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Olen ise pikka aega olnud paljudes juhtimisega seotud rollides ja mul on 
hea meel tutvustada teile juhtimisteemalist Lahenduse ajakirja. Lugema 
asudes soovitan võtta kaasa mõtte, et juhid ei ole kaugeltki vaid need 
inimesed, kellel see sõna ametinimetuses välgatab. Oma elu juhid oleme 
ju kõik ja just sellise suhtumisega saadame korda vingeid tegusid. Aga 
iga juhtki vajab vahel suunanäitajat.
 
Telia Eestil on juba mõnda aega uus juhatus, kes juhib ettevõtet täiesti 
uutmoodi – oleme justkui mugavustsoonist välja astunud ning iga meie 
meeskonna liige peab parima tulemuse nimel pingutama. Tänapäeva 
maailmas on rahulolu saavutamise nimel pingutus minu arvates täiesti 
omal kohal. Ma pole seni kohanud ühtegi inimest, kellele toit ise lauale 
kõnnib, ennast küpsetab ja lõpuks ka suhu astub. Või kellele huvitavad 
elamused ning helge argipäev lihtsalt niisama kätte tuleks. Midagi tuleb 
ikka endal ka ära teha. Minu arvates on elu meie enese juhtida: mida 
mõtled, kuidas suhtud, milliseid tegusid teed, selline on ka tulemus. Ees-
märki silme ees hoides on kõik võimalik.
 
Tänapäeva maailmas, kus infot, valikuvõimalusi ja tegevusi on palju, on 
kerge end ära kaotada, fookusest lahti lasta. Seetõttu on hea, kui sul on 
eemärk, mis innustab. Mis see juhtimine muud on kui eesmärgi nimel 
tegutsemine. Ükskõik, kas mõtlen juhtimisele isiklikus või tööalases plaa-
nis, kindel on see, et mina ise olen mõlemas võrrandis üks lahenditest. 
Pean oluliseks mõtet, et rahulolu nimel tuleb tegutseda ehk juhtida oma 
tegevusi soovitud suunas. 

Head mõtisklemist selle üle, mis suunas edasi liikuda!

SISUKORD
6 
 

8 
 

10 
 
 

16 
 
 

18 
 
 

20 
 

24 
 
 

26

 

28 
 

30 
 
 

32 

34

36 
 
 

JUHTIMINE ON 
TULEMUSE NIMEL 
TEGUTSEMINE
 

TARMO KÄRSNA | Telia äriklientide üksuse juht 

38 

40

H
EI

K
I L

A
A

N
 /

 M
U

S
T 

K
Õ

U

1JUHTKIRI



Telia ärikliendiajakiri | sügis 2016 (15) 
Vastutav väljaandja: Telia Eesti
Teostus: o2 Works

Projektijuht: Ingrid Piirsalu, ingrid.piirsalu@telia.ee, +372 5646 4035
Projektijuht: Kadri Kaljumets, kadri@o2works.ee
Kujundus: Margus Tammik, margus@o2works.ee
Esikaane foto: Kaspar Saaremets

Telia ärikliendiajakiri |  sügis 2016

Eestlaste otsekohesus 
jääb silma – ei mingit 

ümbernurgajuttu
Linda Liukas: digimaailmal 

on ka  inimlik külg
Telia Company juht Johan 

Dennelind käis Eestis ja sai 
e-residendiks

PRIIT 
KALLAS:

KUI TOODE ON ÄGE JA 
MEELDIB ENDALE, SIIS 

MEELDIB SEE KA TEISTELE!

LK 4

LK 20

LK 30

SELGUSID 2016. 
AASTA VÕIMEKAMAD 
VUNKIJAD

TipOff
Teenus, mille kaudu teenuse soo-
vitajad saavad selle teenusepak-
kuja müügitiimiks. 

HypeSilo + parim B2B tiitel
HypeSilo on bot-lahendus, mis 
oskab genereerida automaatseid 
vastuseid sotsiaalmeediast tulnud 
soovidele, küsimustele ja tähele-
panekutele. Eriti tõhus kriisisituat-
sioonides. 

MovePrep + koht  
Ajujahi TOP 30sse
MovePrep vahendab elukohti 
välistöötajatele, leppides korte-
riomanikega aegsasti kokku kõik 
detailid ja tehes selle protsessi 
rentijale mugavaks ja lihtsaks.

Finaalvoor ehk meeskondade 
analüüsimine, mida VUNK teeb 
koostöös Startup Wise Guysiga, 
kestab neli nädalat ning seal löö-
vad kaasa paljude valdkondade 
tippspetsialistid nii Teliast kui väl-
jast poolt. Selle vooru lõpuks on 
selge tiimide valmidus pühenduda 
ja äri jätkusuutlikus. Toimub ka 
hindamine, mille järel pääsevad 
tugevaimad lõppvooru ehk kii-
rendisse. Kiirendi on programmi 
kõige intensiivsem osa, kus tiimid 
töötavad igapäevaselt oma äri 
edendamise nimel ning neil on 
taas abiks Startup Wise Guysi 
võrgustik ja Telia juhtivtöötajad. 
Kiirendisse pääsenute vahel läheb 
jagamisele 30 000-eurone auhin-
nafond.

ATM
Asukohapõhine reaalajas toimu-
vate ürituste äpp. 

Nimi
Online-teenus, mis teeb nime 
valimise oma tootele, teenusele 
või start-up’ile lihtsaks ja usal-
dusväärseks. Suunatud välistur-
gudele pürgijatele, andes neile 
kindluse, et nende nimi on nii 
lingvistiliselt kui ka kultuuriliselt 
sobilik.

ShopOn
Liitreaalsusel põhinev lahendus 
e-poodidele. E-kanalites müüda-
vad asjad tuuakse selle lahen-
duse kaudu päriseluliselt vaadel-
davaks.

9.–11. septembril toimus VUNK 
Garage48 Hackathon, kuhu 
kogunes 18 tiimi, kokku umbes 
110 inimest. Hackatonil loodi 48 
tunni jooksul äriideedest proto-
tüübid, mille põhjal selgitati välja 
üheksa finaalvooru pääsejat.

EDASIJÕUDNUD  
JA NENDE ÄRIIDEED

Holme Care
Keskkond, mis ühendab hooldajad 
ja kliendid. 

Skynda + publiku lemmiku tiitel
Korralike kasutatud autode leid-
mine ja ostmine on praegu aeg-
lane ja keerukas – skynda.me 
lahendab selle mure.
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TELIA TOETAB  
ÜRO KOKKULEPPEID

EESTIS NÜÜD ÄPPIDE 
AUTOMAATNE 
TESTIMISE VÕIMALUS

TTÜ Mektorys asuv Baltimaade 
ainus Äpilabor sai juurde olulise 
täienduse: kõigil huvilistel on või-
malik läbi viia uute äppide auto-
maattestimist ja seda kõige muga-
vamal moel, internetivõrgu kaudu 
ja enda arvuti tagant lahkumata.

Äpilaborisse on tänaseks üles 
rivistatud enam kui 30 nutiseadet, 
mille seas on esindatud nii tuntu-
mad tootjad (Samsung, LG, Nokia, 
Microsoft, HP, Apple, Asus, Sony) 
kui ka operatsioonisüsteemid 
(Android, iOS, Windows Phone). 
Kusjuures seadmete nimekiri uue-
neb pidevalt. 

Sedavõrd lai nutiseadmete rivistus 
on loodud just Äpilabori klien-
tide huve silmas pidades – uute 
äppide loojad peavad saama või-
malikult kiire ja mugava tagasiside 
selle kohta, kas need töötavad 
ühes või teises situatsioonis. 

Seni sai Mektorys äppide testimisi 
läbi viia n-ö käsitsi ja ükshaaval, 

Telia toetab ÜRO 17 Global Goalsi 
kokkulepet, mille peaeesmärgiks 
on vähendada maailmas äärmus-
likku vaesust, võidelda ebavõrd-
suse vastu ning peatada kliima-
muutused.

Säästva arengu globaalsed ees-
märgid on jätk ÜRO aastatuhande 
arengueesmärkidele (UN millen-
nium goals), mis kehtisid aastatel 
2000–2015. 

Eesmärgid võeti vastu 2015. aasta 
septembris New Yorgis ÜRO pea-
korteris toimunud säästva arengu 
tippkohtumisel ja hakkasid kehtima 
1. jaanuaril 2016. ÜRO liikmesriigid 
on võtnud kohustuse järgmise 15 
aasta jooksul nende eesmärkide 
poole püüelda ja nendega oma 
poliitika kujundamisel arvestada.

Kampaaniasse on kaasatud maa-
ilma mastaabis tuntud inimesed ja 
arvamusliidrid, nende seas näiteks 
üks meie ajastu suuremaid mõtle-
jaid, ratastooli aheldatud ja ainult 
arvuti vahendusel maailmaga suht-
lev teadlane Stephen Hawking. 

Ehkki Eestis pole eriti populaarne 
ülemaailmsete algatustega kaasa 
minna, otsustas Telia ÜRO sõnumi 
levitamisele omalt poolt õla alla 
panna. 

Telia panustab 17 eesmärgist 
kahte: „Tööstus, uuendus ja 

taristu” valdkonda ning soolise 
võrdõiguslikkuse tagamisse. Esi-
mene haakub otseselt Telia tege-
vusvaldkonnaga ja selle elluviimi-
seks saab ettevõte palju kaasa 
aidata. Telia on seadnud sihiks 
Eesti infoühiskonna edendamise 
ning teeb selleks ettevõttena iga-
päevaselt palju tööd. Anname 
oma panuse homsesse parema 
ühendusega ja digitaalse lõheta 
maailma. Soolise võrdõiguslik-
kuse eesmärgi valis Telia sooviga 
värvata ka tehnoloogia valdkonda 
rohkem naisi, sest kogemused on 
näidanud, et naised on selles vald-
konnas vägagi võimekad.

Telia kutsub ka kõiki teisi soovi-
jaid ülemaailmse kampaaniaga 
liituma. 

KUIDAS OSALEDA?
Lae oma nutiseadmesse Glo-
bal Goalsi äpp (Google Playst 
või AppStore’ist) ning levita infot 
Global Goalsi eesmärkide kohta 
sotsiaalmeedias. Äpi kaudu saab 
Facebooki, Instagrami või Twitte-
risse jagada infot eesmärgi kohta, 
mis sulle kõige enam korda läheb. 
Samuti on võimalik selle kaudu 
reaalajas kursis olla, kuidas üle-
maailmselt eesmärkide täitmisega 
läheb. 

ÜRO Global Goalsi valdkondade 
tutvustusi saab vaadata siit >  
globalgoals.org

mis sisuliselt tähendas seda, et 
äpi testimiseks tuli minna laborisse 
kohale ja hakata seadmete lõikes 
teste läbi viima. Nüüd lisandunud 
automaattestimise võimekus on 
aga nii Eestis kui Baltimaades 
unikaalne nähtus. 

„Automaattestimine on kiireim ja 
mugavaim moodus veenduda, 
kas sinu loodud mobiilirakendus 
või veebileht töötab tõrgeteta nii 
nutiseadmetes kui ka levinumatel 
operatsioonisüsteemidel,“ selgitas 
Äpilabori automattestimise plat-
vormi looja Priit Pikk. 

2014. aasta novembris allkirjas-
tasid TTÜ innovatsiooni- ja ette-
võtluskeskus Mektory, IT Kolledž 
ja TTÜ ning juhtivad Eesti IT-ette-
võtted Telia Eesti, Samsung, ASA, 
Nortal, StagnationLab, Applaud, 
MobiLab ja MTÜ IKT Demokes-
kus koostöölepingu, millega loodi 
Mektorysse äppide testimise kesk-
kond.
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Telia Company juht Johan Den-
nelind väisas augustis Eestit ning 
kohtus mõnede siinsete riigijuhtide 
ning äri- ja majandusinimestega. 
Kohtumistel räägiti Telia Company 
pikaajalisest strateegilisest vaatest 
ja soovist jätkuvalt aktiivselt kaasa 
rääkida Eesti digiühiskonna aren-
gutes. Majandusminister Kristen 
Michal andis Johan Dennelindile 
üle ka e-residentsuse.
 
Kohtumiste raames peatuti mh 
sellel, et järgmiste aastate üks 
oodatumaid samme telekomisek-
toris on 5G-projekt. 5G-internet 
toob kaasa tunduvalt suurema 
internetikiiruse kui praegu ja üli-
kõrge töökindluse. Eelkõige on 
5G-võrk vajalik asjade internetiks 

TELIA COMPANY JUHT 
JOHAN DENNELIND  
KÄIS EESTIS JA  
SAI E-RESIDENDIKS

(IoT), et interneti kiirust ja andme-
mahtu jätkuks kõigile. Telia koos 
Ericssoniga plaanib esimesed 
5G-testkeskkonnad rajada Stoc-
kholmi ja Tallinna aastaks 2018. 
5G-ga kaasnevad uued mitme-
külgsed innovatsiooni- ja kasvu-
võimalused annavad tugeva tõuke 
Eesti ühiskonna arengule ja kon-
kurentsivõimele. 

Lisaks 5G-ga seotud teemadele 
tutvustas Dennelind ka Telia Com-
pany strateegilist plaani. Telia 
tegutses veel hiljuti 18 riigis, ent 
lähikuudel taandutakse nn Euraa-
sia ärist. Fookusesse tõusevad 
Põhja- ja Baltimaad, kus nähakse 
märgatavalt suuremaid võimalusi 
uue väärtuse loomiseks ja aren-

guks nii eratarbijate kui ka ettevõ-
tete teenindamisel. 
Dennelindi sõnul on Eesti selgelt 
eestvedaja digiteenuste liikumisel 
uude ajajärku. Telekomiettevõtetel 
tuleb elus püsimiseks nuputada 
üha leidlikumaid uuendusi tava-
päraste kõneteenuste pakkumise 
kõrval ning minna kaasa esmapil-
gul konkurentidena näivate uute 
suhtlemisteenuse pakkujatega. 
„Eesti on selgelt kogu maailmas 
eestvedaja, kui räägime sellistest 

märksõnadest nagu e-ühiskond, 
interneti levik ja kiirus ning tee-
nustest, mis internetil põhinevad,» 
ütles Johan Dennelind. Ta lisas, et 
Telia jaoks on Eesti fookuses just 
siinse kompetentsuse ja innovaati-
lise mõtteviisi poolest.

Inimesed üle maailma on juba 
omaks võtnud paljud ühenduses 
olemise võimalused ning siit võib 
tekkida küsimus, mis saab näiteks 
mobiilioperaatoritest, kelle pea-
mine sissetulek laekub kõnehinda-
dest ja rändlustasudest.

„Kõige aluseks on ühendu-
sed. Edu pandiks on nii parima 
mobiilse interneti kui püsiühen-
duste (tulevikus küll mõlema 
koondteenusena) pakkumine. Kuid 
veelgi olulisem on teenuste ehita-
mine maailmatasemel ühenduste 
peale. Me ei saa jääda lootma 
vaid klassikalistele kõneteenuste 
ja ühenduste pakkumisele, vaid 
arengu tagamiseks tuleb ühen-
duste peale luua tele-, pilve-, 
turva- ja paljusid teisi teenuseid,» 
selgitas Dennelind. „Uue põlv-
konna telekomifirmana mõtleme, 
et koostööst selliste teenuste loo-
jatega võib sündida ka meie jaoks 
kasumlik äri.“ 

Tulevik kuulub Dennelindi sõnul 
kiire, stabiilse ja töökindla püsi-
ühendusega interneti infrastruk-
tuurile, millele toetub mobiilsust 
võimaldav elustiil.
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Kui lühidalt kokku võtta, siis seisneb strateegilise juhtimise problemaatika 
selles, et infot ei jää vähemaks, äri ei lähe lihtsamaks ja evolutsioon ei 
jõua tsivilisatsioonile järele. Kahte esimest on lihtne hoomata, kolman-
daga on keerulisem.

