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MEELELAHUTUS
IT Horoskoop 16.-22.veebruar
Infoturbe spetsialist - kui oled enda arvates kõik
turvaaugud ära lappinud ja dambjuuseritele kõik
üksipulgi ära seletanud, siis ära jää loorberitele
puhkama. Hea tehnikaga varustatud rumalukesed on
sindrima leidlikud.
Riistvarainsener - ära unusta pingeid maandada.
Seda nii riistvara kui isikliku elu juures.
Võrgutehnik - üheksa korda mõõda, üks kord lõika.
Eriti käib see võrkude kaabeldamise kohta - liiga jupi
kaabliga ei ole mitte muhvigi peale hakata.
Veebitreial - hoia piip ja prillid! Majas nähti sel nädalal
jälle mingeid tüüpe, kes korrutasid valjusti: “HTML5!
CSS3! W3C validaator! WAI ARIA! Veebistandardit
peab järgima!”
Kasutajaliideste disainer - talvisel ajal käivad hinged
kodus. Kui oled kolmel ööl järjest pahast vanaema
unes näinud, siis tasuks mõelda - äkki sai jälle liiga
vinge interfeiss tehtud, millest tavakasutaja end
kuidagi läbi ei näri?
Testija - koodi katki tegemise tõttu oled arendajatel
mustas nimekirjas, kuid vähemalt kompenseerib palk
nigela suhtumise. Kuid kas ikka on nii? Ehk tasuks
mõelda ameti vahetamise peale.
IT-juht - sel nädalal on tavalisest suurem oht sattuda
eriti puupäise peadirektori otsa, kellele pead seletama,
miks tema mobiiltelefonil võiks ikka klahvilukk olla.
Hoia oma närvisüsteemi!
Projektijuht - kes maksab, tellib muusika. Kontrolli, kas
said ikka kliendi soovidest õigesti aru ning edastasid
ka muutmata kujul arendajatele. Sel nädalal ei
soovitaks uusi projekte tähtsatele klientidele esitleda.
Kasutajatoe spetsialist - kui telefon on lihtsat
võimatult punane, siis tasuks kaaluda mõnda muud
värvi telefoni soetamist.
Administreerija - põrkad kokku kena sekretärineiuga,
keda oled juba kaua silmanurgast piilunud. Now is
your chance! Võib-olla siiski mitte...arendajal oli
seekord rohkem õnne. Samas hoia silmad lahti, ka
arendajad teevad vigu.
Arendaja - võib juhtuda, et semikooloni puudumine
koodis pöörab su maailma pea peale ja seda kõige
halvemas mõttes. Kui oled veidi vormist väljas, ära
sprinte tehes üle pinguta.
Analüütik - ära mine plokkskeemidega liiale. Vinge
UML diagramm selle kohta, mismoodi hommikul
hambaid pesta, habet ajada ja ühest paarist pärit
sokid jalga tõmmata, võib küll omadele vägev paista,
ent lihtsurelikud hakkavad veidi imelikult vaatama.
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INTERVJUU ETTEVÕTETEGA

Tudengiüritus: Mida ettevõte minust tahab?

Möödunud aasta 15. oktoobril toimus
Tehnopolis tudengiüritus “Mida tööandja
minust tahab?”, kus osalesid Tele2 Eesti
AS-i tegevjuht Argo Virkebau, TransferWise’i
arendusjuht Alvar Lumberg, Codeborne OÜ
tegevjuht Toomas Talts ja Kühne + Nagel
Eesti IT-keskuse juht Mart Ambur. Õhtut
juhtis Tallinna Teaduspargi Tehnopol IKT
ärivaldkonna juht Toomas Türk.

Tõsi, diplom ei näita iseseisvust, mistõttu on
laialt hinnatud aktiivsus, mis ei pea olema suunatud ilmtingimata kooliseintest väljapoole. Just
osalemine huviklubides või võistlustel on see,
mis teeb ühe kandidaadi teisest erilisemaks ja
väljapaistvaks. Pealegi on suurem tõenäosus,
et töötame tulevikus koos rühma inimestega või
juhime mõnda projektigruppi, mis isenesest tundub
lihtsa ülesandena, kuid kogemuste puudumisel võib
Noorte huvi ürituse vastu oli märkimisväärselt viia lahkhelideni ning isegi saatuslikuks saada.
suur, kohal käis ka Eesti Infotehnoloogia Kolledži Siiski julgustavad tööandjad silma peal hoidma
tudengileht. Eesmärk oli kuulata nelja eduka ette- tööpakkumistel ning tõsisematel huvilistel võtma
võtte arvamusi erinevatel teemadel ning hea õnne ühendust ning tulema praktikale.
korral saada vastused meid huvitavatele küsimustele.
Kindel on see, et tööandjad ootavad enda juurde tõTransferWise: “Ootame inimesi, kes
sise töössesuhtumisega initsiatiivikaid inimesi, kes
mõtlevad sellele, mida nad ära teha
oskavad mõelda iseseisvalt ja julgevad ka otsuseid
saavad, mitte ainult sellele, mida neilt
langetada. Alustatu lõpuni viimine on oluline oskus.
oodatakse.”
Kinni tuleb pidada tähtaegadest ja kokkulepetest ning
“Inimesed peaksid passiivsest rollist
mõista tuleks ka äriprotsessi. Nii mitmedki paneelil
välja tulema.”
olijad olid arvamusel, et kui majanduslik seis tööle
minema ei sunni, siis tuleks kindlasti keskenduda
“Bugivaba kood võib olla vähem
õpingutele ja võtta aega enda jaoks ning teha valmis
tähtsam kui see, mida kood teeb.”
mõni kihvt rakendus, millest nii endale kui teistele
“Diplom ei näita iseseisvust.”
kasu on.
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Pilt vasakpoolne:
Paneeldiskussiooni modereeris
Tallinna Teaduspargi Tehnopol
IKT ärivaldkonna juht Toomas
Türk.
Pilt parempoolne:
Kohale olid tulnud ka IT Kolledži
esmakursuslased.

Codeborne: “Kui pole majanduslikku põhjust, et tööle minna, siis ära
mine.”
Codeborne: “Consider it donesuhtumine on oluline”
Tele2 Eesti AS: “Iseseisev
mõtlemine, võime otsuseid
langetada ja initsiatiiv on
oluline.”
Kühne + Nagel: “Ju siis meie
juures on midagi huvitavat, mis
inimestele meeldib.”
5

Intervjuu andsid Tele2 Eesti AS-i tegevjuht Argo Virkebau ja Kühne + Nagel Eesti
IT-keskuse juht Mart Ambur.
Rääkisime küll hariduse
teemal, kuid ei maininud
kutseharidust. Rootsis on
see väga hinnatud. Kas
vastav kutseharidus tagab
konkurentsivõ i m e l i s u s e
tänapäeva infotehnoloogia
tööturul?
Tagab kindlasti. Tööandja
tähtsustab haridust eelkõige kui
võimet mingit protsessi alustada
ja lõpetada. Sellest aspektist ei
ole oluline, kas tegemist on
kõrghariduse või kutseharidusega.
Halvem variant on alustatu pooleli
jätmine. Kui soovitakse teha
vertikaalset karjääri, siis mingist
etapist alates on oluline ka
kõrghariduse omamine.
Kindlasti tagab. Veelgi
enam, minu kogemuse järgi on
mõnede ametite nagu näiteks
süsteemiadministraatorite
(SysOp,
DevOp),
rakendusadmistraatorite ja andmebaasi
administraatorite (DBA) parimad
tippspetsialistid tihti just kutseharidusega. Neil noortel on väga
head praktilised kogemused ning
märkimisväärselt kõrge lojaalsus
tööandjale, tänu millele on nad
tööturul
konkurentsivõimelisemad.
Kuidas saab IT valdkonna üliõpilane endale portfooliot kujundada? Miks on see vajalik ja mida
saab sellest välja lugeda?
Julgen väita, et portfoolio
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ei ole niivõrd oluline tööandjale,
kui üliõpilasele endale struktureeritud arengu tagamiseks.
Tööandjad rakendavad tehnoloogiasektoris üha enam proovitööd, mistõttu portfoolio kujundamine on ülehinnatud. Parim viis
portfoolio kujundamiseks on õppimise ajal kindlasti praktikad
erinevates firmades.
Tudeng saab
arendada
äppe või kribada lihtsama rakenduse sõbra, perekonna või mingi
huvigrupi jaoks. Ideaalis võiksid
need väikesed projektid olla sihtgrupile kasulikud või vähemalt
huvitavad ja heaks vahelduseks
autorile endale. Tööandjale näitab
portfoolio, et üliõpilane on kogunud mõningast praktilist kogemust, ta on tulemusele orien
teeritud ning kõrge enesemotivatsiooniga, et ise midagi valmis
teha.
Töötajaid
on
ikka
tarvis
premeerida või tõsta nende
motivatsiooni. Kas korraldate
ka enda töötajatele koolitusi või
saadate nad motiveerivatele
konverentsidele
Eestis
või
välismaal?
Loomulikult koolitame töötajaid nii ise kui ka saadame
erialastele koolitustele väljaspoole maja. IT- ja tehnoloogiakoolituses on kasvamas väga
spetsiifiliste välismaiste koolituste osakaal. Näiteks hiljutises
võrguvahetusprojektis
pidime
koolitama töötajad rohkem kui

