „Rummu Jüri ehk 
tamasseri rauad” järgi, kus lisaks peaosa-
täitjatele Madis Millingule ja Merle Jäägerile 
lõi taustajõuna kaasa kogu küla. 

„Maal on tõesti tore elada ning meie külla 
on nii vahvad inimesed kokku sattunud! 
Oleme omal jõul korrastanud küla, teeme 
ühisüritusi ning kui toimuvad valdadevaheli-
sed võrkpallivõistlused, tuleb meie fännklu-
bi meiega alati kaasa. See tekitab nii sooja 
tunde!” räägib Heli. Ja lisab, et Lutsu külas 
hoitakse au sees nii oma küla kui ka Eestit 
ning igal riigipühal heisatakse külaväljakul 
lipp üheskoos hümni saatel.
 

Heli paneb oma meeskonda 
inimesi palgates varasemate 
kogemuste asemel 
pigem rõhku inimese 
asjalikkusele, töökusele ja 
soovile farmis töötada.
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Tark töö

E lioni pilvevarundus ja taasteteenus 
on suurettevõtte võimalustega toode 
kõigile, kes soovivad kaitsta oma 

andmeid kahjude eest. Teenus sisaldab 
andmete kiiret ja turvalist kogumist, sal-
vestamist, hoiustamist ning vajaduspõhist 
taastamist.

Ükski ettevõte ei saa endale lubada and-
mete kadumist, kuid on neid, kellel on info 
taastamise ja koopiate leidmisega väga 
kiire, näiteks pangad või logistikaettevõtted, 
kes vajavad ja kasutavad infot reaalajas. 
Elioni teenus võimaldab kõikide andmete 
säilimist alates mobiiltelefonist ja arvutist 
kuni serverini, ja eraldi varundustaristut 
pole vaja osta. 

Enamik ettevõtteid teostab mingil kujul 
andmete varundamist, kuid tihti varunda-
takse oma andmeid samasse serveriruumi, 
kus hoitakse ka originaale. See aga ei 
säästa andmeid tulekahju, serveri rikke ja 
varguse vms eest. Ohutum on varundada 
andmeid pilvetehnoloogia abil originaalasu-
kohast kaugemal. Lisaks räägib pilvekesk-
kondade kasuks nende kiire ja turvaline 
käsitlemine, pidevalt kasvavad funktsioonid 
ning võimalus juhtida ise kõigi andmete 
elutsükleid ning neid struktureerida.

Pilves olevatest andmetest saab luua 
korrektsed struktureeritud baasid, selek-
teerida eraldi olulisemad ja ebaolulisemad 
või passiivsed ja aktiivsed andmed ning 
neid vastavalt majutada. Paljudel asutustel, 
näiteks tervishoiu- ja finantsasutustel on 

Pilvevarundus kogub, 
hoiustab, korrastab ja 
kaitseb teie andmeid 
Mida tähendab Elioni pilvevarundus ning miks see teie ettevõttele 
kasulik on, selgitab Eesti Telekomi IT-teenuste juht Endo Viires.
kirjutas gerli ramler  

sageli kohustus hoida teatud dokumente 
aastakümneid ja kauemgi – see nõuab 
meeletut taristut, pädevust ja investeerin-
guid. Pilvevarundusega saab ettevõtja olla 
kindel, et aastatega kogutud andmed, fai-
lid, kliendibaas ja dokumendid jäävad alles 
ka siis, kui juhtub õnnetus. 

Kuidas pilvevarundus toimib?
Pilvevarunduse kasutaja andmetest tehak-
se automaatselt koopiad, vahet pole, millist 
seadet või platvormi klient kasutab. Varun-
damiseks on vajalik vaid internetiühendus, 
mille kaudu jõuavad kõik varundatavad 
andmed Elioni turvalisse serverisse. Pilve-
serverites on tagatud selle teenuse laitma-
tu toimimine, millele lisandub eriti kõrgel 
tasemel turvalisus – iga kliendi andmed 
krüpteeritakse juba alguspunktis ning võti 
nende haldamiseks on ainult kliendil.

Pilvevarundus annab uued võimalused 
informatsiooniga opereerimiseks, näiteks 
saab hea ülevaate oma liigsetest ja ebava-
jalikest andmetest ning infot struktureerida 
vastavalt vajadusele. See paneb ettevõtjaid 
mõtlema, milliseid andmeid nad tooda-
vad, mis on neile üldse vajalik ning kuhu 
see info lõpuks jõuab. Kas kõike on tarvis 
säilitada? Ja miks hoida passiivinfot oma 
kallites serverites, kui seda saab mugavalt 
ja soodsamalt mujale talletada?

Iga ettevõtte jaoks on hädavajalikuks tee-
nuseks taasteprotsesside automatiseeri-
mine ning testimine. Probleemid sünnivad 
ikka ootamatult ning enamasti pole neid 

kunagi läbi mängitud. Seega ei saa te oma 
füüsilisi servereid kasutades kuidagi kindel 
olla, et te õnnetuse puhul oma andmed ta-
gasi saate. Elioni spetsialistid pakuvad või-
malust teostada taasteprotsesside raames 
pidevalt teste, aidates luua taasteplaane ja 
mängides läbi reaalseid stsenaariume, kus 
leitakse üles protsesside nõrgad kohad ja 
automatiseeritakse inimtööd nõudvad tege-
vused. Kui klient peaks ära kaotama oma 
mobiiltelefoni või tahvelarvuti, mis sisaldab 
olulisi varundatud andmeid, on lihtne kaug-
juhtimisega info kaasaskantavast seadmest 
kustutada. Olgu märgitud, et lisaks suurtele 
ettevõtetele ja kontsernidele on need tee-
nused kättesaadavad ka keskmistele ning 
väikestele firmadele. 

Soodne hinnatase
Hinnatasemelt on pilvevarundus soodne – 
alates 0,32 eurot/GB. Täpsem hind sõltub 
varundatavast andmemahust, andmete ise-
loomust ja kokkulugemise viisist. Varunda-
da saab kõiki kliendi andmeid või ka ainult 
osasid neist – täpselt nii, nagu klient soovib. 
Ettevõtjale on teenus mugav ja soodne ka 
seetõttu, et ta ei pea ostma endale eraldi 
andmetalletuspinda ning kulukaid litsentse. 
Samuti on tal võimalik kokku hoida tööta-
jate tööaega kõikvõimalike varundamisega 
seotud tegemiste pealt. Elion teeb kõik 
varundamisega seonduva ise ära. 

Lisainfo > telekom.ee/ari/it/pilvevarun-
dus-ja-taasteteenus
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Tark töö

Me ei kujuta praegu oma elu nutite-
lefonita ettegi, kuigi vaid viis aastat 
tagasi peeti seda nišikaubaks: kes 

ikka tahab surfata pisikesel ekraanil, kui ko-
dus või kontoris on olemas täiesti korralik 
arvuti! Tänapäeval on aga mobiilis kogu 
meie elu alates laste piltidest ja e-kirjadest 
kuni tööalaste tabelite, aruannete ning 
strateegiaplaanideni. Jah, mobiiltelefoni 
haldusega on seotud oma kahtlused, kuid 
enamik neist tundub olevat seotud asjaolu-
ga, et andmed seadme kadumise korral ei 
häviks. Vähem räägitakse andmevargusest, 
mis on aga väga reaalne oht.

Miks on enamik nutitelefone kaitsmata? 
Miks me ei hoolitse oma privaatsuse ja 
ettevõtte ärisaladuste eest samamoodi kui 
kodu või kontori ja tööarvuti eest? Selle kü-
simuse peaks endale esitama kõik mobiili 
kasutavad inimesed ja ettevõtete juhid, kes 
lubavad kasutada näiteks e-posti mobiilse-
tes seadmetes.

Elioni mobiilseadmete haldusteenus tagab 
nii ettevõtte mobiilse tegevuse kui ka tur-
valisuse. Paljud ettevõtjad võivad väita, et 

Märkamatult on mobiilsed seadmed hiilinud 
meie igapäevaellu ning internetti kasutatakse 
üha sagedamini ka nutitelefonides ja 
tahvelarvutites. Ühest küljest tähendab see, 
et meil on taskus alati värske info, teisalt aga 
võivad meie delikaatsed andmed olla kõrvalistele 
inimestele liiga kättesaadavad. Kuidas seda 
vältida, räägib Eesti Telekomi IT-teenuste haldur 
Taavi Talve. kirjutas gerli ramler  

Turvamata mobiiltelefon 
on suur ohuallikas

nad ei ole mobiilsed, istuvad kontoris arvuti 
taga ning see on niigi turvaline. Kuid nad 
ei mõista, et mobiilis sisalduvad kalendrid, 
sõnumid ja e-kirjad on tegelikult ettevõtte 
jaoks kriitiline info.

Esmalt annab Elion ettevõtetele ülevaate, 
mis seadmed neil üldse kasutuses on ning 
kas ja kuidas need on kaitstud. Teiseks 
on ettevõtetel võimalik rakendada keskset 
ja kontrollitavat paroolipoliitikat, et lisaks 
ülevaatele oleksid seadmed ka tegelikult lu-
kus. Kolmandaks on võimalus kaotatud või 
varastatud seadmeid kaugelt puhastada, 
et kaotatud seade ei tähendaks lekkinud 
andmeid. 

Mobiilseadmete haldusteenus keskendub 
seadmete turvalisusele, mis tähendab, et 
platvorm ei anna kellelegi kõrvalisele ligi-
pääsu seadmes olevale infole – nähtav on 
vaid seadme tehniline info ja seadmesse 
paigaldatud rakenduste nimekiri. Privaatne 
teave, nagu sõnumid, e-kirjad ja kõnelogid 
on nähtavad ainult seadme kasutajale. Kui 
aga kasutaja jääb hätta hallatava äriraken-
duse käsitsemisel ning spetsialist võtab üle 
mobiilse seadme pildi, on kõik tegevused 
ja info, millega spetsialist toimetab, kasu-
tajale näha.

Kuidas teie infot tegelikult 
kasutatakse?
Mobiilsete seadmete haldusele peaks mõt-

lema kahel olulisel põhjusel. Esiteks, kui 
ettevõttel puudub ülevaade oma töötajate 
mobiilsetest seadmetest, ei ole neil aimugi, 
kus nende olulist infot üldse kasutatakse. 
Lisaks annavad ühtlustatud turvareeglid ja 
ülevaated kindluse, et seadmed on kaitstud 
ning nende kadumise või varguse korral ei 
pääse iga suvaline inimene andmetele ligi. 
Muu hulgas võimaldatakse kliendile halla-
tavate mobiilsete seadmete lukustamist, 
parooli eemaldamist ja lähtestamist, samuti 
kogu informatsiooni kustutamist seadme-
test. 

Mobiilseadmete haldusteenus tagab ette-
võtte turvapoliitika järgimise ka mobiilsead-
metes ning võimaluse leida või andmetest 
puhastada kadunud või varastatud sead-
meid. Teenus on osa Elioni töökohtade hal-
dusteenuste paketist ning seda on võimalik 
tellida nii olemasolevatele teenusele lisaks 
kui ka eraldi ehk ainult mobiilsete seadme-
te haldamiseks. Ettevõtted, kes soovivad 
on mobiilseid seadmeid ise hallata, saavad 
selleks kasutada Elioni mobiilseadmete 
haldamise platvormi.

Mobiilseadmete haldusteenus on kuu-
tasupõhine ning tasu suurus sõltub tee-
nusega liidetud mobiilseadmete arvust. 
Teenusesse on võimalik lisada täpselt nii 
palju seadmeid kui vaja, võimaldades et-
tevõttel kohandada teenust vastavalt oma 
ärivajadustele. 
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Inspireerija

U laelu sai alguse isiklikust vajadusest 
ja armastusest söögi ning söömise 
vastu. Meile tundub, et iga aasta-

ga rajavad inimesed endale aina enam 
välikööke, et ära kasutada ilusat suveilma 
ning olla perega koos,” ütlevad Raul ja 
Kaido, kes tahtsid samal põhjusel oma 
õuele mõnusat grillimiskohta. Lisaks lauda-
dele-pinkidele tekkis ka vajadus tööpinda-
de, valamu, söegrilli ja lõikelaudade järele.