Inimaju võimekus ümbritsevat tajuda-tõlgendada on jäänud umbes 
samaks nagu 5000 aastat tagasi. Meie aju suudab korraga tegeleda 4 ± 
2 mõistega. Infokülluse tõttu on viimase kümne aastaga meie tähelepanu 
aken vähenenud 12-lt sekundilt 8-le ning süvenemise kestus 12-lt minu-
tilt 5-le (googelda „Giving-a-speech-conquer-the-five-minute-attention-
span“). Juhina tiimi ette astudes oled sa üha suurema ajalise surve all: 8 
sekundit aega, et köita kuulajate tähelepanu, ning 5 minutit, et oma idee, 
kava või strateegia n-ö maha müüa. 

Esimesest 8 sekundist võiks rääkida esinemisoskuse vaatenurgast. Tava-
liselt on siin kaks probleemi. Esimene on ebamäärane algus: „hakkame 
siis peale...“, „oleme siia kogunenud selleks…“ jms. Maailmakuulus 
pianist ja kuulsate pianistide õpetaja Daniel Barenboim ütleb: „Muusika 
ei alga esimesest noodist, muusika algab vaikusest, ja lõpeb ka vaiku-
sega.“ 

Teine probleem on see, et kuulaja saab juba esimestest taktidest aru, 
kas tuleb hea lugu või mitte; kas tasub edasi kuulata või vajutada skip. 
Esimese 8 sekundiga tuleb lühidalt kokku võtta kogu oma jutu mõte – 
miks teised peaksid seda kuulama! Strateegia peab olema selline, et 
seda saab kokku suruda 8-sekundilisse lausesse. Kui ei saa, siis on see 
liialt ebamäärane või keeruline. 8 sekundit on 8 sõna, mis on aeglaselt ja 
mõjusalt välja öeldud. Nii nagu kirjanduses on vormidel pikkusest sõltu-
valt oma nimetused (haiku, jutustus, novell, romaan), on see ka kahek-
sasõnalisel strateegial – seda nimetatakse missiooniks. Sageli arvatakse, 
et ettevõtte missioon on üllas ja suuresõnaline lugu, aga tegelikult peaks 
see olema lühike ja konkreetne: tegusõna, sihitis, tulemus. Parim mis-
siooni sõnastus Eestist, mis alati meelde tuleb, on ühe trepitootja oma: 
„Ühendame korrused nii, et ruumides oleks avarust ja valgust“. 

Siin on kahe sõnaga kokku võetud kogu äritegevus ja mitte lihtsalt toote, 
vaid kasu mõttes – „Me ei ehita lihtsalt treppe, me ühendame korruseid“. 
Parafraseerides legendaarse Harvardi ülikooli turunduse professori Levitti 
mõtet: „Inimestel ei ole vaja treppe – neil on vaja ühelt korruselt teisele 
saada.“

Esitluse juures on abiks järgmised võtted:
• Liigu üldiselt üksikule. Kui suur eesmärk on kasvada 100% aastas, siis 

millistest alameesmärkidest see koosneb. Alameesmärkide leidmiseks 
küsi, millistes segmentides, kanalites, toodetes või üksustes on suurim 
kasvupotentsiaal.

• Pane strateegia elluviimise tegevused põhjuse ja tagajärje seostesse. 
Nii rühmitad tegevused sisulise loogika järgi ja saad aru, mis mida ja 
kas mõjutab.

• Ole konkreetne – põhjuslik seos peab olema vahetu ja täpselt kirjel-
datav. 

INDREK SAUL: 
HEA JUHT TEEB KEERULISE 
STRATEEGIA LIHTSAKS
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• Tegevuste kirjeldamisel kasuta protsessijuhtimise üht tähtsaimat ette-
kirjutust: iga tegevus peab olema kirja pandud ainsuse teises pöördes, 
käskivas kõneviisis ja algama tegusõnaga.

• Kui mõjutajad on palju, määratle üks või kaks, millel on suurim mõju. 
Nii hoidud laialivalguvusest ja säilitad fookuse.

• Määra isiklik vastutus iga kriitilise eduteguri eest.
• Vaata, et igaühel neist oleks 4 ± 2 edutegurit, mille eest ta vastutab.
• Last but not least: põhjuse ja tagajärje seostes kirjeldatud kasvustra-

teegiat, mis on kirja pandud ainsuse teises pöördes käskivas kõne-
viisis, on lihtne visualiseerida eesmärgipuu vormis. See mahub ühele 
slaidile ja räägib rohkem kui 10 lehekülge teksti.

Indrek Saul on müügikasvu coach
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INDREK SAUL: 
HEA JUHT TEEB KEERULISE 
STRATEEGIA LIHTSAKS



Tehnoloogia areneb ja mõne aasta pärast on meid ümbritsev keskkond täis sead-
meid ja andureid, mis kaardistavad meie iga sammu ja tegevuse. Andmete hulk 
kasvab tohutult. Teada on igaühe hobid, sõbrad, tervise- ja tööalased andmed, 
toidueelistused jne. Kelle omad andmed on ja kes saab neid kasutada? Kas 
andmekasutus peaks olema prii või piirangutega? Neil teemadel arutlesid Paide 
Arvamusfestivalil paneeldiskussioonis „Digitaalne jalajälg ja privaatsus“ Anto 
Veldre Riigi Infosüsteemide Ametist, Andmekaitseinspektsiooni juht Viljar Peep 
ning reklaamispetsialist Olav Osolin. Vestlust juhtis Telia IT-visionäär Endo Viires.
KIRJUTAS INGRID PIIRSALU. FOTO: JOHAN-PAUL HION
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Endo Viires juhatas vestluse sisse 
võrdlusega, et kui tigu liigub klaa-
sil, siis sellest jääb alati jälg, kuni 
vihm selle ära kustutab, aga digi-
taalse jalajälje puhul me ei hooma 
selle mõju ja pole sellest nii tead-
likud, sest mingit visuaalset jälge 
ju ei jää. Igale internetilehele, mida 
külastame, jääb jälg maha ja seda 
infot saab meie hüveks ja vastu 
ära kasutada. Aktiivselt kasutab 
neid jälgi juba reklaamitööstus. 

Anto Veldre tõi näite oma elust: 
ta uuris paar korda internetis infot 
mitmesuguste Korgi firma sün-
tesaatorite kohta ja saab nüüd 
pidevalt igasuguste süntesaatori-
tootjate pakkumisi. See on näide 
sellest, et keegi on tema interneti-
kasutuse ajaloo kaardistatud ning 

talle tehakse selle info abil suuna-
tud reklaamipakkumisi. 

Olav Osolin kommenteeris, et 
reklaamitööstus kasutab täna-
päevaseid tehnoloogilisi võimalusi 
igati ära ja see on hea. Reklaami 
eesmärk on müüa toodet või tee-
nust, seega peab müüja teadma, 
kus sihtgrupp asub ning mis talle 
meeldib. Internet pakub palju roh-
kem võimalusi turundada ja seal 
reklaamimine on vägagi tulemuslik. 

Viljar Peep rääkis sellest, et inimene 
ei lisa internetti andmeid alati ise, 
vaid seda teevad ka teised. Oluline 
on aga teada, et meid puudutavate 
andmete omanikud oleme me ise 
ja meil peab olema võimalus enda 
kohta internetis liikuvat infot hallata. 
Seda toetab ka seadusandlus.

Peep lisas, et andmetel ja and-
metel on vahe. Meie kasutuses 
olevad seadmed edastavad tee-
nusepakkujatele samuti infot meie 
käimiste ning harjumuste kohta. 
Näiteks annab nutiseade infot 
välja ka siis, kui me kaubamajas 
liigume. See kaardistab meie tee-
konna poes ja riiuli, mille juures 
me peatume, ning jätab meelde 
külastuste tiheduse. Tänapäeval ei 
osata Eestis selliseid andmeid veel 
väga ära kasutada, kuid tulevikus 
tehakse seda kindlasti. 

Andmeid kogutakse väga palju-
del eesmärkidel, üheks neist on 
kindlasti julgeolek. Erinevate riikide 
kogutud andmeid võib kriisiolukor-
ras ka meie vastu kasutada. Olav 
Osolin tõi näite, kuidas sõjaolu-
korras on kasutatud vastaspoole 
nõrgestamiseks sõdurite isiklikke 
andmeid nende võitlusvalmiduse 
pärssimiseks. Neile on saadetud 
Facebooki kaudu sõnumeid, kus 
on täpselt kirjas nende laste kooli 
ja kodune aadress jne. Kuna nuti-
seadmed on inimestel alati taskus, 
ka rindel, siis pärsib teadmine, et 
vaenlane teab sõduri perest kõike 
ja võib lähedasi rünnata, suurel 
määral tema võitlusindu. Sellistel 
andmetel on väga suur võim.

Andurite lisandudes kasvab 
ka andmemaht. Andureid, mis 
koguvad infot meid ümbritsevast 

keskkonnast ja meist endist, tuleb 
pidevalt juurde. Tulevikus on neid 
võimalik paigutada ka inimese 
külge, näiteks naha alla. Osolin tõi 
näite inimese külge paigaldatud 
andurist, mis kaardistab pide-
valt tema tervise olukorda ning 
seda, milliseid toiduaineid tema 
organism ühel või teisel ajahetkel 
vajab. Nii saab ära kaardistada 
veresuhkru, kolesterooli, valguta-
seme jne. Vastavalt sellele infole 
koostatakse menüü, mis lähtub 
inimese organismi hetkevajadus-
test ja on tervislik. Kui see andur 
oleks ka internetiga ühendatud, 
siis on samas piirkonnas olevatel 
toitlustusasutustel võimalik teha 
inimesele tema vajadustest läh-
tudes pakkumisi ning saata talle 
kiiresti infot, kus ja millist toitu ta 
kellegi juures saaks. Kasutajad 
annavad hea meelega infot enda 
kohta, kui nad saavad mingit väär-
tust vastu. 

Viljar Peep tutvustas ka andme-
kaitsesüsteemi rolli hoida andmeid 
kontrolli all ning rääkis sellest, et 
sellised suurärid nagu Google, 
Facebook ja Yahoo peavad osa 
infot oma andmebaasidest ära 
kustutama, mis tähendab, et tea-
tud andmete töötlemine on siiski 
kontrolli all. 

Lõpetuseks küsis Endo Viires, kas 
andmekasutus võiks olla tasuta 
ja piiranguteta. Olav Osolin väitis, 
et ei võiks, sest see on kulukas. 
Ta mainis, et kindlasti on and-
meid, mille kasutusele on mõistlik 
piirangud panna, ja on neid, mis 
võiksid vabalt kasutatavad olla. 
Anto Veldre oli seisukohal, et ena-
mik andmeid võiks siiski avalikud 
olla, kuid kohati peaks neid ikka 
piirama.

Tulevikku vaadates leiti aga, et 
me ei suuda päris täpselt praegu 
hoomata, milliseks andmekasu-
tuse tulevik ja reaalsus kujuneb. 
Võimalusi tekib juurde, kuid seda, 
kas neid osatakse ja tahetakse ära 
kasutada, näitab aeg. 

Arutelu „Digitaalne jalajälg ja 
privaatsus“ saab järelvaadata 
MINU-TV-st > minutv.ee/#/prog-
ramme/12568031 

Arvamusfestivali 
paneeldiskussioon „Digitaalne 

jalajälg ja privaatsus”. Vasakult: 
Viljar Peep, Anto Veldre, Olav 

Osolin ja Endo Viires.
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Vaid napp kaks aastat tagasi otsustasid kolm ettevõtlikku 
meest hakata Viljandimaal Leiel omapäraseid käsitöösaunu 
valmistama. Kuidas ideest teostus sai ning Priit Kallas kalas-
tamishobi ja turunduse kõrvalt Iglusaunade juurde jõudis, 
sellest lähemalt juba allpool.
KIRJUTAS GERLI RAMLER. FOTOD: KASPAR SAAREMETS

PRIIT
KALLAS:
KUI TOODE ON ÄGE 
JA MEELDIB ENDALE, 
SIIS MEELDIB SEE 
KA TEISTELE!
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peaks vastu igasugustele ilmasti-
kuoludele: ei hakkaks hallitama, ei 
läheks mädanema, tuleks toime 
ka tugevama leiliga ning oleks 
seejuures mugav ja silmale kena 
vaadata. Mehed said aru, et kui 
kvaliteeti taga ajada, siis ei saa 
tootmishinda liiga madalale tuua. 
Mõisteti ka, et toru- ja tünnisau-
nadega pole mõtet selles osas 
konkureerida. Aga kui selline äge 
toode meeldib neile endale, siis 
miks see ei peaks teistele meel-
dima?

Peagi leiti üheskoos nimi, mis 
toodet kõige paremini iseloomus-
tab – Iglusaun. Siis tehti spet-
siaalselt nende saunade valmista-

miseks ja turustamiseks mõeldud 
firma OÜ Creative Woodworks 
ning koduleht, et tutvustada oma 
ägedat väljamõeldist nii Eestis 
kui ka väljaspool. „Saime aru, et 
tahame teha toodet inimestele, 
kes hindavad meiega samu väär-
tusi ehk Eesti käsitööd ja head 
sauna. Seejärel pidime lisaks too-
tearendusele hakkama tegelema 
ka brändinguga, et oma sihtgru-
pini jõuda!“
Turundusega hakkaski tegelema 
Priit Kallas, kes on sellega ka 
varem leiba teeninud ning on het-
kel hobikorras Peakontori turun-

uhkasin suvekodus Leiel, 
kui naabrimees, praegune Iglu-
saunade tootmisjuht Siim Enders, 
minu ja veel ühe naabrimehe Priit 
Lauri külla kutsus ning tegi ette-
paneku midagi tootma hakata. 
Ta pidas silmas moodulmajasid, 
aga minu jaoks tundus see mõte 
veidi liiga suur tükk ja tundmatu 
turg,“ meenutab Priit Kallas, kellele 
hakkas silma hoopis Siimu hoo-
vis seisev lahe tulevase Iglusauna 
prototüüp. „Uurisin, mis see on, 
aga Siim kukkus kätega vehkima, 
et ära seda vaata, ma niisama 
meisterdasin.“

Selgus, et Siim ei ole just kõige 
suurem saunaaustaja, sest talle 

ei meeldi selle liigne kuumus ja 
kuivus. Tema idee oli see, et kui 
saun on ümar ja keris on keskel, 
siis läheb leil kõigepealt üles ning 
hakkab siis vaikselt alla vajuma, 
mitte ei tule laksuga vastu turja. 
Priitude jaoks oli ideel jumet, kuigi 
nad kahtlesid veidi selles teoorias. 
Aga see töötas tõesti ja muu hul-
gas selgus, et Siim on kuldsete 
kätega mees!

Kuna esimese hooga oli meestel 
teada ainult tulevase sauna kuju, 
algas usin tootearendus. Oli vaja 
valmistada puidust saun, mis 

Kohe seati sihiks, et kui on soov 
teha head toodet, peab palkama 
väga head inimesed väga hea 
palga eest, sest muidu ei suudeta 
neid piisaval määral motiveerida.

dusalane nõustaja. Peale selle on 
ta seotud kalastustarbeid müüva 
jaeketiga Vobla, ajakirjaga Kalale!, 
raamatukirjastamisega ning kalale.
ee portaaliga.

KAMPAANIA, MIS VÕTTIS 25% 
ETTEVÕTTE KÄIBEST
Korralik kaubamärgi tutvustus ei 
ole odav. Priit seadis julgelt ees-
märgiks müüa 2015. aastal Eestis 
20 toodet ning eksportida samal 
ajal vähemalt kolme välisriiki 50 
sauna, kusjuures Iglusauna kauba-
märk oli siis veel täiesti tundmatu.