saja tuhande euro eest kuna
tehnoloogia oli nii uus, et seda ei
olnud ilma eriteadmisteta võimalik juurutada. Samas jälle on
teatud valdkondades Eesti inimeste teadmised nii kõrged, et
saame pakkuda koolitusi teistes
riikides. Näiteks üha enam
nõustavad meie optikaspetsialistid sama eriala töötajaid Tele2
ettevõtetes Rootsis, Hollandis ja
Austrias. See
on meile suur
erialane tunnustus.
Meie jaoks on igapäevane
pakkuda oma töötajatele koolitusvõimalusi ning võtta osa nii
kohalikest kui välismaal toimuvatest konverentsidest ja koolitustest. Näiteks viibivad paljud
meie töötajad vahel nädalaid ja
isegi kuid Saksamaal koolitusel.
Miks on töötajale vaba aja andmine
enda arendamiseks ja isiklike
projektide tegemiseks (vähemalt
Eestis) nii ebapopulaarne?
Eesti ettevõtted ei taju, kui
palju on ärikeskkond reaalselt
muutunud ning kui tähtis on
innovatsioon. Samuti ei mõisteta
vaba aega, kui innovatsiooni
edutegurit vaid kui sotsiaalabi.
Tööandja valimisel
kasvava
palgasurve tingimustes võib just
vaba aja andmine muutuda lähitulevikus töövõtjale oluliseks faktoriks.
Ma arvan, et see ei ole ainult
Eestis nii – pigem pole vabaaja

andmine euroopaliku töökultuuri
ja -harjumuste osa. Tööandjad
võivad karta, et see vähendab
keskendumist
igapäevastele
tööülesannetele. Sellele
vaatamata ma arvan, et see on hea
idee ja me kaalume selle
rakendamist. Kui see saab osaks
üldisest töökultuurist Eestis (nagu
see väidetakse olevat Silicon
Valley’s), siis ma usun, et see
võetakse ka siinpool lompi laiemalt kasutusele.
Miks refereerimisboonust nii
vähe rakendatakse? Kas see
tasub ennast ära töötajale või
tööandjale?
Ettevõtetel ei ole pikaajalist
tööjõupuuduse
tingimustes
tegutsemise kogemust.
Arvatakse endiselt, et tööandja on
teatud mõttes jõupositsioonil
ning valib sobivaima kandidaadi
kümnete väga tugevate spetsialistide seast. Teadmine, et
reaalses elus värbamine enam nii
ei käi, jõuab aegamisi kohale.
Edukad tehnoloogiaettevõtted on
selles osas muutunud esimeste
seas. Samuti valitseb üldine
mentaliteet, et tuttavat soovitatakse nagunii ning selle eest
tasu maksmine oleks ebakohane,
töötaja poolt teatud mõttes isegi
väljapressimine.
Loomulikult
tasub refereerimisboonus end
tööandjale ära – võrreldes
sihtotsinguga on see kordades
odavam.
Arvan taaskord, et see ei
ole olnud siiani osa üldisest Eesti
töökultuurist. Samas on refer-

eerimisboonus meil täiesti olemas, sest näeme selles suurt
kasu nii töötajale kui ka tööandjale.
Millega võiks põhjendada seda,
et praktikad on ka mainekates
ettevõtetes tasustamata?
Tihti ei nähta praktikandi
panust reaalse väärtusena ning
praktikandi
võtmist
peetaks
kuluks, mitte investeeringuks
tulevikku. Kardedakse, et olemasolev meeskond peab panustama oma aega praktikandi
koolitamisele ilma midagi vastu
saamata. Kui eesmärk on
tööandja brändi maine tõstmine
ning tööturul parema positsiooni
saavutamine, siis on ka praktika
eest tasumine oluliselt lihtsam ja
loomulikum.
Meie maksame praktikantidele hüvitist, seetõttu ei
oska ma anda kommentaari
nende nimel, kes seda ei tee. Meie
anname praktikantidele reaalseid
tööülesandeid ja me maksame
alati õiglast hüvitist selle eest,
mis meie jaoks lisaväärtust loob.

kokkuvõttes suuremat rahulolu nii
tööotsijale kui tööandjale. Jääb
ära
väga
palju
kandideerimistaotlusi, intervjuusid, teste ja
proovitöösid, mis ei ole määratud
olema edukad juba algusest
peale, kuna poolte ootused on
erinevad.
Ma arvan, et see ei peaks
olema avalik, sest
motivatsioonipakett on iga töötaja jaoks
individuaalne vastavalt töötaja
taustale, teadmistele, oskustele
ja kogemustele. Inimestel ei ole
hinnasilti küljes, neid ei saa
võrrelda leiva või piimaga poes.

Vanessa Vorteil

Intrigeeriv küsimus. Miks peaks
või ei peaks olema palganumber
töökuulutuse juures avalik?
Kuna ühiskond
liigub
paratamatult üha suurenema
avatuse poole, siis on töötasu
avalikustamine
ainult
aja
küsimus. Palganumbrer aitab
selgelt ootusi juhtida ning hoiab
kokku kokku kõigi osapoolte
ressursse. Selgus esimesest
hetkest alates pakub lõpp-
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HOW TO ... ?

Kuidas luua idufirmat?
Sellel sügisel korraldas üks maailma
hinnatumaid kiirendeid Y-Combinator
(YC) koostöös Stanfordi Ülikooliga
tasuta online kursuse „How To Start a
Startup“.
Standfordi arvutiteaduse instituudis
toimunud 20 loengust koosneval
kursusel esinesid mitmed tuntud
ettevõtete loojad nagu Peter Thiel
(Paypal, Palantir), Justin Kan (Twitch Tv),
Brian Chesky (AirBnb), Ben Silberman
(Pintrest), Reid Hoffman (LinkedIn),
tehnoloogiafirmade juhid nagu Marissa
Mayer (Yahoo) ja Alfred Lin (Zappos) ja
riskikapitalistid nagu Marc Andreessen
ja Ron Conway. Loomulikult ei puudu ka
YC president Sam Altman ja YC asutaja
Paul Graham, kes annavad ülevaate
olulisemast, mis nad on õppinud nähes
9 aasta jooksul lähedalt üle 700 startupi
alustamist.
Järgnevalt toomegi kokkuvõtte esimeses kahes loengus räägitust, kuid
kindlasti soovitame ettevõtlushuvilisel
tudengil läbida kogu kursus.
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Esimese kahe loengu peaesinejaks on YC kiirendi
president Sam Altman, kes räägib teemal „Ideas,
Products, Teams and Execution“. Võib arvata, et Y
Combinatori know-how startupi alustamise kohta
on maailma tippklass. Y Combinator on kõige kauem
tegutsenud kiirendi, asustatud esimese kiirendina
2005. aastal ja see on ka üks hinnatumaid kiirendeid
(Forbes nimetas parimaks kiirendiks 2012. aastal).
YC on olnud lähedal 720 idufirmale nende algusaja
jooksul, nad on aidanud kaasa üle ootuste edukate
idufirmade algusele nagu Airbnb, Dropbox,
Reddit, aga näinud ka rohkelt ebaõnnestumisi.
Tänu sellisele suurele ja mitmekesisele valimile
on YC unikaalses olukorras tegemaks väga häid
üldistusi startupi asutamise edu ja ebaedu seoste
kohta. Suure osa ettevõtlusnõuandeid annavad
ettevõtjad, kes on olnud lähedalt seotud oluliselt
väiksema arvu (oma) idufirmadega ja see valim
on kallutatud ellujääja mõju (survivors bias) tõttu.
Viimane tähendab, et me kuuleme peamiselt
ainult neist, kes on olnud keskmisest edukamad,
samas nad ei pruugi teada, mis tegelikult nende