Tootearendus enne ettevõtte ametlikku loo-
mist võttis aega aasta-poolteist, meenutab 
Raul, kes tegeles sellega EAS-i virtuaalse 
tootearenduskeskkonna PESA kaudu. 
PESA andis võimaluse iseseisvalt oma 
toodet arendada, kasutades selleks Skype’i 
teel nõustajate abi. 

Tänaseks on meeste sõnul nende tege-
vuses  olulisel kohal ka  väliköökide  ter-
viklahenduste loomine ja lahenduse 
väljamõtlemine. „Meie visioon on tegelikult 
nende mõne aastaga palju muutunud: kui 

Ulaelu – 
eestlaste loodud 
lihtne ja paindlik 
õuemööbel
Raul Tiitus ja Kaido Kivi on olnud sõbrad ligi 
20 aastat. Mõni aasta tagasi tuli neil idee oma 
sisekujundaja ja disaineri oskused kokku panna 
ning luua ettevõte, mis hakkaks tootma väliköögi 
mööblit. Esimese asjana valmisid välitingimustele 
vastavad õlitatud termotöödeldud männist 
lauad-pingid. Nii saigi alguse omapärase nimega 
kaubamärk Ulaelu.

kirjutas gerli ramler foto heiki laan / must kõu

„ alguses tegime ja müüsime konkreetseid 
tooteid, siis nüüd pöördutakse meie poole 
järjest enam situatsioonilahenduse soo-
viga. Pakume kliendile välja konkreetset 
lahendust ning aitame tal leida meie mööbli 
juurde partnerite tooteid. Oleme pidanud 
nii-öelda skaalat laiendama, sest inimestel 
on erinevad harjumused ja võimalused – 
seetõttu oleme palju maailmas  ringi vaa-
danud, et suudaksime pakkuda põnevaid 
ja omanäolisi lisaväärtust andvaid tooteid.”

Kaido lisab: „Ühest küljest on hästi põnev 
kuulata inimeste mõtteid ja soove ning 
vaadata, millise köögini me üheskoos välja 
jõuame. Teisalt tähendab iga erilahendus 
tunduvalt rohkem tööd, pühendumist ja 
panustamist. Aga kui klient on oma vä-
liköögiga rahul, on ka rõõm suurem kui 
lihtsalt laost valmistoote müümisel. See 
tekitab väga positiivse tunde, kui inimesed 
on näiteks Expo näitusel või internetis näi-
nud meie tooteid ning lihtsalt kirjutavad, 
et need on nii lahedad! Eks oma osa on 

ka selles, et lõbusas vaba aja valdkonnas 
olles ei lahenda me mitte kliendi jaoks eba-
meeldivat probleemi, vaid tegeleme üdini 
rõõmsa teemaga.”

Korralikku kvaliteeti ei olegi nii lihtne 
leida
Ulaelu tooted on valmistatud Eestis: metall 
tuleb Tallinna külje alt, puit Võrust ning kivi 
Saaremaalt. Kõik tooted ostetakse all- 
hankena sisse, sest oma tehase loomine 
nõuaks liiga palju finantsi. Samas ei olnud 
partnerite leidmine sugugi lihtne ülesanne, 
sest Ulaelu põhimõte on luua ainult ja ai-
nult kvaliteettoodangut. Sobiv metallitootja 
leiti näiteks alles neljandal katsel, sest 
kuigi kõigil kolmel eelmisel oli suur soov 
head asja teha, et küündinud nende osku-
sed-teadmised vajaliku tasemeni.

„Kujutage ette, kui me saadame saksa 
kliendile pulbervärvitud metallosadega 
lauajala ning sellel peaks leiduma mõni 
defekt! Ta hakkaks kohe uurima, mis nüüd 
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Inspireerija

Ulaelu köögimoodul on kergesti teisal-
datav ja ei roosteta. Mooduleid saab 
valida oma eelistuse järgi: puidust 
või kivist tööpind, valamu ja söegrill. 
Mustuse, päikese ja vihma eest kait-
seb kööki UV-, temperatuuri- ja ilmas-
tikukindel kate. Raam on pulbervär-
vitud alumiiniumist, puiduosa ter-
motöödeldud saarest, kiviosa granii-
dist või komposiitkivist ning söegrill 
terasplekist.

Raul (vasakul) ja Kaido Ulaelu stuudios 
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Inspireerija

edasi saab,” muigab Kaido. „Kuna enamik 
meie tooteid läheb ikkagi teele posti teel 
internetipoe kaubana, peame olema 101% 
kindlad, et kvaliteet ei vea alt ning ostja 
jääb meie toodetega rahule.”

Ulaelu toodete esimene esitlus toimus pä-
rast PESA programmi lõppemist nn lennu 
ühisnäitusel.  Seejärel osaleti Hamburgi 
paadimessil Eesti ühisstendis, mida ku-
reeris Disainikeskus ja EAS. Ulaelu loojad 
soovitavadki alustavatele väikeettevõtetele 
ühises väljapanekus osaleda, sest oma 
vahenditega on raske või võimatu rahvus-
vahelistest messidest osa võtta. Lisaks on 
Ulaelu näidanud oma tooteid Kölni ja Soo-
me sisustusmessil. 

„Arvatavasti ongi meie esimesed välismai-
sed kliendid tulnud messide kaudu. Teiseks 
heaks turundusvahendiks on muidugi inter-
net: kodulehekülg ning Facebook. Need ei 
nõua suuri investeeringuid, vaid ainult pide-
vat ajakohastamist. Lisaks on meid avasta-
nud mitmed blogipidajad, kes otsivad uusi 
põnevaid uudistooteid – tänu neile on pall 
veerema läinud ja mitmed välismaised aja-
kirjadki on meie vastu huvi tundnud,” jutus-
tavad Kaido ja Raul. Nad näevadki praegu 
enda jaoks kõige perspektiivsemana inter-
netimüüki, sest üksikud näitusesalongid 
on nende meelest veidi eilne mudel. Siiski 
saab nende tooteid lisaks Vääna-Jõesuus 
asuvale salongile näha Saksamaa, Belgia, 
Taani ja Hollandi mööblisalongides. 

Mida aeg edasi, seda enam julgevad ini-
mesed internetist ka suuremaid asju tellida, 
ilma et oleks saanud neid käega katsuda. 
„Oluline on muidugi avalik ja objektiivne 
tagasiside ning kogemused,” tõdevad 
mehed. 

Mida nad aga tagasi vaadates teistmoodi 
teeks? Kaido muigab: „Kui me praegu 

uuesti disainiga alustaksime, ei läheks 
ükski meie toode üle meetri pikaks, sest 
siis me saaksime oma asju normaalse 
hinnaga ka üle mere müüa. Suuremate 
postipakkide hinnad on lihtsalt nii kõrged, 
et hinnaproportsioon läheb saatmisega pai-
gast ära. Nii et noored disainerid, alustage 
postkontorist!”

Ettevõtte nimi olgu eestipärane ja 
originaalne
Ulaelu mõtte algatajad ning loojad on küll 
Kaido ja Raul, aga tegelikkuses on tege-
mist kahe pere firmaga, kus ka naised 
usinalt kaasa löövad. Hooajal ehk suvisel 
perioodil nõuab ettevõte rohkem tähe-
lepanu, hooajaväliselt saab tegeleda ka 

muude asjadega. Rauli 
põhitöö on sisearhitek-
tuur ning projekteerimi-
ne ning Kaido  töötab 
ettevõttes Kivi Projekt, 
mille põhitegevus on 
seotud eelkõige loo-
duskividega.

Nime sai nende nn ühi-
ne laps aga pika ja kee-
ruka mõtlemisprotsessi 
tulemusel. „Soovisime 
mingit laheda kõlapildi 

ja kiiksuga eestimaist sõna, mis kirjeldaks 
samas meie tegevust. Teiseks tahtsime 
vältida üleekspluateeritud sõnu, mida ot-
sides leiaks meid alles Google’i kuuendalt 
lehelt. Ulaelu on just selline lahe ja meelde-
jääv,” selgitavad mehed. „Ulaelu vokaalide 
rohkus mõjub põhjamaiselt. Ja kuigi seda 
pole inglise keeles väga mugav öelda, pole 
ka keegi kunagi selle kohta midagi halba 
öelnud.” 

Samuti pole Kaido ja Raul kordagi tajunud 
klientide vastuseisu või kahtlust, et Eestis 
disainitud ja toodetud väliköögimööbel 
peaks millegi poolest olema kehvem kui 
see, mis on mujal Euroopas valmistatud. 
„Minu meelest pole enam eriti oluline, kas 
tegemist on Eesti, Taani või Itaalia ette-
võttega – kui teed huvitavat ja head asja, 
leiavad inimesed üle maailma, et see sobib 
ka nende aeda. Meie pole kunagi oma pä-
ritolu salanud ega märganud, et see oleks 
kellelegi ohumärgina mõjunud. Peaasi on 
teha korralikku toodet, panna kokku hea 
presentatsioonimaterjal, olla inimesena 
sõbralik ja vastutulelik ning pidada luba-
dustest kinni,” ütleb Kaido.

Rauli sõnul oli neile väga suureks tunnus-
tuseks see, kui üks tuntud Saksa trükivälja-
anne kajastas Ulaelu tegevust koos Itaalia 
ja Rootsi kuulsamate väliköögitootjatega. 
Rootsi ajakiri aga positsioneeris pisikese 
Eesti ettevõtte suurepäraste luksuskaupa-
de gruppi. „See on see, kuidas teised meid 
näevad. Tegelikult oli ju meie idee kasutada 
oma disainis ära aiakastmisvoolikut, mis 
teeks lõpphinnas 20 eurot võitu. Muidugi ei 
müü me hinda, aga see annab palju, kui 
teisedki näevad meie toodetes eksklusiiv-
sust ja kvaliteeti.”

Oma konkurendiks peavad Raul ja Kaido 
vaid halba ilma, mis ei lase inimestel õues 
olla. Nad testivad alati oma uusi tooteid 
kõigepealt enda peal. „Me ei saaks müüa 
tooteid, mille kohta meil ei ole reaalset ko-
gemust,” räägivad nad. „Jah, tootearendus 
ja oma ettevõtte vedamine tähendab järje-
pidevust ja kannatlikkust, sest reeglina võ-
tavad kõik asjad rohkem aega, kui alguses 
arvatakse. Ja iga pisiasjaga, mis kokkuvõt-
tes määrab su toote ja teenuse kvaliteedi, 
ei oska tõenäoliselt keegi arvestadagi!”

Näiteks toovad nad transpordi ja paken-
did, mis tuleb väga korralikult läbi mõelda, 
sest kehv pakend jätab kliendile kogu 
protseduurist ja tootest negatiivse mulje. 
Samamoodi peavad ladusalt jooksma 
tootmine, laoseisu planeerimine, suhtlemi-
ne klientidega jne. Kõik see nõuab aega ja 
rahalisi vahendeid ning tuleb seetõttu väga 
detailselt lõpuni välja mõelda. 

„Aga me pole Ulaelu loomist küll kunagi 
kahetsenud,” kinnitavad Raul ja Kaido 
kindlameelselt. „Kõik, kellel on plaan mida-
gi luua või oma ettevõtmisega alustada –  
tehke ära! Siis olete vähemalt proovinud. 
Ja mis siis, kui protsessi käigus asja ole-
mus muutub ja paisub. Meiegi ei kaardis-
tanud kõiki neid suundi, kus me nüüdseks 
oleme, aga kogu protsess on olnud väga 
tore.” 