„Kampaania maksis 18 000 eurot, 
mis oli 25% eelneva aasta käi-
best,“ ütleb Priit Kallas, kellele 
partnerid olid andnud turunduses 
vabad käed. Võimalikult mini-
maalne kampaania seoti peami-
selt prindi ja Facebooki kaudu 
PR- ja sponsortegevusega ning 
lisaks kasutati täies mahus kõiki 
digiekraane kaubanduskeskus-
tes ja tänavatel. „Eesmärgiks oli 
anda oma tegevuse ja tootega 
palju kõneainet. Sponsortehin-
gute kaudu olime aasta läbi 
pildis kõikides traditsioonilistes 
meediakanalites: teles, raadios, 
ajalehtedes-ajakirjades ning onli-
ne-meedias. Lisaks käisime igal 
laadal ja messil uute toodetega, et 
saaksime need võimalusel maha 
müüa.“

Enne korralikumat reklaamimist tuli 
aga toode korralikult läbi mõelda. 
Kui alguses oli mõte teha suurem 
valik Iglusaunu, siis õige pea saadi 
aru, et iga toode vajab uusi ruume 
ja seadmeid. Kuna töökeskkond 
oli niikuinii loodud suhteliselt tüh-
jale kohale, ühte vanasse kolhoo-
sihoonesse, siis oli selle väljaehitus 
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PRIIT KALLAS
Sündinud 21.09.1981 Viljandis.

Õppinud Tallinna 
Pedagoogikaülikoolis reklaami ja 
meediat.

Varasemad tegemised: 
start-up Bronn.ee, Elisa, 
Hansabuss, Ambient Marketing, 
produtseerinud telesaateid 
„Kalamehejutud“ ja „Kalailm“; 
on kaasa löönud Kuldkala 
püügivõistluse korraldamises.

Praegused tegemised:
Iglusaun
Turundusagentuur Peakontor, mis 
pakub turunduskonsultatsioone 
ning projektijuhtimist. Seotud 
kalastustarbeid müüva jaeketiga 
Vobla, ajakirjaga Kalale!, 
raamatukirjastamisega ning  
kalale.ee portaaliga.
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ekspordis, sest 2015. aastal müüdi 
Iglusaunu 15 välisriiki: Soome, 
Rootsi, Norra, Lätti, Leetu, Poola, 
Saksamaale, Itaaliasse, Tšehhi, 
Rumeeniasse, Prantsusmaale, 
Taani, Belgiasse, Šveitsi ja Aust-
riasse. 

EKSPORDI ÕPPETUNNID 
Välisaunade turg on väga 
sesoonne – kuni aprillini ei toimu 
harilikult veel midagi, aga niipea 
kui ilmad ilusaks lähevad, hak-
kab käive kerkima. Seega käib 
tootmine läbi aasta, et valmistada 
komplektseid Iglusaunu võimalikult 

MIS ON 
IGLUSAUN?
Iglusaun on väljast viimistletud 
kuuse- ning seest haavalaastu-
dega. Ühe sauna valmistamiseks 
on kasutatud üle 2500 laastu, mil-
lest igaüks on käsitsi paika sobi-
tatud ja vajadusel kirvega para-
jaks tahutud. Lava materjaliks on 
haab, põrandakatteks höövel-
datud kuuselauad. Kõik saunad 
on vastavalt tellija soovile väljast 
peitsitud. 

Iglusauna leil on unikaalne tänu 
sauna kumerale kujule. Kõige 
paremad leiliomadused ilmne-
vad 70–80 kraadi juures, kuid see 
toimib väga hästi ka suurematel 
kuumustel. Tänu laastule ja õhu-
liikumisele on leil mõnusalt niiske 
ning saunamõnu garanteeritud.

* Iglusaun on registreeritud 
kaubamärk.

palju lattu ette. Ettevõte annab 
tööd üheksale inimesele ning soo-
vib kindlasti jätkata tootmist maa-
rajoonis. Kohe seati sihiks, et kui 
on soov teha head toodet, peab 
palkama väga head inimesed 
väga hea palga eest, sest muidu 
ei suudeta neid piisaval määral 
motiveerida.

„Enamik potentsiaalseid edasi-
müüjaid oli meie Iglusaunast väga 
vaimustuses. Nad kinnitasid meile, 
et see toode müüb end ise. Aga 
päris nii lihtne see ikka ei olnud. 
Alguses püüdsin ekspordiga ise 

võtnud juba omajagu investee-
ringuid.

Vaatamata ideele hoida tootevalik 
väga madal, on tootearendusega 
samas palju tegeletud ja seda 
eeskätt seoses klientide huviga. 
„Saime oma üheruumilise sauna 
valmis. Inimesed hakkasid uurima, 
kus saaks riideid vahetada. 
Tegime siis kaheruumilise ning 
otsustasime, et rohkem tootearen-
dust ei tee. Ja siis tuleb rõõmus 
Siim ja hõiskab, et tulge vaadake, 
milline näeb välja Iglusaun leili-, 
pesu- ja riietusruumiga! Nii sündis 

kolmene Iglusaun. Lisaks on meil 
olemas ka ansamblisse kuuluv 
eraldi majakesena Iglu-WC ning 
valminud on sarnase aiamajakese 
prototüüp,“ kirjeldab Priit Kallas. 
„Vajadusel saab muuta uste ja 
akende asukohta või traditsiooni-
liste värvitoonide asemel midagi 
muud tellida.“

Kampaania läks aga edukalt: 20 
toote asemel müüdi Eestis 50, 
ekspordiks läks 50 asemel 90 ja 
kokkuvõttes saavutati ligi kahek-
sakordne käibekasv. Kõige enam 
rõõmustasid mehed läbimurde üle 
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„Tunnen Priitu juba ligi 10 aastat. Talle meeldib peamiselt kalal käia, 
kuigi tal palju selleks aega enam ei jätku. Lisaks kalastamisele seob 
meid vahetu ja kiire mõtlemine ning uute ideede genereerimine. Meil 
läheb jutt kuidagi alati huvitavatele ideedele, mis vajaksid maailmas 
teostamist. Tavapäraselt on meil lõunasöögi lõpuks 10 uut mõtet või 
projekti välja arendatud, millega võiks tegeleda, ent kahjuks on päe-
vas ainult 24 tundi. Samas saame neid lennukaid ideid realiseerida 
oma agentuuris ning klientidele nendega kasu tuua! 

Ka Iglusauna turundamises on Priit kasutanud väga palju oma hulle 
ideid: ta viis näiteks sauna Estonia teatri ette, küttis soojaks ja kut-
sus ETV otseülekannet tegema! See Iglusaun on üldse superäge pro-
jekt. Priit on kindlasti üks suur käivitaja – teda võlub uudsus. Ta 
võtab palju ette ja saab enamiku valmis ka. Ja kui ei saa, siis sõb-
rad aitavad!”

MADIS KRISTENPRUN, SÕBER JA KOLLEEG AGENTUURIST PEAKONTOR

ER
A

K
O

G
U

tegeleda: saatsin näiteks Rootsi 
võimalikele edasimüüjatele 5000 
e-kirja, neist 5%-le sain vastuse 
ning umbes 1% puhul läks lepin-
guks. Saime aru, et niimoodi äri 
üles ei ehita – peame midagi 
vettpidavamat välja mõtlema,“ 
kõneleb Priit Kallas. „Nüüd oleme 
aru saanud, et ekspordiks peab 
leidma eelkõige väga tugeva part-
neri sihtriigis ning oma strateegia. 
Meie toode ei ole laiatarbekaup, 
järelikult pole mõtet seda kauban-
duskeskustes müüa. Iglusauna 
publik käib messidel ja laatadel 
ning otsib sealt midagi erilist. Iglu-
saun on paljuski emotsiooniost, 
näiteks ostetakse kodusele elektri-
saunale lisaks hoovi peale mõnus 
ja lahe päris saun.“

Tänu Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutusele on mehed saanud 
palju abi ekspordinõunikelt, kes 
tutvustasid neile sihtriikide sea-
dusandlust, eripärasid ja müügi-
võrgustikku. Selgus, et näiteks 
Saksamaal ei saa müüa selliseid 
keriseid, nagu Iglusaun kasutab. 
Ja et Soomes on saunatootjate-
le-müüjatele väga range seadus-
andlus, vastupidiselt Norrale, kus 
alla 20 m² suurustele hoonetele ei 
olegi seatud mingeid erilisi nõu-
deid.

„Ühelt poolt on ju tore, kui sa 
suudad teha head ja unikaalset 
toodet, ent teisalt taandub eksport 
ikkagi koostööpartnerite võimeku-
sele,“ ütleb Priit Kallas. „Näiteks 
jõudsime 1,5-minutilise saatelõi-
guga Soome televisiooni uudis-

tesse – lihtsalt neile tundus meie 
toode nii põnev. Raha eest sellist 
reklaami ei ostaks. See annab 
aga julguse ka teiste riikide osas – 
tuleb vaid osata ennast esitleda!“

Soome turust rääkides läheb tema 
nägu naerule. „Teate, soomlased 
on ju teada ja tuntud saunarahvas. 
Kujutage ette nende skeptilisust, 
kui selgus, et mingid eestlased 
tulevad neile saunakultuuri tooma! 
Kui aga kohalik saunaföderatsiooni 
juhatus Iglusaunas ära käis ja leili 
kiitis, hakkas jää sulama. Muidugi 
nii lihtsalt me ei pääsenud – meile 
tehti selgeks, et jalgade toetuslaud 
on liiga kitsas ja madal. No tegime 
siis ümber, sest meie huvi oli ju 
sinna turule saada. Soomlased 
patsutasid õlale ja olid rõõmsad, 
et said meid õpetada, kuidas õiget 
sauna ehitada.“ 

JÄRELETEGIJAD MEELT MÕRUKS 
EI MUUDA
Lisaks omapärasele väljanägemi-
sele ning leili niiskusele ja pöör-
lemisele on Iglusaunal veel üks 
väga kõrgelt hinnatud omadus – 
saunas saab ka üle kahemeetrine 
mees sirge seljaga püsti seista. 
Selline ruumikus tähendab, et 
saunas on küllaldaselt hapnikku ja 
seega väga hea leil. Ruumi soo-
jaks minekut on testitud talvel 35 
miinuskraadiga ning kogu konst-
ruktsioon on läbi mõeldud nii, et 
õhk pääseks liikuma ning ei ajaks 
laastu mädanema. 

Kuna laienemine ja tootearendus 
on käinud väga kiirelt ning plaanis 

on jõuline välisturgudele sisene-
mine, on Iglusauna meeste sõnul 
kaasamõtlejad oodatud julgelt 
ühendust võtma. „Väikeettevõtjale 
on iga kulu suur, aga laienemiseta 
ei saa. Heal meelel ootame hüva 
nõu ja jõuga inimesi meiega kaasa 
lööma.“

Kuigi Iglusauna iseloomulik välis-
kuju on kaitstud Euroopa töös-
tusdisaini lahendusena, on nii 
mõnedki järeletegijad turul ennast 
juba ilmutanud. Priit Kallas võtab 
asja rahulikult: „Ju me teeme siis 
nii head asja, et seda on mõtet 
kopeerida. Alguses ajas see küll 
harja punaseks, aga siis otsus-
tasime, et me ei hakka kohtu ja 
vaidlemiste peale raha ning ener-
giat raiskama, vaid investeerime 
selle aja ja jõu oma toote jätku-
vasse täiustamisse.“

Kas Priit võtaks sama teekonna 
uuesti ette? „Kindlasti, sest toode 
on minu jaoks ikka veel põnev. 
Küll aga mõtleks paljud asjad 
rohkem lahti ja planeeriks teisiti. 
Praegu on palju loodud iseõppi-
mise teel, mis on samas ilmselt 
andnud tunduvalt rohkem jul-
gust.“

Vasakul Iglusaunade 
tootmisjuht Siim Endres 
ja paremal turundusjuht 
Priit Kallas.
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„Oleme pakkunud mitmesugu-
seid ITSMi ehk IT Service Mana-
gementi tarkvarasid Eestis juba 
pikalt, umbes 10 aastat. Cherwel-
liga oleme tegelenud viimased 
aastad,“ tutvustab Telia Eestis 
IT-arendusprojektidega tegelev 
Berry Inslermann. Tarkvara toetab 
oma olemuselt kõiki ITILi (Informa-
tion Technology Infrastructure Lib-
rary) protsesse. ITIL on IT-teenuste 
halduse parima praktika ja juhen-
dite kogu. See koosneb seeriast 
raamatutest, mis annavad juhen-
deid, kuidas osutada kvaliteetset 
IT-teenust ning milliseid protsesse 
ja funktsioone on nende toetami-
seks vaja.

Cherwelli lõid 2004. aastal Vance 
Brown, Aren S. Feldman ja 
Timothy G. Pfeifer, kes on kõik 
tänaseks tuntud kui FrontRange 
Solutioni arendajad. 2007. aas-
tal tuli välja Cherwell Service 
Managementi platvorm, mis toe-
tab nüüdisaegset metaandmete 
struktuuri. Platvorm on mõeldud 
selleks, et lahendada klassikalist 
arendamise probleemi, kus iga 
järgmine versiooni uuendamine 
lõhub eelmisega tehtud muuda-
tused. Cherwell pakub n-ö koo-
divaba platvormi, mis võimaldab 
tarkvaras muudatusi teha ilma, et 
peaks kirjutama ühtegi rida koodi, 
ning versiooni uuendus ei lõhu ära 
kasutaja tehtud seadistusi.

CHERWELL 
TARKVARA, MIS  
VÕIMALDAB ETTEVÕTTEL 
OLLA UUENDUSMEELNE

Teenuste haldusprogramme on väga 
palju, kuid vähestel juhtudel on võimalik 
kasutada lahendust, kus tarkvara ei vaja 
edasiarendamiseks ja seadistamiseks 
koodikirjutamist. Just selline lihtne töö-
riist on Cherwell Service Management.

Algselt sai Cherwelli tarkvara loo-
dud IT-teenuse halduse töövahen-
dina. Tänu paindlikule platvormile 
on seda võimalik aga kasutada 
väga paljudes ärivaldkondades: 
IT-teenused, personali- ja kinnis-
varahaldus, finantseerimine, len-
nundussektor, telekomid jne. Võib 
öelda, et tarkvara toetab kõiki tee-
nuseid osutavaid organisatsioone 
ja äriprotsesse. 

„Mis iganes valdkonnas sa tegut-
sed, aitab see tarkvara olla tõe-
liselt uuendusmeelne,“ kinnitab 
Inslermann. Ta lisab, et pidevalt 
muutuvas maailmas peavad IT-et-
tevõtted reageerima kiirelt ning 
andma oma organisatsioonile iga 

päev uut väärtust. See tähendab, 
et meeskond ei saa liiga pikalt 
vaagida oma vajadusi ja seejä-
rel töö sisse tellida. Praegu tuleb 
reageerida tunduvalt kiiremini 
ning parim lahendus ongi see, 
kui ettevõte saab ise hakkama 
oma IT-programmide muutmise, 
uuendamise ja integreerimisega. 
Niisugune paindlikkus annab igale 
firmale konkurentsieelise ning tõs-
tab selle väärtust.

Cherwelli kasutajaid on üle maa-
ilma väga palju ja väga erinevates 
valdkondades. Ettevõttel on üle 
1400 kliendi ning partneri enam 
kui 40 riigis. Telia on Cherwelli 
edasimüüja Eestis, Lätis ja Lee-
dus. Huvi korral soovitab Insler-
mann võtta ühendust Teliaga ning 
paluda demoesitlust. Seejärel 
tehakse klientidele pakkumine, 
aidatakse vajadusel tarkvara sea-
distada ning muidugi viiakse läbi 
vajalikud koolitused.

IT-KULUDE KOKKUHOID + 
ETTEVÕTTE VÄÄRTUSE KASV
„Cherwelli suurim eelis seisneb 
eelkõige koodivabas platvormis, 
mis võimaldab tarkvaras muu-
datusi teha koodijuppide loomi-
seta ja versiooni uuendamine ei 
muuda ega kaota ära eelnevaid 
muudatusi. See annab ettevõ-
tetele võimaluse hoida kokku 
näiteks kulusid arendajate näol, 
sest antud tarkvaraga saab muu-
datusi teha ka kasutaja, kes ei 
oska programmeerida,“ selgitab 
Inslermann.