edu põhjustas. Et edu tegureid
õigesti hinnata, on vaja uurida
piisaval hulgal nii õnnestumisi
kui ka ebaõnnestumisi ja oma
positsioonis saabki Y Combinator
seda teha. On väga tänuväärt, et
nad on otsustanud oma teadmisi
jagada ka kiirendist väljaspool.
Esiteks toobki YC president Sam
Altman välja, et tema tähelepanekud ja nõuanded kehtivad
idufirmadele (skaleeruvat ärimudelit otsivad tehnoloogiaettevõtted). Mujal see ei pruugi
päris nii olla, kuigi ka teised
ettevõtted võiksid liikuda sinna
suunas.

raske ideega kui lihtsa ideega.

kontorisse, kui vaja.

Kõige edukamate idufirmade
ideed YC ajaloos on vastanud
järgmisele kriteeriumile: tundub
halb mõte, aga tegelikult on hea
mõte. Kui kõigile tundub hea mõte,
siis oleks keegi juba alustanud
sellega. Asutajad aga teavad,
et idee on hea selle tõttu, et neil
on mingisuguseid valdkonna
teadmisi, mida teistel ei ole.

“Häid ideid
seletada.”

Edukad idufirmad on suunatud
turgudele, mis on suured 10 aasta
pärast. Kui suur turg praegu on,
ei olegi nii oluline. Väikse, kuid
kiiresti kasvava turu eelis on
see, et kliendid on meeleheitel
lahenduste järele ning kannatavad
ära mitteperfektse toote. Parem
väike ja kiiresti kasvav turg, kui
suur ja aeglaselt kasvav turg.

TOODE

on

alati

lihtne

Tudengitel on hea eelis – neil on
eelaimdus, kuidas turg kasvab 10
aasta pärast.
Mõtlema peaks kõigepealt turule
ja turu vajadustele, mitte sellele,
mida sina tahad luua.

Sam toob välja, et startupi edu
valem on järgmine:

EDU = IDEE * TOODE *
MEESKOND * ÕNN
Kusjuures õnn on suvaline arv
vahemikus 0-10000. Kõik: idee,
toode, meeskond on väga olulised.
Samas idufirma võib teha ka kõik
endast oleneva õigesti, aga lisaks
peab tal olema veel ka õnne.

IDEE
Alusta idufirmaga üksnes siis,
kui sa tunned, et probleem, mida
sa lahendada püüad, tõesti
puudutab sind, ja sa tunned, et
ettevõtte suudab selle probleemi
lahendada.

“Plaan pole oluline, aga
planeerimine on.”

“Ei saa luua turgu, mida
ei ole olemas.”

Arvesta, et kui idufirma on edukas,
siis sa töötad vähemalt 10 aastat
sellel alal, võib olla elu lõpuni.

Miks nüüd? Miks mitte 2 aastat
tagasi? Miks 2 aastat hiljem on
liiga hilja? Edukatel idufirmadel on
vastused nendele küsimustele.

Edukad idufirmad on missioonile
orienteeritud. Ja missioon tuleb
heast ideest. Hea idee puhul on
inimesed palju altimad aitama.
Seetõttu on kergem alustada

Parim on see, kui sul endal on
see probleem, mida sa lahendada
püüad. Kui see nii pole, siis püüa
oma potentsiaalsete klientidega
rääkida iga päev. Koli nende

Pärast sobiva idee leidmist
peaks olema asutajate üks
kõige olulisem eesmärk ehitada
valmis
suurepärane
toode.
Toote ehitamisse või klientidega
rääkimisele
peaks
minema
peaaegu kogu nende aeg. Kui
asutajate aeg kulub muule, on see
ohumärk.
YC kiirendis öeldakse asutajatele:
ehita toodet, räägi klientidega, tee
trenni, maga, söö. Kõike muud tee
minimaalselt – konverentsidel
osalemine, partnerite leidmine
jne.
Tee valmis midagi, mida kliendid
armastavad. Kui teed ainult seda,
mis inimestele meeldib, siis on
lihtne ebaõnnestuda ilma, et aru
saaksid, miks ebaõnnestusid. See
on äärmiselt oluline. Kui
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sa seda õigeks ei saa, siis võid
palju muid asju õigesti teha,
aga tõenäoliselt ei saavuta sa
edu. Muidugi kõige parem oleks
ehitada toode, mida paljud
armastavad, aga tavaliselt
idufirmadele ei ole see võimalik
– Google või Facebook oleks
selle siis juba ära teinud. Ehk kui
on valida, kas teha toode, mis
kõigile meeldib või toode, mida
väike osa kliente armastab,
siis vali viimane. Sealt on palju
parem edasi minna ja kasvada
ning jõuda selleni, et oled hiljem
armastatud paljude kasutajate
poolt.

Üks põhjus miks see on oluline,
on sellepärast, et kui kasutajad
midagi väga armastavad, siis
nad räägivad sellest kõikidele.

“Tee ühte asja väga
hästi, mitte palju asju
rahuldavalt.”
Värba esimesed kasutajad
käsitsi ja saa neilt iga päev
tagasisidet. Pintresti looja
värbas oma esimesed kasutajad
Palo Alto kohvikus, küsides
tundmatutelt inimestelt, kas
nad kasutaksid tema toodet.
Muuhulgas käis ta Apple poes
kõiki seadmeid oma kodulehele
seadmas, enne seda kui ta
jõuti poest välja visata. See
on hea näide sellest, et luues
skaleeruvat äri, on alguses
vaja teha asju, mis ei skaleeru.
(soovituslik
lugemismaterjal
Paul Grahami essee ”Do things
that don’t scale”).
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Tagasiside tsükkel peaks olema
võimalikult kiire. Levinud viga
YC kiirendi ettevõtjate seas on
kohe alguses värvata müügi
ja kliendisuhtluseks töötajad.
Sul on vaja seda teha endal, et
võimalikult kiiret tagasisidet
saada.

Paul
English
(Kayak.
com)
paigutas
oma
arendajate
tööruumidesse
automaatvastajad,
millest
kostus kasutajate tagasiside.
Paul
Englishi
tegevuse
tulemusena
parandati
probleemid
palju
kiiremini
kui traditsioonilisel viisil, kus
kasutajatoe spetsialist vead
arendajatele edastab, kuna
kontakt arendajate ja kasutajate
vahel oli vahetu.
Kui ehitad internetiteenust,
siis ignoreeri kogukasutajate
numbrit (see on nn vanity
metrics – loe ”Lean Startup”) ja
ära lase kellelgi oma ettevõttes
sellest numbrist rääkida. Võta
sihiks mõõdikud nagu aktiivsete
kasutajate kasv, kasutajate
aktiivsus, cohort retention,
käive või net promoter score.

