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Igas IT-ga seotud valdkonnas käib töö täistuuridel. Äppe, lahendusi ja 
teenuseid tekib nagu seeni pärast vihma. Nii mõneski selle numbri loos 
ütlevad arendajad isegi, et ei tea päris täpselt, kuhu see kõik välja viib, 
aga töö igal juhul käib. Õnneteoreetikud vist juubeldavad – oluline on 
teekond, mitte ainult lõpptulemus. Jah, põnev on tõesti.

Kui öeldakse, et suurlinnad kunagi ei maga, siis IT ja sellega läbipõi-
munud mobiili- ja telkomaailm ei tuku samuti. Häkatlonid, võrgupeod, 
kiirendid, arendus- ja võrgutööd, viirustetõrje ja seadmete hooldus, taas-
käivitused ja tarkvara uuendused, igapäevane kirja-, loome- ja teadustöö 
arvutis ja võrgus, pildi ja heli edastamine, edasi-tagasi kerimine, andmete 
loomine, kustutamine, salvestamine – kõik see toimub kogu aeg 24/7 üle 
kogu maailma. Võrk, rakendused ja programmid ei maga (enam mitte 
kunagi).

Meie, Telia töötajate eesmärk on käia tehnoloogiamaailmaga ühte 
sammu. Me püüame olla alati tipus ja esirinnas – meie soov on teha IT-, 
mobiili- ja telkoteenused teie ärile nii lihtsaks ja märkamatuks kui võima-
lik. Väärtustame innovatsiooni ja moodsaid lahendusi, häid suhteid ning 
tipptasemel teenindust. Viige end kurssi, olge avatud, aga ka turvatud, 
ja valige hoolega oma IT-partnerit – nii nagu päris maailm, on ka virtuaal-
maailm täis ohte, mida tuleks vältida (loe nt lk 6 ja lk 26).

Hoiame pöialt ja elame kaasa kõigile Eesti uue põlvkonna äridele, teeme 
koostööd ning aitame kus võimalik. Püsige lainel ja andke teada, kas 
teie meelest võiks Testlio olla Eesti startup’ide järgmine suur edulugu (lk 
8-13). Või on teil midagi paremat välja pakkuda? Ehk soovite meile VUN-
Kima tulla?
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MASSIDESSE
Telia eelmise aasta suvel turule toodud 4G ehk VoLTE 
kõnesid kasutab Eestis järjest rohkem inimesi. 

Telia hakkas juba 2016. aasta juulis esimesena Baltimaades 
ja ühe esimese Põhjamaade operaatorina pakkuma VoLTE-t 
ehk kõnesid 4G-võrgus. Kui seni oli teenus kättesaadav 
vaid valitud Microsoft Lumia mudelitele, siis märtsis laienes 
4G-võrgu kõnede võimekus ka Android-tarkvaraga telefoni-
dele: lisandusid Samsung Galaxy S-seeria mudelid S7 ja S7 
EDGE. See nimekiri saab lähiajal lisa nii Samsungi kui teiste 
tootjate mudelite näol. 

Lisaks uutele VoLTE toega telefonidele tuli ka uuendus 
4G-kõneteenuse kasutuselevõtus: kui varem pidi kasutaja 
teenuse ise tellima, siis nüüd piisab vaid uuendatud tarkva-
raga VoLTE toega telefonist ning tellitud 4G-andmesidepa-
ketist. Nende eelduste täitmisel aktiveerub 4G-võrgu kõne-
teenus automaatselt. 

„See võimaldab uue põlvkonna mobiilikõne kiiret ja massilist 
kasutuselevõttu. Prognoosime, et juba lähikuudel kasvab 
Telia 4G-võrgu kõneteenuse kasutajate arv üle paarikümne 
tuhande,“ ütles Telia Eesti internetilahenduste ja kõneside 
osakonna teenuste juht Silver Kurrikoff. Tema kinnitusel on 
praegu Telia klientide seas VoLTE teenuse kasutajaid juba 
üle 5000 ning see arv kasvab pidevalt. 

VoLTE tagab tunduvalt kvaliteetsema heli telefonikõnedele, 
samuti peaaegu kohese ühenduse numbri valikul. Aktiiv-
seid mobiiliga netikasutajaid rõõmustab kindlasti ka see, et 
kõne korral ei vaheta telefon andmesideühendust 3G peale. 
Tulevikus võimaldab VoLTE pakkuda mitmeid kasulikke lisa-
teenuseid, mida näiteks fiksvõrgus juba valdavaks saanud 
internetikõneteenusega ammu pakutakse, näiteks helistaja 
nimenäit ettevõtte kesksest kontaktiraamatust, kõnede sal-
vestamine jne. 

Loomulikult jäävad VoLTE kõrval endiselt kasutusse ka 
Telia 2G- ja 3G-teenused, et tagada kõneside võimekus ka 
vanema telefoni kasutajatele. Samuti saavad VoLTE kasuta-
jad rääkida 2G- ja 3G-võrkudes juhul, kui 4G-võrgu levi pole 
piisavalt tugev: kui klient liigub 4G-leviulatusest välja, läheb 
VoLTE puhul tema kõne katkematult üle 2G- või 3G-võrku.

TELIA TOOB ASJADE 
INTERNETI LÄHEMALE

Telia Eesti ning Connected Baltics sõlmisid lepingu, millega Telia sai 
esimesena Eestis õiguse kasutada Sigfoxi tehnoloogiat. Selle abil 
saab ühendada internetis tuhandeid seadmeid ja andureid ning asjade 
interneti ehk IoT võimalused Telia klientidele lähemale tuua.

Telia koostöö Sigfoxi võrguettevõttega Connected Baltics võimaldab 
ettevõttel kasutada SigFoxi IoT kommunikatsioonitehnoloogiat enda loo-
davates IoT kliendilahendustes.

„Meie eesmärgiks Telias on seista kliendi jaoks parimate lahenduste eest 
ning Sigfoxi tehnoloogia annab meile nende koostamiseks ühe tööriista 
juurde. Sigfox on raadiosidetehnoloogia, mis võimaldab edastada väga 
väikesi andmehulkasid, näiteks üksikuid kilobaite. See on maht, millest 
piisab mõnedes IoT lahendustes. Sigfoxi tehnoloogia eelis on see, et 
selle energiatarve on väike ja sellega kasutatavad sensorid töötavad aku-
dega väga kaua, kuni 10 aastat,“ ütles Telia IoT valdkonna juht Toomas 
Kärner.

„Toon Sigfoxi IoT tehnoloogia kasutusvaldkonnast ühe näite. Oleme 
harjunud, et elektrinäite edastatakse automaatselt, aga ka veenäitude 
edastamise saaks automatiseerida. Kuna veemõõdikud ei tarbi elektrit, 
siis võiks need panna Sigfoxi akudega varustatud sensoritega automaat-
selt interneti kaudu näite teatama. Tegelikult on kohti, kus seda tehno-
loogiat kasutada, väga palju. Töötame Telias selle nimel, et arendada 
välja oma klientidele kõige vajalikumad ja paremad lahendused, ning 
kasutame selleks mitmeid tehnoloogiaid: Sigfoxi madala energiatarbega 
laivõrgu tehnoloogia kõrval ka kiireid ühendustehnoloogiaid (fiiberoptika- 
ja DSL-tehnoloogiad) ja mobiilseid ühendusi (2G, 3G, 4G). Loodame, et 
juba mõne aja pärast saame rääkida uuendustest, mida IoT valdkonnas 
kliendile pakkuda.“

Connected Baltics on Eesti esimene asjade interneti ehk IoT võrgu ope-
raator ja maailma juhtiva LPWA IoT tehnoloogia tootja SIGFOX Network 
Operator ainuesindaja Eestis. Sigfoxi tehnoloogia abil saab energiasääst-
likul ja kulutõhusal viisil internetti ühendada miljonid nutiseadmed üle 
terve maailma.
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EESTI 100 AASTA 
JUUBELI ÄPP

TELIA UUS  
IT-TEENUSTE PORTAAL
Telia on uuendanud äriklientidele mõeldud IT-teenuste 
portaali, mis võimaldab nüüd kasutajal iseteeninduses 
väga lihtsalt kõike jälgida. Näiteks näeb klient seal oma 
IT-teenuste kliendipöördumiste ajalugu, saab hallata ole-
masolevaid teenuseid – neid juurde tellida või lõpetada –, 
samuti vaadata seadmete ja teenustega seotud lepinguid, 
võtta ühendust klienditeenindajaga jne. Miks portaali täp-
semalt vaja oli, selgitab Telia pilve- ja IT-teenuste arendus-
juht Ando Meentalo.

Uus portaal on mõeldud IT-teenust tarbivale ärikliendi IT-ju-
hile ja IT-teenuste toimimise eest vastutavatele tehnoloogia- 
inimestele. Peamiselt on tegu suurkliendiga, kellel on palju 
teenuseid ja riistvara (serverid, arvutid, võrguseadmed jne) 
ning kes tahab ise reaalajas suhelda IT-teenuste klienditoega 
ja oma varal, lepingutel ning teenustel silma peal hoida. Ilma 
sellise keskkonnata ongi tal tegelikult võimatu kõike kontrol-
lida – ta peaks selleks väga palju lisatööd tegema, et kogu 
suhtlust Teliaga normaalsel moel talletada. Nüüd aga on 
ülevaade kogu suhtlusest olemas ühes kohas. 

Portaali koguneb info Telia klienditeeninduse keskkonnast 
ning seda võivad ka väiksemad ja keskmise suurusega äri- 
kliendid kasutada. 

Portaali sisenemine käib lihtsalt: tuleb minna > telia.ee/itpor-
taal lehele ja siseneda kas Mobiil-ID või ID-kaardiga. Sise-
nemiseks ja info vaatamiseks/haldamiseks peab teil olema 
„Teenuste tellimise“ volitus. Volitusi saavad vaadata ja lisada 
ettevõtte vastutavad isikud Telia.ee iseteeninduskeskkonnas.

Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli sündmuste jaoks loodud EV100 äpp 
ühendab digitaalselt üle maailma kõik, kes armastavad Eestit. Äpi abil 
saad oma asukoha maakaardile jäädvustada, ükskõik kus sa paras-
jagu ka viibid.

Vajutades EV100 äpis nupule ❤ Eestit! saad sinagi näidata, et hoiad 
Eestit oma südames. Kõigepealt määra ja kinnita oma asukoht. Pärast 
nupule vajutamist ilmub kaardile sinu asukohta tähistav täpike. Oma asu-
kohast võid teada anda ka helistades tasuta numbril 800 8100 või vaju-
tades ❤ Eestit! nuppu veebilehel ev100.telia.ee.

Südametega täitunud Eestimaa ja maailma kaarti saab vaadata EV100 
äpis asuval kaardil ning veebilehel ev100.telia.ee. 

„Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli eel on meil võimalus luua maailma-
kaardile unikaalne pilt sellest, millistes maailma punktides eestimaala-
sed praegu reaalselt asuvad. Kutsume kõiki Eestimaa sõpru nii siin- kui 
sealpool piiri endast märku andma ja uut äppi ka oma välismaal asuvate 
kaasmaalastega jagama, et see pilt võimalikult kirju saaks,“ ütles Telia 
Eesti juhatuse esimees Dan Strömberg.

Lisaks saad äpi abil:
• ülevaate Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva üritustest,
• kokku panna just sulle sobiva kava,
• jälgida EV100 uudiseid ja meediakajastusi.

2018. aastal tähistab Eesti Vabariik 100. sünnipäeva. Selleks et kõik 
saaksid juubelisündmustele kaasa elada, tegi Telia Eestile kingiks 
EV100 äpi. Äpp on eesti, vene ja inglise keeles ning selle saab tasuta 
alla laadida Google Play ja iTunesi rakenduspoodidest.
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selles, et 5G levib väga kõrgetel sagedustel, mis hästi takistusi ei läbi. 
Esimeses lahenduses räägitakse sagedustest 3,5 GHz ja 26/28 GHz. 
4G levib madalamatel sagedustel (Eestis 800 MHz kuni 2,6 GHz) ja 
seega paremini. Üleriigilise täieliku katvuse saavutamiseks oleks vaja 
5G-tugijaamasid rajada väga tihedalt, mis pole mõistlik. Ka 4G areneb 
pidevalt edasi ning sealsed kiirused ja katvus järjest paranevad. Üsna 
pea leiame ennast olukorras, kus tegelikult ei ole enam üheselt selge, 
kas uus võrgu funktsionaalsus on osa 4G-st või 5G-st.

Kus 5G kõigepealt kasutusele tuleb?
5G-võrk jõuab esimesena sinna, kus teda otseses või kaudses 
tähenduses eluliselt vaja on. Sellised valdkonnad nagu tööstus 
ja robootika, targa linna arendused ja automatiseeritud liiklus, 
operatiivteenistus ning asjade interneti lahendused jms. Inimelude 
hoidmisel on sageli kriitiliseks teguriks reaktsiooniaeg. Toon näite. Kui 
autode pidurid oleksid ühendatud 5G-võrgu abil, siis tänaval sõites 
saaks minu auto väga kiirelt teada, kui eesolev auto teeb äkkpidurduse. 
Ja pidurdab ka. Teinekord seostatakse 5G-d ka suurte andmemahtude 
analüüsiga. Kujutagem ette, et anname kõik oma taskus asuvate 
mobiiltelefonide liikumise järgi sisendi linna valgusfooridele ning 
optimeerime nii fooritsüklite tööd. 

5G-standard töötatakse välja aastaks 2020. Kui palju läheb veel aega, 
et nutiseadmetele tekiks 5G-tugi? Või pole seda vajagi? 
On ikka vaja. Suure tõenäosusega toimivad kommertskasutusse jõudvad 
5G-seadmed ka 4G-s. 5G annab kiirust juurde, toob latentsust alla ja 
võimaldab spetsiifilisi kasutusi. Kuuldavasti saab esimesi tahvelarvuti 
suuruses 5G-terminale näha juba Lõuna-Korea taliolümpiamängudel. 
Saame näha!

Kuidas 5G mujal maailmas areneb?
Telia ja Ericsson tahavad olla eesrinnas 5G-võrgu rajamisel Euroopas. 
Ent Aasia ja USA on meist ees. Aasia puhul mängib rolli suur rahvastiku 
tihedus, mis tähendab raadioressursi elavamat kasutust ja meie 
regioonist suuremat janu uue mobiilsidepõlvkonna järele. Hoiame aga 
silmad lahti ning jälgime, mida mujal tehakse.

5G-VÕRK ARENEB
Telia ja Ericsson on lubanud järgmisel aastal ehitada Tallinnasse ja 
Stockholmi Euroopa esimese 5G-võrgu. Telia 5G projektijuht Mattias 
Männi tutvustab, mida uuelt võrgult oodata ja kui kaugel arendustega 
ollakse. 

Praegu pole 5G-standard veel valmis ja Telia peamine ülesanne on aru 
saada, mida 5G-võrk tulevikus võimaldab. Teeme tihedat koostööd 
5G-tehnoloogia arendaja Ericssoniga ning saame juba praegu hakata 
mõtlema, kuidas 5G-d klientide ja meie endi tarvis paremini tööle 
panna. 

5G-võrgu eelised
Üheks eeliseks on kindlasti väiksem latentsus ehk hilistumine. 
5G-võrgus muutub hilistumine nii väikeseks, et inimsilm või -kõrv 
seda peaaegu ei adugi. Nii saavad võimalikuks näiteks kontserdid, 
kus esinejad musitseerivad eri riikides, aga nende loodav heli tuleb 
esitusele sünkroonis. Samal teemal edasi fantaseerides saaks esinejad 
3D-hologrammina ühele lavale kokku koondada...

Spetsiifilisemaid kasutusjuhte toetab näiteks 5G-võrgu slicing-
funktsionaalsus. See võimaldab teatud tüüpi kasutuse jaoks eraldada 
võrgus garanteeritud ressursi, millest on abi näiteks operatiivteenistustel, 
targa liikluse ja linna korraldamisel vms. 5G juures kasutatakse antenni 
peakiire suunamise tehnoloogiat, mis tähendab, et levi tehakse just 
sinna, kus asub terminal, ja kui see terminal ringi liigub, siis teeb seda 
ka raadioühendus. 5G tulekuga seostatakse ka asjade interneti ehk IoT 
arenguid.

Mida me aastal 2018 5G osas konkreetselt näha ja kogeda saame? 
Nagu teada, on Telia Company lubanud anda 5G-võrgu 2018. aastal 
Tallinnas ja Stockholmis klientide kasutusse. Kindlasti ei hakka see võrk 
aga siis veel katma kogu maad. Eesmärk on anda 5G-d proovida ning 
tunnetada. 