Oklahoma osariigi kohtu IT-juhi 
Shannon Singletoni sõnul või-
maldab süsteemi seadistamine 
ilma arendajata säästa neil igal 
aastal rohkem kui 100 000 dol-
larit ressursse. Colorado Ülikooli 
IT-juht Chris Wiggins lisab, et 
Cherwelli rakendamine läks väga 
kiirelt ning suurimaks eduks peab 
ta üliõpilastele loodud sisselo-
gimisega iseteenindusportaali 
käimalükkamist. Lisaks võimal-
dab koodivaba platvorm hõlpsalt 
integreeruda olemasolevate süs-
teemidega.

Steve Weller rahvusvahelisest 
IT-ettevõttest SCISYS toob 
Cherwelli plussina välja paindlik-
kuse. „Me ei tee paindlikkuses 
kompromisse. Cherwelli raken-
dades saan öelda, et tahan seda 
teha nii, ja dikteerin oma soovi 
Cherwellile. Tarkvara ei dikteeri 
mulle, kuidas asju teha.“

Cherwell on loonud ka mAppi 
keskkonna, mis võimaldab tehtud 
arendusi teisega jagada. Cherwelli 
kliendid ja partnerid saavad jagada 
nii tasuta kui ka tasu eest enda 
loodud rakendusi, kusjuures vali-
kus on sadu laiendusi, parandusi 
ning lahendusi. Paljud liidesed on 
kohe programmis olemas, näiteks 
LDAP, MS SQL, MS Outlook, Lync 
jpm. Mobiilselt saab rakendust 
kasutada iOS- ja Android-sead-
metega.

Lisainfo teenuste haldustarkvara 
kohta: cherwell.com/uk

Intsidendihaldus

Probleemihaldus

Muudatusehaldus

Konfiguratsioonihaldus

Reliisi- ja paigaldamise haldus

Teenustaseme haldus

Teenuste kataloog

Teenuseportfell

Teenindussoovi täitmineSündmusehaldus
Teadmusbaas

Varatuvastus Igal pool / Igal ajal aruandlus Iseteenindusportaal
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LOO OMA 
ETTEVÕTTELE 
PERSONAALNE JA 
TURVATUD VÕRK 
MOBIILSIDE KAUDU
Kui sajad sõidukid istuvad ummikus, siis milline neist ületab 
ristmiku esimesena? Õige vastus on buss, mis sõidab 
eraldatud turvalisel sõidurajal, kuhu teised ei pääse. Samal 
põhimõttel pakub Telia hallatud laivõrgu teenust: see on äri- 
klientidele infosüsteemide jaoks loodud kiire ja turvaline võrk, 
mida saab nüüd kasutada ka mobiilsete nutiseadmetega ja 
seal, kuhu kaabel ei ulatu. Lähemalt räägib Telia Eesti toote-
juht Edgar Runge.
KIRJUTAS GERLI RAMLER. FOTO: ISTOCKPHOTO

Meie ärimaastik muutub pide-
valt ja IT on ettevõtjate jaoks 
päev-päevalt aina olulisem: serve-
rid, pilvelahendused, üle interneti 
toimiv tarkvara ja nutirakendused 
muudavad äritegemise tõhusa-
maks. Kui veel mõned aastad 
tagasi kasutas TNS Emori uuringu 
järgi serverit oma teenuste, raken-
duste või failide hoidmiseks 15% 
Eesti ettevõtetest, siis nüüd on 
see arv kindlasti väga palju kasva-
nud. Näiteks vajab IT-lahendust ka 
rehvitöökoda, kes kasutab dünaa-
milist broneerimis- ja premeerimis-
süsteemi, et klientide elu mugava-
maks muuta ja neid juurde võita. 
Tänapäevased IT võimalused ja 
kommunikatsioonitehnoloogiad 
aitavad suurendada konkurentsi-

võimet. Kui vanasti oli märkmik, 
mida pidi käsitsi täitma, siis nüüd 
saab kõike lahendada mood-
samate vahendite abil. Ja mida 
tõhusamad on sinu äri protsessid, 
seda edukam oled!

Edukuse tingimusteks on aga toi-
miv kommunikatsioon, kasutaja-
sõbralikud süsteemid ja rakendu-
sed ning professionaalne töötaja. 
Kui üks neist kolmest on pudeli-
kaelaks, on tõrked klienditeenin-
duses ja kogu äris kärmed tulema. 
Telia alustab oma klientide aitamist 
kõige esimesest vaalast ehk kom-
munikatsioonist, sest kui võrgu-
ühendus on asjade toimimiseks 
turvaline ja tagatud, on edasine 
juba ettevõtja enda kätes.
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TURVALINE JA KINDEL TARISTU
Pakume oma äriklientidele ühen-
duste loomiseks kontorite, kodu-
kontorite ja nutiseadmete vahel 
hallatud laivõrgu teenust, mida 
saab laiendada ka üle kiire ja 
privaatse mobiilsidevõrgu. Me 
ei kasuta ühenduste pidami-
seks avalikku internetti, vaid Telia 
magistraalvõrku. Tavaline internet 
ei sobi prioriteetsete tööasjade 
korraldamiseks, eelkõige ebaturva-
lisuse pärast. Avaliku interneti igas 
sõlmes jookseb paljude kasutajate 
info nii-öelda füüsilise järjekorra 
alusel ja ettevõtte rakenduste 
sujuva töö tagamine on rasken-
datud.

Hallatud laivõrgu teenust pakume 
kaabli ja raadiovõrgu kaudu ning 
nüüd ka mobiilsidevõrgus 4G-kii-
rustega. See on personaalne ja 
turvaline võrk ka mobiilsetele 
nutiseadmetele. Teenus ei puutu 
kokku avaliku internetiga, haru-
kontorid ja töökohad on avaliku 
interneti uudishimulike silmade 
jaoks nähtamatud. See võimaldab 
saavutada rakenduste sujuvamat 
tööd, osutada teenuseid tõhusa-
malt, parandada tööviljakust ja 
tagada kliendirahulolu kõige kõr-
gemal tasemel.

On oluline, et infosüsteem ei 
muutuks aeglaseks kehva side-
ühenduse pärast just kliendiga 
tegelemise hetkel. Paljud ettevõt-
ted kasutavad klientide teeninda-
miseks kaasaskantavaid nutisead-
meid, kus toimivate rakenduste 
aeglustumine või kinni jooksmine 
võib tekitada pahameelt nii klien-
dis, kellel ei ole aega oodata, kui 
ka teenindajas, kelle tuju rikuvad 
ebastabiilsed töövahendid ja 
pahased kliendid.

Pakume oma teenust turvalise ja 
kindla taristu baasil, tagame ette-
võtetele ligipääsu andmetele ning 
infovahetust eraldatud isiklikus 
võrgus ehk oma sõidurajal, kuhu 
ei pääse ligi keegi muu kui ainult 
selle kasutaja. Laivõrgu infovahe-
tus on stabiilne ja turvaline, sest 
see ei toimi avatud interneti põhjal, 
vaid liigub muust liiklusest eraldi 
justkui metroo sõidaks segamatult 
maa all oma rada.

4G-kiirusega personaalne võrk üle 
mobiilside avab uued võimalused 
nii nende ettevõtjate jaoks, kelle 
rakendused on seotud nutisead-
metega, kui ka neile, kellel on 
tööalaselt palju liikumist mitme 
kontori või linnade vahel. Kui ava-
likus võrgus tehtavaid toiminguid 
tuleb turvata internetiohtude eest, 
siis piiratud keskkonnas on need 
maandatud, sest selle kasutajad ei 
ole teiste jaoks nähtavad ja sealset 
tegevust ei saa skaneerida ega 
jälgida.

ETTEVÕTTE LAIVÕRGU SAAB 
HÄÄLESTADA VASTAVALT 
PRIORITEETIDELE
Kinnises võrgus saab kasutada 
internetiteenuseid läbi tsentraalse 
tulemüüri. Kuna aga interneti 
kasutamise õigus on muutunud 
inimestele sama loomulikuks 
nagu söömine ning lisaks iga-
päevasele tööle soovitakse lõu-
napausidel lugeda uudiseid või 
kasutada töös sotsiaalmeediat, 
võib see segada ärikriitilisi raken-
dusi. Selleks et inimesi ei peaks 
keelama ning samas ei segaks 
kõrvalised toimingud ettevõtte 
tööd, saab paika panna tegevuste 
prioriteedid: esmaselt teenindab 
laivõrk klientide ja raamatupida-
misega seotud tegevusi ning kui 
kiiruse mahtu üle jääb, saab seda 
kasutada hierarhias järgmiste, 
vähem oluliste tegevuste jaoks. 
Selle eest hoolitseb tark andme-
side sorteerimine.

HALLATUD LAIVÕRGU TEENUSE 
EELISED:
• Turvalisus – võrk on perso-

naalne ja pole kättesaadav kõr-
valistele isikutele.

• Kvaliteetse andmeside kasu-
tamine teeb kasutaja töö kiire-
maks ning kogu äri sujuvamaks.

• Kaugtöövalmidus – kõike saab 
teha distantsilt.

• Äriklassiseadmed ja haldus on 
teenustasu sees – ei pea inves-
teerima seadmetesse ja pidama 
üleval võrguspetsialiste.

• Lihtsalt skaleeritav – teenust 
saab kiirelt ning mugavalt laien-
dada ja vähendada. 

• Üle hallatud laivõrgu saame 
pakkuda ka hallatud sisevõrgu 
lahendusi.

4G-kiirusega 
personaalne võrk üle 
mobiilside avab uued 
võimalused nii nende 
ettevõtjate jaoks, kelle 
rakendused on seotud 
nutiseadmetega, kui ka 
neile, kellel on tööalaselt 
palju liikumist mitme 
kontori või linnade vahel. 
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PROGRAMMEERIMINE KUI 
LOOVUSE PRAKTILINE 
VÄLJENDAMINE
On päikeseline sügise algus ja 
Eestis alustasid paljud lapsed uut 
kooliaastat. Linda Liukasel on oma 
kooliajast väga head mälestu-
sed. Ta oli aktiivne tüdruk ja talle 
meeldis väga koolis käia. Linda 
sõnul olid tal imelised õpetajad, 
kes nägid temas potentsiaali ja 
aitasid tema arengule kaasa. Ta 
toob näite 5. klassist, ajast, mil ta 
oli umbes 9- või 10-aastane. Linda 
kritiseeris nende koolis antavat 
kunstiharidust, kuid tunnist väl-
jasaatmise asemel palus õpetaja 
tüdrukul ise seda tundi andma 

Linda Liukas (30) on särav noor soomlanna, kes püüab meile 
digimaailma näidata hoopis teistsugusest küljest, kui me 
harjunud oleme. Ka arvutimaailm võib olla lihtne ja samas 
väga loov. Ta on kirjutanud raamatu „Hello Ruby: seiklused 
kodeerimises“, mida on tänaseks tõlgitud 19 keelde ja mis 
ilmus just ka eesti keeles. Linda TEDi kõne „Kõige veidram 
viis arvuti õppimiseks” on kogunud üle miljoni vaataja. Tema 
igapäevane töö on suurema missiooniga, kui see esialgu 
paistab, ning eriline tähelepanu selle juures läheb just lastele.
KIRJUTAS MARIANNE PENDRA. FOTOD: ERAKOGU, OTSO KAIJALUOTO

LINDA LIUKAS: 
DIGIMAAILMAL  
ON KA INIMLIK 
KÜLG

hakata. Linda oli kohe nõus – ta 
uuris erinevaid õppekavasid ning 
pani kokku oma õppeaine, mis 
sisaldas teistmoodi lähenemist nii 
värvide süsteemile kui inimkeha 
proportsioonidele. Linda disainis 
isegi oma unistuste Tamagotchi. 
Ta möönab, et õpetaja oleks 
tõenäoliselt sekkunud, kui asi 
oleks veidi käest läinud, aga see 
usaldus, mida ta lapsesse süstis, 
andis edasiseks väga tugeva ene-
sekindluse.

Tänapäevase koolisüsteemi 
kohta on Lindal keeruline midagi 
üldistavat öelda, kuna palju ringi 
reisides on ta aru saanud, et 
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Arvutis kodeerimine 
võib olla sama loov 
kui muusika, pildid 
või sõnad. Nii võib 
luua eimillestki 
midagi suurt, pannes 
kokku lihtsad sõnad 
ja läbimõeldud 
struktuurid. 
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koolid on väga tugevalt seotud 
ümbritseva kultuuriruumiga. Linda 
arvates elame me maagilisel ajal, 
kus kogu maailma teadmised on 
õpilasest vaid ühe sõrmenipsu 
kaugusel: võib õppida kvantme-
haanikat Massachusettsi tehnoloo-
giainstituudis, nautida bioloogiat 
Khani akadeemia kursusel, jälgida 
mitmeid youtubereid olenemata 
asukohast… Klassiruum on liht-
salt nagu staap, kus me saame 
ammutada teadmisi üle kogu 
maailma.

Linda on kindel, et tänapäeva 
tehnoloogilises maailmas hak-
kama saamiseks on vaja süstida 
lastesse julgust. Pole vahet, kas 
laps õpib keerulisi andmestruk-
tuure või kirjutama midagi Pythoni 
programmeerimiskeeles seni, kuni 
tal on olemas kartmatu ellusuhtu-
mine. Üks olulisemaid asju, mida 
ta tahab Hello Ruby projektiga 
näidata, on see, et arvutis kodeeri-
mine võib olla sama loov kui muu-
sika, pildid või sõnad. Nii võib luua 
eimillestki midagi suurt, pannes 
kokku lihtsad sõnad ja läbimõel-
dud struktuurid. Programmeeri-
misoskuste omandamine õpetab 
maailma teistmoodi nägema. 
Kodeerimine on kaugelt midagi 
enamat kui laused või kriipsud 
ekraanil. See on loovuse praktiline 
väljund.

MUUMID INNUSTASID LAIAS 
MAAILMAS RINGI VAATAMA
Linda on peres kolmest lapsest 
vanim, nii et kuidagi loomulikult 

kujunesid asjad tihtilugu nii, et 
just tema sattus juhtima mitmeid 
väljamõeldud tegelaskujudega 
mänge ja seiklusi. Ta oli lapsena 
üsna häbelik tüdruk ja on seda 
enda sõnul siiani, samas vaimus-
tub ta kergesti väga paljudest 
asjadest. Lapsena polnud Lindal 
erilisi matemaatilisi võimeid ja 
kindlasti ei näinud ta end tulevi-
kus töötamas programmeerijana. 
Talle meeldis õppida hoopis 
prantsuse keelt, kunsti ja käsitööd 
ning filosoofiat. Seepärast ei pan-
dudki tähele, et sel hetkel, kui ta 
õppis prantsuse keeles tegusõna-
sid pöörama, harjutas ta tegelikult 
oma nippe sõnavormide meelde-
jätmiseks. Ja kui ta huvitus kudu-
misest, siis tegelikult keskendus 
ta hoopis kudumismustrite süm-
bolite jadale. Bertrand Russelli 
elupõline küsimus, kuidas leida 
süntees inglise keele ja mate-
maatika vahel, leidis Linda jaoks 
lõpuks lahenduse arvutimaailmas. 
„Ma olin programmeerija, aga 

Seni, kuni lapsel on olemas 
kartmatu ellusuhtumine, 
pole vahet, kas ta õpib 
keerulisi andmestruktuure 
või kirjutama midagi Pythoni 
programmeerimiskeeles. 
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keegi ei teadnud seda,” ütleb ta 
selle kohta tabavalt.

Linda parimad lapsepõlvemäles-
tused seostuvad imestamisega 
selle põneva ja müstilise maailma 
üle, kus me kõik elame. Linda 
kasvas üles Tove Janssoni Muu-
mi-tegelastega ja Astrid Lindgreni 
Pipi Pikksukaga. Talle sümpatisee-
ris väga ka Roald Dahlsi lugude 
tegelane Matilda ning ta veetis 
kõik oma suved koos Bill Watter-
soni koomiksikangelaste Calvini ja 
Hobbesiga. 