MEESKOND
Äärmiselt oluline on valida
õige kaasasutaja. Tavaliselt
on parimaks kaasasutajaks
sõber. Siis on millele toetuda,
kui midagi nässu läheb. Parim
on leida kaasasutaja ülikoolist.
Kui sa hetkel ülikoolis ei ole, siis
mine kuskile tööle, kus võiksid
kohtuda
potentsiaalsete
kaasasutajatega.
Parim variant on kaasasutaja,

keda sa tead ja tunned, olla
üksik asutaja on ka okei, aga
absoluutselt kõige halvem
variant on alustada idufirmat
suvalise kaasasutajaga.
Võib kõlada naljakalt, aga parim
mudel kaasasutaja valimiseks
on James Bond: järeleandmatult
leidlik, kõigutamatult rahulik,
visa, kes teab mida teha igas
situatsioonis, kui ainult ühe
kindla valdkonna ekspert.
Kuidas värvata? Alguses püüa
töötajaid mitte juurde värvata.
Palju töötajaid tähendab kiiret
raha väljajooksmist, keerukust,
aeglast otsuste tegemist ja
seda nimekirja võib jätkata.
Kui peab siiski värbama, värba
parimad inimesed.

Keskmised insenerid
ei ehita suurepäraseid
ettevõtteid.
Värbamisele peaksid aega
kulutama kas 0% või 25%
ajast. Parimad allikad töötajate
leidmiseks on inimesed, keda
sa tead või inimesed, keda
su töötajad teavad. Esimeste
töötajate puhul on suhtumine
olulisem kui kogemus.

Kui
võimalik,
eelista
potentsiaalse
kandidaadiga
teha koos lühike projekt
intervjuu asemel. Tavaliselt on
asutajad intervjuude tegemises
kohutavad, aga kui nad on koos
töötanud inimesega, siis nad
teavad, kas ta on sobiv inimene.
Kirvereegel on, et 10% osalust
peaks jagama 10 esimese
töötaja vahel 4 aastase
optsiooniga. Tihti on asutajad

liiga
lahked
investoritele
osaluse andmisel ja liiga
kitsid
töötajatele
osaluse
jagamisel – see on aga vale
suhtumine. Erinevalt tavalistest
investoritest, loovad töötajad
aina enam lisandväärtust, mida
aeg edasi läheb.
Asutajate vahel peaks olema
kokku lepitud, et osalus
saadakse kätte 4 aasta jooksul.
1. aasta möödudes 25% lubatud
osalusest jne. See kindlustab
olukorraks, et kui osanik ära
läheb, siis ettevõte ei ole
automaatselt hukule määratud.

ELLUVIIMINE
Elluviimine ei ole tavaliselt
asutajatele kõige lõbusam osa
idufirmast, aga see on kõige
kriitilisem.
Loomu poolest on asutajad
enamasti sellised inimesed,
kes lähevad põnevile kõigest
uuest, aga kahjuks on heaks
elluviimiseks
vaja
öelda
paljudele uutele asjadele ei,
et olla fokusseeritud kõige
olulisemale.

iganes asutajad teevad, see
saab firma kultuuriks.
Kasv ja inerts peab olema kogu
aeg idufirma fookuses ja neid ei
tohi kaotada.

Ole kaasasutajatega samas
asukohas – üksteisest kaugel
asuvate asutajatega on vägaväga keeruline hoida piisavat
inertsi.
Parimad asutajad töötavad
asjade kallal, mis näevad
pisikesed, aga nad liiguvad
väga kiiresti edasi.
Iga kord kui nendega rääkida,
siis nad on edasi liikunud.
Aga miks üldse alustada
idufirma loomist? Sellest räägib
Dustin Moskovitz (Facebook,
Asana) esimese loengu lõpus.

„If you can’t not do it.“

Slaidid:
https://view-api.box.com/1/sessions/95ab0d95b72942dcab9fe6e483b33d03/view
https://view-api.box.com/1/sessions/e8c318c1945d4d0a9b3ac3bab12f8558/view
http://www.slideshare.net/madsholmen/how-tostart-a-startup-sam-altman

Märt Häkkinen
Ettevõttel võiks olla väike arv
ahvatlevaid eesmärke, mille
kasvatamisele fokusseeritakse
(toote väljalase konkreetseks
päevaks,
kasvunumber,
retention rate vms).

Siinkohal ei hakka Dustini juttu
pikemalt kokku võtma, vaadake
ta kõnet, aga parim põhjus
Dustini järgi on: „If you can’t not
do it.“

Mart Raus

Asutajad on kõigile teistele
meeskonnas eeskujuks. Mida
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HOW TO ... ?

Kuidas paigaldada Windows 10 Technical Preview ?
Tahad
proovida
ja
näppida uut Windowsi,
mis pole veel isegi
müügilettidele jõudnud?
Sind ei heiduta tõik, et see
tarkvara on „puukidega“
ning võibolla ka veidi
ebastabiilne, kui tal tuju
tuleb? Siis paigalda
endale Windows 10
Technical Preview!
Samm 1:
Tee varukoopia kõigest, mis sinu
jaoks oluline. Oletame, et su arvuti
varastatakse. Millistest failidest
sa puudust tundma hakkad? Just
nendest alustagi.
Samm 2:
Tekita
eraldi
partitsioon
kõvakettale,
kuhu
paigaldad
hiljem Windows 10 TP. Kasutades
Windows 7 või 8 on asi lihtne.
Ava
klahvikombinatsiooniga
„Start klahv + R“ programmi
käivitamise aken (Run) ning trüki
sinna diskmgmt.msc ning vajuta
enterit. Avaneb Windowsi enda
kettahaldur, millega on muuhulgas
võimalik ka partitsioone tekitada,
muuta
ja
kustutada.
Vali
partitsioon, mille kahandamise
arvelt soovid uue partitsiooni luua
ning vali paremklikiga menüüst
„Shrink“.
Microsoft annab Windows 10
vajaminevaks
andmemahuks
vähemalt 20 GB, seega turvaline
valik on näiteks 30 GB. Sisesta
avanenud akna kolmandasse
lahtrisse 30720 ning vali „Shrink“.
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Samm 3:

Lae alla ISO fail siit: http://
windows.microsoft.com/en-us/
windows/preview-iso

Samm 4, variant 1:

Lae alla ja paigalda
Windows 7 USB/DVD
Download tool siit: http://
wudt.codeplex.com/

Pärast seda ava see sama
programm ning sind juhatatakse
läbi protsessi, mille käigus
muudetakse
sinu
mälupulk
buuditavaks
andmekandjaks,
millelt saab uue OS-i paigaldada.
Pane
tähele,
et
mälupulk
formaaditakse ning sellel olevad
andmed kustutakse!
Samm 4, variant 2:
Kui su arvutil on aga BIOS-i asemel
UEFI-liides, siis on mõistlikum faili
paigaldamiseks kasutada Rufust
(https://rufus.akeo.ie/). Lae fail
alla ning käivita. Aknast vali nüüd
esimesel real see sama mälupulk.

Teise valiku juures pead
teadma, kas kõvaketta
partitsiooni tüübiks on
MBR või GPT.
Kiireim tee selleks on käivitada
Command Prompt (Start+R ning
trüki
„cmd“
ja
käivita).
Konsooliaknasse trüki „diskpart“,
kui
küsitakse
nõusolekut
turvalisuse osas, siis võid seda
lubada. Uues konsooliaknas trüki
„list disk“. Kui partitsiooni taga
pole „GPT“ veeru all midagi, on
tegemist
MBR
stiilis
partitsiooniga. Vastasel korral
GPT. Lisaks võiksid teada, kas su
arvutil on BIOS või UEFI ning kui
tead vastust, saadki järgmise
valiku Rufuses teha. Mälupulga
formaadiks jäta FAT32, kuna see
on kõige laiemalt levinud ning
lollikindlam valik, et mistahes
süsteem seda pulka ka loeks.
Pane tähele, et üle 4 GB suuruseid
faile sel juhul pulgale kirjutada ei
saa, kuid antud juhul pole hullu,
sest meie installifail on ca 3.8 GB.