Meie pole kunagi oma päritolu 
salanud ega märganud, et see oleks 
kellelegi ohumärgina mõjunud. Peaasi 
on teha korralikku toodet, panna 
kokku hea presentatsioonimaterjal, 
olla inimesena sõbralik ja vastutulelik 
ning pidada lubadustest kinni.
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Klient

MP & 
Partners 
Engineering

Asutatud Narvas 1993. 
aastal. Ettevõte toodab 
ainulaadseid titaanist kesk-
kõrva- ja stomatoloogilisi 
implantaate, samuti mik-
roskoopilisi kruvisid luude 
kirurgiliseks kinnitamiseks. 
Tootevalikusse kuuluvad 
korrosioonivabad detailid 
kosmose- ja keemiatöös-
tusele ning eksklusiivne 
golfivarustus ja suvenii-
rid. Loodud on isegi skulp-
tuure ja majakonstrukt-
sioone. Toodab Audidele ja 
Lamborghinidele titaanist 
piduriosasid. Üks maailma 
juhtivamaid skalpellitoot-
jaid, tootes umbes küm-
nendiku maailmas vaja-
minevatest skalpellidest. 
Pälvis mullu EASi korral-
datud ettevõtluse auhinna 
konkursil aasta uuendaja 
tiitli.

MP & Partners 
Engineering teeb 
Narvas tööstusajalugu
Narvas on endale kodu leidnud üks täiesti eriline ettevõte, kelle 
toodanguta ei saaks sõita Audid ning keerulised ortopeedilised 
operatsioonid jääksid tõenäoliselt tegemata. Poolakast omanik 
Miroslaw Pienkowski jagab ettevõtte arengulugu ja selgitab, 
mis on eeldused, et suhtlus Singapuris, Narvas Linda tänaval ja 
Saksamaal Karlsruhes paikneva kontori vahel toimuks ladusalt.
kirjutas lilian nõlvak foto irina kivimae
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Klient

Irina Knjazeva
kliendihaldur
Meie kohtumised on alati väga südam-
likud, tulvil uusi ideid ja plaane. 

Ettevõtte juht Miroslaw Pienkowski 
on väga uudishimulik selle sõna pari-
mas tähenduses – talle meeldib katse-
tada uusi tehnoloogiaid ja neid oma äri 
huvides ära kasutada. 

Sellisele ettevõttele nagu MP & 
Partners Engineering on nutikad suht-
luslahendused üheks äri verstapostiks, 
sest nende kontorid asuvad nii Narvas, 
Saksamaal kui ka Singapuris. Abiks on 
VoIP-telefonid, tänu millele saab Eesti 
telefoninumbrid ükskõik kuhu maailma 
otsa kaasa võtta ja helistada siin keh-
tivate kõneminuti hindadega. Hea meel 
on ka selle üle, et ettevõte on võtnud 
kasutusele Hallo mobiilirakenduse, mil-
lega on VoIPi kasutamine veelgi muga-
vam. Pean seda väga tähtsaks, et 
Miroslaw soovib alati põhjalikult tehno-
loogia toimimisest aru saada ning tuua 
sellega maksimaalset kasu oma ärile.

M iroslaw Pienkowski lugu sai al-
guse nüüdseks juba 22 aastat 
tagasi Narvas. „Sattusin siia linna 

juhuse tahtel. Olin siis ju 22 aasta noorem 
ja julgesin teha hulle plaane,” naljatleb ta. 
Pienkowski lisab, et ta lubas hakata välja 
töötama tooteid, mida tehti toona vaid 
Šveitsis ja mille maksumus oli väga kõrge. 
Tootmise juurutamise kasuks Narvas rääkis 
fakt, et siinmail oli tootmisprotsess võimalik 
sedavõrd nutikaks teha, et kõrgkvaliteetsetel 
toodetel oleks muu hulgas ka mõistlik hind.

Audid ei sõidaks ja inimluud ei 
kasvaks kokku
Seni avalikkusele mitte  väga tuntud et-
tevõte alustas esmalt mitmete tööstuses 
vajalike titaanist kinnitusvahendite tootmi-
sega aastal 1993. „Alguses oli meil vaid 
kaks masinat ja seepärast töötas kuus 
inimest kolmes vahetuses, et saaksime töö 
tehtud,” kirjeldab Pienkowski. Nüüdseks 
töötab MP grupis kolmes kontoris kokku 
üle 300 töötaja, tööd tehakse aga neljas 
vahetuses. 

Kolme aasta pärast otsustas Miroslaw 
suunata pilgu meditsiinivaldkonda. Selleks 
et meditsiiniturule siseneda ja seal tuntust 
koguda, võttis ta ette üsna riskantse sam-
mu ja ostis ära skalpellitehase Saksamaal. 
Käsitööna valmistatud skalpellide tootmi-
se abil lootis ta esmalt oma kaubamärgi 
meditsiinivaldkonna inimestele tuttavaks 
teha. Plaan õnnestus ja nüüdseks toodab 
MP & Partners Engineering erilisi mikros-
koopilisi kruvisid selleks, et kinnitada ja 
kokku kasvatada inimluid. „Oleme teinud 
ka palju nii-öelda rätsepatööd koostöös 
tippkirurgidega. Nii on paljud patsiendid 
üle terve maailma saanud endale näiteks 
uue lõualuu või põlved, asendatud on 
isegi pealuud,” ütleb Pienkowski. Ühtlasi 
toodetakse firmale kuuluvas Narva vanas 
renoveeritud tööstushoones ka keskkõrva- 
ja stomatoloogilisi implantaate.

Seitse aastat tagasi toimus aga uus aren-
guhüpe ja Miroslaw Pienkowski otsustas 
kätt proovida autotööstuses vajalike ele-
mentide tootmisel. Nüüd toodavadki nad 
titaandetaile Audi piduritele, ilma milleta ei 
saaks Audid ega sammasse gruppi kuulu-
vad Lamborghinid sõita. 

Uudishimu telko võimaluste vastu
Pan Pienkowski kinnitab, et ilma nüüdis-
aegsete suhtlusvahenditeta oleks tema 

mitmel kontinendil toimuv äritegevus pea 
võimatu. „Üleeile olin Kambodžas, eile 
Peterburis ja täna-homme Narvas,” kir-
jeldab ta meie vestluse toimumise päeval 
oma ärinädala sõite. Lisaks tavapäraselt 
ülikiirele internetile peab Pienkowski üheks 
olulisemaks teenuseks Elioni äritelefoni ehk 
VoIP-telefoni, mis on kontori asukohast sõl-
tumatu ja mille nutikad lisateenused muu-
davad lauatelefoni kasutamise mugavaks 
ning äriliselt kasulikuks. „Olen ükskõik kus 
maailma otsas ja saan ikka rääkida oma 
Narva kolleegidega, helistades neile Eesti 
numbriga ja loomulikult siinsete kõneminuti 
hindadega,” lisas ta. 

Hiljuti vaimustus ta Dominikaani Vabariigis 
järjekordsel ärireisil viibides Hallo mobiili-
rakendusest. Olukord oli selline, et väga 
väikese aja jooksul oli vaja toota ühele vä-
hipatsiendile rätsepatööna titaanist alalõug. 
Kuivõrd ajasurve oli suur, pidi ta kiirelt suht-
lema mitmete kolleegidega teistest riikidest. 
Siin aitaski Elioni Hallo teenus, sest kõik 
kontaktid olid mugavalt mobiilirakenduses 
olemas ja kõned loomulikult tasuta. Sellistel 
kriitilistel hetkedel võib iga minut osutuda 
tähtsaks.

Lisaks kasutab ettevõte videokonverentsi 
võimalusi, iseäranis palju arstide jaoks 
loodud live-kursustel nende toodangu ka-
sutamise kohta. Palju on abi ka tehasesse 
paigaldatud rohkem kui 60 IP-kaamerast, 
mille abil saab tootmisprotsessil ükskõik 
kus maailma otsas silma peal hoida ja sel-
lele kaasa elada.

Hullud, ent edukad
Nagu Pienkowski meie vestluse jooksul 
korduvalt välja toob, on mitmed alusta-
tud projektid ja ideed alguses tundunud 
paljudele crazy’d, aga samas nüüdseks 
end tõestanud. Kui uurin, mis  Miroslaw 
Pienkowskil veel silma särama paneks 
ning millest ta unistab, ütleb ta ilma mõt-
tepausita: „Rohkem uusi tooteid! Rohkem 
arendustegevust!” 
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Klient

SMIT
Siseministeeriumi info-
tehnoloogia- ja arendus-
keskus (SMIT) on minis-
teeriumi hallatav riigiasu-
tus, mis loodi 2008. aas-
tal. Keskuse põhitööks on 
osutada üle-eestilise kat-
vusega ööpäevaringset 
raadioside-, kontoritele-
foni- ja operatiivkõneside-
teenust politsei- ja piiri-
valveametile, päästeame-
tile ja häirekeskusele. SMIT 
osutab umbes 160 info- ja 
kommunikatsioonitehno-
loogiateenust (IKT) 10 000 
kasutajale rohkem kui 400 
aadressil. SMITis on 25% 
riigiasutuste IKTst.

SMIT: üleminek 
ühisnumbrile 112 nõudis 
aastatepikkust tööd
Eesti siseturvalisuse valdkonna viimase aasta üheks suuremaks 
arenguhüppeks on kiirabi, politsei ja päästeameti üleminek 
ühisele hädaabitelefonile 112. Põhieesmärgiks on muuta 
hädaolukorras inimesele abi saamine lihtsamaks ning kiiremaks. 
Sellest räägib SMITi sidevõrkude juhtivekspert Roland Pauklin.
kirjutas gerli ramler foto heiki laan / must kõu
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Minni Nool, kliendihaldur
Elioni roll oli koostöös SMIT-iga välja töötada ja ehi-
tada sobiliku võimekusega tehniline ja rikkekindel 
lahendus. Selleks et riske maandada, said häirekes-
kusele ehitatud süsteemid igal tasandil dubleeritud. 

Tegelikult ei olnud Elioni jaoks keerukas mitte nii-
võrd ümberlülitamine ise, vaid sellele eelnev töö – 
kliendile sobiva lahenduse väljatöötamine ja ehi-
tamine. Mainitud kanalite dubleerimine lõi eelduse 
numbri 110 lihtsaks ümberlülitamiseks ja ohtude 
vältimiseks.

Keerukuse ja erilisuse poolest võrdväärseid lahen-
dusi on veelgi, ka teistes elutähtsates teenustes, 
näiteks panganduses ja riiklike registrite/infosüstee-
mide valdkonnas.

S elle aasta 11. veebruaril, üleeuroo-
palisel 112 päeval, läks häirekeskus 
üle ühisele hädaabinumbrile 112. 

See tähendas väga keerukat häirekesku-
sepoolset projektijuhtimist ning tehniliste 
lahenduste ülesehitamist, millega tegelesid 
siseministeeriumi infotehnoloogia- ja aren-
duskeskus (SMIT) ning Elion.

„Pealtnäha oli ju protseduur lihtne – keegi 
vajutas kolme nuppu ja kõik 110 kõned 
suunati ümber numbrile 112. Kuid selle 
taga seisab aastatepikkune koostöö meie 
ja Eesti Telekomi vahel, kes on häiretele-
fonide operaator olnud juba Eesti Telefoni 
ajast,” ütleb SMITi sidevõrkude juhtiveks-
pert Roland Pauklin.

Ühine hädaabinumber 112 lõi eeldused, 
et häirekeskuse töösaalis muutub hä-
daabikõnedele vastamine, abivajaduse ja 
abivajaja asukoha väljaselgitamine ning 
abi väljasaatmine kiiremaks ja täpsemaks. 
Kriitilises õnnetuse olukorras on oluline, et 
inimesel ei kuluks aega mõtlemisele, millist 
abi ja milliselt numbrilt saab. Näiteks liik-
lusõnnetuses ei pea nüüd kiirabi ja politsei 
kutsumiseks tegema mitut kõnet.