Keda imetleb praegune Linda Liu-
kas? Ta vaatab ikka veel alt üles 
Tove Janssonile. Lisaks on eesku-
jude seas Marimekko asutaja Armi 
Ratia just tema ülevoolava visiooni 
ja maailmavaate pärast, mis on 
tema ajast niivõrd palju ees. 
Linda arvates aitasid just laste-
kirjanikud Tove Jansson ja Astrid 
Lindgren oma lugudega tal saada 
selliseks aktiivseks nooreks nai-

seks, kes inspireerib nüüd oma-
korda teisi inimesi. Asjaolu, et ta on 
üles kasvanud Põhja-Euroopas, on 
kahtlemata tema arengut mitmel 
viisil mõjutanud, sest nende maade 
tehnoloogiline kultuuriruum on väga 
avatud. Linda arvates ei ole see 
juhus, et paljud maailmas kasuta-
tavad vabavarad (Linux, Git, SSH, 
IRC, MYSQL, PHP, Rails) on pärit 
just Põhjamaade laiuskraadidelt.

LINDA JA RUBY
Kuidas Linda Hello Ruby ideele 
üldse tuli? Ta õppis kolm aastat 
iseseisvalt programmeerimist ning 
samal ajal visandas Ruby karak-
terit oma märkmetesse. Kui ta 
pidi süüvima mistahes probleemi, 
näiteks prügikogumisse, või mõne 
objekti tarvis midagi program-
meerima, püüdis ta ette kujutada, 
kuidas Ruby võiks selle asja 
lahendada. 
Ettekujutatud pildid meid ümb-
ritsevast maailmast ühe väikese 
tüdruku silmade läbi hakkasid 

ühtäkki ilmuma igale poole ja siis 
saigi ta aru, et tema käte vahel on 
valminud raamat.

Hello Ruby idee nii laialdast popu-
laarsust seletab Linda lastejuttu-
dega, mis on tema arvates kõige 
mõjuvamaks jõuks lapsepõlves. 
Lood, millega me üles kasvame, 
mõjutavad meie elu ja tegemisi 
ka täiskasvanuna. Naine imestab, 
miks neid lastele meelepäraseid 
tegelaskujusid ei kasutata tehno-
loogilise hariduse õpetamisel. Nii 
mitmedki uuringud näitavad, et 
lugude jutustamine on parim viis 
uute asjade mõistmiseks ja mitte 
ainult lapseeas, vaid ka täiskas-
vanuna.

Hello Ruby tiim ehitab Linda 
sõnutsi üles maailma kõige veid-
ramat ja omapärasemat viisi, kui-
das õppida tehnoloogiat, arvutit ja 
programmeerimist. Tema arvates 
on väga tähtis, et selles järjest 
enam tehnilisemaks muutuvas 
maailmas peab STE(A)Mi (Science, 
Technology, Engineering, the Arts, 
Mathematics) haridus muutuma 
rohkem kättesaadavamaks, värvi-
kamaks ja mitmekülgsemaks.
Linda ja tema kaaslaste eesmärk 
on luua, toetada ja käimas hoida 
igakülgset hariduslikku alusvun-
damenti arvutialase mõtlemise 
arendamiseks 4–10aastaste laste 
seas. Nii omandavad lapsed juba 
varakult oskuse püstitada ja lahti 
harutada probleeme, märgata 
tegevusmustreid, algorütmiliselt 
mõelda ja muidugi teistega koos 
töötada.

PARIM OSA TÖÖST ON LAPSED
Ilma pikemalt mõtlemata käib 
Linda välja, et lastega koos tes-
timine on parim osa tema prog-
rammeerijatööst. Kuueaastased 
lapsed on tema sõnul selles nii 
imeliselt täpsed, asjakohased ja 
selgepilgulised. Üllatav on vaa-
data, kuidas nad haaravad uusi 
kontseptsioone nagu lennult, seda 
isegi siis, kui nendega ei kasutata 
arvutiteaduste keelt.
Linda Liukas on Soome digitšem-
pion (the digital champion of Fin-
land) – see on esindaja roll, mis 
on igal Euroopa Liidu liikmesriigil. 
Esindajad püüavad kaasa aidata 

liikmesriikide ja Euroopa Liidu 
Komisjoni digialastele tegevustele 
rohujuure tasandil ning viia nende 
teemadega seotud ideed ja prakti-
kad võimalikult paljudesse liikmes-
riikidesse.

Kõige tähtsamad ja toetavamad 
inimesed on loomulikult Lindale 
tema lähedased – perekond. Ema 
on tema sõnul alustalaks kõigele, 
mis on temaga seotud, ning abi-
kaasa on see, kes teda pidevalt 
tagant utsitab. Linda isa annab 
oma panuse, et tütre otsused 
oleksid alati läbimõeldud ning 
õed-vennad on tema jaoks alati 
olemas. Vabal ajal meeldib aktiiv-
sele naisele kokakunsti harrastada, 
jooksmas käia ja lugeda. Samuti 
on neil abikaasaga tore plaan ehi-
tada perele päris oma maja.

INTERNETI DNA ULATUB 
KÕIKJALE
Mis on Linda järgmine suur unis-
tus, mille poole püüelda? Ta 
loodab salamisi, et teeb seda-
sama tööd veel 20 aastat ning ei 
peakski muud tööd tegema. Ehk 
teisisõnu ütleb ta, et Rubyga seo-
tud maailm on alles väga alguses: 
soov on kirjutada sel teemal veel 
raamatuid, luua mobiiliäppe, võib-
olla korraldada lausa kunsti-show, 
kus külastajad saavad arvuti sise-
muses ringi seigelda.

Noortele aktiivsetele eestlastele 
tuletab Linda Liukas meelde, et 
me elame erakordsel ajastul, kus 
üksainus inimene võib tõepoolest 
interneti abiga maailma muuta. 
Linda kinnitab, et internet on olnud 
tema tõeliseks hariduseks: selle 
DNA ulatub kõikjale ning selle 
mitmetahuline ja värvikas kude on 
tegelikult üdini inimlik. Ta loodab, 
et noored õpivad looma tehnoloo-
giat julgelt ja eripäraselt.

Vaata ka: helloruby.com
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GMP 
CLUBHOTEL
GMP Clubhotel asub Otepääl 
Pühajärve kaldal. Hotell pakub 
majutust mugavates ühe-, 
kahe- ja kolmetoalistes korte-
rites, mis sobivad eriti pere-
dele ning kvaliteeti hindava-
tele aktiivsetele inimestele. 
Kokku on majutuseks saada-
val 24 avarat korterit. Hoones 
tegutseb ka legendaarne GMP 
Pühajärve restoran, mida on 
korduvalt valitud Eesti pari-
mate restoranide hulka. 

GMP CLUBHOTELI KÜLASTAJAD 
HINDAVAD KÕRGELT UUE 
ÄRI TV VÕIMALUSI
Koostöös klientidega ja VUNK-tiimiga tõi Telia Eesti turule majutusasutus-
tele mõeldud paindliku ja mitmekülgse TV-lahenduse. „Klientide jaoks ei ole 
oluline telekanalite arv, vaid võimalus valida meeldivad kanalid ning vaadata 
neid tänapäevaste vahendite abil uuel tasemel pildi- ja helikvaliteediga,“ 
ütleb Äri TV üks esimesi kasutajaid, GMP Clubhoteli juhataja Margus Mäll.
KIRJUTAS GERLI RAMLER. FOTO: KASPAR SAAREMETS

24 LAHENDUS 03/16KLIENT



Otepääl Pühajärve kaldal asuv 
ainulaadne CMP Clubhotel kasu-
tab Äri TV teenust alates augustist, 
esimesed katsetused tehti aga 
juba juunis. „Oleme oma tege-
mistes alati uuendusmeelsed ja 
püüdleme täiuslikkuse poole. Meie 
kliendile on oluline kõrge kvaliteet 
ning me ei mõelnud pikalt, kui 
Telia kaudu avanes võimalus kasu-
tusele võtta uus Äri TV lahendus. 
Kuna hotelli on ehitatud valgus-
kaabel, oli moodsale süsteemile 
üleminek loogiline jätk,“ kõneleb 
Mäll.

Mitmed Äri TV kanalid võimalda-
vad valida keelt, mis on välisküla-
listele väga tähtis. Lisaväärtusena 
hindavad nad kõrgelt järelvaata-
mise võimalust, mida samuti seni 
ei olnud. „Oleme kogu lahendu-
sega rahul. Tähtis on, et süsteem 
on kaugelt juhitav, nii et kui peaks 
tekkima tehnilisi tõrkeid, on neid 
võimalik eemalt kiirelt ja opera-
tiivselt parandada. Varasem ana-
loogsüsteem seda ei võimaldanud. 
Samuti on pildi, heli ja teenuste 
kvaliteet täiesti uuel tasemel!“

CMP Clubhotel on kanalite valiku 
teinud kogu oma klientuuri arves-
tades: kodumaa elanikud ja küla-
lised teistest riikidest. Seega leiab 
endale meelepärase nii perekond 
Moskvast kui ka golfiturist Helsin-
gist. Valikus on hulk spordi-, laste- 
ning uudistekanaleid. Mäll kiidab 

RAUL JUHANSON,
ÄRI TV TOOTEJUHT
 
„Äri TV sündis VUNKi ettevõtluskiirendi raames ja tihedas 
koostöös Telia klientidega. Kuna meie eesmärk on väärtus-
tada aega ja paindlikkust, tegime muudatusi põhipaketis 
ja kanalivalikus, mis tähendab, et inimene saab valida just 
endale sobivaid kanaleid. Äri TV-s on ka KordusTV teenus, 
mis annab esmakordselt meie äriklientidele võimaluse näi-
teks kontoris, hotellis või teeninduskohas kaheksa päeva 
jooksul uuesti vaadata kodumaiste kanalite omatoodangut 
ning saateid. Äri TV uus suund on telepildi pakkumine 
majutuskohtadele. Selle järgi, mitut vaatajakohta kasutaja 
soovib, saame pakkuda põhipaketti ning tema jaoks vaja-
likke noppekanaleid. Hea on see, et teenuse näitamiseks 
vajalikke seadmeid saab üürida, nii et teenuse kasutamine 
ei nõua täiendavat investeeringut.“

teenuse paindlikkust, sest hotell 
saab operatiivselt teha muudatusi 
ka oma kanalite valikus: kui klienti-
delt tuleb tagasiside, et mõni kanal 
võiks veel valikus olla, saab selle 
kiirelt nimistusse lisada.

ÄRI TV ANNAB KLIENDILE 
MUGAVA VALIKUVABADUSE
Kui Telia Digi-TV võimalustega on 
Eesti inimesed kodus juba har-

junud, siis nüüd pakutakse neile 
sama mugavust ka hotellides ja 
spaades. Äri TV baaspaketis on 
kõik oluline olemas, kuid majutu-
sasutuses peatuv klient valib sobi-
likud kanalid ise. Näiteks mujalt 
riikidest pärit kliendid saavad vaa-
data emakeelseid kanaleid, samuti 
on võimalik eelistada laste- või 
uudistekanaleid. Just see loobki 
ärikliendi juures peatuvale kliendile 
väärtust.

Telia pakub majutusasutustele ka 
uusi digibokse ning pulte, mis ei 
vaja enam otsenähtavust puldi ja 
teleri vahel ning võimaldab digib-
oksi paigaldada seinale või kappi. 

Seejuures sobivad digiboks ja 
pult kokku kõikide teleritega, mil-
lel on HDMI- või SCART-kaabel. 
Seadmed võib välja osta, aga ka 
üürida, seega puudub vajadus 
investeerida uutesse seadme-
tesse.

Majutusasutused saavad pak-
kuda Telia kaudu oma klientidele 
HD-kvaliteediga pilti ning seda 

SD-kvaliteedi hinnaga. Kuutasu 
sees on ka klienditugi, sealhulgas 
tehniku väljasõit, kuigi enamik 
probleeme lahendatakse nii TV 
kui ka internetiühenduse võimalike 
tõrgete korral kiirelt distantsilt. 

Majutusasutuste üks põhimure-
sid on olnud see, et telekanalite 
valikut on raske muuta, sest siis 
tekivad võrgus loendisse tühjad 
kanalid. Seda põhjustab asjaolu, 
et õige kanaliloendi hoidmiseks 
või muutmiseks peab seadistama 
iga numbritoa teleri eraldi. Äri 
TV puhul seda probleemi enam 
ei teki, sest kanaliloend uueneb 
automaatselt kõikides tubades.

Näiteks mujalt riikidest pärit kliendid 
saavad vaadata emakeelseid 
kanaleid, samuti on võimalik 
eelistada laste- või uudistekanaleid. 

FAKTID MAJUTUS-
ASUTUSTE ÄRI TV 
KOHTA

• Võimaldab valida 
nii põhipaketi, 
teemapakettide kui ka 
noppekanalite vahel.

• Tänapäevased seadmed 
väga soodsatel 
üüritingimustel, tasuta 
paigaldus, tasuta 
võrguseadmed ja tasuta 
eraldi internetiühendus, 
et tagada 
teenuskvaliteet ning 
et internetiühenduse 
katkemine ei mõjutaks 
TV-teenust.

• KordusTV: Eesti saadete 
järelvaatamine.

• Kvaliteetne HD-pilt.
• Kõik teenused ühest 

kohast: internet, wifi, 
TV. Vähem tarnijaid 
tähendab efektiivsemat 
suhtlemist. 

• Valikuvabadus nüüd 
ja tulevikus, sest pole 
vaja kindlat marki 
telerit, maksta kohaliku 
keskjaama seadmete 
eest ning muretseda, 
kas teenusepakkuja on 
olemas ka aasta pärast.

• Autoritasud on sisu 
omanikele tasunud Telia.

• Lihtne teenuse 
haldamine – kanalivaliku 
muutmine toimub 
kõigis tubades korraga, 
piisab vaid kõnest Telia 
kliendihaldurile. 
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EPP: UNISTUS SAI TEOKS -  
VIRTUAALKONTOR ON VALMIS
Kooli-, kodu- ja tervisetoodete ning pakkematerjali impordi ja hulgimüügiga 
tegelev EPP alustas virtuaalkontori teenuste kasutamist kaks kuud tagasi. 
Ettevõtte juhataja Pjotr Krjutškovi sõnul unistas nende müügi- ja logistika-
meeskond sellisest lahendusest juba 25 aastat tagasi.
KIRJUTAS GERLI RAMLER. FOTO: KASPAR SAAREMETS

EPP
EPP tähistab sel aastal 25. tege-
vusaastat ja lähtub põhimõt-
test „Sinule ja Sinu perele“. EPP 
tegutseb klassikalise hulgimüügi-
firmana, klientideks kaupmehed, 
apteekrid ja jaotuskeskused, kes 
müüvad kooli- ja kontorikaupa, 
apteegikosmeetikat, ravipesu, 
hambahooldus- ja hügieenitoo-
teid, kodukaupa ja kinkematerjale. 
Firmas töötab 15 inimest, kellest 
13 kasutab virtuaalkontorit.
Äsja alustas ettevõte müügi kor-
raldamist sotsiaalmeediakanalites 
B2C klientidega ja sidustab kesk-
konnad nüüdisaegse veebikaup-
luse platvormiga. Veebipoes aren-
datakse välja B2B kliendi isetee-
ninduskeskkond, mis vastab täna-
päevastele nõudmistele.
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„Äri alustades teenindasid meie 
müügiesindajad nelja piirkonda, 
kattes tervet Eestit. Siis kasutati 
müügitellimuse vormistamiseks 
märkmikku ja pliiatsit ning tellimus 
edastati faksi ja koduse lauate-
lefoni kaudu. Tellimused jõudsid 
kohale pärast tööaega, kui müü-
giesindajad n-ö põllult tagasi olid, 
sest mobiile tellimuste koheseks 
esitamiseks ei olnud. Meie müü-
giassistendi pensionärist ema 
ehk mamma istus õhtuti kodus 
telefonivalves ja pani saabunud 
tellimused kirja. Hommikul sisestas 
assistent need majandustarkva-
rasse ja saatis faksiga lattu, järg-

mise päeva hommikul sõidutati 
tellitud kaubad kauplustesse,“ 
meenutab Krjutškov ettevõtte tööd 
algusaastail. 