Pulka kontrollida pole vaja, nii et
kõik valikud peale selle ainsa
saavad linnukese ette („Quick
format“, „Create a bootable disk
using“ ning „Create extended
labeland icon files“). Eelviimase
valiku juures vali rippmenüüst
„ISO Image“ ning juhata sellest
paremal oleva väikese ikooniga
programmikesele ISO faili asukoht
kätte. Vajuta nüüd start ning
programm alustab oma tööd.
Sellega läheb mõned minutid
aega, nii et võid võileiba minna
tegema.

korral paigaldataks see sinu
endise OS-i asemele. Järgnevalt
vali see sama partitsioon, mille
varasemalt tegime ning kliki
„Apply“ ning pärast seda „Next“.

Ongi kõik. Mõne hetke pärast (vihje: võiku) ongi uus ja
uhke Windows 10 Technical Preview sinu raalis olemas!

Martin Kraus

Samm 5:
Kui
programmid
on
oma
töö
lõpetanud,
võid
arvuti
taaskäivitada, ilma mälupulka
arvuti küljest eemaldamata. Juhul
kui arvuti valib taaskäivitamisel
esmaseks
käivitusseadmeks
siiski kõvaketta, mitte mälupulga,
pead sukelduma BIOS-i või UEFI
sätetesse. Kuna igal arvutil on
see erinev, siis point-to-point
juhendit on väga keeruline kui
mitte võimatu teha. Mõistlik oleks
googeldada enda arvuti mudelit
koos mõne sellise fraasiga nagu
„boot from flashdrive“. Jäta
meelde, mis valikud sul varem
BIOS-is või UEFI-s olid ning siis
peaksid enam-vähem kaitstud
olema igasuguste ootamatuste
eest.
Samm 6:
Oled nüüd loodetavasti jõudnud
nii kaugele, et arvuti käivitab end
mälupulgalt ning su ees on sinine
windowsi kirjaga halva graafikaga
aknake. Vali „Install“ ning nõustu
litsentsitingimustega.
Pärast
seda vali „Custom: Install
Windows only (advanced)“.
See valik paigaldab W10TP
eraldi partitsioonile, vastasel
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PERSOONILUGU

Intervjuu Lembit Viilupiga

Õpetate majandusalaseid aineid.
Milline on Teie hariduslik taust ja
töökogemused?
Minu hariduslik
taust on majandusvaldkonnast
oluliselt erinev, kuna lõpetasin TTÜ
(tol ajal TPI) elektroenergeetika
eriala. Ka dissertatsiooni kaitsesin
samas valdkonnas teemal: Elektrijaamade režiimide juhtimine
mittetäieliku
informatsiooni
tingimustes. Pärast TTÜ lõpetamist töötasin kaks aastat
Narvas
Eesti
Elektrijaamas
elektroonikainsenerina.
Majandusvaldkonda
sattusin
pooljuhuslikult
tänu
sellele,
et tolleaegne Majanduse ja
Planeerimise Instituut (Eesti NSV
Riikliku Plaanikomitee Majanduse
ja
Planeerimise
Teadusliku
Uurimise Instituut) otsis endale
programmeerimisoskustega töötajat ja oma dissertatsioonis
olin praktiliselt kõik ülesanded
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lahendanud
enda
koostatud
tarkvara
kasutades.
Teatud
rolli mängis ka asjaolu, et
mängisin kõrgliigas korvpalli ja
nende võistkond vajas hädasti
tagamängijat.
Majanduse
ja
Planeerimise Instituudis töötasin
kuni 80ndate aastate lõpuni, kuid
siis juba majanduse valdkonnas,
tarkvaraarendusega enam ei
tegelenud.

90ndate alguses tegelesin
peamiselt iseseisvale Eesti
Vabariigile hädavajaliku
seadusandluse
loomisega, loomulikult
mitte juristina, vaid
majanduskonsultandina.
Turumajanduse
põhitõed
omandasin
Genfis
WTO
paarikuulisel
kursusel,
kus
makroökonoomikat
õpetasid
sealse
ülikooli
professorid.

Ilmselt
hinnati
väljaspoolt
saadud teadmisi kõrgelt, sest
kohe pärast naasmist kutsuti
mind tööle pangandussektorisse.
Eesti
pangandus
oli
tollal
lapsekingades ning kõik lahendused tuli ise välja mõelda.
Panganduses töötatud periood oli
väga huvitav ja hariv. Ühelt poolt
tuli analüütiku ja börsimaaklerina
tegeleda väga palju nii riigi kui
ka firmade majandustegevuse
analüüsiga, teiselt poolt suhelda
kõikvõimalike klientidega. Muide,
pangad pidasid täiendkoolitusi
väga oluliseks ja seetõttu olen
palju osalenud nii majandus- kui
ka suhtlemiskoolitustel. Saadud
kogemusi olen hiljem saanud ära
kasutada ka õppetöös. Ilmselt
andis just pank sellise unikaalse
ettevalmistuse, mis võimaldab
õpetada nii majandusaineid kui
ka ärisuhtlust. Eesti panganduse
kuldaja lõppedes asusin tööle

IT Kolledžisse, kus töötan selle
rajamise
esimesest
päevast
alates.
Millest tulenevalt otsustasite
just nendele erialadele ülikoolis
kandideerida? Oli see huvi,
kohustus, perspektiiv?
Ülikooli
astusin
oma
onu,
tolleaegse
Eesti
Põlevkivi
peadirektori soovitusel õppima
mäeasjandust, kuid kuna loodi
venekeelne
õpperühm,
siis
otsustasin
elektroenergeetika
kasuks. Mõnevõrra julgustas ka
asjaolu, et olin aastaid osalenud
noortemaja raadioringis ja nii
mõnegi raadio oma kätega kokku
pannud, mistõttu kõikvõimalikud
elektroonilised seadmed mind
ei kohutanud. Loomulikult nägin
ma ka selle eriala perspektiivi
ja perspektiivne on see eriala
tänapäevalgi. Eesti Energia otsib
elektriinsenere tikutulega taga
Milline teema või nähtus pakub
erialaselt kõige enam huvi ning
miks see nii on?
Kuna olen panganduse taustaga,
siis
võib-olla
suuremat
huvi pakuvad fiskaalja
monetaarpoliitikaga seonduvad
küsimused.
Samas
ühelegi
valdkonnale otseselt ma spetsialiseerunud ei ole.
Olete seotud EUCIP’i ehk infotehnoloogia spetsialistide ja
IKT kutset omandavate õppurite
sertifitseerimisprogrammi õppematerjali koostamisega olles
üks kaasautoritest. Kuidas see
võimalus avanes?
See oli väga episoodiline ülesanne
ja sattusin sinna äsjaloodud
e-Ülikooli kaudu, kuna osalesin
selle asutamisel. Minu roll seal oli
suhteliselt marginaalne.
Mida peate oluliseks saavutuseks
töömaastikul?

Äärmiselt huvitav periood oli
Eesti taasiseseisvumisaeg, kui
osalesin nn Isemajandava Eesti
(IME) programmi väljatöötamise
komisjoni töös. Neid koosolekuid
sai lausa oodatud, kuna säravaid
isiksusi oli selles komisjonis
väga palju. Kindlasti ka töö
pangandussfääris, kus sai käivitatud nii analüüsi- kui ka
kapitaliturgude
osakonnad.
Samuti IT Kolledž, kus tuli
alustada kõikide ainetega nullist.
Kui suur roll saavutustes on
vedamisel, kui palju on rasket
tööd ja vaeva?