Mis saab 4G-st 5G tulekuga? 
4G ja 5G hakkavad tööle lähedases sümbioosis. Põhjus seisneb 
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VUNK OTSIB 
ÄRIIDEEDEGA 
IDUFIRMASID
11. aprillist startis VUNKi uus programm, kuhu oodatakse 
juba toimiva äriideega startup’e. Telia eesmärk on luua part-
nerlust, et ühiselt innovaatilisi ideid ellu kutsuda. Kevadise 
VUNKi programmi üleskutse ongi suunatud juba tegutseva-
tele startup-ettevõtmistele, kellel on huvi areneda ja kasva-
tada oma turuväärtust. 

VUNKi põhiidee – leida uusi ägedaid ja elujõulisi äriideesid 
– on endiselt jõus, kuid sel aastal ei keskenduta iduideede 
otsimisele, vaid juba heade innovaatiliste ideedega koostöö-
partnerite leidmisele, kellele Telia saaks pakkuda tuge ning 
kellega koos võiks äri edasi arendada.

Osalema oodatakse tiime, kes on loonud vähemalt kahe 
asutajaliikmega ettevõtte, kellel on olemas töötav äriidee 
(market-product-fit) ja kes otsib võimalusi kasvuks. 

MIDA VUNK STARTUP’IDELE PAKUB?
• Partnerlust. Aitame võitjatel leida parima koostöövormi, 

mis aitaks neil oma täiustatud teenuste-toodetega turul 
edasi areneda.

• Mentorlust. Pakume oma ala parimate ekspertide nõu 
väga paljudes valdkondades. 

• Inkubatsiooni. Tiimid, kellega edasi läheme, saavad huvi 
korral tulla töötama meie uude VUNK hub’i. 

• Rahastust. Võitjad, kellega otsustame koostööd alustada, 
saavad auhinnaks 5000 eurot.

• Meie kliendikogemust. Jagame kliendisuhtluse teavet 
ja pädevust. Kui leiame koostöömudeli, saame pakkuda 
ühiselt väärtust ka Telia klientidele.  

• Integratsiooni. Pakume Telia infrastruktuuriteenuseid 
(API-liidestusi, nt arveldamist).

SEL POOLAASTAL OTSIME PARTNEREID  
KOLMES VALDKONNAS:
1) IoT (targad linnad ja B2B digitaliseerimine), 
2) wellness (suurandmete ning tarkandmete kasutus), 
3) e-kaubandus ja kliendi online-teekonnad.

VUNKIMINE KESTAB SEL AASTAL KOLMES VOORUS:
• Taotlusvoor 11.04 – 29.05. Osalustaotlusi saab esitada 

VUNKi kodulehel vunk.eu. Seejärel võtab VUNKi tiim taot-
lejaga ühendust ning selgitab välja ühised koostöövõima-
lused ja edasised tegevused.

• Selekteerimisnädal 5.06 – 9.06. Pärast taotlusvooru 
valitakse välja potentsiaalsemad tiimid, kes kutsutakse 
kohtumistele huvitatud osapooltega. Terve nädala väl-
tel toimuvate kohtumiste eesmärgiks on selgitada välja 
koostööhuvi ning jõuda selgusele, kuidas saaks koos 
kiirelt arendustega edasi liikuda. 

• Koostöökokkulepped 15.06. Loodame alustada koos-
tööd vähemalt kolme tiimiga. Jätkame eelnevate kokkule-
pete alusel tööd, et lansseerida uus või kliendile lisaväär-
tust loov pakkumine.
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Praeguses keerulises maailmas ei piisa enam sellest, kui 
koera ja püssiga keskarvutit valvata. Õigupoolest keskar-
vutit polegi. Turvalisus e-ühiskonnas ja internetis oleneb 
meie endi käitumisest praegu ja kogu aeg. Iga kodukasu-
taja võiks meeles hoida infoühiskonna seitse põhisammast: 
identiteet, parool, pidisus, väärtushinnangud, seadmed, 
võrk ja varukoopiad.

Identiteet. See pole lihtsalt nimi, sünniaasta ja aadress. Iga-
ühel polegi vaja teada, kes ma tegelikult olen. Nii et nime 
kõrvale tuleb sisse seada mitu identiteeti. On teenused, mida 
peab oma nimega kasutama (eesti.ee, pank) ja ka sellised 
(sotsiaalvõrgud jt), millele ei maksaks oma nime usaldada. 

Ja veel: kui vähegi võimalik, ära lase vastasel end oma 
põhiidentiteediga (isikukoodiga) kokku guugeldada. Jaga 
igale meili nõudlevale teenusele eraldi, üksnes selleks ots-
tarbeks loodud e-aadress. Siis saad ise ka lõpuks aru, kust 
need arvukad reklaamid ja pahavarad lähtuvad või missu-
gune teenus lekib.

Parool. See on infoürgaja jäänuk – nüüd tuleks rääkida 
autentimisvahenditest. Mingi nipiga on vaja ju masinale 
tõestada, et hei, ma olen seesama Kati/Mati, kes eelmiselgi 
korral siin käis. Tegelikult on sobilikuks autentimisvahendiks 
aga hoopis 2FA (kahefaktoriline autentimine) või mõni tõsi-
sem vahend (ID-kaart, mID, SmartID). 

Pidisus. Infostraadi liiklus käib mõlemat pidi. Kui sina kii-
supilte vahid, vahib kiisupildiveeb sind ja saab sinu kohta 
üht-teist teada. Reeglina on nii, et kus teenuse eest raha ei 
võeta, oled müüdav kaup hoopis sina ise. Käisin äsja häka-
tonil, kus üks tiim valmistas rahvuspõhise guugeldamise. Oh 
üllatust: kui guugeldad selliseid sõnu nagu elu, sõda, naine 
või surm sakslase või araablasena, on tulemused hoopis 
erinevad. 

Väärtushinnangud. Neid levitatakse ja juurutatakse. Biti abil 
sõdimine ei maksa tänapäeval ju midagi. Pealinna veebi-
saidis surfates võib e-valimiste vastasus kogemata külgegi 
jääda. Põnevat blogi lugedes mõtle, kas asi on ikka pelgalt 
autori lisarahas. Ehk on kaugemaks eesmärgiks mõni arva-
mussekt nagu Sinised Vaalad? Õpeta meediakriitilisust ka 
oma lastele!

Seadmed. Kõik seadmed (nutiföön, koduruuter) on kellegi 
teise omad ning neid ei saa alati lõpuni usaldada (nagu ka 
naabri kassi). Ehk oli tegijal tähtaeg kaelas ja läks kiireks, 
nii et viimased vead või arendaja tagauksed jäid sisse? Ka 
soodusmüügist odavseadet ostes lase peast läbi võimalus, 
et eelmine omanik võis sinna nimme kala sisse panna. Mida 

saab, seda uuenda pidevalt! Mida mitte, see liikugu vana-
rauaks.

Võrk. Püüa oma koduvõrk maailmast maksimaalselt lahti 
eraldada. Minu kodus näiteks valvab korda eraldi riistvara-
line tulemüür. Võimalusel väldi nn ohtlike asjade internetti, 
olukordi, kus su külmkapp, kohvikann, esikulamp või kemp-
supõranda soojusregulaator hakkavad iseseisvalt välisriiki-
dega sidet pidama. Õpeta laps vältima olukordi, kus tema 
tegevusmängudest augustatud ruuter paistab maailmast 
piiludes läbi nagu Emmenthali juust.

Varukoopiad. Enam ei hoita kalleid perefotosid pappkarbis 
ega nahkalbumis, vaid pankrotistuvas pilveserveris või kõva-
kettal, mille võllimääre on viie aasta pärast tahkunud. Keh-
vemal juhul paikneb kogu sinu elu 32GB-pulgal, kust lahkub 
eluvaim juunikuise põuavälguga. Varukoopiaid olgu vähe-
malt kolm, neist kaks paiknegu eri kohtades ja üks hoopis 
teisel nn materjalil (optika vs magnet vs pilv).

Vali iga hommikusöögi ajal neist võtmesõnadest mõni ja 
mõtiskle sel teemal.

P.S. Ja ära päris igal asjal kliki, mis su postkastis ennast 
liigutab! 

ANTO VELDRE:  
SEITSE VÕTMESÕNA 
HOMMIKUSÖÖGIKS!

ANTO VELDRE  
on RIA analüütik
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„Kõrgemale, kaugemale, kiiremini“ on paljude har-
rastussportlaste deviis. Tehnoloogia areng on pul-
sikella, sammulugeja ja mitme nutirakenduse näol 
loonud meile suurepärased võimalused sportlike 
eesmärkide saavutamiseks. Samas tasub meeles 
pidada, et ükski tehnoloogiline vidin ei asenda 
inimese psühholoogilist mõtlemist, ütles Telia Eesti 
tehnoloogiadirektor Kirke Saar hiljutisel seminaril 
„Telia Talk: Sex & Plants & Rock’n’Roll“.
kirjutas gerli ramler. foto: tõnu tunnel

Kui umbes neli aastat tagasi hak-
kasid inimesed sammulugejaga 
ringi liikuma, vaadati neid pika 
pilguga. Tõelised spordifriigid 
tundusid olevat ka esimeste spor-
dikellade omanikud, aga nüüd 
näib, et ilma selleta ei julge enam 
trennisaali uksest sissegi astuda. 
Nutikast abilisest on saanud ele-
mentaarne toode, mis on igal 
spordisõbral.

Nutitelefonide rakendustest rää-
kides tunduvad Eesti inimeste 
seas olevat kõige populaarsemad 
Endomondo ja eestlaste tehtud 
Sportlyzer. Rakendust saavad 
jälgida ka teised, kaasa arvatud 
treener, kes saab vaadata, millise 
enesetunde ja pulsiga sa oled 
trenni teinud. Samuti võib ise 
äppidest näha, millist treeningut ja 
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kui palju su kaaslased on teinud. 
Ühest küljest on sellisel infovahe-
tusel motiveeriv võistlusmoment, 
teisalt võib see panna algaja üle 
pingutama. 

Mida põnevat veel on oodata? 
Lumepall on veerema hakanud 
ning oma osa selles on ka asjade 
internetil (IoT). Tänapäeva tehno-
loogia annab õige pea võimaluse 
kasutada mitmesuguseid andureid, 
mis aitavad kogu treeningu vältel 
jälgida inimese pulssi ja trenni käiku 
ning mõõta näiteks kasvõi unekva-
liteeti. Kindlasti on sellised mõõtmi-
sed omal kohal tippsportlaste seas, 
kes ei saavutaks nii häid tulemusi, 
kui nad vahepeal n-ö laboris ei 
käiks. Küsimus on ainult selles, 
kui palju peaks harrastaja sellega 
kaasa minema.

Uusi võimalusi loob kindlasti ka 
virtuaalreaalsus (Virtual Reality), 
eriti sellistel tehnilisematel aladel 
nagu pallimängud. Näite võib tuua 
tennisest: juba mitu aastat on turul 
reketid, millel on kas varre küljes 
või raami sees löökide arvu, liiki, 
kiirust ja tabamiste protsenti näitav 
andur. Asi areneb üha enam auto-
maatse mõõtmise ja hindamise 
poole spordis. On räägitud anduri-
tega hantlitest ja suuskadest, aga 
kõige olulisem on leida rakendus, 
mis suudaks kõik need andmed 
koondada – praegu on igal tootjal 
oma äpp. Arvan, et siin võikski 
tulla teemaks IOT-platvorm.

Lisaks võiks tehnoloogia meile 
öelda, kui palju me peaksime 
pärast intensiivset trenni puh-
kama, aga ka selle valemi aluseks 

inimene peab ise mõistma, mis 
põhjusel ta midagi teeb.

SPORDIRAKENDUS KUI  
TREENERI ASEAINE
Spordirakenduste mõte on lisaks 
enesekontrollile asendada treene-
rit. Kõik inimesed ei saa ju endale 
personaaltreenerit lubada –  
selleks peaks olema väga rikas. 
Pulsikella abil saadud infot võib 
kenasti ära kasutada: leppida näi-
teks treeneriga kokku, et ta vaa-
tab iga kuu tagant tulemused üle. 
Treener on inimesena oluline iga 
harrastussportlase jaoks, aga mis 
puudutab treeningkava ja tule-
musi, siis teeb tehnoloogia tree-
neriga suhtlemise neil teemadel 
tunduvalt lihtsamaks ja soodsa-
maks. Samamoodi võib pulsikella 
rakendusse salvestatud teabest 
perearstil palju abi olla. 

Tasub aga meeles pidada, et igal 
treeningul on kõige olulisem läh-
tuda enesetundest, mitte tehno-
loogia püstitatud eesmärkidest. 
Nutiseadmed on suurepärane 
vahend lisatunnetuse tekitamiseks, 
kuid kõige paremini tunneme oma 
keha võimeid siiski me ise. Tore 
on, kui inimesed spordivad, ja 
veel toredam, kui neid abistavad 
seejuures tehnoloogilised vidinad 
nagu pulsikell või mõni muu andur. 
Kuigi tehnika ei saa asendada 
sajaprotsendiliselt inimlikku tree-
nerit, aitab see targalt treenida, 
kogudes andmeid ja statistikat 
ning muutes meie sporditegemise 
kvaliteetsemaks.  

peab olema sporditegija enda või 
treeneri analüüs. Tehnoloogia ei 
asenda ei praegu ega ka tulevikus 
tõenäoliselt inimlikku hinnangut, 
eriti kui arvestada, et emotsio-
naalse olendina pole sageli meie 
tulemuste taga mitte niivõrd füüsi-
line kui just vaimne vorm.

Kui tehnoloogiat õigesti kasutada, 
aitab see tervislikult ja teadlikult 
sportida ning jõuda eesmärgini. 
Inimene on aga sotsiaalne olend, 
kes suhtleb palju ja kipub vahel 
unustama, et põhiliselt tuleks 
võistelda siiski iseendaga. Harras-
tussportlaste seas on kahjuks levi-
nud ületreenimise probleem: pole 
enam aega pere ja kodu jaoks, 
vaid iga vaba hetk veedetakse 
jalgrattal või suuskadel metsas. 
See ei ole tehnoloogia viga, vaid 

Paneeldiskussioonil osalesid 
Tanel Padar, Raivo Alla, Kristi 
Roosimägi ja Kirke Saar. Vestlust 
juhtis Juhan Kilumets (vasakul).
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Telliskivi loomelinnakus on teiste ägedate noorte ettevõtete 
kõrval pesa leidnud üks tuntumaid Eesti idufirmasid Testlio, 
mis pakub tarkvaraarendajatele võimalust testida oma toodet 
paljudel platvormidel-seadmetel ning mitmes regioonis 
efektiivsemalt kui eales varem. Testlio äriidee autor on 
naerusuine ja energiast pakatav Kristel Kruustük. 
kirjutas gerli ramler. fotod: kaspar saaremets

TESTLIONID EHK 
TESTILÕVID MUUDAVAD 
TESTIMISE MAAILMA
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täpselt oma eluga tahab peale 
hakata, ja nii meelitas vanem õde 
ta Londonisse keelt õppima ja 
raha teenima. „Olin pubis klien-
diteenindaja. Väga hea keele- ja 
suhtlemispraktika – soovitan ka 
teistele noortele!“ kiidab Kristel. Ja 
kui sügis kätte jõudis, soovitasid 
õde ja tema sõbrad mõelda tõsi-
selt infotehnoloogia õppimisele, 
mis pidavat olema tasuv tuleviku-
ala. Kristel lasi end mõjutada ja 
läks õppima IT Kolledžisse aren-
duse erialale.

2008. aastal toimunud avaaktu-
selt on Kristelil meeles, et suhe 
noormeeste ja neidude vahel oli 
100:10, nii et IT ei olnud õrnema 
soo seas siis veel väga popu-

laarne. Ja ehkki alguses puudus 
tal endagi suurem huvi (ning tead-
mised), hakkas see siiski õppides 
tasapisi tekkima. Aktiivse suhtle-
jana astus ta üliõpilasesindusse, 
sai kätt proovida kõikvõimalike 
ürituste organiseerimisel ning koo-
livälisel tööl, mis hoidis õppimise 
ja muu elu edukalt tasakaalus. 

ARENDUSE ASEMEL 
TARKVARATESTIMINE
Teisel õppeaastal hakkas kogutud 
raha otsa saama ning ta vaatas 
tööpõllul ringi. „Leidsin töö Eesti 
pisikeses tarkvaraarendusbutii-
gis, kus pakuti veebipõhiste too-
dete testimist. Minu eesmärk oli 
muidugi saada arendajaks, aga 
teatavasti on testija eriala enne 

ks tarkvaratestimise ettevõtteid 
on ju maailmas teisigi, aga meie 
oleme leidnud oma niši: selle ase-
mel et tuvastada võimalikult palju 
vigu, keskendume kriitilisema-
tele ja suurematele, koormamata 
kliente liigse ning mõttetu infoga,“ 
selgitab Kristel Kruustük (endine 
Viidik). Kristel ja tema partner ning 
abikaasa Marko Kruustük on oma 
äriidee eest võideldes kogenud 
nii tõuse kui ka mõõnu. Tänaseks 
on Teslio aga kaasanud ligi 8 mil-
joni dollari eest investeeringuid ja 
meeskond on kasvanud peaaegu 
60-liikmeliseks. 