„Hankisime kõrge töökindlusega telefoni-
jaamade ja kõnekeskuse süsteemi ning 
läksime osaliselt üle andmesidel põhinevale 
VoIP-tehnoloogiale. Nii mahukate ja oluliste 
projektide juures on lisaks töökindlusele 
tähtis ka uuendada kogu sidesüsteemi ja 
tehnikat nii, et see võimaldaks senisest 
rohkemat ning ei jääks ajale jalgu,” räägib 
Pauklin. „Häiretelefoni tööd ei saa sega-
da üksikutest tõrgetest tekkivad häired: 
näiteks kui kopamees kaevab kogemata 
sideliini läbi, lähevad kõned automaatselt 
üle teisele liinile. Kui üks telefonijaam peaks 
lakkama töötamast või on ülekoormatud, 
suunduvad abivajajate kõned teise jaama. 
Kuigi me oleme tegelikkuses võimelised 
ühe piirkonnaga ära teenindama kogu Ees-
ti, peab risk olema hajutatud.”

Väga tähtis on seegi, et igale kõnele vasta-
takse vähemalt 15 sekundiga ning ooteaeg 
liinil oleks võimalikult väike. Häirekeskuse 
töö ongi seatud nii, et hädasolijate kõne-
sid saab vastu võtta palju rohkem, kui on 
päästeekipaaže, sest iga kõne ei tähenda 
alati väljasõitu. 

Tehniliselt väga põnev oli ka hiljutine 
keskuste kolimine ühest hoonest teise. 

Nii Tallinnas, Jõhvis kui ka Tartus toimus 
uute majade projekteerimine, süsteemide 
väljaehitamine ja ehitus väga tihedas koos-
töös tellija, ehitajate ning Eesti Telekomi kui 
sideühenduste pakkuja vahel. „Kui telefoni-
kõnedest rääkida, siis näiteks Põhja-Eesti 
häirekeskuse kõned olid kolimise ajaks suu-
natud Ida-Eesti regiooni ning pärast kolimist 
lasime suunamised lihtsalt tühistada. Kliendi 
jaoks oli see väljastpoolt märkamatu, sest 
tema ei tea, kus teenindaja istub,” selgitab 
Pauklin, lisades, et Eesti vabariigi taassünni 
alguses oli häirekeskusel nelja piirkonna 
asemel oma kõnekeskus igas maakonnas. 
Ja kui maakonna häiretelefon oli kinni, siis 
pidi lihtsalt ootama, kuni liin vabaneb. Nüüd 
juhtub sellist asja väga harva, ainult mõne 
väga suure õnnetuse puhul.

Häirekeskus saab aastas üle miljoni häda- 
abikõne ning kokku teeb sidesüsteem 3,5 
miljonit kõnet sisse-välja. Maailma mastaa-
bis on need arvud muidugi väikesed, kuid 
samas eeldavad inimeseld alati häiretelefo-
nilt laitmatut teenust, mida tehnika kunagi 
alt ei vea. Seega oli Pauklini sõnul oluline 
eelistada mitte kõige uuemat, vaid kõige 
kindlamat ja kõige paremini kontrollitud 
tehnoloogiat.

Tegelikult töötas uus süsteem paralleelselt 
koos vana süsteemiga ligikaudu neli-viis 
kuud. Sel ajal käisid pidevad testid, sest 
nii elutähtsa teenuse juures ei tohi ette tulla 

mitte mingeid vigu. Pärast testimisperioodi 
ja veendumist, et süsteem on töökindel, 
tehti numbrite ümberlülitus. Hetkel töötab 
muidugi ka veel vana number 110, mis 
jääb tõenäoliselt veel aastateks tööle, kuid 
sellele tehtavad kõned suunduvad auto-
maatselt ümber numbrile 112. 

„Kindlasti ei ole me lihtsad kliendid, vaid 
ülinõudlikud nii projekteerimise ja süsteemi 
ehitamise ajal kui ka praegu. Kui süsteemi 
tabab väikseimgi häire, uurime alati, miks 
mingi asi juhtus ning kuidas seda edaspidi 
saab vältida. Praegu tegeleme problee-
miga, et uus kiire süsteem ei filtreeri välja 
ülilühikesi kõnesid, kus helistaja praktiliselt 
ei lasegi telefonil kutsuma hakata. Neid ei 
ole palju, kuid piisavalt, et meie töötajaid 
häirida. Teine rikkekoht on katkiste ana-
loogliinide iseeneslikud helistamised, aga 
me tegeleme aktiivselt ka nendega.”

Kahe aasta pärast ootab häirekeskust veel 
üks uuendus – ühinemine Euroopa Liidu 
häiresüsteemiga eCall, millega peavad 
alates 2018. aasta 31. märtsist olema va-
rustatud kõik uued autod. eCall teavitab 
kohalikku häirekeskust automaatselt, kui 
sensorid liiklusõnnetuse registreerivad. 
Samuti on lähitulevikus plaanis luua si-
deühendused Elioni IMS-süsteemiga, 
et valmistada ka operaatori poolel ette 
järk-järgulist üleminekut digitaaltehnoloo-
gialt VoIP-tehnoloogiale.
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Juhtimine

Igas probleemis 
peitub ka võimalus
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Juhtimine

M inu ametikohad on varieerunud 
rikete montöörist, jaama- ja kaug-
sideinsenerist kuni osakonna juha-

taja ning müügijuhini. Alates 1998. aastast 
olen aga tegelenud Lõuna-Eesti suuremate 
äriklientidega,” tutvustab Ain.

Ta meenutab esimesi tööaastaid, mil ta 
käis rikete montöörina Kadrioru ja hiljem 
Otepää piirkonna kodudes ja asutustes 
telefonide numbrikettaid õlitamas ning 
telefoniaparaatide helisemist reguleerimas. 
„Juhuse tahtel sattusin diplomitöö prakti-
kale Otepääle, kus asus tollal Lõuna-Eesti 
kaugsidekeskus. Automaatkaugvalimise 
arendamine oli äärmiselt põnev valdkond, 
kuna kõik rajoonivahelised kõned olid ju 
kaugekõned ning näiteks Otepäält umbes 
20 km kaugusele Rõngu või Kanepisse 
helistamisel pidi mitu tundi oma kõnejärje-
korras ootama. Kurioosumina tundus siis, 
et Moskvasse helistamine on lihtsam ja 
kõnekuuldavus märksa parem kui näiteks 
Harjumaale.” 

Edasi sai Ainist jaoskonnaülem, ehkki ta 
polnud juhtimist õppinud. Tänu kogemus-
te kasvamisele ja kolleegide nõuannetele 
ning koolitustele tegeles ta piirkonnas 
kõigega alates personaliteemadest kuni 
telefonijaamade ja sideliinide ning hoonete 
ja masinate igapäevaprobleemideni välja. 
1998. aastal kutsuti ta aga tehnoloogia-
poolelt klientidega tegelema. Ta hoolitses 
äriklientide kasvavate telko-vajaduste eest 
ja mõtles koos kolleegidega neile uusi la-
hendusi välja. Maakonna andmesidevõrgu 
ja digiteenuste areng sai just siis tõsise 
stardi ja interneti püsiühendus muutus 
väga nõutavaks teenuseks vaatamata 
krõbedale hinnale, mis oli tingitud võrkude 
väljaehitamisest. Võiks öelda, et sama tööd 

teeb mees tänaseni, kuid mõistagi palju 
uuema tehnoloogiaga ning tunduvalt täna-
päevasemas keskkonnas.

Ain ütleb, et töö Eesti Telekomis on üli-
malt põnev. „Me ei saa paigal olla ega 
mugavaks muutuda, sest muidu sõidab 
rong lihtsalt eest ära! Olen veendunud, et 
iga tehnoloogiaettevõtte juht saab aru, kui 
tema alluv jääb loorberitele puhkama. Meil 
on pidev areng nii tehnoloogia, lahenduste 
kui ka inimeste juhtimisstiili mõttes. Ja mul-
le meeldib see – tunnustan 
ja väärtustan nii meie juhte 
kui ka kaaskolleege. Olles 
iseloomult otsekohene, 
ei jäta ma konstruktiivset 
kriitikat enamasti enda 
teada. Soovin, et vestlused 
ja arvamuste avameelne 
vahetamine paneks inimesi 
mõtlema ning viiks parema-
te lahendusteni.”

Telekomis on hea õhkkond – vajadusel 
saab otse suhelda kõigi kolleegide ja iga 
taseme juhiga. Hea juht aga ei tegele 
ülejuhtimisega, vaid suudab meeskonda 
usaldada, panna nad vastutama ning orga-
niseerida tiimitööd. Nii see valdavalt toimib. 
Suures ettevõttes ei saa inimesed üksinda 
vaikselt nokitseda, vaid oluline on koostöö. 
Kliendihalduril endal otseseid alluvaid pole: 
tema tööks on juhtida protsesse ja klien-
disuhteid. 

Oma tiimiga teeb Ain koostööd nii igapäe-
vaprojektides kui ka põnevate erilahenduste 
osas, mida kliendid tellivad. Näiteks võib 
tuua mitmeid aastaid Otepääl korraldatud 
suusatamise maailmakarikaetappide ülekan-
ded. Eesti Telekomi side- ja teleülekandetiim 

„

1980. aastate keskel oli lauatelefon paljudes 
Eesti peredes veel helesiniseks unistuseks. 
Just sel ajal asus värske sideeriala diplomand, 
praegune Eesti Telekomi Lõuna regiooni 
suurkliendihaldur Ain Kruusmaa tööle meie 
tollasesse ainsasse telefoniettevõttesse. Nüüd 
on ta kontsernis töötanud üle 31 aasta.
kirjutas gerli ramler foto krõõt tarkmeel

peab selleks kokku panema täiesti ebastan-
dardse lahenduse, kus ei kehti tavapärased 
tarne- ja ärireeglid, nii et tuleb olla eriti kiire 
ja paindlik otsustaja. Töö nõuab tõsist pin-
gutust, kuid seda magusam on tunne, kui 
üheskoos saadakse asjaga laitmatult hakka-
ma ning tunnustust tuleb nii korraldajalt kui 
ka välismaa partneritelt. 

Rutiinil peab olema algus ja lõpp
Vaatamata peaaegu 32 tööaastale on Ainis 
säilinud sära ja soov igapäevaselt tööasja-

dega tegeleda. Enda sõnul tunneb ta juba 
paari nädala pikkuse puhkuse järel motoor-
set rahutust ning tahet taas end tööasjade-
ga kurssi viia ja pooleliolevate projektidega 
edasi tegeleda.

„Mulle meeldib, et selles töös ei ole päe-
vad vennad. Ei kujuta ettegi, et peaksin 
istuma kella 8–17 töölaua taga ning ühe-
sugust töölõiku tegema. Rutiin võib olla, 
aga sellel peab olema algus ja lõpp. Ma ei 
taha teha asju lihtsalt ära tegemise pärast. 
Iga lahenduse kallal tööd tehes tunnetad 
selle lõppeesmärki ning muidugi rõõmu 
õnnestumise üle. Ka siis, kui mõni projekt 
ei õnnestu, on oluline õppida kogemusest.”