Vahel tundub, et ma olen
mitmel korral olnud õigel
ajal õiges kohas
Mulle näib, et jutud raskest tööst
ja suurest vaevast tekivad siis,
kui tegeldakse asjadega, mis
ei ole eriti südamelähedased,
teisest küljest siis, kui oskused
ja/või võimed ei vea välja. Mul
on olnud õnn tegelda viimased
paarkümmend aastat asjadega,
mis mulle meeldivad ja mida olen
soovinud ise teha, mistõttu suurt
tööd ja vaeva ei tunneta. Pigem on
probleem selles, et kipud nende
küsimustega tegelema ka vabal
ajal. Seega, kui töö ja hobi kokku
langevad, siis ei saa rääkida
tohutust vaevast.
Milline roll on kokkusattumustel
ja juhustel?
Elu paraku juhustest koosnebki.
Fatalistid väidavad, et juhus
on kellegi poolt ettemääratud
seaduspärasus, mida ise ei
tunneta. Lühidalt: kõik, mis peab
tulema, see ka tuleb.
Olete elanud huvitaval ajal ja
meenutanud toredaid vahejuhtumeid elust. Ehk meenub Teile
mõni lugu ka praegu?
Jah, igasuguseid vahejuhtmeid

on olnud.

Panganduse aegadel olen
läbipaistva kilekotiga
transportinud sada tuhat
krooni sularaha liinibussis
Tallinnast Kuressaarde,
öösel kella kolme
ajal voodist tõusnuna
ärimeestele laene andnud
jne
Tänapäeva panganduses tunduvad need jutud lausa ulmena.
IT Kolledžis meenub tudeng, kes
istus pool makroökonoomika
loengut ära, tõusis siis püsti ja
ütles, et see vist matemaatika
loeng ei ole ja läks minema.
Milline on Teie elufilosoofia või
moto?
Dimidum facti, qui caepit, nabet
(algus on pool võitu või tehtut).
Kõige raskem on ükskõik mis
asjaga alustamine. Niipea kui
on probleem või ülesanne käsile
võetud hakkavad asjad liikuma.
Ilmselt sobiks see lause ka
paljudele üliõpilastele.
Mis oleksid 3 kõige olulisemat
mõttetera, mida soovite õppuritele
edasi anda seoses õpetavate
ainetega?
*Ära õpi midagi tuimalt pähe, vaid
tee asi endale selgeks;
*majandusainete kasulikkusest
saadakse aru alles siis, kui
asutakse tööle. Seega kõiki
majandusaineid
õpitakse
tulevikku silmas pidades;
Aga väljaspool õpetatavaid aineid
mõni mõte või filosoofia?
Võib-olla
paavst
Pius
IV
mõte: visioon on oskus näha
nähtamatut.
Milline on ideaalne õppejõud?
Ideaalset õppejõudu ilmselt ei
olegi, aga kindlasti peaks ta olema
oma eriala asjatundja,
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Ilmselt
on
aastate jooksul
IT
Kolledžist
läbi käinud palju
erinevaid inimesi.
Kuidas on need
lennud või inimesed
õppevormiti
üksteisest erinenud?

hea huumorimeelega, kannatlik,
tolerantne, korrektne ja väga
karismaatiline inimene.
Oli mõni õppejõud Teile ülikooli
ajal eeskujuks?
Minu lemmikuks ülikooli ajal oli
tõenäosusteooria ja süsteemiteooria õppejõud oma eruditsiooni,
rahulikkuse, huumorimeele tõttu.
Tehnikadoktor Mati Valdma oli
hiljem ka minu dissertatsiooni
juhendaja ja tegeleb tänase
päevani aktiivselt teadustööga.
Olete õppejõud nii IT Kolledžis kui
ka Tallina Tervishoiu Kõrgkoolis.
Miks olete valinud ja jäänud
truuks üliõpilaste õpetamisele?

Üliõpilased on reeglina
pühendunud ja targad
noored inimesed, kellega
on väga meeldiv ja huvitav
suhelda.
Suhtlemine noortega aitab ka
endal nooreks jääda ning paremini
tunnetada noorte vaimsust ja
ellusuhtumist.
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Peab
märkima,
et omal ajal oli IT
Kolledži asutamine tähelepanu
keskpunktis mitmes
mõttes.
Huvi tundis nii
avalikkus
kui
ka Haridus- ja
Teadusministeerium.
Seetõttu
valiti sinna väga huvitavad ja
pühendunud õppejõud, kes kõik
on oma jälje Kolledži arengusse
jätnud.Kui lendudest rääkida, siis
kõik lennud on omanäolised, kuid
kõige rohkem on jäänud meelde
esimene lend, kust on välja
kasvanud väga palju tänaseid
tipptegijad. Neid iseloomustas
suhteliselt kõrge keskmine vanus,
sest lausa koolipingist tulijaid
oli vähe. Enamusel oli töö- ja
elukogemus, mistõttu oskasid
nad väga palju kaasa rääkida
praktiliselt kõikide probleemide
käsitlemisel.
Kas meenub mõni eriti särav
üliõpilane?
Eks neid säravaid
tudengeid, kes meelde jäävad
on igas lennus ja mitte ainult
üks. Ei tahaks kellelegi liiga teha,
seepärast valiks särava tudengi
näiteks esimese lennu lõpetaja
Anti Andreimanni, hilisema IT
Kolledži õppejõu. Minu mäletamist
mööda sai temast meie õppejõud
juba teise kursuse tudengina, kus

ta hakkas erialaainete seminare
juhendama. Momendil töötab ta
Kalifornias.
Miks on meie õppurite seas nii
väike lõpetajate protsent? Kuidas
seda muuta?
Lõpetajate protsendi viib alla
õpingute kõrvalt tööl käimine,
laiskus ja võib olla ka suhteliselt
kõrged nõudmised. Samas annab
erialasel tööl käimine lisaväärtust,
mida ainult õpingute käigus
ei saada. Nõudmisi aga alla
lasta ei tohi, see viiks alla ka IT
Kolledži maine. Muide, lõpetajate
protsendi tõstmise probleem
oli kõne all juba siis, kui mina
ülikoolis õppisin. Minu rühmas
lõpetas 50 alustanust tähtaegselt
15. Tundub, et selles valdkonnas
häid lahendusi ei ole. Lõpetajate
protsenti annaks suurendada
tudengite motivatsiooni tõstmine.
Kuidas seda teha ei oska öelda,
ilmselt teavad tudengid ise
paremini, mis neid motiveerib.
Iga semestri lõpus annavad
üliõpilased õppejõududele tagasisidet. Milline võib tulla üliõpilaste
tagasiside Teile?
Seda ma küll ei oska prognoosida,
sest mõne auditooriumiga saad
parema kontakti, mõnega võibolla mitte nii hea. Eks nende
subjektiivsete
hinnangute
prognoosimine
ilma
eelneva
omapoolse
küsitluseta
on
oraste pealt ennustamine. Kui
varasemaid aastaid vaadelda, siis
jäävad minu keskmised tagasiside
hinded 4,5 ja 4,9 vahele. Eks see
sõltub ainest ja ka õppevormist.

Vanessa Vorteil

IGAPÄEVA ELU VERSUS IT

Tulevik on (juba) Siin
Tänapäeva automudelitest leiab kordades rohkem
juhi- abisid ja assistente kui kümme aastat
tagasi. Süsteemid, mis algselt olid saadaval vaid
markide lipulaevadel, on nüüdseks jõudnud ka
kõige odavamatesse pisikestesse linnaautodesse.
Kuna selline progress toimub aasta - aastalt, siis
soovis UpDate näha, millega üllatatakse meid
järgmise kümne aasta jooksul. Sihtmärgiks võtsime
Mercedese tuliuue S-klassi kupee koos AMG
sportvarustuse paketiga.

Proovisõit Mercedes S S63 kupee

Elektrooniline
stabiilsuskontroll, pidurdusassistent, Pre-Safe
kokkupõrke ennetus-süsteem –
need kõik elektroonilised juhiabid
on arendatud ja turule toodud
Mercedese poolt. Järgnevalt
saavad tutvustatud just sellised
elektroonilised abimehed, mida
keskmisest pereautost, veelgi
enam seeriatootmises olevast
mudelist, veel ei leia.