Koselt pärit Kristel on lõpetanud 
sealse gümnaasiumi ja tegeles 
kooli kõrvalt paljude hobidega: 

muu hulgas mängis korvpalli ning 
õppis kaheksa aastat muusika-
koolis klaverit. Kuigi vahepeal 
jäi klaverimäng kiire elutempo 
tõttu veidi unarusse, on ta nüüd 
selle harrastuse justkui uuesti 
avastanud: „Klaverimäng on 
suurepärane viis juhet stepslist 
välja tõmmata! Paraku ei ole ma 
nii andekas, et istun pilli taha 
ja muudkui mängin. Mina õpin 
noodi järgi lugusid: kui lugu selge, 
võtan järgmise ette. See on äär-
miselt lõõgastav.“

Meenutades kooliaega, tunnistab 
Kristel, et ta oli loomult pigem 
laisk ning kõige nõrgemaks aineks 
oli muide matemaatika. Keskkoo-
lis polnud neiul aimugi, mida ta 

Arvasime, et meie idee on nii 
kõva ja kõik usuvad sellesse, 
aga tegelikult ei loe üksnes idee 
veel midagi ning keegi ei leia 
sind üles, kui edasi ei pinguta. 

arendajaks saamist heaks baa-
siks. Seejärel olin testijana tööl 
Proeksperdis, kus pidin hakkama 
rohkem oma peaga analüüsima, 
mida klient ikkagi täpselt tahab, 
ning olema osav suhtleja kahe 
osapoole, kliendi ja arendaja 
vahel.“

2011. aasta suvel pärast kooli 
lõpetamist otsustasid Kristel ja 
Marko kolida San Franciscosse 
kui maailma tehnoloogiakes-
kusesse. „Tahtsime midagi uut 
kogeda väljaspool Eestit, pakki-
sime kohvrid ja… kahe nädalaga 
saime aru, et tegu pole meie lin-
naga! Pagesime Marko sõprade 
juurde Dominikaani Vabariiki, kuid 
seal sai mul kahe kuuga puhka-
misest isu täis. Tahtsin meeletult 
midagi asjalikku teha! Kuna Marko 
oli selleks ajaks juba 10 aastat 
IT-ettevõtlusega tegelenud ning 
aeg-ajalt põrunud, oli see Domini-
kaani periood talle heaks analüüsi-
ajaks: ta mõistis, et kõige olulisem 
ühe toimiva ettevõtte juures on 
meeskond, kus inimesed jagavad 
üksteise mõtteid.“

Peagi leidsid noored end Londo-
nist, kus Kristelil õnnestus saada 
testijaks ettevõttes, mis tegi suuri 
platvorme pankadele ning andis 
hea kogemuse finantsvallas. 
Lisaks liitus ta maailma edukaima 
online-testimise community’ga, 
kes pakkus võimalust testida üle 
maailma suuri ettevõtteid. „See 
oli väga põnev ja selleks ajaks 
ma juba teadsin, et minu siht on 
saada parimaks testijaks. Pingu-
tasin väga, kuid pidin pettuma: 
nad maksid vigade eest tükitöö 
hinda, mida sai põhimõttel „kes 
ees, see mees“. Selline suhtu-
mine ei motiveerinud kuidagi 
testijaid koostööd tegema ega 
tarkvara juppideks võtma ning 
otsima põhjalikke vigu, vaid kõik 
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käiski üsna pealiskaudselt,“ mee-
nutab Kristel. Samas pani see 
kogemus tema peas sumisema 
mõtte ühest korralikust testimiset-
tevõttest.

HEAST IDEEST ÜKSINDA  
ON VÄHE
Kristeli silm lõi särama, kui ta 
luges kuulutust ülemaailmse 
ettevõtluskonkursi AngelHacki 
(nagu Eesti Garage48-le) Londoni 
voorust. Koos Markoga arendati 
25 tunniga Testlio prototüüp… 
ning laval 64 osaleja seas kol-
mandat kohta vastu võttes säras 
Kristel nagu pühademuna. „Ma 
ei tundnud küll mingit kurbust, et 

kolmanda koha saime. Kuigi jah, 
esimesed kaks said finaalikoha 
San Francisco vooru, kus oli oma-
korda võimalik äri loomiseks võita 
25 000 dollarit auhinnaraha. Aga 
ma olin meie edu üle tõesti pisara-
teni õnnelik.“

Ent järgmisel päeval sai Kristel 
tööl Marko ootamatu kõne: too 
sattus nimelt juhuslikult kokku 
AngelHacki asutaja Greg Gopma-
niga, kellega tuli jutuks, et Kristel 
ja Marko on elukaaslased. „Miks 
te seda kohe ei öelnud,“ imes-
tas Greg. Tema meelest oli see 
suureks plussiks ühise idee eest 
seismisel ja ta kutsus noored ka 
San Franciscosse finaalvõistlusele. 
Edasine on juba nagu unenägu: 
Testlio võitis 26 finalisti seast 
25 000-dollarilise peaauhinna ning 
emotsioonid olid laes. 

„Arvasime, et meie idee on nii 
kõva ja kõik usuvad sellesse, aga 
tegelikult ei loe üksnes idee veel 
midagi ning keegi ei leia sind üles, 
kui edasi ei pinguta. Olulised on 
hoopis tugev meeskond ja õige 

ajastus. Leidsime küll esimese 
kliendi, aga kolisime õige pea 
tagasi Eestisse ning mõtlesime, 
kuidas edasi minna. Startup’i entu-
siast Ragnar Sass soovitas meil 
minna USA ärikiirendiprogrammi 
Techstars, mis lisaks kolmekuuli-
sele programmile pakub äriaren-
duseks 118 000 dollarit stardika-
pitali. Konkurss oli tihe: iga 1000 
avalduse kohta 10, kuid meil oli 
julgust ja tahet proovida.“

Testlio avaldus laekus küll viima-
sel hetkel, aga neile anti siiski 
võimalus tulla järgmisel päeval 
Texasesse Austinisse intervjuule. 
Kristel ja Marko lendasid Chica-

gost 40-kraadisesse Austini pala-
vusse ja tõdesid kohale jõudes, et 
polnud vahetusriietele mõelnudki. 
„Marko ütles, et nii ei saa ju vest-
lusele minna! Läksime suveniiri-
poodi ning ostsime endale T-sär-
gid kirjadega „I love Austin Texas” 
ja „Don’t mess with Texas”. Nagu 
arvata oli, kõlas juba teise küsimu-
sena, mis värk meil nende särki-
dega on. Rääkisime oma loo ära 
ja jää oli murtud!“ naerab Kristel. 
Juba tagasiteel said nad sõnumi 
„Are you ready to sweat?”. Loo-
mulikult olid nad nõus tuleviku 
nimel higistama.

TASAPISI TOIMETADES ON OHT 
MUGAVUSTSOONI KINNI JÄÄDA
Ärikiirendi kursus oli äärmiselt tihe: 
kolme kuu jooksul kohtuti 90 ette-
võtja ja investoriga ning püüti neile 
oma äriideed maha müüa. Tagasi-
side oli seinast seina ning seejuu-
res käis pidev platvormi edasiaren-
dus. Kui programmi lõpus on 
paljud alustavad ärid selles seisus, 
kus kaasatakse investeeringuid, 
siis siin kukkus Testlio läbi. Tegeli-
kult isegi kaks korda.

„Meel oli morn, aga meil oli ju 
veidi raha konkursivõidust alles. 
Arendasime vaikselt toodet, püüd-
sime seda müüa, tekitasime juba 
pisikest käivet, hoides samal ajal 
kulusid võimalikult madalal,“ mee-
nutab Kristel. Ja siis põrutas Test-
lio üks mentor Steve Semels- 
berger, et aeg on mugavustsoo-
nist välja tulla ning palgata USA-
sse korralik müügiinimene. „See 
oli väga kallis, aga tegelikult ei 
tahtnud me enam ise ka lihtsalt 
vegeteerida. Ja meil vedas väga! 
Michelle Surya tõi meie portfelli 
esimese suure korporatsiooni ning 
sealt algaski meie kasv. Kolm 
kuud hiljem olime kasumis ja 
kaasasime miljon dollarit investori 
raha, et toodet veel paremini aren-
dada.“

Edasi on läinud ainult ülesmäge. 
2016. aastal kaasas Testlio veel 
6,25 miljonit dollarit, neil on konto-
rid Eestis ja USAs, nad kasutavad 
üle 200 testija teenuseid ning mõt-
levad pidevalt, kuidas edasi are-
neda. „Ma ei ole kunagi pidanud 
inimesi juhtima,“ tunnistab Kristel, 
kui ta räägib rollide jaotamisest 
Markoga. „Mina olen inimeste ini-
mene, visionäär ning cheerleader, 
kes ergutab teisi tööle ja püüab 
hoida kõigi meelt alati rõõmsana! 
See on tegelikult väga vajalik, sest 
palju lihtsam on töötada sellises 
tiimis, kus inimestel on samad 
väärtushoiakud ning soov oma 
asja võimalikult hästi teha. Müün 
Testliot, käin konverentsidel ette-
võttest ja põhimõtetest rääkimas, 
et meie nime tuntumaks muuta, 
ja ühtlasi kutsun tööle uusi tub-
lisid töötajaid ning saan ägedaid 
kliente. Marko osaks on tehnilise 
poole eest vastutamine ja toote-
arendus.“

Kuigi praegu tundub kõik roosiline 
ja areng kiire, meenutab Kristel 
siiski kahte esimest aastat kui 
äärmiselt rasket aega oma elus. 
„Arvan, et ma polnud läbipõlemi-
sest kaugel. Aga see aeg oli vaja-
lik: olen kasvatanud palju paksu 
nahka – alguses pani ikka iga 
tagasilöök mind pisaraid valama. 
Küsisin aeg-ajalt mõne uue läbi-
kukkumise peale provotseerivalt, 
miks me seda üldse teeme?! 

Olen kasvatanud palju paksu 
nahka – alguses pani ikka iga 
tagasilöök mind pisaraid valama. 
Küsisin aeg-ajalt mõne uue 
läbikukkumise peale provotseerivalt, 
miks me seda üldse teeme?! 

Marko rahustas siis mind, et see 
on ju tegelikult väike asi ja ärgu 
ma muretsegu – kokkuvõttes 
läheb kõik hästi. Minu õppetund 
sellest ajast on, et alati leidubki 
igale probleemile lahendus ja olu-
line on mitte alla anda.“

TÖÖL TEHAKSE TÖÖD, KODUS 
TEGELETAKSE KODUSTE 
ASJADEGA
Testlio fookus on suunatud 
suurklientide teenindamisele ning 
praegu on nende kliendibaasis ligi 
60 väga suurt korporatsiooni, kel-
lel igaühel on käsil arvukalt aren-
dusi ja projekte. Testlio põhimõte 
on arenda oma kliendihaldurite ja 
testijate töö tehnilise poole pealt 
võimalikult lihtsaks ja fokusseeri-
tuks: testijad jagatakse projekti-
desse automaatselt, samamoodi 
moodustuvad ja jõuavad raportid 
vigade kohta kliendini, lisaks saab 
arendustest võtta välja trende, 
mille alusel prognoosida võima-
likke riskikohti. 

Mis inimestesse puutub, siis 
tähtis pole ainult pakkuda neile 
mõnusaid tingimusi ja põnevaid 
ülesandeid, vaid meenutada neile 
vahel, et enese eest peab ka hoolt 
kandma. „Sageli kipuvad töökad 
inimesed ennast ära unustama, 
aga ei saa olla 24/7 rakkes ning 
endale liiga suuri ootusi panna. 
Inimene ei ole masin, et suudaks 
teha 20-tunniseid tööpäevi. Peale 
selle suudame me ju selge peaga 
palju paremaid otsuseid lange-
tada,“ kõneleb Kristel, kes lõõgas-
tub ise klaverit mängides ning iga 
hommik ratsutades. „Ma ei vaata 
kogu aeg e-kirju ja ei eelda seda 
ka oma meeskonnalt. Kodus tuleb 
tegeleda koduste asjadega. Lisaks 
püüame pakkuda töötajatele omalt 
poolt muud lõõgastust spordi- ja 
massaažitoetuste näol.“

Testlio tulevik on positiivsete 
mõtete päralt: soov on teha tööd 
ülimalt hästi, muuta testimise maa-
ilma ning saada oma valdkonna 
turuliidriks. Kristel naeratab: „See 
võib tunduda veidi lennukas, aga 
teate – ma vaatan heal meelel 
ulmefilme ja võib-olla sealt olengi 
ma saanud tunde, et kõik siin 
maailmas on võimalik!“  
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„Kristel on väga ambitsioonikas, iseseisev, vastupidav ja 
sihikindel oma ambitsioonide elluviimisel. Ta on energiast 
pakatav ja särav ning tegutseb suure kire ja pühendu-
musega. Puudu ei tule ka annetest — ta mängib igapäe-
vaselt klaverit, ratsutab, juhib firmat ja teeb palju muud. 
Kristelil on väga suur empaatiavõime. Tema üheks suu-
rimaks tugevuseks on võime olla alati kättesaadav suht-
luskanalites ning suhelda väga paljude inimestega pide-
valt päevast päeva, kusjuures pidevalt naeratades. 
Tegemist on inimeste inimesega, kes juhib visiooni, kul-
tuuri ja väärtuste kaudu. Mina olen temalt õppinud ava-
tust, oskust tunda rõõmu väikestest võitudest, näha ini-
mestes ennekõike positiivset ja luua mängleva kergusega 
uusi tutvusi.“

marko kruustük, abikaasa ja äripartner
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Eelmise ja selle aasta märksõ-
naks Telia tehnoloogiaüksuses 
on DevOps, mis tähendas suuri 
muudatusi nii personali kui ka teh-
noloogia mõttes. Kuidas DevOps 
on aidanud arendada Telia   IT-inf-
rastruktuuri? On ilmselge, et kui 
läinud aasta suvel hakati muutma 
teenuste arendamise protsesse ja 
juurutama DevOpsi kultuuri tehno-
loogias, tuli kohe hakata planee-
rima ka uut toimetamisviisi toeta-
vate platvormide ja töövahendite 
arendusi. Kahte neist tutvustame 
kohe ka lähemalt.

PAINDLIKUM JA KIIREM 
TOODETE ARENDAMINE
Esimene on uuenduslik konteiner-
põhine virtualiseerimislahendus 
Kubernetes, mis areneb pidevalt 
ja väga kiiresti. Kubernetes on uue 
põlvkonna virtualiseerimisteenus, 
mis lühidalt öelduna toetab Telia 
agiilseid arendusprotsesse ja uusi 
mikroteenusepõhiseid teenuseid. 
Võit tuleb väiksusest: enam ei 
tehta suuri monoliitseid rakendusi, 
sest need pole paindlikud ning 
neid on keerukas muuta ja aren-
dada. Arenduses liigume mono-
liitsetelt süsteemidelt väiksemate 
infosüsteemide liidestamise ja 
mikroteenuste poole. Uue põlv-

TEISTE EFEKTIIVNE AITAMINE 
NÕUAB KA ENDALT 
INNOVAATILISI LAHENDUSI
Telia Eesti tehnoloogiatiim tegeleb 
pidevalt uute lahenduste loomise ja 
arendamisega, et muuta oma klientide 
elu lihtsamaks, nende töö kiiremaks 
ning tõhusamaks. Ent selleks, et teiste 
aitamine oleks võimalikult efektiivne, 
tuleb ka ise kasutada innovaatilisi  
lahendusi, tõdeb IT-taristu allüksuse 
juht Andre Visse. kirjutas gerli ramler. 

konna rakendused, mida aren-
dame, teeme konteineritesse ja 
uuele platvormile. Uus platvorm 
võimaldab rakendusi paindlikumalt 
luua, uuendada, parandada, aren-
dada jne. 

Näiteks praegu testitakse selles 
keskkonnas asjade interneti uusi 
rakendusi. Uus platvorm on küll 
n-ö majasiseseks kasutamiseks, 
kuid see lisab väärtust ka Telia 
klientidele, sest kui ettevõte saab 
oma toodetele funktsionaalsusi 
lisada või vigu parandada palju 
kiiremini kui seni, jõuavad uuen-
dused ka klientideni rutem. Uus 
platvorm on toeks Telia DevOpsi 
tiimidele ja aitab IT-arenduse täiesti 
uuele tasemele viia. 

Praegu on Telia Kubernetese 
platvormi juurutanud ning enda 
vajaduste järgi kohandanud ning 
tulevikus nähakse võimalust selle 
tootestamiseks ja äriklientidele 
edasimüügiks. 

AUTOMATISEERI KÕIK  
MIS VÕIMALIK 
Oleme viimaste aastate jooksul 
tegelenud intensiivselt rutiinsete 
tööde automatiseerimisega ning 
jõudnud oma toimetamisviisis 

põhimõtteni: automatiseerime 
kõik, mis võimalik. Alati kui 
meie IT-administraatorid peavad 
tegema ühte ja sama tegevust 
mitu korda, tuleb neil endalt 
küsida: „Kas seda tegevust saaks 
automatiseerida?“ Kui vastus 
sellele küsimusele on jah, tuleb 
selline käsitöö asendada robotiga. 
Nii vabastatakse väärtuslik ja kal-
lis ressurss rutiinsetest tegevus-
test ning suunatakse ettevõttele 
reaalset väärtus looma.

Üheks heaks näiteks automati-
seerimise viljadest on DevOpsi 
tiimide toetamiseks loodud täisau-
tomaatne VMware virtuaalserverite 
provisioneerimise keskkond, kus 
on väga lihtne virtuaalservereid 
luua. Põhimõtteliselt saab seda 
teha mõne näpuliigutusega – tuleb 
minna VMware virtuaalserverite 
provisioneerimise keskkonna vee-

bilehele, täita ankeet, vajutada 
„accept“ ja virtuaalserver ongi 
olemas! 

Automatiseeritud on kogu vir-
tuaalserveri loomise ja haldu-
sesse võtmise protsess koos 
serverivõrkude ning varunduse 
konfigureerimise, monitooringu 
seadistamise, paroolide turva-
lise salvestamise ja ressursside 
kirjeldamisega konfiguratsiooni 
andmebaasis. 

Serveri loomisega seotud järel-
tegevused, mis varem nõudsid 
ettevõttes mitmete inimeste kaa-
samist, röövisid nende väärtuslikku 
tööaega ja pikendasid kogu vir-
tuaalserveri loomise protsessi, on 
nüüdseks ajalugu. Uue süsteemi-
des kirjeldatud ja hallatud virtuaal-
serveri loomine on täisautomaatne 
ja võtab vaid loetud minutid! 
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KÄÄRIKUST SAAB KÕIGE 
INNOVAATILISEM 
SPORDIBAAS
Kääriku Spordibaasist tuleb moodne 
sportimise keskkond, kus sportlased ja 
harrastajad saavad tänu asjade interneti 
(IoT) valdkonna andmekogumisvõimalus-
tele oma kehast ning tervisest rohkem 
teada. Tulevikutehnoloogiate juurutamisel 
aitab tulevast tippsportlaste treeningkes-
kust arendada Telia Eesti. 
kirjutas gerli ramler. 
illustratsioonid: mudel arhitektid 

Kääriku Spordibaas, Telia, Tartu 
Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, SA 
Tartu Ülikooli Kliinikum ning Eesti 
Olümpiakomitee sõlmisid 2017. 
aasta märtsis koostöömemoran-
dumi, mille sisuks on luua spordi-
baasist koht, kus nii sportlased kui 
ka tavainimesed saaksid sportides 
andureid ja tänapäevaseid andme-
analüüsivõimalusi kasutades oma 
keha olukorda kaardistada. „See 
aitab meie tippsportlasi olümpia-
mängudele ning pakub ka teistele 
spordibaasi külastajatele väga 
kvaliteetseid analüüsitud tervi-
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seandmeid,“ ütleb Telia Eesti ärik-
liendiüksuse juht Toomas Kärner. 

Näiteks, spordihuviline tuleb näda-
laks Käärikule ning saab omale 
külge andurid, mis kaardistavad 
tema toitumise, liikumise, südame-
töö, kehakaalu, verepildi jne. Vara-
semad geeniandmed, tubades ja 
treeningpaikades asuvad andurid 
lisavad laiema keskkonnast tule-
neva sisendi. Nädala lõppedes 
või miks ka mitte jooksvalt, on 
andmetest moodustunud tervikpilt, 
mis näitab, kui tervislikult inimene 
elab või treenib ning kas on toitu-
mises, treeningkavades või liikumi-
ses vaja teha mingeid muudatusi,“ 
selgitas SA Tehvandi Spordikes-
kuse juhatuse liige Kristjan Karis.

Memorandum väljendab osapoolte 
soovi kujundada Kääriku Spordi-
keskusest nüüdisaegne rahvusva-
heline sporditeaduste, -meditsiini 
ning -innovatsiooni keskus, mis 
pakub täiendavaid võimalusi tree-
ningtegevuste ning olümpiaette-
valmistuse tõhustamiseks ning 
loob aluse spordiga seotud uute 
tehnoloogiliste lahenduste ja tree-
ning- ning spordimeditsiini meto-
doloogiate väljatöötamiseks.

Telia roll on teha projekti tarvis 
platvorm, mis võimaldab andmeid 
koguda. Samuti on tehnoloo-
giaettevõtte soov viia järgmise 
generatsiooni andmekogumine 
ning tehnoloogilised lahendused 
paljudesse eluvaldkondadesse. 
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi huviks 
on spordimeditsiini, vigastuste 
ennetuse ning taastusravi meto-
doloogiate väljatöötamine ning 
Kääriku ehk SA Tehvandi Spordi-
keskus tahab kaasa aidata Eesti 
spordimaastiku teadmuspõhisele 
arendamisele ja sporditurismi ning 
-teaduste kasvule. 

Eesti Olümpiakomitee tunneb 
huvi teadusel põhinevate tree-
ningmeetodite ja tulemusspordi 

arendamise vastu. Olümpiako-
mitee presidendi Urmas Sõõru-
maa sõnul on nn targal kesku-
sel oluline roll saavutusspordi 
arendamises ning ta loodab, et 
koostöös partneritega õnnestub 
pika ajalooga Käärikust kujun-
dada tänapäevane rahvusvahe-
line sporditeaduste, -meditsiini 
ning -innovatsiooni keskus, mis 
aitab tippsportlaste ettevalmistust 
veelgi tõhustada.

ESIMESED TULEMUSED UMBES 
AASTA PÄRAST
Kristjan Karis tänab osapooli innu-
kuse ning soovi eest toetada Kää-
riku Spordikeskuse väljaarendamist: 
„Seisame praegu ideede ja unis-
tuste pilvelõhkuja trepimademel, 
teadmata, kui kõrge see lõpuks on. 
Seda enam on julgustav tõdeda, 
et partnerid on valmis vaatama 
kaugemale kui tänane päev ning 
andma oma panuse keskuse ning 
spordi jaoks laiemalt.“

Toomas Kärneri sõnul on pro-
jekti eripära see, et tegelikult ei 
teata veel, kuhu see välja viib. 
„See tulebki ühistöö käigus välja 
selgitada – siis on näha, millisel 
level’il maandume. Loodetavasti 

aasta pärast on juba midagi ole-
mas.“

Tartu Ülikooli rektori Volli Kalmu 
sõnul soovib ülikool pakkuda 
spordiõppureile maailmatasemel 
arenguvõimalusi akadeemilise 
koolituse, spordiorganisatsioonide 
toe ja tehnoloogiliste võimaluste 
sümbioosis. Samavõrra oluline on 
ka arsti- ja sporditeaduste uurin-
gubaasi areng, sest Käärikule 
koonduv innovaatiline taristu või-
maldab teadlastel nii uusi andmeid 
koguda kui ka testida.

Tallinna Tehnikaülikool panustab 
loodavasse keskusesse oma 
teadmistega tervisetehnoloogia 
ja IT-valdkonnast. Rektor Jaak 

Aaviksoo sõnul on kõige olulisem 
välja töötada sensoorika-, elekt-
roonika- ning andmeedastusla-
hendused, mida saaks kasutada 
treeningprotsesside jälgimiseks 
ning uudsete treeningmeetodite 
loomiseks. „Oluline on andmete 
kogumine, mis peab olema tea-
duslikult mõtestatud ja samas 
sportlaste jaoks võimalikult lihtne. 
Meie unikaalsed teadmised ini-
mestelt andmete kogumise kohta 
aitavad Kääriku keskusel kujuneda 
rahvusvaheliselt tähtsaks targaks 
keskuseks.“
 
Alates 2012. aastast haldab Tartu 
Ülikoolile kuuluvat Kääriku Spor-

Niinimetatud targal keskusel 
on oluline roll saavutusspordi 
arendamises.

dikeskust SA Tehvandi Spordikes-
kus. Haldamise ülemineku ees-
märgiks on spordikeskusest välja 
arendada tänapäevane treening-
keskus, kus valmistatakse ette ka 
Eesti koondislasi. Spordikeskuse 
põhiosa valmimise tähtaeg on pla-
neeritud aastaks 2020.

Kääriku Spordikeskuse asutaja oli 
eesti sportlane, treener, pedagoog, 
organisaator ja sporditegelane 
Fred Kudu (1917–1988), kes lõi 
ühtlasi ka Tartu Ülikooli kehakul-
tuuriteaduskonna. Koostööleping 
kirjutati alla Fred Kudu 100. sün-
niaastapäevale pühendatud kon-
verentsil. 
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COLLECT.NETI 
MISSIOON ON MUUTA 
PAKIAUTOMAADITURGU
Oleme harjunud nägema logistikaettevõtete pakiautomaate 
kaubanduskeskustes, mida kasutatakse peamiselt e-kauban-
dusest soetatud kauba kohaletoimetamiseks. Nüüd aga asi 
muutub. Smartposti looja Cleveron on alustanud Collect.Neti 
nime all uue avatud võrgul põhineva pakiautomaaditeenuse 
pakkumist. 
kirjutas gerli ramler. fotod: kaspar saaremets ja collect.net

mise senisest veelgi mugavamaks 
ning kiiremaks, juhtides tegevust 
iseteeninduse, CollectNeti mobiili-
rakenduse või integratsiooni kaudu 
Collect.Net Public API äride prot-
sessides. Riistvara poolest pakub 
Cleveron tootevalikut, mis vas-
tab väga erinevate sihtgruppide 
vajadustele: väiksemate mahtude 
haldamiseks mõeldud pakiauto-
maadid alates 2000 eurost kuni 
kõige nõudlikumate klientide vaja-
dusi rahuldava kõrgtehnoloogilise 
pakirobotini välja.

MEIE RAHVAS ON 
PAKIAUTOMAADIUSKU
„86% Eesti tarbijatest eelistab 
pakiautomaati ning kui veel aasta 
tagasi oli turul kaks konkurenti, 
SmartPost ja Omniva, siis üha 
enam mõtlevad teisedki kullerfirmad 
oma pakiautomaatidele. Nägime 
siin võimalust!“ sõnab Kaur Ojakivi, 
kes on olnud algusest peale Collect.
Netiga seotud. Ta astus juba güm-
naasiumi kõrvalt poole jalaga ette-
võtlusmaailma, kandes kõigepealt 
postifirmas autoga lehti laiali ja pak-
kudes seejärel sama teenust oma 
firma kaudu.

„Avastasin, et elektriautodega 
posti vedada on palju kuluefektiiv-
sem. Üks asi viis teiseni ning varsti 
sõitis autopargis ringi juba küm-
mekond autot, vedades otsapidi 
ka enda kaubamärgi all klientidele 
pakke Lõuna-Eestis. Tahtsime ikka 
edasi laieneda pealinna poole, 
kuid saime aru, et Eestis kliendile 
enam käest kätte kullerteenust ei 
müü. Klient soovib pakiautomaati. 
Panime kokku plaani, hindasime 
oma võimekust ja sihiks sai alus-
tada 10 pakiautomaadiga. Läksin 
Cleveroni Viljandi kontorisse läbi-
rääkimistele ja kuidagi juhtus nii, 
et mõne kuu pärast ehitasin koos 
nendega midagi, mille jaoks üksi 
oleks ehk esimeses etapis jõudu 
puudu jäänud,“ räägib ta.

Teenusega alustati 2016. aasta 
talvel, aga siiamaani lisatakse 
iga nädal funktsionaalsusi ning 
arendatakse, katsetatakse ja 
mõõdetakse tehtut aktiivselt Eesti 
8-pakirobotlilise võrgu abil.
„Tahame jõuda sinna, et kauban-
duskeskuses, kortermaja esikus 
või eramaja aiapostis on selline 
pakiautomaat, kuhu SmartPost, 

Omniva, DPD, DHL ja kõik teised 
kullerfirmad saavad pakke kliendile 
jätta ilma, et peaks igasse asu-
kohta eri firma värvides masinaid 
paigaldama. Ja lisaks kullerfirma-
dele peaksid pakiautomaatidega 
koostöös oma teenuseid pakkuma 
ka kingsepad, keemiline puhastus, 
sülearvutihooldus, raamatukogu 
jne. See ongi see, mis meid teis-
test pakiautomaadisüsteemidest 
eristab,“ selgitab Collect.Neti juht. 
„Me ei ole Elektrum või Eesti Ener-
gia, vaid n-ö elektriliin, mis pakub 
võimalust kõigil oma teenust 
müüa.“

Kuivõrd aga Collect.Netil ei ole 
võimekust ise kogu Eestit või 
maailma katvaid n-ö elektriliine 
ehitada, ollakse arengu esime-
ses faasis silmitsi ülesandega 
paigaldada Eestis võimalikult 
palju pakiautomaate. Ettevõtte 
potentsiaalseteks klientideks on nii 
e-poe, e-turu kui ka jaekauplejad, 
ülikoolid, büroohooned, kinnisva-
raarendajad, logistikafirmad ehk 
kõik, kes saavad pakiautomaati 
kasutades kliendile pakutava tee-
nuse mugavamaks ning kiiremaks 

„Õigem on öelda, et töötame iga 
päev selle nimel, et luua eeldused 
muudatusteks – tarbijad on need, 
kes otsustavad, kas võtta need 
kasutusse või mitte. Ennekõike 
tahaksime muuta pakiautomaatide 
asukohti ning soovime, et kliendid 
saaksid järjest rohkem teenu-
seid kasutada kiirelt ja mugavalt 
pakiautomaadi vahendusel,“ rää-
gib Collect.Neti juht ja eestvedaja 
Kaur Ojakivi. 

Idee on muuta pakiautomaatide 
kasutamine enneolematult lihtsaks: 
tuleb osta Cleveroni SnapLoc-
keri pakiautomaat ja registreerida 
endale konto Collect.Neti ise-
teeninduses, misjärel võib seda 
kasutada vastavalt vajadusele. 
Näiteks saaks Telia vähendada 
klienditeenindajate töökoormust, 
kui paigaldab pakiautomaadi oma 
esindusse, et võtta selle kaudu 
kliendilt vastu hooldusesse tooda-
vaid mobiiltelefone ja väljastada 
neid pärast mugavalt.

Collect.Net on pilvepealne tark-
vara, mis muudab pakiautomaa-
tide haldamise ja kasutuselevõt-
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muuta. Esimese võimalusena saab 
pakiautomaadi privaatkasutuses 
integreerida vastavalt vajadusele. 
Näiteks firma, kes pakub e-poes 
valikut „Tulen ise kaubale järele“, 
paigaldab esinduspoodi pakiau-
tomaadi ning klient saab kiirelt ja 
mugavalt paki talle tuntud lahen-
duse abil kätte.

Collect.Neti võrgus on kaheksa 
pakirobotit. Lähitulevikus ehk 
mõne kuu jooksul liituvad võrku 
esimesed kortermajad ja büroo-
hooned, kuhu on vabavõrguauto-
maadid paigaldatud. Perspektiivis 
võiks paari aasta pärast Eestis 
olla võrku ühendatud tuhatkond 
pakiautomaati.

PAKIAUTOMAADID - TAAS ÜKS 
EESTI EDULUGUSID
Kaur sõnul on suurim probleem 
inimeste veenmine. „Tarbija on 
praeguse süsteemiga harjunud 
ning tema jaoks on arusaamatu, 
miks ei saa ühest Collect.Neti 
robotist teise robotisse pakki 
saata. Olgem ausad – see kõik, 

mida me praegu pakiautomaatide 
puhul loomulikuks peame, on suu-
resti sama Cleveroni meeskonna 
turule toodud, aga SmartPosti 
nime all. Kui toona võisteldi kliendi 
teadvuses postkontoriga, siis 
nüüd on eristumine märksa vähem 
märgatav: kindla logistikaettevõtte 
pakiautomaat versus vabavõrgu 
pakiautomaat.“ Ta lisab, et tege-
likult vaatab kogu maailm järjest 
enam pakiautomaatide poole, mil-
lest saab ehk taas üks Eesti edu-
lugu. „Meie näite varal on, mida 
õppida. Kui rääkida aga imestava 
panevatest küsimustest, siis ülla-
tab mind ikka ja jälle see, kuidas 
eestlase mõtlemises on varguse 
hirm niivõrd kinni. Tihtipeale on 
üks esimesi reaktsioone mistahes 
pakiautomaadi juures see, et „siit 
saab ju nii lihtsalt varastada” või 

„selle ukse lahti murdmine on ju nii 
lihtne”. Samas USAs jätab FedEx 
pakid kortermajades uksematile! 
Peaksime oma peast varastamise 
kui mõtteviisi välja suruma – saak-
sime seda mõtteressurssi hoopis 
olulisemate ülesannete lahenda-
miseks kasutada. Selle asemel 
et mõelda, kuidas ei saa, peak-
sime mõtlema sellele, kuidas ikka 
saaks.“

Ojakivi hinnangul on eestlane 
pakiautomaatide kasutamise vaiel-
damatu liider üle maailma. „Tänu 
eestlase nutikusele ja nõudlikku-
sele muudame uue pakiautomaa-
tide võrgustikuga inimese elustiili 
ning tarbimist kiiremaks, muga-
vamaks ning jätkusuutlikumaks. 
Saame väga head sisendit, kuidas 
teenust ja tooteid parandada ja 
edasi arendada. Koduturg on lähe-
dal, seega on võimalik väga kiiresti 
reageerida. Õpime, arendame ja 
muudame enda väärtuspakkumise 
siin laitmatuks ning liigume edasi 
maailmavallutusplaanidega!“

KUS VIGA NÄED LAITA, SEAL 
TULE JA AITA!
Kaur Ojakivi on ettevõtja elu kõr-
valt ennast ülikoolis harinud. Ta 
õppis aasta TTÜ Tartu Kolledžis 
ehitusinseneri erialal, aga on nüüd-
seks jõudnud EBSi kaugõppesse 
kolmandale kursusele ning sügis-
semestril peaks bakalaureuse 
kraadiga ühele poole saama. 
Ettevõtlus on tal väiksest peale 
südames olnud: „Ikka näed ja 
märkad probleeme, mida saaks 
lahendada, ning kui vähegi aega ja 
võimalust on, siis panen ka käed 
külge!“

Väiksest peale on ta unistanud 
maale kolimisest. Umbes aasta 
tagasi tegi mees mõtte teoks 
ning on selle kaudu justkui pide-
valt ühendatud n-ö energiavõrku. 

„Lisaks jõule, mida linnaväline elu 
minusse süstib, annavad vähemalt 
sama olulise panuse lähedased ja 
sõbrad, kes on minu kõrval alati 
olemas olnud. Olen varsti pea 10 
aastat tegelenud rahvatantsuga 
ning veel kauem harrastanud 
lumelauasporti. Ja ma unistan! 
See on ülioluline – lase kujutlus-
võimel lennata ning mõtle, kuidas 
sina saaks muuta maailma pare-
maks kohaks. Ning kõige lõpuks 
ära unusta, et sinu unistuste ja 
reaalsuse vahel seisad sina ihu-
üksi. Võta kätte ja vii ellu – jõudu 
tööle!“

Collect.Neti turundusjuht Ree-
lika Maranik lisab, et Kauri puhul 
jäid talle kohe silma lahendustele 
orienteeritud mõtteviis, teostus-
tahe, ideerohkus ning tasakaalu-
kus. „Meenutage, mida te 23aas-
tasena tegite. Kaur sai alles hiljuti 
23aastaseks, abiellub juunikuus 
Soomaal rabas, elab Otepää linna 
lähedal, õpib Tallinnas ettevõt-
lust, käib rahvatantsutrennis Tar-
tus ning juhib Viljandis EY aasta 
ettevõtteks tituleeritud Cleveronis 

Collect.Neti teenust. Selgitused 
on liigsed!“

Inimesed, kelle õlgadel Collect.Net 
seisab, kasvab ja areneb, on Kauri 
sõnul motiveeritud põnevatest 
võimalustest. „Need on inimesed, 
kes tulevad hommikul tööle nae-
rul näoga, tohutu innuga maailma 
muuta. Tööl on nad orienteeritud 
lahendustele, mitte probleemipüs-
titustele. Positiivse meeleoluga 
lähevad nad õhtul töölt koju pere 
ja lähedaste juurde – nende elus 
on tasakaal ja nad oskavad seda 
hoida. Ideede puudust meil ei ole, 
pigem uputus! Näeme kurja vaeva, 
et pidevalt arendusülesandeid 
prioritiseerida ja kliendi poolt vaa-
datuna olulisuse järjekorda seada. 
Minu jaoks on tähtis, et inimesel 
oleks tahtmist ja pealehakkamist 
ehk ettevõtlikkust – kui see on ole-
mas, siis pole mitte ükski ülesanne 
liiga keeruline või raske!“ 

Minu jaoks on tähtis, et inimesel 
oleks tahtmist ja pealehakkamist 
ehk ettevõtlikkust – kui see on 
olemas, siis pole mitte ükski 
ülesanne liiga keeruline või raske!

Liitu  www.telia.ee/sinu-ari 

Uue Mobiilse Äriga oled esimene, 
kes helistab ja kasutab internetti kogu 
Euroopa Liidus Eesti hinnaga. Lisaks saad 
suve lõpuni suurema internetimahu 
väiksema mahu hinnaga.

Kristel Kruustük
Testlio tegevjuhtMINU ÄRIL
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Liitu  www.telia.ee/sinu-ari 

Uue Mobiilse Äriga oled esimene, 
kes helistab ja kasutab internetti kogu 
Euroopa Liidus Eesti hinnaga. Lisaks saad 
suve lõpuni suurema internetimahu 
väiksema mahu hinnaga.

Kristel Kruustük
Testlio tegevjuhtMINU ÄRIL
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Internetis videoülekandeid pakkuv Babahh Media koostöö Teliaga on kestnud üle 
viie aasta. Esialgu osutati üksteisele teenuseid, seejärel liiguti ideede ja koostöö 
klappides edasi partnerluse juurde ning nüüdseks on ühiselt välja arendatud parim 
ja võimekaim voogedastustaristu Eestis. „Babahh Media eesmärk on tuua inimes-
teni ägedaid elamusi videolahenduste kaudu. Viime videootseülekannete ja salves-
tiste abil internetis väärt sisu vaatajateni üle maailma,“ ütleb ettevõtte arendusjuht 
Silver Laadoga. kirjutas gerli ramler. foto: kaspar saaremets

BABAHH 
MEDIA
Babahh Media pakub kõrgemal 
tasemel uue meedia lahendusi, 
sealhulgas videootseülekandeid 
ja salvestusi internetis, 360 kraadi 
videolahendusi, videoprodukt-
sioone, multimeedia striimingut, 
maandumislehtede ja videoarhii-
vide teenust ning mitmeid mak-
sesüsteeme. Peamiseks tegevus-
valdkonnaks on ürituste turunda-
mine ning seda tõeliselt innovaa-
tilisel viisil, näidates külastajale 
interneti kaudu üritusi nii, nagu ta 
viibiks kohapeal.

INNOVAATILISED 
VIDEOLAHENDUSED 
TEEVAD ELU ÄGEDAKS
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Babahh Medial on kaks tegevus-
ala: esiteks videootseülekannete 
tootmine internetis ning teiseks 
meediaga seotud taristulahendu-
sed. Viimase alla käivad näiteks 
voogedastus, meediavarade haldus 
ja töötlemine, transkodeerimine, 
automaatsed protsessid ning klien-
dispetsiifilised video ja audioga 
seotud lahendused. Lihtsalt öeldes 
tegeletakse kõige selle kaudu ela-
muste edastamisega lõppvaatajani. 
Babahhi teenuseid tarbivad väga 
paljud inimesed, kes vaatavad 
meediaväljaannetes spordiülekan-
deid, kuulavad internetiraadiot, 
jälgivad seminaride videosalvestusi 
ning telekanaleid internetis jms. 

Babahhi esimene striimiserver 
alustas tööd 2003. aastal. „Algus-
aegadel ei olnud veel inimestel 
kodus nii head internetiühendust, 
et videoülekandeid sujuvalt ja hea 
kvaliteediga vaadata, ning see 
valdkond polnud veel päris välja 
kujunenud: näiteks YouTube alus-
tas tegevust 2005. aastal,“ mee-
nutab Laadoga.

VIRTUAALSED VÕIMALUSED EI 
KAOTA SEMINARE
Ettevõte on ühildanud ka video-
konverentsiteenuseid voogedas-
tusega ning pakkunud firmadele 
võimalust videokoosolekut või 
koolitust kõigile nähtavaks teha. 
Praegu luuakse kontakte semina-
ride ja koolituse korraldajatega, et 
seda teenust neile pakkuda, kas 
tasuta või raha eest.

„Selles vallas on veel palju teha! 
Mujal maailmas on väga levinud 
nn virtuaalsed piletid, millega saab 
üritustel osaleda, kui pole endal 
aega kohale minna või kui päris 
pilet on kallis ja sa tahad näha 
vaid ühte konkreetset osalejat. 
Kuid Eesti seminarikorraldajad 
kardavad veel ülekandeid, sest 
arvavad, et kui arvutist saab esine-
misi odavamalt näha, ei tule keegi 
reaalselt kohale,“ ütleb Laadoga. 
„Meie teame aga omast käest, et 
kohapealset melu, kontakti loo-
mise võimalusi ning lobistamise 
tulemust veebi kaudu müüa ei 
anna, nii et see hirm on põhjenda-
matu. Lisaks kõigele saab ju luua 
järelvaatamise võimaluse, millega 

teha lisamüüki ning pakkuda roh-
kem väärtust püsiklientidele jt.“

Videovoogedastus on võimalus-
terohke lahendus, mis pole enam 
ammu meediafirmade pärusmaa. 
Iga ettevõte saab Telia ja Babahhi 
ühisteenuse abil teha suure tehno-
loogilise sammu, ilma et peaks ise 
väga palju sellesse investeerima. 

TÕHUS KULUSÄÄSTLIK KOOSTÖÖ
Babahh Media tahab olla klientide 
jaoks äriprotsessi osa, olgu selleks 
siis näiteks luuletaja või tippta-
semel kontserdikorraldaja – just 
nende abiga jõuab teie luule või 
kontsert paljude kuulajateni. Lisaks 
kõigele muule saab igaüks luua 
nende abil lihtsalt oma veebiraadio 
või internetitelevisiooni.

Ettevõtte klientideks on mitmed 
Eesti online-meediaettevõtted, 
telekanalid, raadiod, avaliku sek-
tori asutused, spordi- ja kultuu-
riasutused, koolitusettevõtted, 
üritusturundus- ja PR-agentuurid. 
„Soovime, et meie kliendid saak-
sid keskenduda põhitegevusele, ja 
meie aitame neil jõuda omakorda 
nende klientideni,“ ütleb Laadoga.

Babahhi lahenduste raudvara ja 
võrguühenduste eest vastutab 
Telia, kes tegeleb taristu toimimise 
ja arendamisega. Nii et kogu teh-
niline vundament on usaldatud 
Telia pädeva meeskonna kätte.
„Üks hea koostöö põhialuseid 

on austus ja ausus – meil on 
hea meel tõdeda, et Teliaga ongi 
meil selline suhe. Oluline on ka 
mitte mugavustsooni kinni jääda, 
vaid olla järjepidev ning nõuda nii 
endalt kui partnerilt ikka kvaliteeti 
ja innovatsiooni,“ kiidab Laadoga.

EBAÕNNESTUMINE ON 
LOOMULIK OSA ÕPPIMISEST 
„Eks meil on olnud ka ebaõnnes-
tumisi, kuid nendest tuleb lihtsalt 
õppida. Eestis ei ole keegi varem 
nii mahukat voogedastuslahendust 
arendanud ja mitmed lahendused 
on paika loksunud alles praktika 
ja testimise tulemusena. Näiteks 
lahendused, mis toimivad sujuvalt 

väikeste mahtude juures, ei pruugi 
enam koormuse kasvades sama 
hästi toimida,“ toob Laadoga 
näite. „Oleme tohutult tänulikud 
oma klientidele, kes on meiega 
koos seda teed käinud ning kelle 
kliendid omakorda on nii mõnigi 
kord olnud valusate, kuid vajalike 
õppetundide tunnistajaks.“

Peale selle, et Babahhi tööta-
jad on oma ala fännid, on neid 

TAAVI TALVE,  
IT TEENUSTE JUHT
Voogedastuse puhul oli selge eesmärk kvaliteetne teenus, 
mis võimaldaks lahendust kohandada klientide ärivajadus-
tega. Babahh Mediaga on koostöö sujunud suurepäraselt 
ning me oleme loonud Eestis unikaalse teenusplatvormi. 
Just ühine teenus Babahhiga on andnud võimaluse pakkuda 
klientidele terviklikke voogedastuse lahendusi alates ürituse 
filmimisest kuni tasulise järelvaatamiseni. Nii mõnigi lugeja 
vaatab kindlasti veebivahendusel spordiüritusi ja telesaateid, 
teadmata, et need saadetakse talle Telia ja Babahhi teenuse 
kaudu.
 
Kui soovid innovaatiliste videolahenduste kohta pakkumist, 
siis võta ühendust: taavi.talve@telia.ee.

edasi aidanud väärt põhimõtted: 
austus, kvaliteet ja innovatsioon. 
„Meie jaoks on neil kolmel sõnal 
väga oluline sisuline tähendus. 
Me soovime, et partnerid seos-
taksid meid nende sõnadega 
igapäevatöös. Üheks suureks 
tugevuseks on kindlasti ka see, 
et tegeleme internetivideo kõikide 
etappidega alates tootmisest kuni 
töötlemise ja levitamiseni välja,“ 
nendib Laadoga.

Tulevik on aga tema sõnul täis 
põnevaid võimalusi: kasva-
vad nii mahud kui ka kvaliteet 
ning populaarsust koguvad vir-
tuaalreaalsus ja 360-kraadilised 

videod. IT-firma Cisco Systems 
hindab, et aastaks 2020 on 85% 
kogu IP-liiklusest videovoogedas-
tus. „Usume, et tulevikus kajas-
tatakse kõiki sündmusi interneti 
kaudu: kontserdid, konverentsid, 
spordiüritused, koolitused ja 
muud. See muutub standardiks. 
Ning kuna otseülekannete tege-
mine internetis on lihtne ja jõuab 
massidesse, saab igaüks hakata 
ise sisu tootma ja jagama!“ 

Eesti seminarikorraldajad kardavad 
veel ülekandeid, sest arvavad, et kui 
arvutist saab esinemisi odavamalt 
näha, ei tule keegi reaalselt kohale.
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HANSA 
HERBS
2006. aastal loodud Oru Farmi 
eesmärgiks on pakkuda Eestis 
aastaringselt kõrge kvalitee-
diga ja tervislikke maitsetaimi 
ning salateid, mida müüakse 
kaubamärgi Hansa Herbs all. 
Ettevõtte visiooniks on olla 
esimene valik jaekaubanduse, 
restoranide ning catering’i 
klientidele. Oru Farm asub 35 
km kaugusel Tallinnast ning 
kasvatab taimi kõige keskkon-
nasõbralikumal moel, kasu-
tades keemiliste tõrjevahen-
dite asemel naturaalseid too-
teid ning bioloogilisi tõrjeva-
hendeid. Oru Farm taastööt-
leb oma jäätmeid maksimaal-
sel määral, et olla pidevalt jät-
kusuutlik ning vähendada toot-
mismõjusid keskkonnale. 

KUIDAS PANNA TAIMED 
TEHNOLOOGIA ABIL 

KASVAMA? 
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Aiandusvaldkonda ei sattunud 
Hugh tegelikult juhuslikult – ta on 
üles kasvanud piimafarmis ning 
lõpetanud Inglismaal Newcastle’i 
ülikooli agrotehnika erialal. Edasi 
töötas mees 20 aastat vabakut-
selise disainiinsenerina mitmes 
autotööstusettevõttes eri maades. 
Tänaseks on ta jõudnud tagasi 
oma n-ö põllumajanduslike juurte 
juurde. See juhtus siis, kui Cart-
millide pere otsustas 2006. aastal 

Eestisse kolida ning osta 15 aastat 
toimetanud roosikasvanduse Orul. 

Oru Farmi uued omanikud jätkasid 
hoogsalt rooside kasvatamisega, 
kuid otsustasid siiski mõne aasta 
pärast suunda muuta. 2008. aas-
tal alustatigi salatite ja maitsetai-
mede kasvatamise ja müümisega 
kauplustele, restoranidele ja hulgi-
müüjatele. Lisaks on kaubamärgi 
Hansa Herbs nime all tegutseval 
aiandusettevõttel ka õunaaed ning 
katsetatakse siidritootmist.

KASVUHOONE VÕLUKARDINAD 
Aiandustegevust alustati vanas 
kilekasvuhoones, mida köeti kütte-
õliga. Paraku paisusid küttearved 
kolossaalseks, tekitades vajaduse 
uue kasvuhoone järele. Nüüd on 
Oru Farmil 1000-ruutmeetrine 
biomassiga köetav kasvuhoone, 
mille klaasist seinad lasevad päi-
kest paremini läbi kui vana kasvu-
maja kileseinad ning mille laes on 

Põhja-Iirimaalt pärit Hugh Cartmill on Eestis elanud juba 
üle 10 aasta. Koos eestlannast abikaasaga peab ta 35 km 
kaugusel Tallinnast aiandusettevõtet Hansa Herbs, kus kas-
vatatakse maitsetaimi ja salatit ning mis paistab silma erilise 
automatiseeritud 1000 m2 kasvuhoonega.
kirjutas gerli ramler. foto: kaspar saaremets

MARTIN-JUHANI  
SAARENKUNNAS,  
IT SPETSIALIST 
Oru farm on hea näide innovaatilisest ette-
võttest, mille äritegevust toetab hästi toimiv 
ja samas lihtne IT infrastruktuuri süsteem. 
Kliimatingimusi, mis on vajalikud nutikasvu-
hoone taimestikule, juhitakse ja reguleeritakse 
automaatselt arvutis olevast programmist. 
Andmete säilimise tagamiseks on loodud 
usaldusväärne varundussüsteem ning töös 
kasutatavate failide ühiskasutuseks jagatav 
võrguressurss.

automaatika juhitud kardinad, mis 
hoiavad talvel sooja ja avanevad 
ainult päikesega. 

Alustades küll väikese mahuga, on 
Hansa Herbs kasutanud võima-
lusi ning kasvanud suhteliselt kiire 
ajaga väga tuntuks taimekasvata-
jaks Eesti turul. Trumbiks on Hugh 
Cartmilli sõnutsi väga head suhted 
klientidega ning loomulikult too-
dete kvaliteet, millele pandi alus 

aastal 2013, kui otsustati investee-
rida uude kasvuhoonesse.

Hansa Herbsi kliendid on näiteks 
Tallinna kaubamaja, Rimi ja Coopi 
kett ning Stockmanni kaubamaja, 
samuti mitmed gurmeekauplu-

sed, kohalikud poed ning paljud 
toitlustusasutused ja hulgimüü-
jad. Praegu veel oma tooteid ei 
ekspordita, ent omanikud näevad 
siiski suurt potentsiaali müügivõrgu 
laiendamisel naaberriikidesse. 

EKSPERDID SÕPRADE ASEMEL
Kohe algusest peale ehk aas-
tast 2006 on Oru Farm kasuta-
nud Telia teenuseid: telefoni- ja 
andmesideteenustele lisandusid 
2013. aastal IT-hooldus, andmete 
varundus ning tõrgeteta failivahe-
tus kõigi ettevõtte arvutite vahel. 
„Meie arvutite regulaarse rutiinse 
hoolduse tulemusel pole meil töös 
olnud mingeid seisakuid ega prob-
leeme. Ja kui mõni takistus peaks- 
ki tekkima, siis see fikseeritakse 
ning parandatakse kiirelt dis- 
tantsilt,“ kiidab Hugh Cartmill. 

Tema sõnul on töötamine profes-
sionaalse ettevõttega palju etem, 
kui paluda IT-abi sõpradelt-kollee-
gidelt. „Kõrgelt haritud kogemus-
tega spetsialistid aitavad kiirelt 

Töötamine professionaalse 
ettevõttega on palju etem, kui 
paluda IT-abi sõpradelt-kolleegidelt.

hädast välja ja kuigi ka regulaarset 
hooldust saaks tõenäoliselt teha 
eemalt, on tore, et tehnik saade-
takse kohapeale asju üle vaatama. 
IT-teenus on tõesti murevaba 
lahendus, mis säästab närve ja 
aega.“

Hugh toob näite, kuidas Telia 
tehnik on talle konkreetselt abiks 
olnud: „Kord ühendasin oma 
skänneri teise arvutiga ja ei saa-
nud seda seal kuidagi tööle. Helis-
tasin tehnikule ning ta ütles eemalt 
minu arvutisse sisse logides kohe, 
et arvuti ja skänneri tarkvara ei 
ühildu. Kolisin siis lihtsalt tagasi 
vanasse arvutisse ning tundsin 
head meelt, et ei kulutanud prob-
leemi lahendamiseks tunde või 
isegi päevi, vaid sain vastuse nii 
kiiresti!“ 
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KÕIGE PAREM 
MOTIVAATOR ON...  
LAISKUS!
Kui teie arvuti on ära häkitud, pahavaraga nakatunud või 
saadab spämmi laiali, ulatab teile abistava käe just tema, 
Telia turvaintsidentide valdkonna juht Aare Kirna. Aare sõnul 
on töö juures parimaks motivaatoriks laiskus – teades, et 
lahendamata probleemidel on kalduvus paisuda, on tark 
need kiirelt ära lahendada. kirjutas gerli ramler. foto: kaspar saaremets

Tegelikult polegi Aare kogu aeg 
IT-ga tegelenud, vaid jõudis selleni 
suure ringiga. Ta õppis ülikoolis 
hoopis ajalugu ja töötas hiljem 
mitu aastat ajakirjanikuna, enne kui 
ta värvati IT-projektijuhiks. Sellest 
ajast alates on ta pidanud mitme-
suguseid infotehnoloogia, peami-
selt infoturbega seotud ameteid. 
Telias köidab teda nii põnev töö 
kui ka huvitavad inimesed: „Ka mu 
eelmistes töökohtades on olnud 
väga palju tublisid ja eelkõige 

tarku kolleege, kuid Telias on neid 
arvuliselt kõige rohkem.“ 

Riskijuhtimise osakonnas töötab 
koos Aarega 15 inimest, viis neist 
tegeleb IT-turbega. Aare töö sisu 
on kõik see, mis tekib klientide 
tegevuse tagajärjel, ülejäänud kol-
leegid lahendavad majasiseseid 
või ettevõtte üldisi IT-turbepo-
liitikaga seotud asju. Peamiselt 
tegeleb ta kaebustega, mida tei-
sed internetiteenuse pakkujad või 

-kasutajad Telia klientide peale 
saadavad. Kusjuures klient ise 
tavaliselt ei teagi, et ta teeb midagi 
kurja: tema arvuti on pahavaraga 
nakatunud või ruuter paroolita 
jäänud, nii et tema ühenduse pealt 
saadetakse spämmi või tehakse 
teenusetõkestusrünnakut. „Kae-
buste lahendamine tähendab 
eelkõige seda, et me anname 
kliendile teada tema arvutivõrgus 
olevast probleemist ning juhen-
dame, kuidas ta võiks selle lahen-

dada. Kliendi andmeid kaebajale 
edastada ei ole meil õigust ega 
soovigi – oluline on, et probleem 
saaks lahendatud ning meie kõigi 
ühine internet seeläbi puhtamaks.“

Levinumatest spämmiskeemidest 
rääkides ilmub Aare näole muie: 
„Ilmselt seoses kevadega tuleb vii-
masel ajal palju nn kosjaspämmi –  
vene tüdrukud saadavad itaalia, 
hispaania, prantsuse ja saksa 
meestele kirju, et nad on väga 

huvitatud tõsistest suhetest ning 
võimalik, et ka perekonna loomi-
sest. Nad panevad oma pildi ka 
juurde ja lasevad Google Transla-
te’il jutu ära tõlkida. Kõik oleks ju 
väga armas ja eks igaüks on õnne 
ära teeninud, kuid paraku saade-
takse neid kirju meie online.ee kon-
todelt, mille parool on varastatud. 
Eks siis tulebki konto tõelist oma-
nikku informeerida ning isegi konto 
kinni panna, kui ilmneb, et omanik 
on selle üle kontrolli kaotanud.“

Järjest enam tekitab probleeme 
asjade internet. Reisil või tööl olles 
on küll mugav koduse valvekaa-
mera pilti vaadata või maja kütte-
süsteemi reguleerida, kuid paha-
tihti pannakse seda võimaldavad 
seadmed üles nii, nagu nad karbist 
välja võetakse. Isegi tehases peale 
pandud parool jääb teinekord 
vahetamata ning igaüks, kes vae-
vub võrgust kasutusjuhendi välja 
otsima, saab sellisele seadmele 
igast maailma otsast ligi. „Niisugu-
seid vaikeseadistusega kaameraid, 
võrgukettaid ning katlamajade ja 
tõkkepuude juhtarvuteid otsitakse 
võrgust spetsiaalsete robotitega. 
Kui need leitakse, siis kasutatakse 
neid lisaks kaamerapildi vaatami-
sele ja kodukettal sorimisele ka 
teiste arvutite ründamiseks. Kaa-
mera või koduseadme kontrolleri 

arvuti on küll väike, ent kui neid on 
palju koos, siis need võivad väga 
võimsad serverid kokku jooksu-
tada,“ räägib Aare.

KEERULISI IT-ASJU SAAB KA 
LIHTSALT SELETADA 
Suurepärasteks päevadeks peab 
Aare neid, kus saab mõne kee-
rulise probleemi ära lahendada. 
„Raskemate probleemide puhul 
on alati abiks, kui küsid endalt: 
kuidas ma seletaksin seda oma 
emale või vanaemale. Peab 
ütlema, et meie kliendid on päris 
turvateadlikud. Nad saavad suu-
repäraselt aru, et see on nende 
endi huvides, kui keegi võõras 
nende arvutisse või nutisead-
messe sorima ei pääse, ning tee-
vad meelsasti koostööd.“

Alates 1. juulist 2017 on Euroopa 
Liidu eesistujariik Eesti, kes vastu-
tab järgnevad kuus kuud Euroopa 
Liidu Nõukogu töö korraldamise 
eest. Eesistumise ajal toimub 
Eestis üle 30 kõrgetasemelise 
kohtumise, visiidi ja konverentsi 
ning ligi 200 muud sellega seotud 
üritust. Kas see teeb ka Aare töö 
pingelisemaks? „Hetkel küll ei tea, 
et selline sündmus midagi erilist 
kaasa tooks – kasutajate turvali-
suse eest tuleb ju hoolitseda iga 
päev. Naljaga pooleks võib öelda, 

Raskemate probleemide puhul 
on alati abiks, kui küsid endalt: 
kuidas ma seletaksin seda 
oma emale või vanaemale.
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AARE KIRNA 
RAAMATU-
SOOVITUS

Liars and Outliers 
Bruce Schneier 
John Wiley & Sons, 2012
on ühe tunnustad infotur-
beeksperdi klassikaline 
käsitlus pettuste rollist ühis-
konnas. 

Eestlaste pöörane rännak 
Euroopas
Rein Purpur 
Presshouse, 2007
on vähem teaduslik, kuid 
see-eest eestikeelne ja oht-
rate näidetega illustreeritud 
käsitlus peaaegu samal 
teemal.

et kui keegi kavatseb vastavaid 
struktuure rünnata, on ta huvitatud 
sellest, et internetiteenuse pakkuja 
ja tema ühendused toimiksid tõr-
kevabalt – muidu ei pääse ju rün-
dama,“ vastab mees.

On üks oluline põhimõte, millele 
Aare ikka ja alati kinnitust saab: 
klientidega suhtlemisel ei saa 
kunagi olla liiga viisakas – ka 
nende klientide puhul, kelle tege-
vus on mõnikord pahatahtlik. 
Teinekord peab teiste internetika-

sutajate huvides ütlema ja tegema 
asju, mis kliendile ei meeldi, kuid 
viisakas ja heatahtlik suhtumine 
teeb kõigile osalistele asja palju 
kergemaks.

Viisakas ja inimlik suhtlemine ei 
ole ka Eesti ärikultuuris alati ise-
enesestmõistetav. Ükski terve 
mõistusega firmaomanik ei kuu-
luta ju oma klientidele, et nad on 
olemas ainult selleks, et tema 
ettevõte saaks kasumit teenida, 
ning kui neile midagi ei meeldi, 

siis järjekord on ukse taga. Küll 
aga ei kõhelda samasugust suh-
tumist väljendada inimestele, 
kellest käive, kasum ja võimalik 
mainekahju vaat et rohkemgi sõl-
tub – oma töötajatele. Eesti on 
väike ja eriti IT alal ei tea kunagi, 
millises rollis tuleb olulisi läbirää-
kimisi pidada inimesega, kellest 
sa kunagi oled vabanenud ainu-
üksi sellepärast, et natuke kulusid 
kokku hoida. Õnneks saavad uue 
põlvkonna juhid sellest juba suure-
päraselt aru. 
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PROTSESSIJUHTIMINE 
ON TÖÖ, MIS EI SAA 
KUNAGI OTSA
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Protsessijuhtimine on huvitav ja loominguline 
töö, mille käigus tuleb pidevalt suhelda paljude 
inimestega. Iga päev on nagu uus, sest prot-
sesside parendamine ja tõhustamine on nagu 
Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis. Nii tut-
vustab oma tööd Telia kvaliteedi- ja protsessi-
juhtimise osakonna juhataja Hele Tammenurm. 
kirjutas gerli ramler. fotod: kaspar saaremets

Hele põhiline tööülesanne on see, 
et tal oleks silme ees suur pilt 
organisatsioonilistest protsessi-
dest, samuti suhtleb ta iga päev 
juhtidega, et aidata neil lahendada 
protsesside toimimise ja muut-
misega seotud küsimusi. „Iga 
protsessi paika panemine käib 
eraldi, tööülesanded vaheldu-
vad pidevalt ning suhtlema peab 
tööalaselt väga paljude üksuste 
ja inimestega. Igavaks ei lähe ja 
see meeldibki mulle, sest kuiva 
ja bürokraatlikku tööd ei tahaks 
teha,“ ütleb Hele. Ta lisab, et oma 
osa töö huvitava sisu juures män-
gib muidugi ka valdkond: telekom-
munikatsioon ja IT on väga kiirelt 
arenevad sektorid.

Ärijuhiks õppinud Hele alustas 
tööd telekommunikatsioonivald-
konnas kohe pärast kooli ning 
ongi seni töötanud ainult Telias. 
„Mul on olnud siin väga hea olla! 
Põnevus, arenemine… ja isegi üli-
koolid olen töö kõrvalt lõpetanud. 
Olen saanud proovida mitmeid 
rolle ja suundi ning väga palju 
õppinud oma senistelt juhtidelt.“

MEESKONNATA EDU EI TULE
Ükskõik kui kohusetundlik, tark ja 
oskuslik inimene on juht, ei tee ta 
Hele hinnangul meeskonnata suurt 
midagi ära. „Minu jaoks on väga 
oluline, et saan oma tiimi usal-
dada. Olen olnud õnnelik juht, sest 
mul on alati olnud meeskonna 
tugi. Põhjus pole saladus: inimes-
tega peab rääkima, neid toetama 
ning rahulikult arutama ka pooli-
kuid ja ebameeldivaid teemasid. 
Igast raskest hetkest on võimalik 
üle saada, kui abi küsida. Meie 

valdkond on kiire arenguga, nii et 
me peame paljudes küsimustes 
kiiresti seisukoha võtma ning edasi 
liikuma.“

Töötanud palju aastaid oma eri-
alal, teab Hele, et mugavustsooni 
ei tohi kinni jääda. Selle vältimi-
seks piisab tema sõnul sellest, 
kui tegeleda vahepeal töö kõrvalt 
muude asjadega, näiteks vastutab 
ta Telia suhtlemise eest ülikoo-
lidega ning lööb kaasa mitmes 
ühiskondlikus projektis. Hele 
osaleb ka Telia esindajana prot-
sesside ümarlauas, mis ühendab 
Eesti ettevõtete kvaliteedijuhtimise 
esindajaid, kes jagavad omavahel 
kogemusi ja parimaid praktikaid. 
Ta ütleb, et võrreldes paljude teiste 
riikidega on Eestis protsessijuhti-
misega päris hästi, eriti pangandu-

ses, suurtes tootmisettevõtetes ja 
viimasel ajal ka avalikus sektoris.

„Hindan kõrgelt inimeste vaateid 
ja julgust neist rääkida, sest see 
avardab meie kõigi silmaringi. Kui 
näha, kuidas noored töötajad ja 
praktikandid mõtlevad ning suht-
levad, annab see teinekord täiesti 
uue vaate ning toob kaasa posi-
tiivseid muutusi. Mulle meeldivad 

väga muutused! Ma suisa kardan 
seda, kui keegi ütleb, et nii või 
teisiti on kogu aeg olnud. Kõike ei 
pea ju tegema nii nagu viis aastat 
tagasi. Innovaatiline ettevõte peab 
arenema ja seda saab teha ainult 
siis, kui töötajad suudavad laiemat 
pilti näha.“

Laiemat pilti aitab luua või säili-
tada see, kui pakkuda inimestele 
võimalus areneda majasiseselt 
mõnes teises üksuses või tööko-
hal. Oluline on Hele sõnul tabada 
oma meeskonnas ära, millal on 
kellelgi lagi ette tulnud ning töö 
on tema jaoks igavaks muutunud. 
Selleks püüab ta vestelda otseste 
alluvatega vähemalt kord näda-
las. Küsimuse peale, mida on nii 
palju rääkida ja miks ta nende 
tööd niimoodi kontrollib, vastab 

Hele naeratades: „Ma ei kontrolli 
nende tööd, vaid annan võimaluse 
küsida ja vastata, koos arutleda 
ja mõelda. Püüan alati inimestest 
rohkem teada saada kui ainult 
see, mis puudutab tööprotsesse. 
Oluline on, et nad julgeks jagada 
ja suhelda. Arendavate ülesannete 
andmine on väga hea, kuid eeldab 
siiski vahepeal käehoidmist ning 
murekohtade lahtirääkimist.“

Inimestega peab rääkima, neid 
toetama ning rahulikult arutama 
ka poolikuid ja ebameeldivaid 
teemasid. Igast raskest hetkest on 
võimalik üle saada, kui abi küsida. 
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INIMENE EI TOHI MUUTUDA 
MASINAKS
Protsessijuhtimine jaguneb suu-
resti kaheks: regulatsioonide jär-
gimine ning loominguline pool. 
Regulatsioone, millest peab kinni 
pidama, on palju, näiteks seadu-
sed, ettevõtte nõuded, kokku-

lepped klientidega jne. Neid kõiki 
peab protsessijuhtimises arves-
tama. Loomingulisust saab raken-
dada töös siis, kui peab välja mõt-
lema, kuidas mingit töö osa Telias 
paremini korraldada. Hele soov on 
paremini toetada meeskondade 
tööd, sest see on puhas kasu nii 
ettevõtte kui ka inimeste jaoks.

Nii nagu Hele oma alluvatega 
aktiivselt ja avatult suhtleb, peavad 
protsessijuhid suhtlema ka teiste 
üksustega, kui on tarvis protses-
sides kokku leppida ja viia sisse 
uusi ettepanekuid. Protsessijuhi 
töö ei ole lihtne: sa pead olema 
väga paindlik, selgitama pidevalt, 
miks mingeid asju tehakse ja kui-
das see inimestele ja organisat-
sioonile kasu toob; looma seose 
protsessi kasulikkusega ning 
tegema seda võimalikult läbipaist-
valt ja lihtsalt.

„Loomulikult ei saa tervet elu ära 
reguleerida. Protsessijuhtimine on 
nii-öelda toetav funktsioon, mis 
loob raami mingitele tegevustele, 
aga nende raamide sees peab 
suutma loovalt mõelda ja otsu-
seid vastu võtta,“ sõnab Hele. Ta 
toob näite: „Kriisiolukorra ja -kom-
munikatsiooni juhtimiseks saab 
kirjutada valmis protsessi, kuidas 
see käib. Ehk mis saab siis, kui 
meil on suurem rike ja meie tee-
nused ei tööta. Aga seda ei saa 
lõpuni igas detailis ära kirjeldada, 
vaid inimene, kes vastutab mingi 
valdkonna eest, peab suutma 
teha otsuseid olukorrast lähtuvalt. 

Inimesed ei saa muutuda masina-
teks, kes järgivad vaid mingit kind-
lat mustrit.“

Sageli arvatakse, et töö protsessi-
dega on igav ja bürokraatlik kas-
tide joonistamine, aga tegelikult on 
ka väga innovaatiliste lahenduste 

leidmisel ja väljaarendamisel sel-
ged sammud ning kokkulepped. 
Näiteks toetab uute äriideede 
programm VUNK innovaatiliste 
ideede leidmist, sõnastamist, eda-
siarendamist. Aga ka see on ju 
protsess: hackaton’i korraldamine 
ja läbiviimine, meeskondade loo-
mine ja rollide jaotus, idee eda-
siarendamine ja prototüüpimine, 
kinnitamine ja promomine – kõik 
need etapid on olulised ja vajali-
kud tulemuseni jõudmiseks. 

KUIDAS LEIDA HÄID TÖÖTAJAID?
Hele sõnul ei ütle CV tegelikult 
kuigi palju ning tema soovib alati 
enne uue inimese töölevõtmist 
temaga silmast silma kohtuda. 
Ühelt poolt ütleb sisetunne palju, 
teisalt peab aga olema analüü-
tiline. „Testide alusel inimese 
valimine ei ole minu jaoks. Pean 
nägema, et tal on sära silmis! 
Püüan alati vestlusesse kaasata 
ka selle inimese, kes lahkub või 
lapsega koju jääb – teine arvamus 
on nii tähtsa otsuse puhul väga 
oluline. Värbamine ei ole kunagi 
ühepoolne otsus, vaid puudutab 
paljusid inimesi.“

Kui uus töötaja on protsessijuhti-
mise 30-liikmelise meeskonnaga 
ühinenud, ootavad teda ees mitmed 
toredad ühised tegemised ka väljas-
pool tööd. Traditsiooniliselt käiakse 
suvel mõnel Eestimaa saarel, kus 
veedetakse koos terve päev ning 
jäädakse vahel ka ööseks – see 
annab võimaluse kolleegidega töö-
keskkonnast väljaspool mõnusalt 

suhelda. Iga kord korraldavad seda 
üritust erinevad tiimiliikmed. 

Kord aastas valitakse meeskonnas 
parimaid tegijaid, keda tunnusta-
takse hea töö, tulemuste ja abi-
valmiduse eest. Parimaks tegijaks 
võib saada nii praktikant kui ka 
aastaid tiimis olnud inimene – see 
on motiveeriv kõigile ning annab 
suurepärase koostöötunnetuse. 
Lisaks tutvustatakse grupis oma 
hobisid, näiteks üks protsessijuh-
timise tiimi liige valmistab Teddy 
karusid, teine on tulesõugrupi liige, 
rääkimata kalameestest, tantsijatest 
ja lauljatest. Iga inimese tööväline 
elu on väga oluline ja selle jaga-
mine annab teistele aimu, kellega 
on tegu, mida ta oskab ning mis 
on talle tähtis. Ja pealegi, kui ini-
mest miski paelub, oskab ta teis-
tele sellest väga kaasahaaravalt, 
inspireerivalt ja nauditavalt rääkida.

Hele enda jaoks on väga olulised 
pere, sõbrad, loodus, saun ja Keila 
jõgi, mille ääres ta elab. Ta on väga 
suur lugeja ning suur osa tema 
puhkusest kulub tal tavaliselt rei-
simisele. Aga loomulikult on tema 
hobiks ka töö ning ta rakendab 
protsessijuhtimisteadmisi ka hari-
dusmaastikul, seistes selle eest, 
et haridus toetaks tehnoloogia 
arengut, ning aidates koordineerida 
koostööd ülikoolidega. Hele on 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasu-
tuse (HITSA) nõukogu liige ja kuu-
lub SA Kutsekoja IKT nõukokku. 

Protsessijuhtimine on nii-öelda 
toetav funktsioon, mis loob raami 
mingitele tegevustele, aga nende 
raamide sees peab suutma loovalt 
mõelda ja otsuseid vastu võtta.

HELE JUHTIMISPÕHIMÕTTED:
• Ole aus ja avatud, kuula ning püüa mõista.
• Usalda oma meeskonda ja anna neile võimalusi.
• Ole ise eeskujuks: lubadusi andes võta ka vastutus.
• Innusta, toeta, tunne huvi.
• Ole järjepidev ja pane paika selged ootused.
• Tunnusta ja anna tagasisidet.
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JUHT 
JUHT

Igapäevase töö korraldamisel on 
oluline pidevalt jälgida ja arvesse 
võtta valdkonna arenguid alates 
tehnoloogiast ja turuolukorrast 
kuni kasutajate harjumusteni meil 
ja mujal. Proovin oma kohati mit-
mekordselt reserveeritud kalendris 
selle peale mõtlemise jaoks auke 
jätta.

Tunnen ennast mugavalt, kui 
mind ümbritsevatel inimestel on 
piltlikult öeldes vedru sees. Neid 
ei pea üles keerama ja nende 
tegemiste tagajärjel liiguvad asjad 
reaalselt paremuse poole.

Mind kannustab siiras fänlus 
telekommunikatsiooni valdkonna 
vastu. Ma tunnen iga päev, et 
tegelen oma peamise hobiga, 
mitte ei käi tööl. 

Inimeste motiveerimine on väga 
personaalne küsimus – mina 
proovin laias laastus alati enne 
prääniku ja alles siis piitsaga. 
Põhiliseks präänikuks on tööalane 
tegutsemisvabadus, mida meie 
meeskonnas hinnatakse väga 
kõrgelt. Kui inimene saab töötada 
enda valitud meetoditega, moti-
veerib see teda lõppmärgini jõud-
misel palju rohkem kui etteantud 
juhtnööride järgi tegutsemine. 

5G on kui üdini positiivne vits, 
mis ergutab meid kõiki kastist 
välja astuma ja innovaatilistele 

lahendustele keskenduma. Usun, 
et mobiilside järgmise põlvkonna 
tulekut saab ja peab ära kasu-
tama nii meie enda kui ka klientide 
harjumuste muutmiseks ja samuti 
turu aktiveerimiseks. 5G-tehnoloo-
gia tuleku varjus loome tegelikult 
üheskoos uusi IT- ja telekommu-
nikatsioonilahendusi ettevõtetele 
ja eraisikutele. Need aitavad meie 
igapäeva veelgi mugavamaks, 
efektiivsemaks ja mis peamine, 
nauditavamaks muuta.

Inimesi on ikka huvitanud uued 
tehnoloogilised võimalused olu-
korras, kus tänane tehnika ühel 
või teisel moel jalgu jääb. Praegu-
ses raadiovõrkude arenguetapis 
on mugav kõik need soovid 5G 
väravasse põrutada, aga tegeli-
kult saab nii mõnegi neist ilmselt 
kiiremini ja nutikamalt lahendada 
paralleelsete tehnoloogiate abil. 

Äri ootustele reageerimise kiiruse 
ja 5G-tehnoloogia küpsuse vahel 
on praegu tegelikult veel liiga suu-
red käärid. Vaatamata sellele on 
meile turuliidrina eluliselt oluline 
5G loodavatest võimalustest esi-
mesena aru saada. Ilmselt paistab 
Telia agarus selles aspektis sõna-
detagi kaugele.

MATTIAS MÄNNI
Telia võrgu ja infrastruktuuri arenduse allüksuse planeerimise osa-
konna juht Mattias Männi tuli ettevõttesse telekommunikatsiooni eri-
ala tudengina. Nüüdseks on ta siin töötanud juba 12,5 aastat. Tema 
meeskonna ehk „võrguarenduse staabi“ eesmärk on kliendi huvidest 
lähtuva võrgu ja infrastruktuuri arengu kavandamine ning projektide 
nutikas planeerimine, teostamine ja analüüsimine. Kõigele lisaks on 
Mattias Telia Eesti 5G projektijuht.

kirjutas gerli ramler 
fotod: kaspar saaremets
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ERKI KÕIV 
Erki on töötanud Ericssonis alates 1998. aastast. Müügijuhina on tema 
vastutada müük ja suhted Ericssoni ning Telia Balti riikide ettevõtete 
vahel. Ta jälgib, et kõik projektid ning neid teenindavate süsteemide 
hooldus toimiksid, ning leiab viise, kuidas tuua Telia klientideni inno-
vaatilisi lahendusi, mille üheks näiteks on 5G. 

Kõige tähtsam töö osa on iga-
päevane suhtlemine klientidega. 
Lisaks toimuvad pidevalt nõupi-
damised kolleegidega nii Eesti kui 
ka teiste riikide Ericssonis, pak-
kumiste koostamine ja töö numb-
ritega, et kalkuleerida ressursse 
ja leida sobivamaid lahendusi. 
Kindlasti on tähtis ka enese aren-
damine koolituste kaudu. 

Mulle meeldivad inimesed, kellel 
on optimistlik ja positiivne ellusuh-
tumine. Virisemine ei aita edasi: 
alati on vaja leida igas olukorras 
lahendus, pakkuda välja erinevaid 
mõtteid. Kõige tähtsam on aga 
ausus ja usaldus – kui need on 
olemas, siis saab jagada rõõme ja 
kordaminekuid ning olla abiks ras-
kematel hetkedel. Ja vahel tuleb 
osata öelda ei, kui näed, et ei 
suuda ühte või teist asja pakkuda 
või puuduvad selleks ressursid. 

Töötame selleks, et elada. Sel-
leks et olla tööl motiveeritud, peab 
olema aega lähedaste, hobide ja 
muu põneva jaoks. Ma ei taha ise 
läbi põleda ega soovi näha kedagi 
enda kõrval läbi põlemas.

Mind motiveerib see, kui näen, 
kuidas meie pakutavad võima-
lused ühiskonda muudavad. Kui 
alustasin Ericssonis, ei räägitud 
sisuliselt midagi mobiilsest and-
mesidest, aga ligi 20 aastat hiljem 
on see muutnud maailma. Mulle 
meeldib tegeleda mitmete asja-
dega. Oleme koos Teliaga olnud 
sageli tehnoloogia eesliinil ja näi-
danud suunda. 

Edasiviiv sünergia sünnib siis, kui 
erinevate omadustega inimesed 
ja rollid teineteist tasakaalustavad. 
Vahel võib tekkida mingi hullu-
meelne idee ning siis on vaja see 
vormida ja tööle panna. Kõik meie 
hallatavad süsteemid peavad töö-

tama 24/7 ning meie ülesanne on 
avastada võimalikud vead enne, 
kui need kliendile välja paistma 
hakkavad. 

Iga uus mobiilside põlvkond on 
avardanud tohutult meie võimalusi 
– on olnud palju sellist, mida me ei 
ole osanud enne selle võimaluse 
tekkimist üldse näha. Kindlasti on 
samamoodi ka 5G-ga. Kui mõt-
leme tulevikule, kus meie ümber 
on tohutul hulgal võrku ühenda-
tud seadmeid ja näiteks isejuh-
tivad autod, mis vajavad kiiret ja 
usaldusväärset ühendust, siis on 
selge, et praegused võrgud sellist 
tulevikku ei võimalda. 5G puhul ei 
näita sugugi ainult maksimumkii-
rus selle vajadust, vaid lisaks saab 
5G-võrgu abil viia tulevikuvõrgu 
sinna, kuhu kaabli vedamine ei ole 
äriliselt mõttekas.

5G turvalisus: kuna 5G-võrk põhi-
neb pilvetehnoloogial ja võrgu 
viilutamisel (Network Slicing), siis 
ühelt poolt see suurendab turva-
lisust, kuid teisalt loob ka riske. 
Pilvetehnoloogia sisaldab mitmeid 
proovikive: mitme eksemplari käi-
tamine (multi-tenancy) tähendab 
uusi rünnakuvektoreid, dünaami-
line keskkond nõuab suuremat 
automatiseerimist jne. Samas 
võrgu viilutamise kaudu rollide 
eraldamine tähendab, et see või-
maldab operaatoritel pakkuda 
paremaid turvalahendusi ning 
vähendada riske. 

35LAHENDUS 01/17 TEGIJAD



UUED TRENDITOOTED, 
MIS VALLUTAVAD 
MAAILMA

UUS GALAXY S8|S8+ - LÕPMATU EKRAAN. Aprillis nii Eestis kui kogu maailmas kasutajateni 
jõudnud Samsungi uued tegijad Galaxy S8 ja S8+ on astunud nutitelefonide kirjus maailmas suure 
sammu edasi. Peaaegu kogu seadme korpust kattev ekraan, biomeetrilised turvalahendused ning 
uudsed lisafunktsioonid ja -teenused teevad uutest Galaxy seeria telefonidest asendamatu kaaslase.

Galaxy S8 tõi telefoniekraanide leksikoni uudse sõna infinity ehk lõpmatuse. Enam kui 80% kogu 
korpuse esiküljest kattev ning külgedelt kumerduv ekraan on juba teeninud tehnoloogiaekspertide 
kiituse. Infinity ekraan teeb tekstide ja e-kirjade lugemise ning veebikülgede sirvimise 
mugavamaks. HDR-videosisu saab omakorda jälgida isegi teravama ja parema kvaliteediga kui 4K 
UHD teleritest.

Nutiseadme puhul on turvalisus A ja O. Galaxy S8 on lisanud biomeetrilise isikutuvastusmeetmena 
silmaiirise tuvastuse. Inimese silmaiiris on sama unikaalne nagu sõrmejälg, nii et nüüdsest piisab 
telefoni turvaliseks avamiseks vaid selle vaatamisest. 

Tava- ja ärikasutajale on lisaturvalisuse garantiiks telefonis ka eelpaigaldatud Samsung Knox 
platvorm, mille sertifikaate on tunnustanud nii andmeturbeeksperdid kui ka Euroopa Komisjon. 

Samsungi uus DeX dokk loob kontoriinimesele võimaluse loobuda sülearvuti kaasaskandmisest. 
Telefoni dokki asetamisega muutub see hetkega lauaarvutiks. Lisaks on tarvis vaid monitori, 
Bluetooth klaviatuuri ja hiirt. 

HUAWEI P10 - UUS LIPULAEV. Huawei Consumer Business Group andis teada uuest Huawei 
P10 nutitelefonist. P-seeria uues seadmes on ühendatud kaunis riistvara ning tipptasemel tarkvara. 
P10 on saadaval kirgastes värvides ning uue Leica 2.0 topeltkaameraga.

Leica 2.0 topeltkaamera kahe tagumise ja ühe eesmise objektiiviga võimaldab täies mahus 
avastada portreepiltide maailma läbi 12 MP RGB sensori, 20 MP monokroomsensori ja täiendatud 
sulamalgoritmidega. Lisaks on telefoni kaamerad varustatud täpse 3D-näotuvastustehnoloogiaga. 

Huawei P10 korpus on õhuke, kõigest 6,98 mm, mistõttu on seda väga mugav käes hoida. 
Sõrmejäljelugeja on nüüd toodud telefoni esiküljele ning asendab ühtlasi ka navigatsiooniriba. 
Võimas Kirin 960 protsessor ja uus EMUI 5.1 pakuvad veelgi kiiremat töövõimekust. 

Huawei kasutajaliides EMUI 5.1 optimeerib jõudlust ning lisandunud on mitu uuendust, näiteks 
masinõppealgoritm ja Huawei Ultra Memory. Masinõppealgoritm õpib kasutaja käitumisharjumusi 
ning haldab seetõttu RAMi kasutust palju intelligentsemalt. Nii avanevad kõige tihedamini 
kasutatavad rakendused kiiremini. Lisaks võimaldab uuenenud EMUI 5.1 telefonil kiiremini 
puudutustele reageerida.

Huawei P10 mahukas 3200 mAh aku toetab madala pinge ja temperatuuriga töötavat Huawei 
SuperCharge tehnoloogiat, millesse kuulub ka Huawei Super Safe 5-gate kaitsemehhanism, mis 
mõõdab laadimise ajal pinget, voolu ja temperatuuri, et tagada ohutu laadimine.
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Lisaks sellele sisaldavad mõned 
Mobiilse Äri paketid juba alates 
eelmise aasta juunist andmeside-
mahtu, mida saab Euroopa Liidus 
reisides kasutada koduturu hinna 
ja tingimustega. See pakkumine 
kehtib klientidele, kes on Mobiilse 
Äri raames tellinud endale 12GB, 
24GB või 48GB mobiilset inter-
netti sisaldava paketi. Lisaks tõi 
Telia eelmisel suvel välja 1GB 
mahuga nädalapaketi Ameerika 
Ühendriikidesse reisijatele ja selle 
aasta jaanuaris lisandus naaberriigi 
Venemaa rändlusteenustesse 1GB 
mahuga nädalapakett.

Kliendid on kõik need muudatu-
sed väga hästi vastu võtnud ja 
need on märgatavalt kasvatanud 
rändlusteenuste tarbimist välis-
maal. Kõige rohkem tuleb see 
esile mobiilse interneti tarbimises, 
kus mahud on kasvanud mitme-
kordselt võrreldes eelneva perioo-
diga, kui pigem lülitati välismaale 
jõudes mobiilne andmeside oma 
telefonis või tahvlis välja või kasu-
tati seda minimaalselt.

Selleks et meie äriklientidel oleks 
edaspidi veelgi mugavam ja mure-
tum reisimise ajal äriasju ajada, 
tõime juba 20. aprillil 2017 ehk 
kaks kuud enne rändluse regu-

KÕNE- JA 
ANDMESIDERÄNDLUSES 
TULEB HÄID UUDISEID!
Juba üle aasta on Mobiilse Äri paketi kasutajad saanud 
Balti- ja Põhjamaades helistada, sõnumeid saata ja internetti 
kasutada samadel tingimustel nagu Eestis, ilma rändluse lisata-
sudeta. See oli esimene ja väga suur muudatus, mille Telia on 
viimase aasta jooksul turule toonud. 
kirjutas evelin neerot, telia eesti ärikliendi internetilahenduste ja kõneside osakonna juht

latsiooni jõustumist välja uue 
tootevaliku. See annab võimaluse 
kõikides Euroopa Liidu riikides 
helistada, sõnumeid saata ja inter-
netti kasutada samadel tingimustel 
nagu Eestis. Lisaks suurele muu-
datusele on uutes Mobiilse Äri 
pakettides suuremad andmeside 
mahud, kuna interneti kasutamine 
mobiilsetes seadmetes kasvab 
pidevalt. Uutes pakettides on 
kuni 33% suuremad andmeside 
mahud võrreldes vanade paketti-
dega, mis ühtlasi tähendab üldist 
hinnalangust.

Uues paketis on nii kõnede kui 
ka sõnumite maht mõeldud EEA 
riikides kasutamiseks, interneti 
puhul kehtib siiski ka interneti 
mõistliku kasutamise piirmäär. 
Varasem kasutusstatistika on 
näidanud, et see piirmäär ei 
sea tavakasutajale piiranguid 
mobiilse interneti kasutamisel 
välismaal, sest see on proport-
sioonis koduse internetipaketi 
mahuga ja teatud pakettides 
lausa sama suur. Oma interne-
timahu kasutuse jälgimise on 
Telia teinud oma klientide jaoks 
imelihtsaks, nii Eestis kui teistes 
Euroopa Liidu riikides kasutatud 
mahtu saab jälgida Minu Telia 
äpist.

Soovitame alati enne reisi tutvuda 
välismaal teenuste kasutamise 
võimalustega Telia kodulehel. 
Kogu info on kergesti leitav ja 
need minutid on kindlasti vaeva 
väärt, et mitte oma vabadust ja 
võimalusi välismaal piirata. Eriti 
oluline on tutvuda väljaspool 
Euroopa Liitu rändlushinnakirjaga, 
sest kõik operaatorid maailmas 
ei paku selliseid tingimusi nagu 
Euroopa Liidu omad. Aga koostöö 
areneb, mobiilne internet muu-
tub aina tavapärasemaks ja Telia 
Eesti klientidel on USAs ja Vene-
maal juba väga head võimalused 
mobiilse interneti kasutamiseks. 
Teeme iga päev tööd, et need 
võimalused laieneksid, sest eestla-
sed reisivad ja kasutavad internetti 
aina rohkem.

Ootame kõiki olemasolevaid ja 
uusi ärikliente liituma uute paket-
tidega, mida on mugav kasutada 
kogu Euroopa Liidus! 
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Telia Spordiklubi juhatuse esimees Enno Kiviloo on ette-
võttes töötanud 24 aastat, neist viimased 20 ka spordiklubi 
eesotsas. Mehe sõnul on tal elus vedanud, sest töö ja hobid 
on tal omavahel väga tihedalt seotud.
 
kirjutas gerli ramler. foto: kaspar saaremets

HOBIST SAI 
MEELDIV TÖÖ

Enno on lõpetanud Tallinna Peda-
googilise Instituudi (praegu Tallinna 
Ülikool) eesti keele ja kirjanduse 
õpetaja kutsega 1972. aastal ja 
Tartu Ülikooli ajakirjanduse eri-
alal 1987. aastal. Ta töötas koolis 
õpetajana, haridusministeeriumis, 
Eesti Raadios ning Eesti Spordi 
Keskliidus. Teliasse (tollal ASi Eesti 
Telefon) tuli ta 1993. aastal, tööta-
des mitmetel kommunikatsiooniga 
seotud ametikohtadel: pressiesin-
dajana, informatsiooni ja avalike 
suhete direktorina, sisekommuni-
katsiooni juhina. 

Spordiklubi asutamist arutas Enno 
koos mõttekaaslastega juba 1996. 
aastal põhitöö kõrvalt. „Eesti Tele-
fon oli sel ajal veel üsna noor ja 
kujunemisjärgus organisatsioon, 
kes mõne aastaga elas üle suuri 
muutusi. Tööpinged olid suured. 
Eks siis arutasime, kuidas inimesi 
liita ja motiveerida tervislikku elu-
viisi järgima,“ ütleb Enno, meenu-
tades vanemate kolleegide juttu, 
kuidas vanasti oli sidetöötajatel 
olnud heal tasemel sporditegevus. 

Mõeldud, tehtud: kutsuti kokku 
asjahuvilised, tehti selgeks või-
malused ja 1997. aasta 14. aprillil 
sündiski MTÜ Eesti Telefoni Spor-
diklubi. Tänaseks on kaheksa 
asutajaliikmega klubist kasvanud 
ligi 2000 liikmega MTÜ Telia Spor-
diklubi. Tõenäoliselt sai see kõik 
teoks just seetõttu, et selle loo-

mise mõte ja initsiatiiv tulid seest-
poolt ning neid ideid ning soove 
toetas tippjuhtkond. Ja nii on see 
toiminud juba 20 aastat.

Kuna Enno oli tollal Eesti Telefoni 
avalike suhete ja informatsiooni tali-
tuse direktor, oli tal spordivaldkon-
naga tihe seos ning huvi tegeleda 
sellise klubi rakendamisega uues 
organisatsioonis. Nii valis spordi-
klubi algatusrühm ta oma juhiks. 
Alguses oli põhirõhk pallimängudel. 
Organiseeriti treeninggrupid, kor-
raldati võistlusi, osaleti firmaspor-
diturniiridel. Nüüd on võimaluste 
ring palju laiem: Telia Spordiklubil 
on üle 130 partnerklubi, kus inime-
sed saavad soodsatel tingimustel 
treenida, lõõgastuda ning tervislikult 
vaba aega veeta. 

LEMMIKUD ON TENNIS JA 
RAAMATUD
Kui rääkida aastate jooksul toi-
munud muutustest, kasutavad 
Enno sõnul spordiklubi liikmed 
järjest rohkem ujumis- ja lõõgastu-
misvõimalust veekeskustes. Aina 
populaarsemaks on saanud osa-
lemine kestvusalade üritustel ehk 
kasvanud on individuaalse spor-
timise osakaal. „Rõõmustav on 
see, et üsna palju tehakse trenni 
looduses. Tänu uutele võimalus-
tele on spordiklubisse tulnud palju 
selliseid töötajaid, kes lapsena ei 
olnudki kuigi aktiivsed spordisõb-
rad. Ja muidugi on tähtis, et spor-

diklubisse kuuluvad ka töötajate 
lapsed. Meil on ligi 600 last, kes 
saavad soodustingimustel ujuda, 
uisutada, osaleda treeninggruppi-
des ja üritustel.“

Ennole teeb heameelt seegi, et 
spordiklubi vabatahtlike eestveda-
jate ring on lai ja pidevas arengus. 
Lisanduvad uued, noored ja värs-
kete mõtetega inimesed, kellega 
on rõõm spordiklubi asja ajada. 

Ka Enno ise on teinud lapsest 
saadik harrastustasemel sporti. 
„Minu lapsepõlves oli tavaline, et 
koolikott lendas pärast kooli nurka 
ja põhilise aja veetsime enda raja-
tud palliväljakul. Tegelesin veel uju-
misega, mängisin jalgpalli, korvpalli 
ja viimased aastakümned olen 
mänginud tennist. Minu sportlikud 
tulemused on piirdunud mõne 
medaliga Eesti noorte meistrivõist-
lustelt, kuid olulisem on, et sain 
kooliajast hea füüsilise põhja ja 
võtsin kaasa elamise viisi,“ sõnab 
ta. Enno noorem tütar on samuti 
suur spordihuviline, kes veab teda 
kaasa kõikvõimalikele võistlustele, 
nii et ta on üsna hästi kursis Eesti 
jalgpalli-, korvpalli-, võrkpalli- ja 
tenniseeluga. Telerist meeldib talle 
vaadata peamiselt Inglise ja Sak-
samaa liigade jalgpalli ning mui-
dugi tennist.

Muul ajal toimetab Enno jõudu-
mööda maakodus, kus tööd ei 

lõppe kunagi. Enno ütleb ikka, 
et see ongi tema jõusaal ja fit-
ness-klubi. Lisaks kaks korda 
nädalas tennisemängu. 

„Olen lapsest saadik ka palju luge-
nud ning just lugemishuvi tõttu 
õppisin pärast keskkooli eesti 
keele ja kirjanduse õpetajaks ning 
töötasin seitse aastat kirjanduse 
õpetajana. Lapsed olid toredad, 
kirjandus ja selle kõrval ka keha-
line kasvatus olid mulle huvitavad 

38 HOBI



ning saadavad mu vaba aega 
siiani,“ räägib Enno, kes on täna-
seks jõudnud pensioniikka. „Tänu 
tegutsemisele spordiklubis on 
vaim veel üsna värske. Eks sellele 
aitavad kaasa noored ja terased 
kaaslased. Füüsisega on lood 
pisut kehvemad. Just tennisemän-
gus tunnen, et kiirus ja reaktsioon 
jäävad järjest kehvemaks. Aga 
nagu elus üldse, aitab siin ree peal 
püsida elu- ja mängukogemus 
ning kaaslaste toetus!“ 

TERVED INIMESED ON ETTEVÕTTE 
JAOKS HEA INVESTEERING
Tänavu aprillis 20aastaseks saava MTÜ Telia Spordiklubi eesmärk 
on pakkuda oma töötajatele ja nende pereliikmetele soodsaid või-
malusi sportimiseks ja ühistegevuseks, sest terved ja sportlikud ini-
mesed on reeglina ka paremad töötajad. 

Telia Spordiklubi juhi Enno Kiviloo sõnul kujuneb treeningute ja ühis- 
ürituste kaudu välja ühtekuuluvustunne ning sporditegevusega kaas-
neb parem tervis ning mõnus meeleolu. See kõik on omakorda hea 
motivatsiooniallikas. Samuti loob ettevõttele head mainet spordiklubi 
liikmete südi osalemine mitmesugustel rahvaspordi- ja firmaspordi-
üritustel. Huvitav on fakt, et viimase spordiklubi liikmeks astumise 
avalduse number on 12 451, mis tähendab, et just nii palju inimesi 
on 20 aasta jooksul olnud seotud Telia Spordiklubiga.

Klubis on oma pallimängutiimid jalgpallis, korvpallis, võrkpallis, saa-
lihokis, indiaca’s, jäähokis, tennises, sulgpallis ja lauatennises. 
Vastupidavusalade harrastajad saavad soodsatel tingimustel osaleda 
jooksu-, ratta-, suusa-, rulluisu-, X-dreami-, orienteerumis- ja palju-
del teistel võistlustel. 
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VÄÄRT VAATAMIST SOOVITAB  
DIGITELEVISIOONI HANKEJUHT  
KARLO FUNK

TEMAKE
Režissöör Spike Jonze
Tehisintelligents on sama põnev teema kui gee-
nide muundamine. Ulmefilmid lahendavad selle 
küsimuse tavaliselt konfliktina kahe jõu, inimeste 
ja kurja masina vahel. „Temake“ väldib märu-
listseene ja jälgib, mis juhtub, kui inimtunded 
satuvad iseõppiva tehisintelligentsi meelevalda. 
Ekraanil avanev suhtedraama näitab üht võima-
likku tuleviku arengusuunda, kus hingesugulase 
otsingud juhivad inimese viimaks pilveserverite 

sügavustesse. Film nihutab tasapisi ja põhjalikult arusaama inimsuhetest 
virtuaalsuse ajastul. Kes tegelikult vastab romantilistele sõnumitele suht-
luskeskkonnas?

TEESKLEJAD
Režissöör Vallo Toomla
Nagu Hamlet, küsib vaataja uuest Eesti filmist 
kuuldes esmalt oma kuulsa küsimuse: kas 
minna kinno või oodata, kuni see jõuab tele-
risse. Visuaalselt jutustamislaadilt on „Teeskle-
jad“ lähemal pigem Prantsuse kinole. Väikeses, 
juhuslikult kokku sattunud seltskonnas arenevad 
suhted, mis viivad paratamatult terava vastas-
seisuni. Uue põlvkonna „Keskea rõõmudes“ 
hõõguvad suvise elunautimise all ohtlikud 

suhted ja ka midagi pisut üleloomulikku. Film peaks muljet avaldama 
neile, kes vaatavad hea meelega nii Prantsuse režissööri Francois Ozoni 
loomingut kui ka psühholoogilisi põnevusfilme. Kui pöörduda tagasi esi-
mese küsimuse juurde, siis pakume välja kompromissi: vaadake seda 
kohe Telia videolaenutuses.

Telesari BREAKING BAD
Stsenarist Vince Gilligan
Praegusel filmitööstusel on üks suur puudus –  
hirm publiku harjumuste pärast. Vaatajad pea-
vad tulema saali, ja kohe, paari nädalal jooksul. 
Telesarjadel on see eelis, et neist mõeldakse 
endiselt kui millestki kaduvast. Tänu sellele on 
neil vabadus jutustada ekslevaid lugusid, kus 
dramaturgilised lõpplahendused on sama ajuti-
sed nagu elus.

„Breaking Bad“ loob vastuolulisi karaktereid ja naudib kõike seda, mida 
nendega saab peale hakata, mõtlemata õnnelikule lõpule. Perfektsio-
nistist keemiaõpetaja, kellel pole enam elult midagi oodata, hakkab 
narkokokaks ja leiab endale uued sõbrad. Vaataja aimab, et nendega 
ei maksa koos luurele minna, kuid peategelane saab hakkama nii pere-
konna kooshoidmise, narkopolitseinikust pereliikme ohjeldamise kui ka 
reljeefsete allilmakujudega. 
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