Aini tööpäev algab harilikult e-kirjade 
lugemisest ja kiirete teemade ülevaatami-

Näiliselt mitteatraktiivses 
piirkonnas võivad elada 
meeletult tugevad 
kogukonnavedurid, kes 
suudavad teisigi kaasata.
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Elu väljaspool pealinna on täiesti 
võimalik
Vahel on keeruline pealinna inimestele sel-
gitada, miks peaks tegema investeeringuid 
väljapoole suuremaid linnu, ka kohtades-
se, kus esmapilgul ei tundu eriti inimesigi 
elavat ja ettevõtlus on ehk tagasihoidlik. 
„Kutsusin kord kolleegid Moostesse külla 
ning tegime seal ekskursiooni. Vallavanem 
ja väikeettevõtjad rääkisid ja näitasid, mida 
nad teevad ja arendavad. Kogemus oli 
muljetavaldav. Kõik leidsid seejärel, et kui 
piirkonnas on aktiivseid inimesi, kellel on 
sära silmis ja usk endasse olemas, tuleb 
neid igati toetada,” kõneleb Ain. „Näiliselt 
mitteatraktiivses piirkonnas võivad elada 
meeletult tugevad kogukonnavedurid, kes 
suudavad teisigi kaasata. Ja siis edeneb 
elu sealgi. Muidugi ei juhtu midagi ühe 
aastaga – ikka peab jaguma kannatlikkust 
ja talupojatarkust. Väiksematesse piirkon-
dadesse investeerides on tasuvus esialgu 
tagasihoidlik, samas klientide püsivus 
suurema linnaga võrreldes tihti märksa 
stabiilsem”.

Ain räägib omast kogemusest: ta alustas 
oma tööd madalamalt astmelt ning on 
järk-järgult tõusnud täpselt sinna, kus ta 
hetkel olla tahab. „Tunnen end paremini, 
kui mu lennutrajetoor on veidi madala-
mal, kui tiivad tegelikult kannaks. Mulle 
meeldib töötada ametis, kus mul on ehk 
pädevust ja kogemusi mõnes osas veidi 
rohkemgi, kui peaks. Üksnes kõlav ame-
tinimi ei paku pinget – eks elu jooksul ole 
mitmeid kõlavaid ametinimetusi ka kanda 
tulnud.”

Ta lisab, et tänane päev ja 30 aasta tagu-
ne aeg on võrreldamatud – need on kaks 
täiesti erinevat maailma. „Kui mina tööd 
alustasin, polnud ju ei mobiiltelefone ega 
sülearvuteid, internetistki ei osatud unista-
da. Olulised olid lauatelefonid ja hiljem ka 
faksiaparaadid. Olen aastate jooksul pida-
nud palju õppima, et olla kursis arengute ja 
uute tehnoloogiatega nii IKT maailmas kui 
ka juhtimismudelites. See on olnud väga 
huvitav aeg. Ma hindan kõrgelt, et me saa-
me tänapäevaste vahenditega teha oma 
tööd ükskõik mis ajal ja kohas. Me saame 
ükskõik mis asukohast anda klientidele 
teada, kuidas projekt edeneb, ning vajadu-
sel operatiivselt töökeskkonna rakendustes 
muudatusi teha. Kaugtöövõimalus on suur 
arenguhüpe, mis võimaldab ka maapiirkon-
nas ellu jääda ja edasi liikuda.”

Juhtimine

sest. Päeva jooksul suhtleb ta klientidega 
telefoni ja e-kirja teel või kohtumistel. 
„Naudin klientide konkreetsete soovide 
lahendamist ning seda, et saan parimate 
nippide leidmisel kaasa aidata. Meie tege-
vusvaldkond on ju väga lai: kliendihaldur 
peab suutma pakkuda nii telefoni- kui 
andmesideteenust, mobiilset internetti ning 
IT-lahendusi arvutite hooldusest-haldusest 

kuni serverilahendusteni. Loomulikult ei 
saa üks kliendihaldur tunda kõiki neid tee-
masid peensusteni, kuid selleks ongi meil 
kogenud meeskond, keda saab vajadusel 
kaasata. Kliendid on väga tänulikud, kui 
tutvustad neile uuemaid ja nutikamaid la-
hendusi ning suudad selgitada, miks need 
kasulikumad on. Algul kaardistan kliendi 
esmavajadused, probleemid ja eesmärgid 
ning seejärel hakkame töötama lahenduste 
kallal. Olemuselt ei ole ma rööprähkleja, 
vaid mulle on omane süvitsiminek.”

Ta nendib, et enamasti ei pöördu kliendid 
oma halduri poole ostusoovi, vaid mõne 
lahendamist vajava murega. „Ja meie töö 
on siis seda probleemi lahata ning lahen-
dada. On olukordi, kus saame tekkinud 
mure sama toote või süsteemi tasandil ära 
lahendada, aga samas ei pruugi see lahen-
dus olla mõistlik ega jätkusuutlik. Vahel on 
mõttekam pakkuda uut, nutikamat ja pare-
mat lahendust, mida näiteks kolm aastat 

tagasi veel olemaski polnud. Minu ülesan-
deks ongi leida igas probleemis võimalus.”

Pealetükkivus ei ole müügitöös 
vooruseks
Kuna Ain ise ei kannata pähemäärivat 
müügitööd, ei harrasta ta seda ka ise. „Ma 
ei tee teistele seda, mida ma ei taha, et 
mulle tehtaks. Võib-olla on mõned müü-

gitehingud jäänud seetõttu 
tegemata, ent samas olen 
kindel, et minu meetodil 
tehtud kokkulepped on 
sellevõrra sisukamad ja 
läbimõeldumad. Pigem 
nõuandlik müük kui tarbe-
tute asjade pähemäärimine! 
Tahan alati näha tervikpilti.” 

Kliendihalduri töö ei ole 
mitte ainult müüa tooteid ja teenuseid ning 
lahendada klientide muresid, vaid osaleda 
ka ettevõtte IKT poole arenduses. Täna-
päeval ei saa enam oodata, millal seadme 
tööiga täis saab ning see katki läheb, vaid 
sageli tuleb asendada näiliselt töötavad as-
jad tõhusamate ja parematega. See väldib 
süsteemide suuremaid kokkukukkumisi 
ning aitab olla sammu võrra ees. 

Aini kliendid asuvad põhiliselt Tartu, Val-
gamaa, Võrumaa ja Põlvamaa piirkonnas. 
Igapäevaselt ta nendega kohtuda ei jõua, 
kuid vastavalt kliendile ja teemale sõidab 
haldur vajadusel kohale. „Ma hindan väga 
klientidega kohtumisi: lisaks päevakorras 
oleva teema arutelule saab siis tunnetada 
meeleolu, ettevõtte sisekliimat ja suhtu-
mist, mida võib-olla e-kirjade ja telefoni 
teel ei saa edasi anda. Kliendi juures 
kohtumine aitab pisiasju märgata ning jutu 
käigus aru saada, kuidas me saaksime 
veel abiks olla.”

„Umbes seitse aastat tagasi tuli meile tööle üks särtsakas daam, kes 
hakkas ühel koolitusel uurima, kui kaua on keegi ettevõttes töötanud. 
Selgus, et kolmandik oli töötanud ligi aasta, kolmandik umbes kolm ja 
kolmandik enam kui viis aastat. Kui vastasin, et mul jookseb 23. aasta, 
anti mulle veidi etteheitvalt mõista, et viis aastat ühes firmas on enam 
kui küll. Tema lahkuski enne, kui see aeg täis sai. Minu põhimõtted on 
veidi teised – omandanud vastava eriala ja selles aastatega jõudsalt 
edasi arenenud, on meil tööandjaga teineteisele veel midagi pakkuda. 
Ja amet on huvitav, nii et ma ei näe põhjust töökohta vahetada. Mulle 
meeldib mu töö! Ja seda on märganud ka mu kolleegid ning kliendid.”

Hea juht aga ei tegele 
ülejuhtimisega, vaid suudab
meeskonda usaldada, 
panna nad vastutama ning 
organiseerida tiimitööd.

Kellele 5, kellele 23
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Juhtimine

Soomlase 
kogemus Eestis: 
kiire ja paindlik 
töötempo, kuid 
olematu small talk
Soomlane Tomi Lind on esimene Eesti 
Telekomi välismaalasest töötaja. Kuigi Eesti on 
vaid 80 km kaugusel tema sünnimaast ja võiks 
arvata, et need kaks riiki on üsna sarnased, 
pole see tegelikult nii – juhtimises, töökultuuris ja 
inimeste käitumises on siiski mitmeid erinevusi.
kirjutas getter orusalu foto heiki laan / must kõu

omaksvõtmine,” ütleb Tomi. Paljudel on 
inglise keel küll vabalt suus, kuid töökeel 
on siiski eesti keel. Nii tuli Tomil hakata 
kiirelt riigikeelt õppima, et asjadest aru 
saada. „Inimesed hakkavad kiirelt inglise 
keelt rääkima, aga lähevad sama kiirelt jälle 
eesti keele peale üle,” naerab ta. Ka kõik 
e-kirjad olid eestikeelsed ning see andis 
tugeva motivatsiooni õppimiseks. Nüüd 
ongi Tomil eesti keel sedavõrd selge, et ta 
oskab mõistlikul tasemel lugeda, kirjutada 
ja rääkida.

Eestlased hindavad teadmisi
Enne Elioni tööle tulekut otsis Tomi Lind 
Soomes päris pikalt tööd. Kui tavaliselt 
kutsutakse tööintervjuule ühel korral 20-st, 
mil CV saadad, siis Tomil oli see protsent 
lausa 70–80, kuid lõpuks jäi ikka töö saa-

E kspordimüügi meeskonnas (export 
sales) töötav välismüügi projekti-
juht (export manager) Tomi Lind on 

Eestis töötanud poolteist aastat. Kui mees 
rohkem kui 20 aastat tagasi arvutimaailma 
sisenes, otsustas ta juba siis, et ühel hetkel 
töötab ta välismaal. Kuid seda võimalust 
ei tekkinud pikka aega ja nii tegutses Tomi 
IT-vallas Soomes. Kaks aastat tagasi jõudis 
aga temani Elioni töökuulutus ja ta tundis 
selgelt, et see on töökoht, mida ta on otsi-
nud ning oodanud.

Töö Eesti Telekomis on sujunud kenasti. 
„Töökeskkond on väga tore, inimesed 
on sõbralikud ja oma ala eksperdid ning 
enamik oskab vähemalt kahte keelt. Paljud 
inimesed on töötanud välismaal ja tea-
vad, kuidas käib sisseelamine ja inimese 
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Juhtimine

mata. Miks? „Mu oskused on väga laiad. 
Olen IT-ga tegelenud aastast 1992 ning tä-
naseks oskan peale programmeerimise vist 
kõike teha. Tööandjad tundsid mu vastu 
suurt huvi, aga hakkasid kartma, sest mu 
teadmised tundusid liiga laialivalguvad,” 
selgitab Tomi.

Soomes tahetakse, et inimene oleks 
spetsialist ühes valdkonnas, osates ainult 
seda. Kui ta teab liiga palju, siis tundub, 
et tema fookus on hajunud ning spetsialisti 
staatus kahanenud. „Eestis on aga vastu-
pidi. Tööintervjuul oma teadmisi ja oskusi 
selgitades tuli lai taust ning silmaring just 
kasuks. Seda hinnati ja tunnustati,” räägib 
mees kahe riigi suhtumise erinevusest.

Suurelt inimlik
Elion või nüüd juba terve Eesti Telekom on 
suur ettevõte, kus töötab sadu inimesi. Sel-
lises massis võib info kiirelt kaduma minna, 
töökiirus aeglustuda ning isegi vastutus 
hajuda. Tomi oskab oma Soome tausta 
pealt öelda, et suhtlus on Eesti Telekomis 
väga inimlik, dünaamiline ja kiire. „Soomes 
võtavad asjad aega… forever. Alati on 
vaja mingi otsuse tegemiseks 3–4 inimest 
kokku kutsuda, kes hakkavad siis teemat 
arutama. Töötempo on aeglane ning moti-
vatsioon ka tihtipeale madal, sest inimesed 
lähevad tööle raha teenima, mitte hingega 
asja tegema,” kirjeldab Tomi.