Lihtsamaks läks asi siis, kui müü-
giesindajad said mobiiltelefoni, 
mida oli võimalik sidustada Telema 
pihuarvutitega ja mille abil sai telli-
mused vormistada ning edastada 
otse logistikakeskuse majandus-
tarkvarasse. Oluline hüpe toimus 
majandustegevuse üleviimisel 

internetipõhisesse majandustark-
varasse Directo, mis võimaldab 
sidustada logistikakeskuse serverit 
Tallinna müügiesinduse ning kodu-
kontoritega interneti teel. Kogu 
ASi EPP info- ja kirjavahetus oli 
jaanipäevani Telia renditud serveris 
ning pika aja jooksul muutus oma 
server ja serveriruum Krjutškovi 
sõnul väga südamelähedaseks.

MÕTE PILVESERVERIST HIRMU-
TAS ALGUSES
„Pilveserverile üleminekut pidurdas 
teadmatus uute riskide ees seni, 
kui Telia Eesti suurkliendihaldur 
Hans Partvei soovitas alustada 

üleminekut aasta alguses. Kuula-
sime tutvustusi, lugesime mõnda 
edulugu, kaalusime uuendusega 
seotud riske ja otsustasime minna 
kogu kupatusega pilveserverisse. 
Ülemineku käigus vahetasime 
välja vananenud tehnoloogilised 
seadmed – nüüd oleme väga 
hästi varustatud info vastuvõtmise, 
edastamise ja töötlemisvõimalus-
tega. Tegelikult olen kogu firma 
toimimise aja hoolitsenud selle 
eest, et kõigil müügi ja logistikaga 

Pilvelahendus annab hea 
võimaluse meeskonna sidumiseks 
ja meeskonnatunde tekitamiseks 
Skype’i ärirakenduses ja 
meeskonnatöö lehtedel. 

tegelevatel töötajatel oleks võimali-
kult uus tehnoloogia.“ 

Krjutškov märgib, et juhtimise 
tasandilt vaadatuna sobib pilvetee-
nus Office 365 just kõige paremini 
meeskonnale, kus töötajad paik-
nevad üle Eesti kodukontorites 
ja teenindavad kliente oma piir-
konnas. Pilvelahendus annab hea 
võimaluse meeskonna sidumiseks 
ja meeskonnatunde tekitamiseks 
Skype’i ärirakenduses ja mees-
konnatöö lehtedel. Nii Skype’i 
ärirakendusi kui ka tavalisi koos-
olekuid on kerge organiseerida 
integreeritud e-kirja kaudu. 

AS EPP korraldabki nüüd iganä-
dalasi müügikoosolekuid Skype’i 
ärirakenduse abil. Kuna firma 
müügiosakond asub Tallinnas, 
peakontor ja logistikaosakond 
Karksi-Nuias ning müügiesinda-
jad üle Eesti laiali, saab sel viisil 
kiiresti küsimusi lahendada, sääs-
tes tööaega ja raha, mis varem 
kulus sõidule. „Selliseid Microsoft 
Office’i programme nagu Excel, 
Word ja Powerpoint on kerge 
kaastöötajatega jagada ja seal on 
hea ühiselt muudatusi teha – see 
lihtsustab tööd ja annab selge 
pildi töö käigust kõigile osalejatele. 
Kogu suhtluse kaastöötajatega 
saab koondada ühte keskkonda, 
kust on kohe näha, kes on paras-
jagu saadaval. Dokumendid on 
ühiskasutuses ja neid on vajaduse 
korral mugav töödelda, kui pääsed 
internetivõrku,“ loetleb ta. Töötajad 

on samuti kiitnud süsteemi, kus 
ei pea enam dokumente e-kirjaga 
saatma ning ühiskasutuses ole-
vate failide puhul on võimalik mää-
rata, kes saab neid muuta ja kes 
üksnes vaadata. 

Töötajatele meeldivad ka operatiiv-
sed Skype’i koosolekud, sest tänu 
sellele on vähem vajadust neid 
peakontoris teha. Skype ei asenda 
küll silmast silma kohtumisi, kuid 
on väga kiire. Eriti hoiab see kokku 
aega ja raha siis, kui mõni osa-
võtja või koolitaja on välismaal.

„Teenuse käivitamisel tekkis viivi-
tusi ja kui me süsteemi kasutama 
hakkasime, oli mõnda aega sebi-
mist ja küsimist rohkem kui tava-
liselt. Nüüd on esmased raken-
dused käivitatud ja me hakkame 
tutvustama töötajatele võimalusi, 
mis võiksid mõjutada nende efek-
tiivsust,“ ütleb Krjutškov.

HANS PARTVEI,  
KLIENDIHALDUR
EPP on olnud suurepärane koostööpartner nii telekommu-
nikatsiooni- kui ka IT valdkonnas. Ettevõtte juht Pjotr Krjutš-
kov on alati tundnud huvi IT- ja telkomaailma suundumuste 
vastu ja me oleme nendel teemadel palju arutlenud. Pjotr 
on laia silmaringiga, sihikindel ja uuendusmeelne juht. Tema 
süsteemsus ja järjepidevus avaldab muljet. Uutele teenus-
tele üle minnes oleme koostöös teinud üksikasjaliku plaani 
ja ajakava, mis ettevõtte tööd kõige vähem häiriks.

Mul on hea meel, et minu hallata on ettevõte, mis väärtus-
tab koostööd ja on avatud uutele lahendustele.
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Telia Eesti kommunikatsioonitiimis 
tegutseb seitse inimest, kelle üles-
andeks on kogu ettevõtte sise- ja 
väliskommunikatsiooni korralda-
mine, sealhulgas toetusprojektid 
ja üritused. Töötatakse käsikäes 
äriga, samuti on olulisteks sise-
misteks koostööpartneriteks Telia 
turundusprofid, personaliosakond, 
juristid ja paljud teised üksused. 

„Minu roll on plaanida ja juhtida 
Telia dialoogi kõigi meie sihtgrup-
pidega – nende hulgas töötajate, 
klientide, partnerite, laiema avalik-
kuse, meedia- ja riigiesindajatega,“ 
täpsustab Katrin. Ta lisab, et 
tööülesanded on kirevad: näiteks 
on viimastel kuudel tulnud palju 
tegeleda muudatuste kommu-
nikeerimisega, sest juhtkond ja 
organisatsioonistruktuur on uue-
nenud, rääkimata jaanuaris turule 
toodud uuest brändist. Kommu-
nikatsioonitiim on pidanud väga 
palju jagama selgitusi nii sisse- kui 
väljapoole: näiteks kui ettevõttel 
läheb hästi ja tulemused on head, 
siis milleks on vaja midagi muuta 
ja muutuda?

TELIA EESTI 
KOMMUNIKATSIOONI-
JUHI TÖÖS EI TEKI 
KUNAGI RUTIINI
Telia Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Isotamm on uues ametis 
olnud napilt kuus kuud, aga võib öelda, et kogu tema töine elu on 
keerelnud kommunikatsioonijuhtimise ümber, nii eri positsioonidel 
Swedbankis ja Hansapangas kui ka konsultandi rollis. Teleko-
misektor on Katrini jaoks uus ja tema hinnangul kahtlemata üks 
põnevamaid – see on kiires muutumises ja konkurentsitihe, otsides 
aktiivselt uusi ärisid ja väljundeid. KIRJUTAS GERLI RAMLER. FOTO: KASPAR SAAREMETS

Telia B2B äri juht Tarmo Kärsna 
on öelnud, et kõige parem on 
muudatusi planeerida ja ellu 
viia just tipus olles, sest siis on 
fookus õiges kohas. Katrin on 
temaga igati nõus. Avalikkusele 
on tulnud samas korduvalt üle 
kinnitada, et kiirete arengute kon-
tekstis on siiski mõned asjad, mis 
ei muutu, nagu see, et Telia Eesti 
äri on endiselt lokaalne ning ette-
võtte soov siinse ühiskonna aren-
gutes kaasa lüüa täpselt sama 
tugev kui varasemalt. 

„Alati – ka halbade uudiste 
puhul – on tähtis sõnumi selgus 
ja ausus ning see, et kommu-
nikatsioon arvestab konkreetse 
sõnumi saajaga. Millised on tema 
taustateadmised, ootused ja hir-
mud? Varjamine ja udutamine 
ei mõju mainele kunagi hästi. 
Samuti usun, et kehvad uudised 
tuleks ise esimesena välja öelda –  
nii on positsioon selgitamiseks 
parem ja oma sõnumid-argumen-
did jäävad tugevamini kõlama,“ 
räägib Katrin oma töö põhimõ-
tetest. 

Kommunikatsioonijuhi töös tuleb 
ette olukordi, kus on vaja väga 
kiiresti ja ilma pikema arutlemiseta 
otsuseid teha, aga üldiselt eelistab 
Katrin tiimi kaasata nii palju kui 
vähegi võimalik. Suuremad otsu-
sed tehakse alati ühise arutluse 
käigus juhtkonnaga, mille liige Kat-
rin on. „Arvan, et Eesti ärikultuur 
on nüüdseks juba välja arenenud 
ning kommunikatsiooni nähakse 
paljudes, kui mitte enamikes ette-
võtetes-organisatsioonides võrdse 
partnerina strateegia kujundami-
ses kõrvuti äri- ja teiste peamiste 
tugifunktsioonidega.“

Ma olen ka näinud, milline 
mõju on kehvasti planeeritud 
või oskamatul sõnumite 
edastamisel. Mõju(sus) 
ongi vist see, mis teeb 
kommunikatsioonitöö minu 
jaoks nauditavaks ja põnevaks.

ÕIGE KOMMUNIKATSIOON 
LIIGUTAB MÄGESID
Katrin tuli Telia Eestisse ajal, mil 
seal olid käimas suured muuda-
tused, kuid ta ise leiab, et kom-
munikatsioonitöö ongi keerulistel, 
muutuvatel aegadel eriti põnev 
ja vajalik. Nii et ei ole kerge, aga 
on huvitav! Ja tagasiside tehtud 
otsustele ning sammudele on 
kiire, kohene ja aus. On vaja vaid 
õppida. Tore on ka see, et Telia 
Eestis jagub rohkelt innovatsiooni, 
põnevaid ideid ja projekte, näitena 
kasvõi ettevõtte start-up-aktsele-
raator VUNK.
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„Minu töö nõuab valmisolekut 
24/7 ning naljaga pooleks võib 
öelda, et suuremad kriisid lah-
vatavad enamasti reede õhtul 
või nädalavahetusel. Positiivselt 
poolelt võib muidugi välja tuua, 
et rutiini ei teki kunagi! Aastate-
pikkune kogemus selles vallas on 
ainult tugevdanud mu usku kom-
munikatsiooni võimesse mägesid 
liigutada, ja ma olen ka näinud, 
milline mõju on kehvasti planeeri-
tud või oskamatul sõnumite edas-
tamisel. Mõju(sus) ongi vist see, 
mis teeb kommunikatsioonitöö 
minu jaoks nauditavaks ja põne-
vaks.“

Katrin usub, et inimesi tuleks 
meeskonda valida eelkõige isiku- 
omaduste järgi, sest professionaal-
sed oskused on mingi piirini alati 
õpitavad. „Hindan väga ausust, 
usaldusväärsust, aga ka julgust 
areneda, mugavustsoonist välja 
astuda, võtta ette uusi projekte või 
teha asju uutmoodi. Üldises plaa-
nis tuleb kommunikatsiooniinime-
sele ilmselt kasuks ka sõnaline ja 
numbriline võimekus, paindlikkus, 
hea pingetaluvus.“

Mõnus tööpäev on tema jaoks sel-
line, mis on täis huvitavaid-inspiree-
rivaid inimesi ja häid ideid. „Mulle 
on oluline, et töötajad tunneksid 
end tööl hästi. Kui neid ei väärtus-
tata, jõuab see tunne üsna pea ja 
vääramatult klientide ning partneri-
teni. Sisemisel kultuuril ja väärtus-
süsteemil on ühe äri edukuses või 
edutuses võtmeroll. Ja kommu-
nikatsiooniga saab siin omakorda 
päris palju ära teha. Loomulikult ei 
tähenda kommunikatsioon selles 
võtmes üksnes meie tiimi pingutusi 
ülejäänud Telia töötajaskonna suu-
nal, vaid laiemalt kõike seda, mida 
ja kuidas teevad näiteks ettevõtte 
juhid ning üksused.“ 

Üks põhimõte, mida Katrin on 
oma töises elus püüdnud järgida, 
on see, et pole oluline, mida sa 
ütled, vaid see, mida kuuldakse. 
Ikka ja alati tuleb asju vaadata ja 
planeerida sõnumi saaja seisu-
kohalt. Samuti usub ta, et mainet 
mõjutab suurel määral just ootuste 
juhtimine õiges suunas ja õigel 
tasemel.
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EESTLASTE 
OTSEKOHESUS JÄÄB 
SILMA - EI MINGIT 
ÜMBERNURGAJUTTU
Inglise keeles on väljend the next big 
thing ehk järgmine revolutsiooniline uuen-
dus. Omal ajal oli selleks näiteks iPhone. 
Telia värske finantsdirektor Kadir Kale 
usub virtuaalreaalsuse peatsesse võidu-
käiku. Esmaseks ülesandeks on tal uuel 
ametipostil aga muuta ettevõtte tegevus 
efektiivsemaks. Mida ta sellel ja muudelgi 
teemadel täpsemalt mõtleb, seda uurisin 
tema enda käest.
KIRJUTAS KAROLIINA VASLI. FOTO: KASPAR SAAREMETS
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Kohtume Türgist pärit Kadir 
Kale’iga ühel argihommikul kella 
üheksa paiku Telia Eesti peakon-
toris. Mehel on just täitunud kaks 
kuud uues ametis. Ta tunnistab, et 
tuleb tihtilugu tööle juba tükk aega 
enne üheksat. Nimelt on võrreldes 
tema varasema ametipostiga Mol-
dovas Eesti töökultuuris rohkem 
koosolekuid. Nii tahabki ta enne 
tööpäeva töised e-meilid, viimased 
turu-uuringud ning finantsnäitajad 
üle vaadata. Kätt tuleb ju pulsil 
hoida.

Kadir Kale on töötanud mitmes 
Telia Company gruppi kuuluvas 
ettevõttes, viimati Moldova ühe 
suurima mobiilioperaatori Mold-
celli finantsjuhina. Karjääri alustas 
ta pärast ülikooli lõpetamist aga 
Istanbulis hoopis audiitorina. „Sain 
aastatega aru, et pigem tahan 
finantsoperatsioone juhtida ja 
Telias avanes selleks võimalus,“ 
ütleb ta. Esiti töötaski ta Istanbulis 
Telia kontoris, aidates firmat aren-
dada ja sellel Euraasias laieneda. 
„Kohe alguses olin nõus olema 
mobiilne – ma teadsin, et ei jää 
ühte kohta paika ja peagi alusta-
singi tööd Usbekistanis,“ sõnab ta.

2012.–2013. aastal oli Euraasias 
küsimuseks just stabiilsus – ka 
telekommunikatsiooniga tegele-
vate firmade vahel oli konkurents 
tihe ja seal oli väga raske kanda 
kinnitada. „See oli keeruline, aga 
nautisin iga hetke,“ märgib ta. 
Järgmiseks verstapostiks oli Telia 
Moldova haru, kus Kadir sai juh-
tida umbes poolesajapealist mees-
konda ning firma tegeles lisaks 
mobiilsideteenuse pakkumisele ka 
investeeringutega.

Kale nendib, et kuigi kontorid ja 
meeskond olid erinevad, on kõik 
mainitud riigid siiski samas piir-
konnas ja koostöö tihe. Eesti on 
aga midagi täiesti uut. „Olin ammu 
veendunud, et tahaks edasi are-
neda turul, mis on juba küpsem, 
ja seda Eesti on,“ lausub ta. Nii ei 
vajanud ta pikka mõtteaega, kas 
tulla siia või mitte.