Neist v-o hämmastavaim
on Mercedes-Benz S500
INTELLIGENT DRIVE võime
valgusfooride
tulesid
„lugeda“.
Selleks on autole paigaldatud
tuuleklaasi serva värvikaamera,
mis tunneb ära fooritulede
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värvused ning vastavalt sellele
pidurdab või jätkab autonoomselt
juhi sekkumiseta teekonda. Lisaks
näidatakse ka juhile ekraanil
fooris põlevat tuld.
Samuti on võimeline antud mudel
hoiatama juhti juhul, kui autoga
sõidetakse välja nurga tagant,
kust puudub korralik nähtavus
keeratavale sõiduteele ja seal
sõitvatele autodele. Senini on
sarnased süsteemid näidanud
vaid telefoni esikaameraga võrreldavat videopilti, millelt võib
olla üsna raske tuvastada, kas
kaugemalt on lähenemas auto või
mitte. Antud uurimustöö juures
kasutatakse aga hoopis kahte
low-range radarit, mis hoiatavad

juhti
vastavalt
vajadusele.
Samuti asuvad veel mõned
radarid erinevates asukohtades,
et tuvastada teisi liiklejaid ning
ümbritsevat keskkonda.
Pole probleemi! Mercedes on
testimas S500 INTELLIGENT
DRIVE’l tehnoloogiat, mis tänu
spetsiaalselt
sellele
autole

Parema käe reegliga ristmikud hirmutavad sind?
mõeldud kaarti abiga suudab
ise koos mitmete radarite ja
kaameratega läbida ristmikke,
kus kehtib parema käe reegel. Kui
elektroonika mõistab, et tal on
eesõigus ning teised ristmikule
lähenevad sõidukid aeglustavad,
aktiveerib süs- teem suunatule
ning sooritab manöövri. Juhul, kui
juhi seisukohast vaadatuna on
mõnel teisel autojuhil eesõigus,
siis ootab süsteem kannatlikult
oma järjekorda.

natukene „lõbusamalt“ sõita.
Esialgu tundub see harjumatuna,
kuid pärast proovisõitu enda
autosse tagasi istudes tabasin
end otsimast seda sama tuge.

Turvalisuse poole pealt üllatab autoga proovisõitu
tehes sõidurea hoidmise
abisüsteem, mis teoreetiliselt peaks sisselülitatuna
hoidma autot sõidutee kattemärgiste vahel ning vajadusel ise rooliga korrektuure, ilma juhi sekkumiseta,
tegema
Kui eelnevad tehnoloogiad veel
päris seeratootmiseks küpsed
pole, siis järgmised on juba
kasutusel Mercedese S-klassi
kupeel
ning
(väga)
paksu
tengelpunga korral ka Sinu
käsutuses.
Ja teate, mis? See töötab. Kahjuks
või pigem õnneks vaid 15, esialgu
närvesöövat, kuid hiljem hasarti

tekitavat sekundit, et juht liiga
loha-kaks või mänguliseks ei
muutuks. Eriti lõikavad sellisest funktsioonist kasu just
lapsevanemad, kellel aeg-ajalt on
ehk vaja tegeleda lapsukesega
kõrvalistmel, kuid ei soovi paariks
liigutuseks autot ekstra peatada.

Kõiki neid juhi elu mugavamaks
tegevaid vidinaid, funktsioone ja
süsteeme arvesse võttes tundub,
et üsna pea jõuavad ka Mercedese
divisjonis katse-tused täielikult
isesõitva autoga nii kaugele, et
auto juhtimine usaldatakse ka
linnatänaval ja maanteel täielikult
arvutile, mitte ainult testrajal,
sest samm siit selleni on väga
lühikeseks kahandatud.

Funktsioon,
mis
turvalisuse
kohapealt nii tähtis ehk pole, kuid
mugavuses tähendab väga palju,
on sõidudünaamilised esiistmed.
Selle nime taga peidab end
süsteem, mis vastavalt kiirusele ja
auto kurvis kaldumisele aktiveerib
külgmised
selga
toetavad
istmepadjad ning surub need
kurvis kokkupoole, tagades üsna
maksimumilähedase
külgtoe
ning mugavuse, eriti kui tuleb tuju

Martin Kraus
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ARVAMUS

Nutigeneratsioon

Tänane nutipõlvkond tajub Internetti kui inimõigust. Selles võisime
veenduda ka mõne aasta eest, kui peaministri mõtlematu takkakiitmine
ühele küllalt küsitavale seadusele tõi linna peaväljakule 15-kraadise
külma kiuste kokku tuhandeid inimesi. Pidevalt netis olev nutiseade
on paljudele otsekui nabanööriks, ilma milleta neid polegi olemas.

Kolumnist Kaido Kikas
Ühelt poolt räägitakse üha
enam
vajadusest
õpetada
meediakasutust juba lasteaias
kuna kõigil on nutiseadmed juba
olemas, teisalt muutub oluliseks
ka
digitaalpärandi
küsimus
inimeste puhul, kelle aeg ühel
või teisel põhjusel siin ilmas täis
saab.
Ühiskonnateadlased on rääkinud
X-, Y- ja Z-põlvkonnast sünniaastatega vastavalt 1960-80,
1980-2000 ja alates aastast
2000 (eri autoritel on erinevad
määratlused). Z-põlvkonda on
nimetatud ka F-põlvkonnaks,
kõigile tuntud Facebooki järgi. Veel
üheks levinud iseloomustuseks
on “digitaalsed põliselanikud”
(digital natives) - erinevalt eelmistest põlvkondadest puutus
see põlvkond info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga
kokku
vaat et sünnist alates ning kasvas
koos sellega. Mingis mõttes on
olemas sarnasus immigrantide
erinevate põlvkondadega - nii
nagu mitmed käesoleva aja ühiskonnaprobleemid
seonduvad
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mitte sisserändajate endi, vaid
nende juba uuel kodumaal sündinud järeltulijatega, nii on ka
digitaalsete põliselanike tulekuga
tulnud esile uusi probleeme. Eesti
keeles võime sõnastada küsimuse
ka nii: kas nutipõlvkonnal jätkub
ikka piisavalt nutti?
Nutiajastu üheks eripäraks võiks
pidada digitaalsete tarbijate
esiletõusu. Kui laua- ja sülearvuti
ajastul olid suur osa digitaalsete
teenuste tarbijaid ühtlasi ka nende
loojad, siis tänased nutiseadmed
(tahvlid ja nutitelefonid) on
eeskätt tarbimisvahendid.

Ühelt poolt võimaldab see
kahtlemata suurendada
digitaalmaailmas osalejate arvu tervikuna, teisalt aga suureneb oht
passiivse
“digitaalse
lambakarja”
tekkeks,
keda siis väikesearvuline
asjatundjate-loojate
tsunft
“digitaalselt
toidab” ja teeb seda
muidugi vastavalt enda
huvidele.

Mõned huvitavad seigad võib
leida TLÜ digiturbelabori 2013. ja
2014. aasta uuringutest. Esimesel
juhul uuriti paroolikasutust ning
vastajate seas oli nii õpilasi,
tudengeid, õpetajaid kui koolide
IT-spetsialiste. Uuring näitas, et
õpilaste
paroolikasutusoskus
ületas mõnevõrra õpetajate oma,
kuid oli siiski kaugel piisavast.
Selgus ka, et koduarvutid olid
suures osas kaitseta, kuigi vaid
kolmandik vastajaist väitis, et neid
ei kasuta kunagi keegi väljastpoolt
leibkonda.
Umbes
pooled
vastanutest
kasutasid
enda
nutiseadmes ligipääsupiirangut
(PIN, žest vmm), samal ajal
kasutas arvestatav hulk inimesi
sedasama seadet oma paroolide
hoidmiseks. Enne pikemaks ajaks
arvuti juurest lahkumist lukustas
selle või logis välja vaid umbes
kümnendik vastanutest.
2014. aasta uuringus võrreldi
ka nutipõlvkonna tööotsijate
arusaamu tööandjate omadega
(kelle seas on üha enam sellesama
põlvkonna esindajaid!).