Eestis on asjad natuke teisiti. Igaühel on 
oma valdkond, milles ta orienteerub, ning 
selle raames julgeb inimene vastutada ja 
otsuseid vastu võtta. „Isegi palju väikse-
mad ettevõtted Soomes toimivad tunduvalt 
aeglasemalt. Info liikumine ja ülesannete 
täitmine on vahel väga pikk protsess. Tele-
kom on suurim ettevõte, kus ma töötanud 
olen, kuid ka kõige inimlikum, kiirem ja 
paindlikum!” Telekomi inimesed julgevad 
Tomi hinnangul teha vigu, mis võivad ikka 
vastutuse võtmise ja otsuste tegemisega 
kaasas käia. Iga otsust ja tegemist ei ole 
vaja mitme ülemusega kooskõlastada, vaid 
inimesed julgevad ise reageerida. „Kui on 
probleem, siis lahendatakse see koos ära, 
kuid tegutsedes on tulemused kiiremad. 
Ma pooldan alati tegutsemist.”

Info on väärtuslik vara
Kui seoses kiirusega on soomlastel lõu-
nanaabritelt nii mõndagi õppida, siis suht-
lemise osas on jälle meil põhjanaabritelt 
mõndagi üle võtta. „Öeldakse, et soomla-

sed hoiavad omaette ja ei jaga infot, kuid 
eestlased hoiavad veelgi rohkem omaette,” 
naerab Lind, kelle sõnul kehtib see nii 
töö- kui eraeluliste asjadega. Keegi oma 
isiklikku elu eriti ei jaga, hobidest ja nä-
dalavahetuse tegemistest ei räägita. Tomi 
teeb nalja, et kui soomlased on small talk’is 
halvad, siis Eestis selliste asja polegi.

Tomi on kõrvalt näinud, et kui keegi ot-
seselt infot ei küsi, siis inimesed ise seda 
eriti ei jaga. „Vahel võiks projektisisese info 
jagamine olla loovam ja toetavam, aga 
inimesed vist arvavad, et see, mis nad tea-
vad, pole teistele oluline või teatud teema 
mõttes tähtis. Siiski võib mingi väike info-
kild aidata või toetada kedagi ühe või teise 
projekti raames,” räägib Tomi. Ta saab 
samas aru, et info enda teada hoidmine on 
eestlaslik.

Räägitakse otse ja ausalt
Eestlaslik on ka asjadest otse ja selgelt 
rääkimine. Üks põhjus, miks small talk’i 
Eestis väga ei harrastata, ongi Tomi arva-
tes eestlaste oskamatus asju ümber nurga 
öelda. Rääkida millestki, kuid samal ajal 
justkui mitte millestki, on raske. „Inimesed 
on ausad ja otsekohesed. Öeldakse välja, 
kuidas asjad on, ning ei keerutata ega 
proovita öelda seda läbi lillede,” on Tomi 
kogenud.

Tihtipeale on see kasulik, hoides kokku 
aega ja vältides vääriti mõistmist, kuid tei-
nekord oleks diplomaatiast ka palju kasu. 
Kui kõik ajavad konkreetselt ja ilma peh-
menduseta oma asja, täidavad eesmärke 
ja kriteeriume, siis võivad konfliktid ja aru-
saamatused tekkida. „Vahel oleks vaja olla 

natuke pehmem, poliitilisem, diplomaatili-
sem, loovam. Kui läheneda oma soovidega 
õrnalt, tasapisi, siis võib tulemus olla palju 
parem,” leiab mees.

Silmast silma suhtlus on oluline
Tomi on oma 1,5-aastase töökogemuse 
põhjal Eestis kogenud, et ükskõik kui tore 
ja sõbralik e-kiri kirjutada, ei asenda see 
mitte kunagi telefonikõnet või kohtumist. 
„Otsene kommunikatsioon ja suhtlemine 
on väga olulised. Vahet pole, kas helistada 
või saada kokku – see on alati parem kui 
lihtsalt e-kirja saatmine,” teab ta.

Silmast silma kohtumine või telefoni teel 
suhtlemine on tähtis nii meeskonnas kui ka 
uute klientide võitmisel ning olemasolevate 
hoidmisel. Siis inimesed tunnevad, et oled 
asjaga kursis, pühendunud ja projekt läheb 
sulle korda. „Sõbralik suhtumine ja usal-
dus,” ütleb Tomi, „tulevad palju kiiremini, 
kui inimestega kohtuda. E-kirjad on tihti 
liiga kauged ja anonüümsed ning ei näita 
nii hästi pühendumist.”

Tomi on Eesti Telekomis töötamisega väga 
rahul. Kuigi vahel on Eesti töökultuur, olek 
ja hoiak mõnevõrra teistsugune kui Soo-
mes, on mees sellega kohanenud. Tema 
kolmeliikmelises ekspordimeeskonnas 
töötatakse küll kõrvuti, kuid iseseisvalt ja 
see sobib talle. Kogu ettevõttes on tema 
hinnangul heas tasakaalus tähtaegadest 
kinnipidamine ja ülesannete täitmine ning 
koos lõõgastumine ja aja veetmine. „Kõik 
on väga kohusetundlikud ja tööd võetakse 
tõsiselt, aga ühiselt korraldatud üritused 
annavad pikaks ajaks väga mõnusa emot-
siooni!”

Tomi soovitused:

• Uue kliendi juurde minnes tee taustauuringut. Kui lähed kellegagi 
kohtuma, siis soovitan lugeda kohalikku lehte. Siis tead, mis on selle 
piirkonna kuumad teemad, ja oskad pinge mahavõtmiseks paar sõna 
pehmet juttu rääkida. Small talk’i peaks ikkagi praktiseerima! Eriti 
oluline on see välismaal.

• Diplomaatia – otsekohesus võib teatud hetkel olla küll tugev 
boonus, kuid vahel on vaja olla pehmem ja õrnem. Asju ei pea nii 
otse välja ütlema, sest see võib teist osapoolt ehmatada või lausa 
solvata.

• Järgmine kohtumine tuleb kohe kokku leppida. Olen näinud, et kui 
koosolekul järgmist kohtumist kokku ei lepita, siis on seda kirja teel 
hiljem väga keeruline teha. Võtke kalendrid välja ja pange kohe uus 
aeg paika, nii on kõigi jaoks lihtsam.
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Minu päev algab 
Terevisiooni vaatamise ja 
kohviga kell 7. Loen inter-
netist hommikusi uudiseid, 
valmistan abikaasale hom-
mikusöögi ning kell 7.45 
olen meiereis oma tööüles-
annete juures. Suurem 
osa tööpäevast on tava-
line meiereitöölise töö, ala-
tes pakendamisest kuni 
pesemiseni. Turismihooajal 
lisandub vastutus toidu-
valmistamise ja köögi toi-
mimise eest ning vaja-
dusel suhtlen muidugi ka 
külastajatega.

Arvutitööd on minu töö- 
ülesannete hulgas vähe –  
täita tuleb vaid meierei 
enesekontrolliplaani kuu-
luvaid seirelehti ja aruan-
deid. Teen seda jooks-
valt kontoris, ülejäänud 
aja aga veedan väljaspool 
kontorit.

Ideaalne tööpäev oleks 
selline päev, kus kohus-
tused on täidetud, aga 
nii, et ei tuleks ette eriolu-
kordi, kus on vaja kii-
resti reageerida. Need on 
seotud täiendava aja- ja 
energiakuluga. 

Loomult olen usaldav ini-
mene. Leian, et usaldust 
saab võita ausa ja pühen-
dunud suhtumisega mees-
konnatöösse. Hindan otse-
koheseid, ausaid, siiraid 
inimesi, kes teenivad leiba 
oma tööga.

Mind motiveerib oma 
pereettevõtte käekäik ning 
see, et mu tegevuse jätka-
jad juba paistavad – kol-
mel lapsel viiest on kodu 
Tsiistrenukas olemas. 
Töö meeskonnas peab 
olema positiivne, õhkkond 
töine ja asjalik. Kuna kõik 

Tegijad

Juht vs juht
„Tegijad” on rubriik, kus võtame luubi alla 
silmapaistvad juhid ja ettevõtjad, räägime nende 
tegemistest ja kogemustest ning jagame nende 
mõtteid seoses äriilmaga. 
kirjutas gerli ramler fotod andrei javnašan ja heiki laan / must kõu

Vilve
Juba 25 aastat Nopri talu perenaisena ametis olnud VILVE NIILO 
hindab inimestes ausust, siirust ja positiivsust. Nopri Talumeierei  
talupiimatööstuse tootearendaja ning piimatehnoloogina on tema 
igapäevaseks tööks oma panuse andmine meierei meeskonda.

töölised on kodukandi ini-
mesed, siis kuulub meie 
rõõmude ja murede jaga-
mine töölaua taga kindlasti 
töökeskkonna juurde.

Hea juht on osavõtlik, rea-
geerib vajadustele-ootus- 
tele ning suudab luua 
positiivse emotsiooni ka 
igapäevases rutiinis. 

Kõige paremini lõõgas-
tun siis, kui käin linnas –  
teen seda paar korda 
nädalas. Võtan paar korda 
aastas ka massaažikuuri, 
suvel mõne rannapäeva 
või teen muul ajal näda-
lase sõidu soojale maale. 
Nii saan kõige paremini 
tavarutiinist välja, et ener-
giavarud taastada ja selge 
peaga tööle asuda.
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sest mulle meeldib inimesi 
aidata ja veenda – aidata 
muutuda neil, kes tahavad 
seda teha. Aga hetkel tun-
nen veel küllalt motivat-
siooni inimeste juhina.

Rokkmuusika ja foto-
graafia koos blogi pida-
misega on minu lemmikte-
gevused vabal ajal. Need 
on lihtsalt 180% nii tei-
sest maailmast võrreldes 
igapäevase juhi tööga, et 
paremat vaimu teritamise 
viisi on raske ette kuju-
tada. Kuulan üldse väga 
palju muusikat ning ena-
mik nädalavahetusi möö-
dub tavaliselt kontserte 
külastades ning pilte 
tehes. See on väga või-
mas ja hea tunne, kui saad 
jagada 100 000 pealtvaa-
tajaga festivaliartisti lava-
lisi emotsioone ja pühen-
dumust oma fotoloomingu 
kaudu. Muide, olen otsus-
tanud, et enne kui ma 
fotograafiast peret ära ei 
elata, ma oma piltide eest 
üldjuhul tasu ei küsi. Las 
see olla hobi. Kunagi, kui 
sellest õnnestub ära elada, 
siis otsin ehk uue hobi... 
näiteks Telekomis grupijuhi 
või koolitajana.

Tegijad

Mart
Eesti Telekomi suurklientide halduse osakonna grupijuhi MART SEPA 14 kolleegi 
ei tööta temaga samas majas, vaid üle Eesti laiali. Mart suhtleb nendega e-posti, 
telefoni ja videokonverentside kaudu, kuid sageli ka silmast silma.

Minu tööpäev algab 
kindla rutiiniga: tass kohvi 
soojenduseks ja ühe tiimile 
olulise teema ülevaata-
mine, järelduste tegemine 
ja tegevuste plaanimine. 

Kaks päeva nädalas olen 
enamasti sõidus. Leian, 
et mu kolleegid väärivad 
ka operatiivsel digiasjastul 
inimlikku ja vahetut näost 
näkku suhtlemist. 

Mõnus tööpäev on see, 
kui oleme tõesti saa-
nud kliendile abiks olla. 
Olen loomult aitaja-nõus-
taja tüüp ning naudin, kui 
minust on kolleegile või 
kliendile tuge. 

Tulemuste nautimine on 
iga töö juures uskumatult 
hea tunne! Olen praegu-
ses ametis juba üsna kaua 
olnud ning nüüd tunnen, et 
käes on viljade korjamise 
aeg. Kui teha õigeid asju 
õigel ajal ning süsteem-
selt, siis tuleb ka tulemus. 
Tunnistan, et olen kohati 
veidi monkilik – suudan 
väga hoogu minna ning 
kontrollin liialt detaile, aga 
siis on kolleegidel lubatud 
väike märkus teha. 

Kui igapäevane rutiin kõr-
vale jätta, siis enamik töö-
päevast kulub suhtlemise 
ning oluliste tegevuste 
plaanimise peale. Olen 
enda jaoks leidnud väär-
tuse sellistes vanasõna-
des nagu „Tark ei torma” 
ja „Üheksa korda mõõda 
ning üks kord lõika”. 
Parem süvene, plaani kor-
rektselt ja prioritiseeri 
tegevused, kui et annad 
tõmblemisele näpu. Püüan 
oma tiimi säästa suure 
organisatsiooni keerukatest 
ja arvukatest aruannetest 

ning need ise läbi analüü-
sida. Annan kolleegidele 
pigem mõtteaine ning ka 
suuna, kuid alati koos vas-
tusega küsimusele miks. 
Pean oluliseks, et minul 
endal ja mu tiimil oleks 
enne tegutsema asumist 
olemas vastus sellele küsi-
musele. Nii saab tiim roh-
kem keskenduda kliendi 
aitamisele. 

Avatud suhtlemine ja 
ausus on omadused, mida 
hindan nii töökaaslastes 
kui ka sõprades. Tahan 
lihtsat avatud vestlust ning 
ei salli ümbernurgajuttu. 
Otsekohesel jutul peab 
aga olema loogika ning 
arvamuse taga valmisolek 
seda põhjendada.

Hea juht jätab alluvale 
hingamisruumi ja võimal-
dab asju omamoodi teha. 
Tulemuseni on alati mitu 
teed ning ükski neist pole 
lõplikul õige ega vale – 
tuleb vaid lasta inimestel 
tegutseda! Olles ise para-
jalt jäärapäine, mõistan, 
kui tähtis on inimese jaoks 
usaldus. Usaldan alati ini-
mesi, kuni antakse põh-
jus vastupidiseks. Hea juht 
jätab teistele ruumi tegut-
seda, otsustada ning ka 
vastutada. Väga oluline 
on kaasatus – iga ettevõt-
tes töötav inimene peab 
teadma ning tajuma suure-
mat pilti ehk kuidas läheb 
tema grupil, osakonnal, 
kogu ettevõttel.

Tulevikus tahaksin ehk 
taas rohkem klientidele 
lähemale astuda, kui prae-
gune juhiroll võimaldab. 
Igatsen igapäevasema 
kliendisuhtluse järele. 
Üheks väljundiks võiks 
olla ka koolitaja amet, 
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Mobiilne äri

S ageli ei oska firmad algul oma ko-
dulehearendajalt mobiilisõbralikku 
lehte küsida, hiljem aga tuleb selle 

kui eraldi arenduse eest juurde maksta,” 
tõdeb Eesti Telekomi arendusjuht An-
na-Liisa Reinson. „Tegelikult on nutitelefo-
nid nii populaarsed, et igas projektis peaks 
olema veebilehtede mobiiliversiooniga juba 
algusest peale arvestatud.”

Mobiilisõbralik koduleht 
toob kliendid teie juurde
Kuigi mobiiltelefonidest on saanud meie peamine vahend internetis 
käimiseks, ei paku paljud kodulehed mobiilisõbralikku versiooni. Samas 
võib sellest saada suur konkurentsieelis Eesti turul. kirjutas gerli ramler

„ Väga oluline on ka asjaolu, et Google eelis-
tab mobiilis tehtavates otsingutes eelkõige 
mobiiltelefoni jaoks optimeeritud veebilehti, 
esitledes neid otsingumootoris automaat-
selt esimestena.

Reinson toob näite ühest e-poest: kui selle 
koduleht oli mobiilisõbralikuks kohanda-
tud, tõusis nutitelefonide ja tahvelarvutite 

vahendusel tehtavate külastuste arv kiirelt 
11% pealt 27%-ni. „Isegi kui veebilehel 
igapäevaselt nutitelefonidega palju külas-
tajaid ei käi, ei tasu sellest veel järeldada, 
et mobiilisõbralikku veebilehte pole tarvis. 
Põhjus, miks mõnda veebilehte eelkõige 
arvutiekraanil kasutatakse, on tihti see, et 
väikese ekraani peal on lehte väga keeru-
line või ilmvõimatu vaadata. Sageli piisab 
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vaid sellest, kui teha veebileht väikesel 
ekraanil lihtsasti jälgitavaks, ja inimesed 
hakkavad seal käima! Üha enam kasutajaid 
otsib toodete-teenuste kohta infot ka arvuti 
juurest eemal olles, nii et neile tasub anda 
võimalus igal ajal mugavalt ka nutisead-
me abil ligi pääseda. Kasutajate ootused 
mugavuse suhtes lähevad päev-päevalt 
kõrgemaks ja konkurents tugevamaks, 
seega võidavad need, kes käivad kliendi 
ootustega kaasas.”

Laias laastus on kaks võimalust koduleh-
te mobiilisõbralikuks muuta. Esimene ja 
lihtsam variant on teha endale responsi-
ve-veebileht, mis tunneb ekraani suuruse 
järgi ära, millise seadmega kasutaja vee-
bilehte vaatab, ning kohandab sisulaotuse 
vastavalt sellele. Responsive-veebilehel 
kuvatakse nii nutitelefoni- kui arvutiver-
sioonide kasutajale enamjaolt sama sisu. 
Põhieesmärk on kohandada tekstid, pildid 
ja funktsionaalsused visuaalselt selliseks, 

soodsam hind. Miinuseks on aga see, et 
vanemad nutiseadmed laevad lehte ilmselt 
aeglasemalt.

Teine variant on teha eraldiseisev mobiilne 
veebileht, mis on algusest peale kujun-
datud hästi läbimõeldud funktsionaalsuste 
ja ruumikasutusega mobiilivaateks. Spet-
siaalselt nutiseadmete jaoks arendatud 
veebilehe suurim pluss on, et see on 
täisversioonist täiesti eraldiseisev ja võimal-
dab kohandada kogu veebilehe sisu vaid 
nutiseadmetele. Sel viisil saab tuntavalt 
parandada lehe laadimiskiirust, pidades 
silmas, et nutiseadmed on arvutitest ma-
dalama jõudlusega ning mobiilne internet 
vahel võrdlemisi aeglane. Samuti saab 
välja jätta komponente, mida klient niikuinii 
mobiiltelefonis kasutada ei saa: näiteks on 
panga kodulehe mobiiliversioonist välja se-
lekteeritud ID-kaardiga sisenemise võima-
lus. Lahenduse miinuseks on aga see, et 
arendus võib osutuda võrdlemisi kulukaks 

mida on lihtne ja mugav väikese ekraani 
pealt jälgida. Näiteks kannab niisugune 
veebileht hoolt selle eest, et tekst oleks ek-
raanil loetava suurusega, read ei oleks liiga 
pikad ja menüüriba ei jookseks paremalt 
ekraaniservast välja. Lahenduse plussiks 
on selle võime toetada suuremat hulka eri 
suurusega ekraane (kui mobiilne veeb) ja 
mobiilse veebi arendusega võrreldes veidi 

ja hallata tuleb mõlemat, nii põhi- kui mo-
biilset veebilehte eraldiseisvana. 

Kui võrrelda mobiilisõbralikku kodulehte 
tavalise veebilehega, on Google Analyticsi 
statistika kohaselt esimene nutitelefoniga 
külastades umbes kaheksa korda kiirem. 
See tähendab, et klient ootab tavalehel 
iga lehekülje avamist oma mobiilis umbes 

kaheksa korda kauem. Aeglastel kodu-
lehtedel veedetakse vähem aega ning ei 
jõutagi sageli esilehest kaugemale. Näiteks 
otsitakse ettevõtte andmeid aina rohkem 
mobiiltelefonist. Minimaalselt peaks tagama 
selle, et andmed ja lahtiolekuajad on telefo-
nis ilma takistusteta loetavad.

„Kui ettevõttel on internetis midagi öelda, 
peab ta seda kindlasti tegema lisaks ar-
vutipõhisele kodulehele ka mobiilselt. Vas-
tasel juhul ei leia kliendid ettevõtet enam 
otsingutulemustest ja, mis veel hullem, nad 
on ebamugavas kasutuskogemuses nii 
pettunud, et lähevad konkurendi juurde,” 
sõnab Reinson. Ta lisab, et arvutite jaoks 
tehtud mahukad veebilehed on valmistatud 
suurema jõudlusega masinatele, muutes 
kodulehe info avamise väga aeglaseks. 

Esimese sammuna soovitab Reinson kü-
sida kasutajatelt, mida nad ootaksid uuelt 
kodulehelt, sest klientidega suhtlemine on 

iga kodulehe loomise juures väga oluline. 
Tuleks ära kuulata kasutajate mured ja 
soovid ning luua selle abil lihtsalt jälgitav 
ja kergelt hallatav koduleht. Klientide elu 
peaks tegema võimalikult mugavaks, sest 
ainult siis tulevad nad ikka ja jälle teie ette-
võtte kodulehele tagasi.

Disainibüroo AKU poolt 
loodud Tallinn Music Weeki 
responsive veebileht.
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Läbi ja lõhki 
muusika ning 
muusiku telefon
Marshall London on eriline telefon, mille helisüsteem 
on nii riist- kui ka tarkvaraliselt palju parem kui 
mistahes muul telefonil. See telefon on sõna otseses 
mõttes loodud muusika kuulamiseks.
kirjutas gerli ramler fotod rain uusen

T egemist on Android-telefoniga, mille 
muusikaväljund on teistest peaja-
gu üle: sellel on eraldi heli jaoks 

audiomaailmas tuntud Wolfson WM8281 
helidekooder ja tarkvaraline koodeks on 
Cirrus Logic WM8281 Audio Hub. Kõik see 
võimaldab kuulata kadudeta ja viivituseta 
audiot telefoni enda stereokõlaritest või ka-
hest heliväljundist, mis omakorda annab või-
maluse ühest kanalist muusikat välja lasta ja 
samas teises järgmist lugu valmis panna. 

„Android-telefonidel on tavaliselt heli- ja 
sisse-välja-nupud ning ongi kõik: ülejäänu 
peab saama puutetundlikult ekraanilt teh-
tud. London Marshallil on aga lisaks spet-
siaalne M-nupp, mis avab kohe kiirmenüü. 
Nii saab avada mikrofoni ja sisse laulda 
ootamatult pähe tulnud viisijupi ning kohe 
LoopStacki äpis metronoomi saatel terve 
loo valmis lindistada,” selgitab Eesti Tele-
komi tehnikakonsultant Janno Reinomägi. 
Telefoni teevad eriliseks suurepärased 
mikrofonid, kuhu saab laulda või kiirkorras 
mõne demoloo valmis miksida.

Ta lisab, et M-nupp avab ka ekvalaiseri, 
kahe kõrvaklapi või heliväljundi slaideri jpm. 
Helinuppude asemel on telefonil keerlev 
kuldne kettake nagu vanakooli seadmetel. 
Erakordse elamuse loovad spetsiaalne heli-
kaart ja muusikatelefoni võimekus mängida 
FLAC-formaadis helifaile. Kusjuures oma 
mustas krobelises kestas näeb Marshall 
London välja nagu Marshalli disainiga kitar-
rivõim või kõlar. 

Telefoniga on kaasas mõned huvitavad 
rakendused: LoopStack näiteks salvestab 
heli mikrofonist või sisendist, miksib soovi 
korral kokku mitu kanalit ning salvestab 
demo otse telefoni; Ekvalaiser Pro mängib 
FLAC- ja muid mp3-faile. Lisaks Sound-
cloud ja Spotify.
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„M-nupp telefonil viib otse musa kuulama ja 
kõlarid mängivad valjemalt kui musttuhat sülear-
vutit. Ideaalne juhuks, kui ärkad üksikul saarel ja 
kaasas pole ei kitarri ei mandoliini! Telefonil on 
ka kaks väljundit kõrvaklappide jaoks, kusjuures 
helitugevus kanalitel on eraldi sätitav. Tänuväärt 
lisana on komplekti kõrvaklappidega kaasas 
kolm paari eri suurusega vahetusotsikuid. Samal 
meediaekraanil paiknevad ka diktofoni ja ekva-
laiseri nupud – viimast on teinekord tõenäoliselt 
tarvis YouTube´i-sõpradel. 

Mõtteid-ideejuppe pääseb salvestama mitmest 
kohast, nii meediaekraanilt otse kui ka eraldi 
tavamenüüst helisalvestajas. Proovisin õues, 
proovisin ka toas, funkab ilusasti. Ja valjemaks 
käib telefon kuldset karva rulli näppides. Tuus!

Kõik mu eelmised telefonid on oma kuulsusetu 
lõpu leidnud ilmselt seepärast, et pudenesid 
kogu aeg käest ja lõpuks läksid katki. See sta-
tistika loodetavasti korrigeerib ennast nüüd oluli-
selt. Paari nädala jooksul pole uus telefon igata-
hes kordagi põrutada saanud, sest püsib ilusasti 
käes – ääres jookseb kumjas ääris ning loomu-
likult näeb kogu kupatus koos Marshalli logo ja 
krobelise pinnaga väga boss välja! 

Kaamera töötab minu arust täiesti okeilt. Lisasin 
ka oma paketile esimest korda elus mobiilse 
interneti: Google’i teenused, Spotify, Facebook –  
kõik töötab libedalt. Ja veel – telefoni sisse- ja 
väljalülitamine on väga muhedalt „pillimehekas”! 
Have fun! 

Janno Reim,  
Super Hot Cosmos Blues Band

Marshall London
• Eraldi muusikanupp kiireks ligipää-

suks muusikale
• Kaks kõrvaklapi pesa
• Stereokõlarid
• Neljatuumaline 1.4GHz protsessor
• Kerimisega helitugevuse nupp

Marshall London on mõeldud kõigile, 
kes loovad muusikat ja kellele meeldib 
kvaliteetne muusika. Kindlasti leiab see 
telefon kasutust muusikute, heliloojate ja 
DJ-de seas. Telefoni hind on 499 eurot.
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Kui laulu- ja tantsupisik 
istub sügaval sees
Eesti Telekomi teenuste kommunikatsioonijuhi ja ka ettevõtte 
sisekommunikatsiooni vedava Kristina Samra südamesooviks on, et 
lisaks klientidele oleksid ka kõik töötajad ettevõtte teenuste fännid. Ainult 
nii saab pakkuda usaldusväärsust ja parimat teenindust. Parima poole 
püüdleb Kristina ka oma hobides, milleks on muusika ja tants.
kirjutas gerli ramler foto heiki laan / must kõu
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O len laulnud väiksest peale nii 
sooloartistina kui ka koorides ning 
õppinud muusikakoolis klaverit. 

Kirg muusika ja uute teadmiste vastu viisid 
mind eelmisel kevadel Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemiasse muusikateraapiat 
õppima – see põimib omavahel nii muu-
sika kui psühholoogia ja arendas mind 
inimesena tohutult. Muusika ja tants on mu 
tõeliseks armastuseks, milleta ei kujutaks 
oma elu ettegi,” ütleb Kristina. Need kaks 
on tema sõnul talle kasulikud mitut moodi: 
loominguliseks eneseväljenduseks, akude 
laadimiseks, oma võimete avastamiseks 
ning pakuvad ka põnevust argiellu. 

Ida-Virumaalt pärit ja Noarootsi Gümnaa-
siumis käinud Kristina tuli Tallinna ülikooli 
tõttu ning elu viis ta siingi kokku laulu- ja 
tantsumaailmaga: ligi üheksa aastat lau-
lis ta TTÜ akadeemilises naiskooris ning 
sealt läks ta noorte segakoori Vox Populi. 
Tantsinud on ta nii rahva-, seltskonna- kui 
ka show-tantsu. Viimased kuus aastat 
on möödunud tantsuklubis Dance Act 
Ladina-Ameerika rütmidega bailatino-tree-
ningutes. See pakub lisaks füüsilisele koor-
musele ja tantsuoskuse arendamisele ka 
lavakogemust Eesti suurimal tantsu-show’l 
Dance Act Practice Night.

Kristina ütleb, et ta vajab pidevat arene-
misvõimalust nii töös kui ka hobides ning 
praegu tunneb ta peamiselt huvi just muu-
sikaliste suurvormide ja kõrgtasemeliste 
lavastuslike projektide vastu. 

Ta võtab ka lauluõpetajalt eratunde, et oma 
häält järjest enam avastada, valitsema ja 
nautima õppida. „Hääle arendamine annab 
juurde palju julgust ja eneseteadlikkust. Hääl 
on ju meie peamine eneseväljendusvahend 
nii töö- kui eraelus. Unistan vahel taas soolo 
laulmisest ja ka bändi tegemisest või muu-
sikalis osalemisest, kus on põimitud minu 
kaks lemmikut: tants ja laul. Eks tuleb oma 
soovid universumile välja öelda – see annab 
neile võimaluse täituda.”

Ta on olnud lauljana laval koos kooriga 
Vox Populi Eva Klemetsi ja Anne Türnpu 
lavastuses „Tokerjad. Pööramäng Anija 
meeste mälestuseks”, hiljutises NO99 hitt- 
lavastuses „Savisaar” ning näitleja-tantsija-
na maailmakuulsa lavastaja Robert Wilsoni 
Arvo Pärdi muusikale loodud lavastuses 
„Aadama Passion”. Muide, lisaks kooride-
le, truppidele ja esinemistele teeb Kristina 

heal meelel ka vabatahtlikku tööd, näiteks 
on ta mõlemas viimases kooris toimetanud 
juhatuses (hetkel koorivanema rollis), olnud 
Jazzkaare vabatahtlike ridades ning lööb 
praegu kaasa Eesti vanima muusikafestivali 
Eesti Muusika Päevade tiimis. 

„Naudin oma tööd väga, kuid ootan ka 
tööpäevajärgset aega, kui saan tegeleda 
sellega, mida armastan: muusika, laulu, 
tantsu ja teatriga. Kes teab, võib-olla viib 
tulevik mind kultuurivaldkonda?” sõnab 
noor naine. Praegu aga paelub teda töö 
Eesti Telekomis. Eriti hindab ta seda, et 
tööandja väärtustab ka isiklikku arengut 
väga kõrgelt ning üheks suurimaks fänniks 
peab ta just oma ülemust. 

„Mobiilsed vahendid võimaldavad täna-
päeval tööd teha kõikjal, seetõttu on tulnud 
ette ka juhuseid, kus seda on tehtud nii 
Nordea kontserdimaja kui ka Noblessneri 
valukoja lavatagustes, kostüüm seljas ja 
grimm näol.”

Kristina sõnul mõjub enda väljendamine 
hääle ja keha kaudu tervisele ja sisemisele 
tasakaalule hästi, nii et seda võiksid prak-
tiseerida mingil kujul kõik. „See on tõsiselt 
teraapiline ning arendav – huvitav on jälgida, 
kuidas näiteks tänu tantsutrennidele muu-
tub kehahoiak, koordinatsioon või kuidas 
kooriproovi järel tõuseb energiatase. Tänu 
suurematele esinemisprojektidele olen õp-
pinud kuulama ja tunnetama muusika- ja 
teatrimaailma hoopis teisel tasemel. Pean 
oluliseks ka inimesi, kes on olnud suunanäi-
tajaks ja kellega koos ma seda kõike teen.”

Kristina plaanib lähitulevikus uuesti minna 
klaverit õppima, et varem õpitut meelde 
tuletada. Võib-olla võtab ta ka mõne muu 
pilli ette, näiteks trummi, sest rütmid on 
väga paeluvad. Pillioskus on oluline ka siis, 
kui muusikateraapiaga tõsisemalt tegelema 
asuda, aga väga pikaajalisi plaane Kristina 
ei tee. 

„Usaldan elu ja olen kõigeks uueks ava-
tud. Täna saan tegeleda sellega, et olla 
homme parem kui täna,” sõnab Kristina, 
keda ootavad sügisel koos Vox Populiga 
ees Veljo Tormise 85. sünnipäevaks tema 
muusikale loodud kontsert-lavastused 
NO99 teatris (lavastajad Eva Klemets ja 
Anne Türnpu, dirigent Janne Fridolin) ning 
kontserttuur USA-s New Yorgis, Seattle’is, 
San Franciscos.

„

Ülemisel pildil: NO99 muusikal „Savisaar”− Kristina esi-
reas vasakult esimene, alumisel pildil: „Dance Act PN 
2013”− Kristina esireas vasakult kolmas.
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Helen Michaels
Elamiseks mõeldud elu. 
Lood peredest, kes kasva-
tavad teistest vanematest 
sündinud lapsi
Mulle meeldib lugeda raama-
tuid inimlikkusest ja samas 
pean sisuturundajana mõistma 
väga erinevate inimeste maail-
mavaadet, katsumusi ja prob-
leeme, millele nad elus lahen-
dusi otsivad. Sellised kogutud 
teose moodi raamatud on kii-

rel ajal täpselt sobivaks ajaviiteks ja ka oma maailmavaate 
sünkimiseks sellega, mis tegelikult toimub.

Jeff Rohrs
Audience: Marketing in 
the Age of Subscribers, 
Fans and Followers
Sotsiaalmeedia kiire arengu 
ajastul võitlevad ettevõtted 
tähelepanu ja teadlike ostu-
otsuste eest, kuid killusta-
tus nõuab teistsuguseid, vas-
tastikku kasulikke püsisuhteid 
klientidega. Nii tuleb kõikvõi-
malikes online-kanalites tegut-
seda jätkusuutlikult ja alati 
värske vaimuga, et hoida pub-

likuga häid ja kasu toovaid suhteid. Värskendavad mõttekäi-
gud igale ettevõtjale.

Ashlee Vance
Elon Musk: Tesla, SpaceX 
ja rännak ulmelisse tule-
vikku
Kuigi me ei pruugi seda iga-
päevatoimetuste ja -sekelduste 
virrvarris tajuda, elame tegeli-
kult ajal, mil tehnoloogia areng 
mõjutab nii meid isiksustena 
kui ka maailma meie ümber. 
Veel vähem tajume lühivaates 
aga seda, miks ja kuidas konk-
reetsed inimesed ja nende elu-

käik mõjutab ja määrab, milliseid tehnoloogilisi lahendusi ja 
uusi võimalusi saame lähitulevikus nautida. Nende elu polegi 
alati meelakkumine.

* Kõik soovitatud raamatud on kättesaadavad ka e-raamatutena.

Raamatusoovitus

Väärt lugemist 
soovitab meie 
sisuturunduse 
juht Rain Uusen
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Raamatuid kasutan selleks, et saaks töö- ja argimõte-
test eemale, n-ö värske õhu kätte, aga vahel ka sel-
leks, et inspiratsiooniummikusse kinni jäänud mõtteid 

lahti raputada ja ideed liikuma panna. Raamatu lugemine on 
mõnus vaheldus millegi uue ja ärksa õppimiseks või hoopis 
hea viisakas vabandus, et iseendaga olla. Väga meeldiv on, 
et tehnoloogia toob raamatud e-kujul vaid ühe klikiga kohale.
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Ülikvaliteetne 
videokonverentsi 
lahendus
Kaugkoosolekuid pidades säästad 
aega ja raha. Tipptehnoloogiat täis 
lahendus, mis päriselt töötab.

Hind alates

100€
/kuu

Videokonverents elion.ee
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