OLEMASOLEVAD KLIENDID ON 
KÕIGE OLULISEMAD
Telelahendused, mobiilside, inter-

net – Telia on Eestis kindel turu-
liider. Kas turg on küllastunud või 
saab veel kliendibaasi laiendada?

„Eesti on väga väike turg ja meil 
on vedanud, et oleme nii heas 
positsioonis. Kindlasti peame 
tegema kõik endast oleneva, et 
oma kliente hästi hoida. Samas on 
ka kasvuvõimalusi, näiteks uued 
ärid, nutikad IKT-lahendused äri- 
klientidele jpm,“ ütleb Kadir.

Küsimuse peale, kas olulisem on 
ärisektor või eraisikud, vajub Kadir 
hetkeks mõttesse, ent ütleb, et 
siin pole tegelikult valikukohta, 
sest eriti just väikesel turul tuleb 
keskenduda mõlemale. Võrreldes 
paljude teiste turgudega on Eestis 
Telial äriklientide osakaal väga suur 
ning oluline on pakkuda terviklikke 
IT-valdkonna lahendusi. 

„Telia unikaalseks eeliseks teiste 
operaatorite kõrval on konvergents 
ja see, et me saame pakkuda ter-
viklikke lahendusi nii mobiilside, 
fiksühenduste, teleteenuste kui ka 
IT-vallas. Klient saab kõik vajaliku 
ühest kohast ja oma valitud sead-
mest,“ räägib ta ning rõhutab, et 
olemasolevate klientide hoidmine 
on vähemalt sama tähtis kui uute 
leidmine.

MITMEKESISUS TULEB KASUKS
Kadir rõhutab korduvalt ka koos-
töövajadusele – Telia peakontor 
Rootsis ja ka Soome osakond 
ekspordivad talente Eestist. Mit-
med eestlased töötavad juhtivatel 
kohtadel Telia Euraasia ettevõte-
tes. Kas samas Eestis on palju 
töötajaid teistest riikides? „Ei ole, 
meil on veidi alla 2000 töötaja ja 
neist vaid üksikud on mujalt. Ent 
tean oma kogemusest, et rahvus-
vaheline ja mitmekesine töökollek-
tiiv tuleb ettevõttele kasuks, just 
kogemuste vahetamise mõttes. 
Toetan mitmekesisust – miks mitte 
kaasata eksperte mujalt!“

Siinsest töökultuurist rääkides 
kiidab ta eestlaste otsekohesust: 
„Probleemide korral öeldakse alati 
otse, kas midagi on õigesti või 
valesti ja mida peaks muutma.“ 
Kaks kuud on Eestiga harjumi-
seks väga napp aeg, mistõttu 

konkreetseid sihte veel saavutatud 
pole. „Esimese kuu lihtsalt jälgisin 
ja kuulasin. Proovin seda teha ka 
praegu, et olla võimalikult avatud. 
Iga nädal on sessioonid, kus vaa-
tame oma valdkonna kolleegidega 
finantsnumbreid ja kutsume ka 
teisi ärivaldkonna inimesi arutlema. 
Üritan end kõigi teenuste ja toode-
tega sina peale viia,“ märgib ta.

VIRTUAALREAALSUS KINNITAB 
PIKEMAS PERSPEKTIIVIS KANDA
Kadir ütleb, et kommunikatsioo-
nivaldkonnas muutub kõik väga 
kiiresti ning ülipikki prognoose ei 
saa teha. Küll aga on tema mee-
lest selge, et üheks suurimaks 
ülesandeks ja uuenduseks on 
juba praegu kanda kinnitav vir-
tuaalreaalsus. „Ma usun, et see on 
küll the next best thing. Jah, on 
arendajad, kes loovad sisu, aga 
just Telia-taolised firmad peavad 
pakkuma infrastruktuuri ja interne-
timahtu, et sellega edasi minna,“ 
on ta veendunud.

Kui kellelegi tundub virtuaalreaal-
sus ähmase mõistena, siis üheks 
selle rohujuuretasandil näiteks on 
Google Street View teenus, mille 
abil saab näha panoraamvaadet 
kas või oma kodutänavast, rääki-
mata sellest, et internetis liikudes 
võib teha tuuri mõnes suurlinnas. 
See ei lõika inimest veel ära tava-
maailmast. Küll aga on nüüd üsna 
levinud ja Eestiski müügil vir-
tuaalreaalsus-prillid, millega saab 
isegi telefoni vahendusel vaadata 
videoid, mängida mänge või liht-
salt internetis sirvida.
Kadiri sõnutsi saab virtuaalreaal-
suse abiga tulevikus ringi reisida, 
külastada muuseume, ostelda või 
virtuaalarstilt nõu küsida. Ta viitab, 
et sellise sisuloomega tegeleb 

juba näiteks tuntud filmilooja Peter 
Jacksoni firma. Virtuaalsetel rän-
nakutel on ka omamoodi hariv ja 
silmaringi laiendav aspekt, näiteks 
toob Kadir välja projekti, kus saab 
kõndida virtuaalselt New Yorgis 
Empire State Buildingu juures, kus 
ühel pool näebki uhket kõrguvat 
fassaadi ja teise nurga alt on või-
malik teha ajarännak ehk vaadata, 
kuidas seda omal ajal ehitati.

„Teliale on see põnev ülesanne, 
kuidas planeerida oma äritegevust 
nii, et kõik sellised virtuaalreaalsu-
sega seotud või muud tulevikutoo-
ted võimalikult mugavalt tarbijani 
viia. Kasvupotentsiaali on,“ ütleb 
Kadir.

Kadis on viimase kümne aasta 
jooksul korduvalt kolinud ja ka 
Eesti suhtes ei tee ta veel pikki 
plaane. Loogiline ka, alles ta ju 
alustas. Mees ütleb, et pole siin 
veel väga palju ringi sõitnud. 
Tallinn on muutunud koduseks, 
hiljuti väisas ta ka Pärnut, ent näi-
teks Tartusse pole veel jõudnud. 
„Ja talv on veel ka nägemata,“ 
muigab ta.

Jah, on arendajad, kes 
loovad sisu, aga just Telia-
taolised firmad peavad 
pakkuma infrastruktuuri 
ja internetimahtu, et 
sellega edasi minna.
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Tööpäev on hea, kui leiame min-
gile pikaaegsele probleemile lihtsa 
ja loogilise lahenduse või suu-
dame töökorraldust mõne täien-
datud protsessiga efektiivsemaks 
muuta ning saame selle juures 
paar kõhutäit naerda. Õnneks juh-
tub seda tihti!

Päev algab alati kohviga. Min-
geid erilisi rituaale mul ei ole, 
küll aga eelistan tööd alustada 
varakult. Tavaliselt vaatan eelmi-
sel õhtul läbi, millised asjad tuleb 
järgmisel päeval kindlasti ära teha; 
kellega on kohtumised ning kuidas 
nendeks valmistuda. Hommikuti 
lasen silmad e-kirjadest üle ja kui 
midagi kiireloomulist ei ole, asun 
tööle.

95% ajast töötan kontoris. Mulle 
meeldib tiimiga suhelda ja vastus- 
te saamine käib ka näost näkku 
kiiremini. Pealegi saab kontoris 
nii palju nalja, et kodus töötades 
tekib mul päris tihti FOMO (fear 
of missing out ehk hirm millestki 
ilma jääda). Kolime Scoroga paari 
nädala pärast uude vastvalminud 
kontorisse – sealt on ilmselt veel 
raskem eemale hoida.

Suurima osa tööajast võtab ini-
mestega suhtlemine. Kui võtta 
teemade kaupa, siis umbes 40% 
tööajast läheb turundusele (olin 
enne Scoro turundusjuht), 50% 
operations’ile ja 10% kõigele 
muule. Kuna Scoroses on kõigil 

võimalik projektide juures kaasa 
lüüa, saan ka ise osa nii müügite-
gevusest, arenduse planeerimisest 
kui ka tiimipidude korraldamisest. 
Igav siin küll ei ole.

Mulle meeldivad hea huumori- 
meelega mittekonfliktsed ini-
mesed, kes on ühise eesmärgi 
nimel valmis pingutama. Loomult 
olen pigem usaldav inimene. Minu 
usalduse võitmiseks ei pea min-
geid erilisi pingutusi tegema – selle 
hoidmine käib lihtsalt hea töö ning 
lubadustest kinnipidamisega. Mit-
tehilinemine aitab ka kaasa!

Mind motiveerib teadmine, et 
me saame midagi suurt ära 
teha. Tiimi motiveerime hea töö-
keskkonnaga, ägedate üritusega 
ning põnevate tööülesannetega. 
Hea juht juhib isikliku eeskuju abil. 
Ta on rahulik, aga konkreetne ning 
oskab nii kriitikat teha kui ka seda 
vastu võtta.

Naudin Hiiumaad ja peol sõpra-
dega tantsimist. Need on minu 
abilised, kui tahan puhata ja lõõ-
gastuda.

KRISTINA LILLEÕIS 
Scoro COO Kristina on elanud ja õppinud kuus aastat Inglismaal ning 
tal on magistrikraad äristrateegia ja turunduse alal. Kristinal on umbes 
20 otsest või kaudset alluvat ning tema tööülesanded sisaldavad nii 
harukontorite juhtimist, investorisuhteid, strateegilist planeerimist kui 
ka turundusteemasid. 

KIRJUTAS GERLI RAMLER. 
FOTOD: KASPAR SAAREMETS
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KRISTI SAAREMETS
Kristil on EBSi magistrikraad ärijuhtimises ning vahetusüliõpilase aas-
tast omandatud elukogemused Milano Bocconi ülikoolist. Ta tuli tööle 
Elioni ja tegi turundusjuhina kaasa kõik, mis oli seotud ettevõtte muu-
tumisega Eesti Telekomiks. Nüüdseks on Kristi aga juba aasta olnud 
üks VUNKi kiirendi eestvedajatest, töötades selle nimel, et telko oleks 
igati innovaatilisem, ning innustades start-up’e ja kaasates ettevõtlikke 
inimesi. 

Mulle meeldib asjade liikumise 
kiirus ja vabadus proovida. 
Samuti meeldivad mulle nii õnnes-
tumised kui ka ebaõnnestumised 
ning see, et ma olen pidevas aren-
gus, olles samas osake ühest suu-
rest ettevõttest – see on haruldane 
kogemus. VUNK on initsiatiiv, mis 
on ehk Telia jaoks olnud lähimi-
nevikus üks kõige kiiremini ellu 
kutsutud üksusi. See kogemus on 
olnud tohutu õppimiskõver ja pea 
ees sukeldumine start-up-ökosüs-
teemi. 

Ideaalne päev algab minu jaoks 
rahulikult ja vaikselt. Kindlasti 
kuulub selle juurde üks-kaks tassi 
kohvi, mõtteid koondav to-do-ni-
mekirja tegemine või meeldiv vest-
lus. Lahutamatuks kaaslaseks on 
kindlasti ka mõni Spotify lemmik-
list. Ma ei ole hommikuinimene, 
aga kui kohv on joodud, ei ole 
kellaajal enam tähtsust. 

Päev on korda läinud, kui olen 
teinud midagi olulist või saavuta-
nud kokkuleppe mõne tähtsa asja 
tegemiseks, mis on omakorda osa 
mõnest suuremast puslest. Suu-
repärase energialaksu saan alati 
pärast VUNKi üritusi, kui kohale 
tulnud inimesed on leidnud enda 
jaoks midagi kasulikku ning valmis 
koos edasi liikuma.

Eelistan kontorit kodus töötami-
sele, sest keskendumiseks meel-
dib mulle istuda laua taga, kus 
ma saan vajadusel kasutada suurt 
monitori, vaigistavaid kõrvaklappe 
muusika kuulamiseks ja ka kon-
toritarbed on läheduses. Samuti 
leian, et kaks pead on ikka parem 
kui üks ning kui on soov midagi 
arutleda, on selleks parim valik 
mõni hea kolleeg. Loovuse turgu-
tamiseks eelistan aga kontorima-
jast väljaspool olevaid ruume.

Minu tööpäevad ei ole kindlasti 
vennad. Üldistavalt kulub kõige 
enam aega taktikaliste asjade 
tegemiseks ja mitme osapoolega 
suhtlemiseks. Mõnel perioodil 
läheb rohkem energiat strateegi-
liste teemade paika sättimiseks ja 
siis tuleb paratamatult osa aega 
ka koosolekute alla panna.

Pigem olen usaldav ja kuigi eel-
dan, et ka teised soovivad endast 
alati parima anda, siis kinnisilmi 
ma kohe kõigiga luurele ei torma. 
Tugev usaldus tekib koos tege-
mise ja mõtlemise kaudu.

Mind inspireerivad motiveeritud 
ja vungiga inimesed. Inimesed, 
kelle silmad säravad oma tege-
vusest rääkides ja kes on valmis 
proovima ning edasi minema, kui 
asi peaks ebaõnnestuma. Hindan 
kõrgelt ka inimeste valmidust võtta 
vastutust ja olla ehe asjade seisu 
kommunikeerides. Inimestes peab 
olema sisemist põlemist teha 
midagi uut ja paremat. 

Hea juht ei ole juht tiitli pärast. 
Teda iseloomustab visiooni ole-
masolu ja oskus olla liider, val-
midus uskuda ja usaldada. Hea 
juht on keegi, kellega inimesed on 
valmis koos suuri tegusid tegema 
ning panustama ehk gramm roh-
kem, kui ametikirjeldus ette näeb.

Armastan väga reisimist, olgu 
eesmärgiks kultuur, mäesport või 
lõõgastumine. Keskkonnavahe-
tus aitab end palju kiiremini välja 
lülitada, seega ei pea alati kaua 
eemal olema. Reisides kohtab nii 
palju põnevaid inimesi, näeb uusi 
kultuure ja kohti ning kindlasti leiab 
alati ka mõne uue roa, mida kodus 
järele teha. Kodus olles naudin 
oma kallite sõprade ja lähedastega 
koos veedetud aega.

33TEGIJAD



LENOVA MIIX 310  
TAHVEL- JA SÜLEARVUTI
Järgmisena tutvustame Lenova Miix 310 tahvel- ja sülearvutit, millega 
saab ideaalselt ühildada oma era- ja tööelu. Liikuvale inimesele on see 
väga mugav ning kerge kaasas kanda. Suur eelis on see, et seda seadet 
saab kasutada nii tahvel- kui ka sülearvutina: kui klaviatuur ekraani kül-
jest eemaldada, muutub sülearvuti kohe tahvelarvutiks. 

Seade on varustatud Windows 10 OS-iga, mis võimaldab mugavalt 
videoid vaadata ning internetis käia. Lisaks võimaldab seade lihtsamat 
dokumenditöötlust, veebis surfata ja e-kirju lugeda 10.1-tollisel HD-re-
solutsiooniga laia vaatenurgaga ekraanil. Tänu kahele USB-ühendusele 
lisaklaviatuuril saab kasutada vajadusel USB-ühendusega lisaseadmeid. 
Lisaks on seade varustatud neljatuumalise Intel Atom Cherritraili protses-
soriga ning kuni 10 tundi kestva akuga. 

Lenova Miix 310 tahvel-sülearvuti 
maksab Telia e-poes 279 eurot.

Toodete kohta leiab lisainfot 
Telia e-poest: pood.telia.ee

SAMSUNG GALAXY NOTE 7
Oktoobris tuleb müügile Samsungi uus nutitelefon Galaxy Note 7. Võrreldes eelkäi-
jaga on Samsung Galaxy Note 7 läbi teinud terve rea põnevaid muudatusi. Kui alus-
tada disainist, siis on Note 7 esimene mõlemalt poolt kumera ekraaniga Note-seeria 
telefon. 

Note 7 on varustatud 5,7-tollise ekraaniga, mis tagab 1440 x 2560 ppi resolutsiooni. 
Sarnaselt teiste Galaxy S7 seeria seadmetega on ka Note 7 tolmu- ja veekindel.

Uustulnukal on 64 GB sisemälu, mida saab microSD-mälukaardi abil kasvatada kuni 
256 GB-ni.

Erinevalt eelkäijast on Note 7 puhul kasutusele võetud USB Type-C kaabel. See muu-
dab seadme laadimise ja kaabli kasutamise veelgi lihtsamaks, sest kasutaja ei pea 
mõtlema sellele, kuidas kaablit seadmesse torgata – see töötab mõlemat pidi.

Üks olulisemaid muudatusi Note 7 puhul on aga seotud turvalisusega. Nimelt on 
Samsung seadmes kasutusele võtnud silmaiirise skänneri, mis on väga turvaline viis 
nii kasutaja tuvastamiseks kui ka andmete turvalisuse tagamiseks. Lisaks on telefonis 
nn turvaline kaust, kuhu saab panna kõige konfidentsiaalsemad failid, et tunda end 
turvaliselt ka siis, kui telefon on kellelegi välja laenatud. 

Omaette kogemus on Note 7 puhul ka videote vaatamine ning mängimine. Näiteks 
mängude mängimine Galaxy Note 7-ga on hoopis teine maailm, kuna seadmes töö-
tavad mängud Vulkani rakenduses.

Note 7 komplekti kuulub S Pen, mis teeb nuhvli veelgi mugavamaks: kasutaja peab 
vaid haarama oma S Peni ja liigutama seda ekraani kohal Air Commandi käskluse 
andmiseks: see avab hetkega kiirmenüü GIF-failide loomiseks ja piltidel olevate 
sõnade tõlkimiseks. S Pen võimaldab teha kiireid märkmeid ilma ekraani avamata 
ja seda isegi vihmaga, sest ka S Pen on nüüd veekindel. Küljenupule vajutamisega 
muutub see aga kustutajaks.

Note 7 tuleb Telia e-poodi müügile kliendihinnaga 869 eurot. 

LENOVA MIIX 310 
TAHVEL- JA SÜLEARVUTI
Järgmisena tutvustame Lenova Miix 310 tahvel- ja sülearvutit, millega 
saab ideaalselt ühildada oma era- ja tööelu. Liikuvale inimesele on see 
väga mugav ning kerge kaasas kanda. Suur eelis on see, et seda seadet 
saab kasutada nii tahvel- kui ka sülearvutina: kui klaviatuur ekraani kül-
jest eemaldada, muutub sülearvuti kohe tahvelarvutiks. 

Seade on varustatud Windows 10 OS-iga, mis võimaldab mugavalt 
Lisaks võimaldab seade lihtsamat 

dokumenditöötlust, veebis surfata ja e-kirju lugeda 10.1-tollisel HD-re-
solutsiooniga laia vaatenurgaga ekraanil. Tänu kahele USB-ühendusele 
lisaklaviatuuril saab kasutada vajadusel USB-ühendusega lisaseadmeid. 
Lisaks on seade varustatud neljatuumalise Intel Atom Cherritraili protses-
soriga ning kuni 10 tundi kestva akuga. 

LAHENDUS 03/1634 KAUP





UUS TELIA SAFE 
VIIRUSETÕRJE AITAB 
ETTEVÕTTEL KAITSTA 
NII ANDMEID KUI 
KA SEADMEID
Viirusetõrje Telia SAFE on loodud arvutite ja nutisead-
mete kaitseks ning sisaldab lisaks seadmehalduse 
teenust. F-Secure tarkvaral põhinev antiviirus on 
mõeldud keskmistele ja väikestele ettevõtetele, et 
kaitsta nende andmeid ning seadmeid küberrünnaku, 
kadumise ja varguse eest. KIRJUTAS GERLI RAMLER.

Äppide turvalisusekontroll näitab 
rakendusi, millel on rohkelt turva-
lisuse probleeme, ning võimaldab 
need seadmest eemaldada.

Tänu Telia SAFE-ile on nutitele-
fonis olevad andmed kaitstud ka 
seadme varguse või kadumise 
korral, sest andmed saab blokee-
rida või kustutada ka distantsilt, 
kusjuures oma telefoni on võima-
lik hallata igast brauserist. Lisaks 
aitab teenus nutiseadme hääleka 
märguandega üles leida ning see 
on positsioneeritav. 

Ärikliendi üks mure seoses Arvuti-
kaitsega oli see, et puudus konk-
reetne ülevaade, millistes arvutites 
oli viirusetõrje olemas. Telia SAFE 
on personaliseeriv – liides või-
maldab näha, millise töötaja mis 
seadmes on litsents.

KAITSE KA OMA KODUSEID 
SEADMEID
„Väiksemate ettevõtete või kodu-
kontori kasutajate puhul on sageli 
nii, et töine info jõuab ka kodus-
tesse seadmetesse. Näiteks on 
sülearvuti või nutitelefoni asemel 
mugavam teha tööd koduses 
lauaarvutis. Sellisel juhul on mõist-

lik kasutada Telia SAFE antiviirust 
ka seal,“ annab Mart Objartel 
nõu. Ta lisab, et kui seadmeid 
kasutavad ka teised pereliikmed, 
võib teenuse abil näiteks määrata, 
milliseid lehekülgi lapsed saa-
vad kasutada ja millist veebisisu 
blokeerida. Samuti on võimalik 
määrata ebasündsa või vägivaldse 
sisuga veebilehtede blokeerimine 
ning ajaline vahemik, mil nutisead-
mega saab internetti kasutada.

Klientidel, kes kasutavad praegu 
Arvutikaitse teenust, jääb see 
samal kujul alles, pisut uueneb 
rakenduse välimus ja lisandub 
võimalus kasutada sama toodet 
nutiseadmetes. 

Kui Arvutikaitse hind oli seni 1,85 
eurot, siis Telia SAFE í hind sõl-
tub litsentside arvust. Üks litsents 
ehk seade maksab endiselt kuus 
1,85 eurot, kolm litsentsi 2,99, viis 
litsentsi 4,99 ning rohkem kui viie 
seadme puhul ühe ettevõtte kohta 
tuleb litsentsi hinnaks 0,85 eurot. 
Viirusetõrje kasutamise eest tuleb 
arve igakuiselt koos Telia omaga, 
kusjuures esmaliitujate jaoks on 
esimesed kolm kuud Telia SAFE 
tasuta.

„Lühidalt öeldes on Telia SAFE í 
puhul tegemist meie senise toote 
Arvutikaitse edasiarendusega 
Windowsi ja Maci operatsiooni-
süsteemiga lauaarvutitele, millele 
on lisatud iOSi ja Androidi tarkva-
raga nutiseadmete antiviirus ning 
seadmehalduse teenus,“ selgitab 
Telia Eesti ärikliendi internetitee-
nuste juht Mart Objartel. 

Andmete lekkimine, kaotus ja 
taastamine nõuab alati palju roh-
kem raha, kui nende õigeaegne 
kaitsmine. Telia SAFE kaitseb nii 
arvuteid, tahvel- ja sülearvuteid 
kui ka mobiiltelefone – kõiki sead-
meid, milles võivad olla ettevõtte 
jaoks vajalikud ja kaitsmist vää-
rivad andmed. Viirustõrje leiab 
seadmetest üles ka uuemad 
pahatahtlikud viirused ning teeb 
need kahjutuks. Teenus ajakohas-
tab end ise, nii et IT-spetsialist ei 
pea seda uuendama. 

Eestikeelne teenus sisaldab 
turvalist internetiühendust, mis 
tagab selle, et kasutatav inter-
netiühendus oleks alati kaitstud. 
Funktsioon kontrollib märkama-
tult võrguühendust nii kodus kui 
ka avalikus internetivõrgus olles. 
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AKTIIVNE 
PUHKUS 
PUHASTAB  
AJU 
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Telia Eesti riskijuhtimise osa-
konna juhataja Eva Jakunin 
naudib sporti, muusikat ja reisi-
mist. Tema suurimaks armastu-
seks on aga meri ja purjetamine. 
Eva sõnul aitab aktiivne, mingile 
konkreetsele tegevusele kont-
sentreeritud puhkus ajul puhata 
ning olla parem juht oma tiimi 
nutikatele ekspertidele, kes 
tegelevad Telias info- ja füüsilise 
turbega, isikuandmete kaitsega, 
krediidiriskide juhtimise ning 
sisekontrolliga. 
KIRJUTAS GERLI RAMLER. FOTO: KASPAR SAAREMETS

Ehkki ise Saaremaal pärit, jõudis 
Eva purjetamiseni alles Tallinna 
tehnikaülikoolis rahvamajandust 
õppides. „Sõber kutsus kaasa – 
kallutajaks. Andsin purjetamisele 
väikese sõrme, aga see hobi röö-
vis hoopis kogu käe. Teisalt olin 
esialgu veendunud, et purjetajad 
on kõige kiuslikumad tüübid maa-
munal, nimetades justkui algajate 
jaoks iga köiejuppi ja vidinat jahi 
pardal tundmatu terminiga,“ mee-
nutab Eva, kes on merel käinud 
juba 16 hooaega.

Ta tunnistab, et tegelikult on tal 
tänaseni õpipoisi tunne, sest merel 
olukorrad ja hetked ei kordu: ilm 
ja võistlussituatsioon muutub ja 
jahil tuleb täita mitmeid rolle. Väga 
vahva kogemuse osaliseks sai ta 
eelmise aasta Muhu Väina regatil, 
kus põhiroolimees pani ta heas 
mõttes tanki, teatades, et ta ei saa 
mõnda etappi sõita ning just Eva 
peab rooli kolima. „Võttis jala väri-
sema, aga eks ta tundis mind vist 
paremini kui ma ise, nii et saime 
tegelikult täitsa toredasti hakkama 
ja tiim oli ka supervahva ja toetav. 
Kõige keerulisem oligi vast multi-
tasking – sa pead korraga nägema 
nii meeskonda, konkurente kui ka 
tuult ning hoidma jahil head käiku. 
Seega sain õppida midagi täiesti 

uut ja mul endal oli väga põnev… 
Tundsin igast õnnestunud star-
dist või positsioonivalikust palju 
rõõmu.“ 

Eva sõnul õpib tegelikult kõige 
rohkem ebaõnnestumisest. Näi-
teks valesti kinnitatud otsad, mis-
tõttu terve manööver läheb nässu, 
või viga kaarditöös jäävad eluks 
ajaks meelde ja edaspidi oskad 
neid paremini tähele panna.

Eva käib merel nii tihti kui võima-
lik ning suvisest puhkusest läheb 
ka suurem osa purjetamisele. Iga 
kolmapäeva õhtul toimub Tallinna 
lahel väike kolmapäevaregatt, mis 
on suurepärane viis ennast keset 
kiiret töönädalat mõneks tunniks 
välja lülitada. Tavaliselt osaleb ta 
koos meeskonnaga igal suvel ka 
mõnel pikemal võistlusel, näiteks 
Muhu Väina regatil või Gotland 
Runtil ehk Läänemere suurimal 
avamereregatil. 

Kuna hooaja võistluskalender on 
kevadeti juba varakult teada, käib 
muude ettevõtmiste planeerimine 
pigem selle järgi. Ja nii on juhtu-
nud, et Eva käibki rohkem võist-
lustel kui niisama oma lõbuks sõit-
mas. „Kruiisida võiks ju rohkem, 
aga kuidagi on nii kujunenud, et 
trennid ja võistlused on kalendris 
sees ja väga palju rohkem merele 
ei jõuagi. Samuti olen purjetamis-
pisikuga nakatanud oma kaaslase, 
kes satub nüüd ka järjest rohkem 
merele.“

KULUD UMBES NAGU 
TENNISEMÄNGUS
Eva sõnutsi on purjetamisele 
minevad kulud võrreldavad näi-
teks tennisemänguga. Alust tal 
endal ei ole, aga ta osaleb kulude 
jagamises. „Ei midagi ületamatut,“ 
muigab ta. „Eks paatide eelarve 
on ka paadiklasside kaupa väga 
erinev, samuti on suur vahe, kas 
tegeleda võistluspurjetamisega või 
merematkamisega. Kui võistelda 
ei soovi, siis kestavad purjed ligi 
10 aastat, aga võistluspurjedega 
eriti üle kolme aasta sõita ei saa. 
Samamoodi on riietusega – pike-
mate sõitude puhul tuleb kindlasti 
soetada tuule- ja veekindlad rii-
ded, samas kui mõneks tunniks 

ilusa ilmaga lahele minnes pole 
spetsiaalset riietust vaja.“

Olles loomult pigem üsna muretu, 
on Eva merel õppinud, et kunagi 
ei saa olla liiga ettevalmistunud. 
See käib nii varustuse kui mees-
konna koostöö kohta, sest merd 
ja tuult ei saa kontrollida. Nii et 
paat ja meeskond on pigem oota-
matusteks valmis. 

„Nii nagu töö- ja eraelus, on ka 
merel omavaheline kommunikat-
sioon väga oluline ning kehtib 
vana tuntud reegel, et eeldamine 
on kõigi ämbrite ema. Merel tuleb 
see eriti selgelt välja, sest tiimiliik-
med on teinekord pikka aega üsna 
väheste ruutmeetrite peal ninapidi 
koos ning võistlussituatsioonis löö-
vad emotsioonid üle pea. Heas tii-
mis jäävad võistluse ajal toimunud 
ütlemised merele,“ räägib Eva. 
„Ka eesmärgid ja ootused tuleb 
lahti rääkida: kui mõned tahavad 
võistelda ja teised pigem lõbusõitu 
teha, siis on sellest seltskonnast 
raske toimivat meeskonda moo-
dustada.“

Tänu hobile on Eva saanud juurde 
väga palju vahvaid sõpru-tutta-
vaid ning leidnud purjetamise näol 
ühise teema mõne kolleegigagi.

Oma muude huvide kohta arvab 
Eva, et ta on n-ö keskmine eest-
lane, kes teeb pisut kõike ja ei 
midagi väga põhjalikult. Pisut 
mängib tennist, käib kooris laul-
mas, vahel jõuab kinno-teatrisse 
ning iga talv teeb ühe pikema reisi 
mõnda põnevasse sihtpunkti.
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Digimaailma arengul on mitmeid 
eeliseid – üks neist on kind-
lasti e-raamatud. Tutvustan teile 
kolme viimati loetud e-raamatut. 

GHOST IN THE WIRES  
Kevin Mitnick
„Ghost in the Wires“ on põnevust 
täis tõestisündinud lugu ühest 
visionäärist, kes kasutas oskusli-
kult inimestega manipuleerimist, et 
süsteemidesse sisse murda, luues 
samas aluse muudatustele ette-
võtete ja eraisikute tundliku info 
ning andmete kaitses. Soovitan 
seda raamatut neile, kes soovivad 
saada ülevaadet maailma esimese 
kuulsama häkkeri meetoditest info 
hankimisel, olgu siis tehnoloogia 
abil või ilma selleta.

ESCAPE FROM CAMP 14
Blaine Harden
„Escape From Camp 14“ on 
New York Timesi bestseller, mida 
soovitaksin ajaloohuvilistele. See 
räägib Põhja-Korea vangilaagris 
sündinud inimesest, kellel 
on väidetavalt sealt ainsana 
õnnestunud põgeneda. Põhja-
Korea poliitilistes vangilaagrites 
hoiti inimesi kaks korda nii kaua 
kui Stalini-aegsetes nõukogude 
sunnitöölaagrites ja 12 korda nii 
kaua kui natside koonduslaagrites. 

THE HARD THING ABOUT 
HARD THINGS Ben Horowitz
„The Hard Thing About Hard 
Things“ on raamat neile, kes 
unistavad oma start-up’ist. 
Autor käsitleb koos Silicon 
Valley kogenud ettevõtjatega siin 
start-up-ettevõtluse raskemaid 
probleeme ning jagab nõu, kuidas 
neist üle saada. Siit saab teadmisi, 
mida ei pakuta üheski ärikoolis. 
Väärt lugemine!

VÄÄRT LUGEMIST 
SOOVITAB  
IT-VALDKONNA JUHT 
ANDREAS SIMSEL 
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