Selgus, et nutipõlvkonna tööandjad võtavad potentsiaalse
töötaja veebiimagot märksa tõsisemalt kui nood ise seda
ette kujutavad ehkki teadvustatakse, et tööandja võib
infot otsida, jäädakse lootma, et “küll käib” ja “ega seda ei
saa väga tõsiselt võtta”.
Noored arvavad, et töö ja eraelu käib rangelt lahus ning
väljaspool tööaega toimuv ei tohiks kedagi huvitada,
mitmed tööandjad aga praagivad kandidaadi välja juba
esimese vastuolulise infokillu (joobes tehtud fotod vms)
leidmisel. Noored leiavad, et kui nende kohta leiduvat infot
ei ole nemad ise üles laadinud, siis see “ei loe”. Tööandjate
enamk samas ei tee vahet, kes info võrku pani. Tööandjale
mõjub negatiivse signaalina nii kandidaadi kohta leiduv
infouputus kui ka kahtlaselt vähene info võrgus.
Nutiseadmeid eristab varase-matest tehnoloogiatest
kaks olulist omadust: audio- ja videoinfo salvestamise
võimalus (sh kasutaja teadmata) ja positsioneeritavus.
Seetõttu muutub üha reaalsemaks Mark Andrejevici
mõistet kasutades “digiaediku” (digital enclosure) teke –
kujuneb ruum, kus iga tegevusega luuakse (ja kogutakse)
ka metainfo selle tegevuse kohta ehk iga liigutus jätab jälje
maha. Kui juba traditsioonilise Interneti kohta hoiatati,
et tal on pikk mälu, siis nüüd on üha enam tegemist
olukorraga, kus pikale mälule lisandub kõikenägev silm...
Seetõttu tasubki nutipõlvkonnal üha rohkem jälgida,
mida ja kus enda seadmetega ette võetakse. Kas me
ikka vajame pidevat netiühendust kõigis seadmetes?
Kas kõik fotod peavad olema asukohateabega? Kas
meie nutiseadmete info on turvaliselt varundatud? Kas
seadmele pääseb ligi igaüks või on sel parooli või žestiga
ligipääsupiirang?
Tasub ka jälgida enda käitumist. Kas kõikvõimalikesse
sõbralistidesse on ikka mõistlik võtta iga sooviavaldajat?
Kas teisi inimesi pildistades küsime selleks nende
nõusolekut? Kas ka privaatsete sündmuste fotod lähevad
automaatselt kuhugi “pilve”? Jne jne. Eesti vanasõna
“üheksa korda mõõda, üks kord lõika” kehtib täiel määral
ka nutipõlvkonna jaoks.
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Üliõpilaste õppetoetused ja riiklikud stipendiumid 2015. aastal
Vajaduspõhine õppetoetus 75-220 eurot
Taotleda saavad üliõpilased, kes astusid kõrgkooli 2013/2014. õppeaastal või hiljem.
Taotleja peab õppima täiskoormusega ja täitma õppekava vähemalt 75% ulatuses.
Sissetuleku ülempiir pereliikme kohta on 329 eurot. 2014/2015. õppeaastal võetakse aluseks
2013. aasta tuludeklaratsiooni andmed, 2015/2016. õppeaastal 2014. aasta andmed.
Toetuse suurus on:
o 220 eurot, kui sissetulek pereliikme kohta oli väiksem kui 82,25 eurot;
o 135 eurot, kui sissetulek jäi vahemikku 82,26-164,50 eurot;
o 75 eurot, kui sissetulek oli vahemikus 164,51-329 eurot.
Taotluse saab esitada viieks kuuks kaks korda õppeaastas – septembrist jaanuarini ja
veebruarist juunini. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.
Taotlemine toimub riigiportaali Eesti.ee kaudu.
Riigiportaal hangib kõik vajalikud andmed automaatselt riiklikest andmebaasidest: Eesti
Hariduse Infosüsteemist, Rahvastikuregistrist ja Maksukohustuslaste registrist.
Lisainfo vajaduspõhise õppetoetuse kohta: oppetoetused@hm.ee.
Taotluse võib esitada ka üliõpilane, kes kahtleb, kas vastab kõigile tingimustele!
Vajaduspõhine eritoetus 135 eurot – UUS!
Alates kevadsemestrist saavad taotleda üliõpilased, kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus
on riigiportaalis tagasi lükatud põhjusel, et varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks
kehtestatud piiri. Taotleja sissetulek on vähenenud viimasel ajal.
Taotleja peab õppima täiskoormusega ja täitma õppekava vähemalt 75% ulatuses.
Taotlus tuleb esitada õppeasutusele.
Õppeasutus saab võtta aluseks taotleja ja tema pereliikmete viimase kolme kuu sissetuleku.
Õppeasutus võib kehtestada ka muid tingimusi, mis on seotud üliõpilase majandusliku
olukorra halvenemisega. Täpsemat infot taotlemise kohta saab õppeasutusest.
Üliõpilasel ei ole õigust saada samaaegselt vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist
eritoetust.
Hinnetepõhine õppetoetus 56 eurot
Taotleda saavad üliõpilased, kes astusid kõrgkooli enne 2013/2014. õppeaastat. Toetust saab
taotleda viieks kuuks kaks korda õppeaastas. Taotlus tuleb esitada õppeasutusele.
Doktoranditoetus 422 eurot
Toetust makstakse 12 kuu jooksul aastas.

Kõigi nende õppetoetuste taotlemise ühised tingimused on:
Taotleja on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise
elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel.
Taotleja õpingud ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.
Õppetoetust ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel olles.

Riiklikud stipendiumid
Tulemusstipendium 100 eurot
Taotleda saavad üliõpilased, kes astusid kõrgkooli 2013/2014. õppeaastal või hiljem.
Taotleda saab alates immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist, edaspidi kaks korda aastas.
Taotlus tuleb esitada õppeasutusele.
Erialastipendium alates 160 eurost
Õpetajakoolituse erialadel on stipendiumi suurus 160 eurot. Taotlemine toimub SA
Archimedes kaudu kaks korda aastas.
IT Akadeemia informaatika ja infotehnoloogia õppekavadel on stipendiumi suurus 160-300
eurot. Taotlemine toimub kaks korda aastas, taotlus tuleb esitada õppeasutusele.
Erialastipendiumid 51 õppekaval, mis kuuluvad peamiselt tehnika, tootmise ja tehnoloogia
ning informaatika ja infotehnoloogia valdkonda, on 160 eurot kuus. Taotleda saavad alates
2014/2015. õppeaastast kõrgkooli astunud üliõpilased. Taotlemine toimub kaks korda aastas,
taotlus tuleb esitada õppeasutusele.
Erivajadusega üliõpilase stipendium 60-510 eurot
Stipendiumi suurus sõltub puude liigist ja raskusastmest. Taotlemine toimub kaks korda aastas SA
Archimedes kaudu.
Asenduskodus või -peres hooldusel kasvanud noort toetav stipendium 160 eurot
Taotlemine toimub üks kord aastas SA Archimedes kaudu.

Lisainfo stipendiumite kohta: www.hm.ee/stipendiumid ja www.archimedes.ee.
Lisainfo õppetoetuste kohta: www.hm.ee/oppetoetused.

Lack of Art will bring together visual and circus artists.

Kanuti Gildi SAAL, ESTONIA
11th and 12th of April 2015
www. saal. ee
What makes a performer the performer and an artist the artist ? Can a performer be both an artist and a performer, or vice versa?

LACK OF ART
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MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskus

