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Ettevõtluskoostöö kui
oluline mõtteviis
vahelisi kogemusi nii siin kui ka
artu ülikooli 2015.–
USA-s. «Kaleidoskoobi» ja Vega
2020. aasta arengu
fondi killustatud üritustest on
kavas on esimest korda
välja arenenud kogu piirkondlik
pühendatud terve peatükk ette
ku innovatsioonisüsteemi ühen
võtliku ülikooli arengule. Käes
dav sTARTUp Day käsitus, selle
olev UT ajakirja erinumber toob
esimene kulminatsioon 9. det
hulgaliselt näiteid, kuidas ülikool
sembril Eesti rahva muuseumis
on ettevõtlikkuse suunal arenenud
on kohe käes. Järgmisel aastal
ning mis on edaspidi plaanis. Ole
on plaanis uuendada juba 1999.
me lepingulise koostöö mahult
aastal käivitatud ning ainuüksi
olnud ettevõtete ja avaliku sektori
viimasel kolmel aastal 18 ettevõt
suurim arenduspartner Baltimaa
te loomiseni viinud kõrvalfirmaERIK PUURA
deülikoolide seas, kuid ettevõtliku
ehk spin-off-programmi sisu ning
TÜ arendusprorektor
ülikooli käsitus sisaldab endas ka
tugevdada tugiteenuseid.
teisi väga olulisi elemente.
Ettevõtluskoostöös on ühine
Praeguse arengukava perioodi
mõtteviis TTÜ prorektori Tea
eesmärk on pöörata suuremat tähelepanu õppetöö
Varrakuga viinud koostööplatvormi Adapteri tekke
kvaliteedile ja tõsta ühiskonnale suunatust. Selline
ni: ettevõtjad saavad siseneda oma koostöösooviga
suunitlus toetub ülikooli nõukogu liikme Kari Raivio korraga kõikidesse ülikoolidesse, otsida teenuseid,
sõnastatud nägemusele: «Ülikooli võime muuta
osaleda koostööüritustel, sealhulgas iga-aastasel
maailma teostub eelkõige selle lõpetajate kaudu.»
koostööfestivalil, mis tõi 6. oktoobril ERM-i üle
See sõnum tuletab meelde, et peale teaduspõhise
600 osaleja. Eriti edukaks osutus teadlaste kolme
kvaliteetõppe on üliõpilastele vaja anda erinevaid os minutiliste liftikõnede meetod. Peale Adapteri on
kusi. Üks peamistest oskustest, mis võiks iseloomus Tartu ülikool käivitanud suurematele ettevõtetele ja
tada sisuliselt kõiki ülikooli lõpetajaid, on areneda
organisatsioonidele mõeldud partnerlusprogrammi,
ettevõtlikuks, tundes seejuures ka ettevõtluse aluseid. mille kaudu pakume kõiki ülikooli võimalusi: lisaks
Kui kolleegidele ettevõtlus- ja innovatsiooni
teadus- ja arenduskoostööle ka täiendõpet, prakti
keskusest tuletada meelde 2014. aastat, siis kangastub kante, koolitusi jne.
neile lõpmatult pikana tunduv arendustöö Eesti
Uue mõõtme ettevõtluskoostööle annab praegu
haridustasemete ülese ettevõtlusõppe program
projekteerimisjärgus olev arvutiteaduse instituudi,
mi käivitamisest. Kaheksa kõrgkooli allkirjastasid
matemaatika ja statistika instituudi ning majandus
29. oktoobril 2014. aastal ettevõtlikkuse arendamiseks teaduskonna uus õppehoone Delta ja selle juurde
koostöömemorandumi, mis tagas EETA programmi
ehitus – õppehoone eripäraga haakuvate ettevõtete
eduka käivitamise. Tartu ülikool on selle riikliku
kodu.
programmi juhtpartner.
Ülaltoodu on sissejuhatus lugudele, mis mahuvad
Järjest on suurenenud Ideelabori roll. Eesti au
sellesse erinumbrisse. Loodetavasti ei tule järgmist
konsul Charlestonis, Harry Huge on toetanud meie
ettevõtlikkusele suunatud erinumbrit kaua oodata.
tudengimeeskondi, kes on saanud õpetlikke rahvus
Head lugemist ja ettevõtlikku tegutsemist! •
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AKTUAALNE
Virtuaalreaalsusel on
suur potentsiaal, mida ei ole
veel kõikides eluvaldkondades
rakendatud.
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Ettevõtlikkuse
musternäide teadlane Alvo
Aabloo lõõgastub mõteldes.
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arheoloogialabor liigub
üha enam ettevõtluse poole,
et tutvustada arheoloogia
vajalikkust.
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AKTUAALNE
Ettevõtlusõpe aitab
aktiivsetel noortel paremini
maailma muuta.
AKTUAALNE
Cleveroni juht
Arno Kütt rääkis, kuidas said
alguse pakirobotid, mis nüüd
Ameerikat vallutavad.
ESSEE Andres
Kuusik kirjutab
põhjustest, miks kujuneb
sTARTUp Day'st ilmselt selle
aasta kõige rajum üritus.
ESSEE Rein
Lemberpuu kirjutab,
et ettevõtluse edenemiseks
vajaminevate talentide tootmise
võti on riigi, linna, ülikooli ja
ettevõtete koostöö.

INTERVJUU
Noor briti investor ja
firmajuht Jamie Dunn alustas
ettevõtlusega juba 12-aastaselt.

Universitas Tartuensis on Tartu ülikooli ajakiri. Ettevõtlusteemaline
ajakiri on UT erinumber. Tiraaž 3500. Ajakirja koduleht: www.ajakiri.
ut.ee; Facebook: www.facebook.com/universitastartuensis.
Autorid Merilyn Säde, Sandra Saar, Merilyn Merisalu, Heleri
All, toimetajad Merilyn Säde, Sandra Saar, Merilyn Merisalu,
keeletoimetaja Mari Mets, küljendaja Mark Šandali, trükk
Ecoprint.
Trükitud keskkonnateadlikus trükiettevõttes Ecoprint

Kõik erinumbris avaldatud artiklid ja pildimaterjal on autoriõigusega
kaitstud teosed.
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Virtuaalreaalsus
sööstab varsti igasse
eluvaldkonda
Tartu ülikooli arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labori üks eestvedaja, Madis Vasser ütles, et
virtuaalreaalsusel on palju suurem potentsiaal kui ainult see, mida praegu meelelahutuses ära
kasutatakse.
MERILYN SÄDE
merilyn.sade@ut.ee

V

startupday2016

startupday.ee
startupday2016

startupday

startupday

#startupday16

irtuaalreaalsuse (VR)
lahendusi on praegu
rakendatud eelkõige
meelelahutuse valdkonnas ning
Madise sõnul on niisugused lahen
startupday.ee
dused seal eriti omaks võetud
seetõttu, et arvutimängurid on

#startupday16

inimesed, kel on vajalikust juba
pool olemas.
«Täpsemalt, vinge arvuti, et
seda maailma vedada. Samuti on
arvutimängude tegijatel aastate
pikkused kogemused, kuidas luua
maailm, mis peab kuidagi inimese
tegevusele reageerima.»
Tema sõnul näitavad erinevad
uuringud, et virtuaalreaalsust
kasutatakse küll eri valdkondades,

kuid sellest neljandik kuulub
mängudele. Samas on virtuaal
reaalsust võimalik kasutada ka
meditsiinis, arhitektuuris,
hariduses, turismis, sõjaväes,
kosmose valdkonnas jne.
«Pigem on raske välja mõelda
valdkonda, kus seda kuidagi kasu
tada ei saaks. Aga virtuaalreaalsuse
lahenduste rakendamine eeldab,
et on olemas inimesed, kes loo
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vad vajalikku sisu.»
Madis lisas, et ta ongi seadnud
endale eesmärgi leida inimesed,
kes oleksid valmis looma erinevat
VR-i sisu. «Eestis ei ole olnud
sellist kultuuri, kus mängutöös
tust võetakse päris tööstusena,
seesugune mõtteviis alles tõstab
pead.»
Ta tõi näiteks, kuidas virtuaal
reaalsus annab võimaluse minna
näiteks kas või Everesti tippu.
«See ei ole enam lihtsalt mäng,
vaid kogemus ja niisugune maa
ilm laiendab kogemustepagasit
oluliselt rohkem.»
Peale selle võib virtuaalreaal
susel olla ka rahustav mõju.
«Näiteks istud kusagil rohelisel
aasal ja paitad koera, ja seda kõike
virtuaalreaalsuses.» Madise sõnul
kasutatakse juba praegu virtuaal
reaalsust edukalt näiteks erineva
te hirmude ravimisel.
HIRMURAVI
Tavaelus ravitakse näiteks arah
nofoobiat (hirm ämblike ees) nii,
et esiteks näidatakse inimesele
pilti ämblikust, seejärel tuuakse
seda aina lähedamale ning lõpuks
näidatakse juba päris ämblikku
kusagil kasti sees.
«See on aga väga töömahukas,
peale selle peab sul alati ämblik
käepärast olema. Täpselt sama
toime saab aga ka virtuaalreaalsu
sega – alustad näiteks multikaliku
ämblikuga ja muudad seda aina
tõepärasemaks. See töötab päri
selt,» kirjeldas Madis.
Niisamuti on võimalik VR-i
kasutada kõrgusekartuse ravis,
samuti traumajärgse stressihäirega
tegelemisel. «Sõdurid pannakse
virtuaalreaalsuses samasse olukor
da, milles neil kunagi häire tekkis
ning nii on neil võimalik seda rahu
likult läbi töötada, ja see aitab.»
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Madis avaldas lootust, et ku
nagi muutubki VR nii arukaks, et
inimene ei pea ootama mitu kuud
näiteks psühholoogi järjekorras,
vaid saab virtuaalreaalsust oma
kodus ka ravi eesmärgil kasutada.
KOPEERIDA EI TASU
Kuigi virtuaalreaalsus areneb
väga kiiresti, on jätkuvalt puudu
inimestest, kes suudaksid vajalik
ku sisu luua. Seetõttu on praegu
tegelikult veel keeruline ka Eestis
ja hariduses VR-i ära kasutada.
«Suvel oli arvamusfestival,
kus rääkisime virtuaalreaalsusest
koolis. Jõudsime järelduseni, et
tehnika on praegu väga kallis ja
pirtsakas ning areneb kiiresti.
Seetõttu ei olegi võib-olla mõtet
osta koolile mingisugust komp
lekti, mis tuleb kahe aasta pärast
ära visata.»
Madis lisas, et kui oleks olemas
seesugune VR-i sisu, mis aitaks
tekitada oluliselt vingema õpi
kogemuse või aidata kaasa pare
matele õpitulemustele, siis oleks
võimalus VR-i ka koolis kasutada.
«Oluline on, et me ei looks
virtuaalreaalsusega täpselt

VIRTUAALREAALSUST KASUTATAKSE PRAEGU
KÕIGE ROHKEM ERINEVATE MÄNGUDE
LOOMISEL. MÄNGIJAL TEKIB TUNNE, NAGU TA
OLEKS PÄRISELT ÜKS TEGELANE VIRTUAALSELT
LOODUD MAAILMAS

mõttetu, sest muuseumi koridor
ise ei ole vaatamisväärsus ja VRiga ei pea seda taastootma. Palju
põnevam on minna sinna pildi
sisse ja seda kogeda.»
Nii kasvaski Loomehäkil
välja hoopis idufirma, mis teeb
viktoriini, kus tuleb vastata eri
küsimustele, olles samal ajal kesk
konnas, mille kohta küsimus käib.
«Näiteks pead maailmasõja

VIRTUAALREAALSUST KASUTATAKSE JUBA
PRAEGU ERI HIRMUDE RAVIMISEL, NÄITEKS
KÕRGUSEKARTUSE VÕI ARAHNOFOOBIA RAVIS.

samasuguseid asju, nagu meil
juba olemas on. See peaks andma
mingisuguse lisandväärtuse ja
uutmoodi kogemuse,» ütles
Madis.
Ta tõi näite, kuidas aasta
alguses Tallinnas toimunud
Loomehäkil tahtis üks meeskond
luua muuseumirakenduse, kus
inimene oleks muuseumikorido
ris ja vaataks seinal olevaid pilte.
«Tegelikult on see ju natuke

teemalise pildi pealt valima õige
kiivri, aga oled samal ajal keset
lahinguvälja. See annab samas
edasi ka tunde, et sõda on väga
hirmus,» kirjeldas Madis.
Ka ajakirjandus kasutab aina
enam ära VR-i erinevaid võimalu
si, näiteks tehakse 360-kraadiseid
ülekandeid ja reportaaže. Seda
kõike selleks, et lugeja või vaataja
rohkem teemasse viia.
Madis käis selle kuu alguses

Amsterdamis Euroopa VR päeva
del, kus ÜRO humanitaarprojek
tide kallal töötanud Gabo Arora
rääkis sellest, kuidas nad teevad
klippe näiteks pagulaslaagritest ja
kriisipiirkondadest ning näitavad
neid olukordi virtuaalreaalsuses.
«Nii saab panna inimese sinna
kaugel asuvasse situatsiooni.
Nad tõid veel välja, et annetused
on sisuliselt kahekordistunud,
kui kasutada virtuaalreaalsust.»
Madis lisas, et virtuaalreaalsuses
ei saa ka pilku ära pöörata sellelt,
mida näidatakse, sest sellises olu
korras vaatab sulle selja taga vastu
täpselt samasugune trööstitu
vaatepilt.
KEERULINE LIHTSAKS
Kui rääkida virtuaalreaalsuse äri
võimalustest, ütleb Madis, et seda
on hinnatud väga suurte numbri
tega, lausa miljarditega. «Tege
likkus on aga see, et praegu on
neid prille kogu maailmas vabas
kasutused ainult mõnisada tuhat.
Kui lood praegu näiteks mõne
mängu, siis rikkaks sellega ei saa.

Küll aga on võimalik saada palju
kogemusi ja olla üks esimestest,
kes seda ala jagab.»
Kui maailmas ringi vaadata,
siis kasutatakse virtuaalreaalsust
juba paljudes eri valdkondades.
«Haridus on üks valdkond, kus
seda saaks aina enam ära kasutada.
Minu arvates oleks asja tõeline
väärtus see, kui saaksime õpilaste
le näidata väga keerulisi abstrakt
seid teemasid ja teha need käega
katsutavamaks. Näiteks näidata
mõnd viietasandilist matemaatilist
objekti,» kirjeldas Madis.
Ta lisas, et see eeldab aga taas,
et oleks inimesi, kes oskaksid
sellist sisu luua, ja inimesi, kes
seda kasutaksid.
«Virtuaalreaalsus lihtsustab
ka sisuloomet: kui praegu pead
modelleerimiseks õppima keeru
lisi arvutiprogramme, siis VR-is
paned prillid pähe, võtad puldid
kätte ja hakkad lihtsalt maalima.
Kõik oskused on virtuaalreaalsu
ses kohe rakendatavad.»
Peale tudengite juhendamise
ja kaasamise ootab TÜ arvuti
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graafika ja virtuaalreaalsuse labor
koostööpakkumisi teisteltki, kes
võiksid sellest maailmast huvi
tunud olla. Seda enam, et vastav
pädevus aina kasvab.
Madise sõnul on tudengid
juba praegu virtuaalreaalsusest
väga huvitatud ning sel aastal ei
saanud nad ka enam juhendata
vaid juurde võtta, sest huvilisi on
nii palju.
«Peale selle on siia oodatud
kõikide valdkondade tuden
gid – ära mõtle, et pead olema
tulihingeline programmeerija, et
siin tegutseda. Virtuaalreaalsus
on väga loominguline valdkond
ja kui kellelgi on idee, mida ta
tahaks teha maailmas, kus kõik
on võimalik, siis on tema mõtted
alati oodatud,» julgustas Madis.
TULEVIK ON ÜLLATUS
Muidugi on virtuaalreaalsuse
puhul ka erinevaid ohte – nagu
kõikide asjade puhul. «Kui mida
gi üleliia kasutada, siis see mõjub
halvasti. Praegu on VR-i puhul
tõsine teema silmade väsimine.
Hetkel ei ole olemasolevad kuva
mistehnoloogiad nii andekad, et
seda vältida, kuid töö selle kallal
käib.»
Madise sõnul ei ole praegu
olemas ka selliseid uuringuid, mis
näitaksid, missugune on virtuaal
reaalsuse pikaajaline mõju. «Kee
gi ei ole neid prille näiteks aasta
aega peas kandnud. Eks varajased
virtuaalreaalsuse kasutajad ongi
mõnes mõttes katseloomad.»
Tulevikku vaadates ei oska aga
ka Madis öelda, kuhu virtuaal
reaalsus võiks inimesed välja viia.
«Olles iga päev selle teema sees,
ei tea minagi, mis on selle tehno
loogia kõige vingem kasutusala,
me ei oska seda veel isegi ette
kujutada.» •
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EELMISEL AASTAL TOIMUS KOOSTÖÖFESTIVAL TALLINNAS
MEKTORY MAJAS. TEENUSTE MESSI ERI TEEMAALADEL VAHETASID
KOGEMUSI TEADLASED JA ETTEVÕTJAD. TUNNUSTATI KA EDUKAID
TEADLASTE JA ETTEVÕTJATE KOOSTÖÖPROJEKTE. PILDIL SAAB
AUHINNA TÜ TEADLANE ALVO AABLOO.

Koostööfestival tõi
ettevõtjad ja teadlased
üksteisele lähemale
Eelmisel kuul toimus kõrgkoolide ja ettevõtete koostööfestival «Õigel ajal õiges kohas»,
millest võttis osa üle 600 koostööst huvitunud ettevõtja ning ülikooli ja avaliku sektori
organisatsioonide esindaja.

MERILYN SÄDE
merilyn.sade@ut.ee

K

uue avaõigusliku ülikooli
korraldatud festivali
peakorraldaja oli sel
aastal Tartu ülikool. TÜ aren
dusprorektor Erik Puura ütles,
et temani jõudnud tagasiside on
olnud positiivne, sest üritusel tä
nasid nii ettevõtjad kui ka avaliku
sektori ettevõtluskoostöö juhid
festivali korraldamise eest. «See,

et üritusel osales üle 600 inimese,
näitab kindlasti festivali menu
kust. Samuti on festivali UTTV-st
tagantjärele vaadatud üle 2300
korra, ja seda kindlasti ka liftikõ
nede tõttu,» ütles Puura.
Arendusprorektor tõi festivali
olulise tulemusena välja, et teave
ülikoolide koostööst ettevõtlus
suhete arendamisel on jõudnud
nii otsusetegijate, ametkondade
kui ka paljude ettevõtjateni.
«Selle tulemusel on paljud
riigiasutused ja organisatsioonid
hakanud oma protsesse ja aren
dustegevust seostama Adapteriga.
Selle viimase tõid Riigikogus
toimunud ettevõtluskoostöö
seminaril välja ka enamik esine
jaid, rõhutades seda kui vajalikku
arengut.»
TTÜ innovatsiooni ja ettevõt
lussuhete prorektor ja järgmise
aasta festivali korraldaja Tea
Varrak rõõmustas, et sel aas
tal ühendasid jõud kõik kuus
avaõiguslikku ülikooli. See andis
tema sõnul festivalile nii sisu kui
ka mõju mõttes märkimisväärselt
suurema mõõtme.
«Samuti on hea meel tõdeda,
et festival astub uuenduslikke
samme ka oma ülesehituses, tead
laste liftikõnede vorm on midagi
sellist, millega jätkame ka tuleval
aastal,» ütles Varrak.
Üks korraldajatest, TÜ tehno
loogiasiirde talituse turundus- ja
kommunikatsiooniekspert Aitel
Käpp ütles, et festivali eesmärk
oli näidata, kui palju on ettevõt
jate jaoks kasulikku oskusteavet
ülikoolides päriselt olemas.
«Usun, et suutsime selle

eesmärgi täita. Ettevõtjatega
vesteldes jäi kõlama imestus selle
üle, kui praktilisi ja neile vaja
likke uurimisteemasid ülikoolid
pakuvad,» sõnas Käpp. Ta lisas,
et seesuguse ürituse korraldami
ne õpetas, et kui on olemas miski,
mida teistele pakkuda, siis tuleb
sellest selge ja kõva häälega ka
rääkida.
Tea Varrak ütles samuti, et
festivali üks suuremaid väärtusi
on teadlaste võimalus oma tööd
uhkusega väljaspool ülikooliruu
me esitleda. «Eesmärk oli tuua
kokku teadlased ja ettevõtjad ning
seda võimalikult suurel hulgal.
See sai ka tänavusel festivalil
kenasti saavutatud.»
VÄLJAKUTSED JA
ÕNNESTUMISED
Üritusega seotud väljakutsetest
rääkides ütles Aitel Käpp, et sel
aastal oli korraldusse kaasatud
kuus ülikooli – see ja kõikide
soovidega arvestamine oli tõsine
proovikivi. «Usun, et tulime
sellegagi üsna hästi toime ning
partnerid said ürituselt just
seda, mida olime lubanud neile
pakkuda.»
Festivalil tutvustati publikule
esimest korda Eesti ülikoolide
ettevõtlusvõrgustikku Adapter.
TÜ tehnoloogiasiirde talituse
teadmiste- ja tehnoloogiasiirde
ekspert Siim Kinnas ütles, et
kohapeal osalenud inimesed, seal
juures nii ettevõtted kui ka avalik
sektor, tundsid Adapteri vastu
suurt huvi. Ta lisas, et see avaldus
ka veebilehel adapter.ee külastaja
te hulga märgatavas kasvus.
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Koostööfestivalil osalenud
Trackdrone OÜ juhatuse liige
Kaspar Kroov tõdes, et sai mõned
huvitavad kontaktid ja mõtted
näiteks seoses reklaamfilmi
tegemisega. «Arvan, et üritus oli
oluline, sest see seob ülikoole
ettevõtetega. Meie ettevõte on
varem ülikoolidega koostööd
teinud, kuid usun, et seesugune
üritus julgustab kindlasti veelgi

ETTEVÕTLUSE ERINUMBER 2016

Koostööfestivalil esitlesid
Tartu ülikooli, Tallinna tehnika
ülikooli, Tallinna ülikooli, Eesti
maaülikooli, Eesti kunstiakadee
mia ning Eesti muusika- ja teatri
akadeemia teadlased esimest
korda liftikõnede vormis oma
ideid ja koostöökohti, millega
ettevõtte või avaliku sektori asu
tuse konkurentsivõimet tõsta või
arengut toetada.

TRIIN PÄID ÜTLES, ET TULI KOOSTÖÖFESTIVALILT
TAGASI PAGASIGA, MIS SISALDAS KONTAKTE JA
UUSI IDEID.

rohkem tegema,» rääkis Kroov.
AS Värska Sanatooriumi
turundus- ja kommunikatsiooni
juht Triin Päid ütles, et kuna eel
nev koostöö teaduasutustega on
sujunud suurepäraselt, siis soovis
ta uutele mõtetele teaduse poolelt
tuge ja kontakte. «Uusi kontakte
just selle jaoks, et saada teada,
mida erinevad teadusasutused
täpsemalt pakuvad ja missuguste
uute võimalustega on keegi välja
tulnud,» ütles Päid.
KONTAKTID JA UUED
MÕTTED
Päid lisas, et tuligi festivalilt tagasi
pagasiga, mis sisaldas kontakte
ja uusi ideid. «Asutuste lugusid
kuulates ja teadusasutuste või
malusi avardades tekkisid nii mõ
nedki uued ideed, mis on praegu
veel mõttetasandil ja seetõttu on
neid vara avalikustada.»
Tema sõnul olid ka teadlaste
liftikõned löövad ja huvitavad.
«Iga liftikõne andis uue teadmi
se: küll üllatati uudsusemomendi,
küll vana hea teadmise teise
külje esitlemisega.» Päidi sõnul
oli üritus väga hästi korraldatud
ning eriti meeldisid talle Viljandi
kultuuriakadeemia vahepalad.

Liftikõnede kohta ütles Erik
Puura, et seesugust vormi on seni
kasutatud äriideede konkurssi
del. «Me ei tea, et seda meetodit
oleks varem kasutatud teadlaste
tegemiste ja võimaluste kiireks
esiletoomiseks. Kõned õnnes
tusid eelkõige seetõttu, et neid
ette valmistades nähti väga palju
vaeva,» rääkis Puura.
Ta lisas, et väikese vaheajaga
möödunud kaks ja pool tundi
olid tema hinnangul võrreldavad
teatrietendusega, kus polnud
kordagi igav. Võimalus mobiilide
abil hääletada ning anda pari
matele auhindu lisas kindlasti
täiendavat vürtsi ja pani esinejaid
veelgi rohkem pingutama, arvas
Puura. «Kuigi peavõitja And
res Kuusik võitis just tänu oma
huumorimeelele ja sidemele, mis
tal kuulajatega tekkis, ning mitte
seetõttu, et ta pidas karmilt kinni
kolme minuti reeglist.»
Aitel Käpa sõnul said kõik
teadlased suurele hulgale ettevõt
jatele oma tegemisi tutvustada.
«Osal teadlastest õnnestus see
eriti hästi, sest ürituse hilisemas
järgus oli näha, kuidas mõne
teadlase juures oli ettevõtjatest
lausa järjekord tekkinud,» sõnas

Käpp.
TÜ ettevõtlusosakonna
teenuste disaini ja juhtimise
õppekava programmijuht Gerda
Mihhailova ütles, et osales koos
tööfestivalil eelkõige seetõttu, et
selle vorm tundus talle huvitav
ning ta soovis jõuda ettevõtjatest
sihtrühmani. «Minu jaoks oli
liftikõneks oodatust keerulisem
valmistuda: sisuliselt keerukas
uurimisvaldkond tuli suruda üli
lühikesse selgitusaega ning kõne
oli vaja ka pähe õppida. Arvan,
et valmistusin umbes poolteist
päeva,» kirjeldas Mihhailova.
Programmijuht rääkis festivalil
teenuste disainist kui maailma
muutvast tegutsemisviisist.
«Hea, et harjutasin teksti mit
meid kordi kõva häälega läbi, sest
enamikul esinejaist oli raskusi
aega mahtumise ja teksti sujuvu
sega,» lisas Mihhailova. Tema
sõnul oli kolme minuti vorm väga
närvesööv isegi kogenenud esi
nejate jaoks. «Ma ei tea, kuidas
seda inimlikumaks võiks teha.
Kui peaksin uuesti esinema, siis
nüüd on mul õnneks tekst olemas
ja läbi töötatud.»
Mihhailova ütles, et pärast fes
tivali võttis üks ettevõtja temaga
ühendust ning ta lisas, et ehk aita
vad seesugused üritused tekitada
ettevõtjates julgust ja harjumust
ülikooliga suhelda.
FESTIVALILE VEELGI
ENAM ETTEVÕTJAID
Tallinna tehnikaülikooli elektri
masinate õppetooli teadur Heigo
Mõlder kõneles festivalil sellest,
kuidas TTÜ elektromagnetilise
ühilduvuse labor aitab kindlaks
teha, kas eri elektroonikasead
med ikka töötavad nii, et need
mahuksid eri riikide kehtestatud
lattide alt läbi.
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Koostööfestivalil jagati ka auhindu neile liftikõnedega esinenud
teadlastele, kes paistsid teiste
seas silma.
Atraktiivseim liftikõne – Andres
Kuusik (TÜ)
Uuenduslikuim sõnum – Indrek
Ibrus (TLÜ)
Eesti majandust muutev idee –
Heigo Mõlder (TTÜ) (pildil)
Iga kooli parimad:
EKA – Sille Pihlak
EMÜ – Timo Kikas
EMTA – Tammo Sumera
TLÜ – Hannes Tõnisson
TTÜ – Simo Ilomets
TÜ – Maido Merisalu

Mõlder ütles, et tema jaoks
ei olnud kolmeminutilist kõnet
keeruline koostada. «Valmistusin
selleks umbes tund aega ning
osalesin festivalil seetõttu, et soo
vime oma uurimisrühmale tööd
leida,» kirjeldas Mõlder.
Enda sõnul pidi ta aga koos
tööfestivalis pettuma. «Kahjuks
oli kohal väga vähe ettevõtteid,
kellele esineda. Enamasti oli
kuulama tulnud ülikooli rahvas,
nii nagu ka eelmisel koostööfesti
valil,» ütles ta.
Mõlder lisas, et kui üritusele
oleks võimalik osalema saada
suur hulk ettevõtjaid, siis oleks
tegemist väga olulise festivaliga.
«Praegusel juhul see päris nii ei
olnud ning seetõttu kaalun tõsi
selt, kas järgmisel aastal osaleda.»
Teadlase sõnul ootaks ta ka
ülikooli abiüksustelt suuremat
kasutegurit ettevõtetega kontakti
loomiseks. «Et teadlastel oleks
võimalik keskenduda teadustööle,

mitte uppuda administratiiv
kohustustesse ja ettevõtete
otsimisse.»
Tea Varrak sõnas, et tema
arvates ei olnud ettevõtjaid vähe,
ent kindlasti plaanitakse järgmisel
aastal kaasata veel rohkem ette
võtjaid. «Ühelt poolt võis tänavu
rolli mängida see, et samal päeval
toimus teisigi ettevõtetele suuna
tud sündmusi. Sealsamas usun, et
kindlasti said ka sel aastal kohale
tulnud ettevõtjad enda jaoks mõt
lemisainet ning kontakte.»
Erik Puura usub, et seesuguse
suure ürituse toimumine koos
töös teiste ülikoolidega annab n-ö
kriitilise mõõtme, tekitab huvi
ega lase ürituse vormil ka «ära
vajuda».
2010. aastal tutvustati TÜ
laboreid, 2011. aastal leiutisi ja
2012. aastal teenuseid ning sealt
edasi hakati valima kitsamaid tee
masid, näiteks kvaliteetkinnisvara
jne. «Ülikoolidevahelise koos

tööna on see festival ka samas
formaadis jätkudes igal aastal
mõttekas, üritus saab ringelda eri
linnade ja kohtade vahel.»
Järgmisel aastal toimub
koostööfestival taas Tallinnas.
Aitel Käpp ütles, et teadlaste lifti
kõnede vormiga tuleks kindlasti
jätkata, sest see kõnetas publikut
ja pani ka teadlasi oma sõnumeid
võimalikult täpseks ja ettevõtja
keskseks lihvima.
«Samuti võiks mõelda n-ö
ettevõtjate kõnetunnile, kus
ettevõtjad saavad teadlastelt
küsida konkreetseid küsimusi ja
lahendusi,» lisas ta.
Tea Varraku sõnul tegeletakse
praegu festivali tulemuste analüü
simisega. «Liftikõnede vormiga
jätkame järgmisel aastal kindlasti,
loomulikult ei puudu festivalilt ka
messiala. Milliseks kujuneb festi
val aga täpsemalt, seda saab näha
juba järgmisel aastal,» lausus
Varrak. •
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Teadlane,
kes lõõgastub

mõteldes

Ettevõtlikkuse musternäidis, Tartu ülikooli professor Alvo Aabloo tunneb
puudust ajast, mille ta saaks kulutada lihtsalt mõtlemisele. Oma ülitihedast
ajakavast leidis ta siiski pisikese augu, et UT-ga mõningaid mõtteid jagada.
HELERI ALL
ajakiri@ut.ee

T

artu ülikooli tehnoloogiainstituudi
rohelistes koridorides on peaaegu
kuulda, kuidas siin iga päev ajusid
ragistatakse. Peale 3D-printerite, mannekee
nide, juhtmete, kunstlihaste ja robotite on
neis koridorides üks kabinet, kus pesitseb
mitme teadusgrandi omanik ja sel aastal
ka Eesti teaduste akadeemia akadeemiku
kohale kandideeriv Alvo Aabloo. «Ma
sisuliselt elangi siin,» ütleb Aabloo ja

viipab oma kabineti poole. Ja nii see tõesti
on. Polümeersete materjalide tehnoloogia
professorina leiba teenival mehel peaaegu et
polegi vaba aega. Enda sõnul tunneb ta kõige
rohkem aga puudust mitte puhkusest, vaid
mõtlemisest. «Ma pole juba umbes kolm
päeva korralikult mõelda saanud,» märgib
teadlane ja võtab kahe käega peast kinni.
Aablood on nimetatud ka Tartu ülikooli
robootika isaks. Sel aastal on tema nimi

FOTOD: 4X ARGO INGVER
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le, kui tuleb tudeng, kes muidu
väga silma ei paista, ja saab kõi
gest väga õigesti aru või pakub ise
mõne väga hea lahenduse välja,»
kirjeldab teadlane. Need hetked
meeldivad Aabloole õppejõu töö
juures kõige enam.

ROBOTITE KÕRVAL ON AABLOO SÜDAMES VÄGA TÄHTSAL KOHAL KA
TEHISLIHASED. NEIL ON TEMA SÕNUL VEEL SUUR TULEVIK.

Eesti teadusinfosüsteemis juba
19 publikatsiooni autorite hulgas.
Peale selle reisib Aabloo pidevalt
ringi, osaleb konverentsidel ja
elab tõelist teadlase elu.
Aabloo ise naljatab, et roboo
tika on mõeldud neile meestele,
kes ei ole veel jõudnud suureks
kasvada. Selline on ta enda sõnul
isegi. Veel kümme aastat tagasi
märkis professor Sakalale antud
intervjuus, et robotite arengut
piirab pigem mehaanika kui
programmeerimine. Täna ei piira
robotite arengut enam miski.
KÜMME AASTAT JA
LENDAVAD ROBOTID
Aabloo ütleb, et robotid on juba
praegu meie kodudes ja nende
edasises arengus sõltub kõik eel
kõige sellest, kui sõbralik inimene
ise robotite vastu on. Teadlase
sõnul saame kümne aasta pärast
kindlasti näha roboteid, kes
lendavad, ja ilmselt on tunduvalt
robotiseeritum ka näiteks meie

ühistransport. Isesõitvaid autosid
juba testitakse. «Kuigi kümme
aastat on tegelikult nii lühike
aeg,» lisab mees.
Seda, kuidas ta robotite juurde
jõudis, Aabloo täpselt kirjeldada
ei oskagi. Ise asju koost lahti võt
ta, ehitada ja leiutada meeldis tal
le juba lapsepõlves. Seda, kelleks
ta toona saada tahtis, ei oska ta
nii kindlalt öeldagi. «Küllap ikka
inseneriks,» sõnab ta. Ka Aabloo
isa oli ametilt insener. «Algelise
raadio oskasin ma kokku panna
ikka juba enne kümneaasta
seks saamist,» räägib ta. Seega
on teadlase veri mehe soontes
voolanud juba ammu ja kunst
lihaste ning robootika juurde on
ta jõudnud kuidagi iseenesest.
Tartu ülikooli astudes ta veel
ei teadnud, et jääb siia pikkadeks
aastateks. Aabloo märgib, et see
on ka üks Eesti teaduse tähtsaid
mõttekohti. Kõik vähegi ande
kamad teadlased jätab ülikool
endale ning sammaste tagant

AABLOO KABINET TEHNOLOOGIAINSTITUUDIS ON TEMA TEINE
KODU. VÕIB-OLLA VEEDAB TA SEAL ROHKEMGI AEGA, KUI OMA
PÄRISKODUS.

välja, erinevatesse ettevõtetesse
jõuavad asjatundjatena tööle väga
vähesed. Aabloo sõnul ei ole see
halb. Lihtsalt huvitav tõsiasi.
KÜSIDA PEAB ALATI
OSKAMA
Ka Aabloo ise on siiani ülikoolile
truuks jäänud. «Ma olen küll
vahepeal ära käinud, aga lõpuks
tõmbab ikkagi miski siia tagasi,»
ütleb teadlane. See miski on
tema sõnul katsetamise ruum,
mida ülikool pakub. «Siin saab
tegeleda selliste asjadega, millega
mujal ei saaks,» sõnab ta. «Saab
proovida ja katsetada, mõelda ja
lõpuks tõesti huvitavate asjadeni
välja jõuda.»
See annab osaliselt vastuse ka
küsimusele, kas teadlase ja õppe

jõu töö üldse saavad ülikoolis
eraldi seista. Aabloo sõnul naudib
ta mõlemat rolli. «Kuigi vahel
tekib mul lolluse allergia,» mär
gib ta. Lolluse allergiaks nimetab
Aabloo seda, kui tema käest küsi
takse midagi, millele tegelikult on
ka guugeldades võimalik vastus
leida. Seda ta ei talu ja selle peale
saab ta pahaseks. «Võib-olla ei
oska noored inimesed lihtsalt
küsida,» mõtiskleb mees. «Kui
sa Google’i käest küsida ei oska,
siis ta sulle õiget vastust ei anna
ka,» sõnab ta.
Oma otsese ütlemisega on Aa
bloo enda sõnul nii mõnelegi pin
nuks silmas. Keerutamist mees
ei salli ja kui midagi öelda on,
siis ta seda ka ütleb. Tihti leiab
ta, et mõned asjad on lihtsam ise

ära teha, kui neid kellelegi teisele
seletama hakata. «Mul on endal
peas valmis see, kuidas midagi te
gema peaks, ja ma ise saan sellest
täpselt aru, aga teine saab ikka
teistmoodi aru,» seletab Aab
loo. Ta märgib, et ükskõik mitu
korda teisele inimesele seletada,

BÜROKRAATIA JA
MUINASJUTUD
Aga nagu juba öeldud, mehe
päevad on pikad, tööd on palju
ja päris kõike siiski ise ära teha ei
jõua. Aabloo ütleb, et peab väga
tähtsaks neid inimesi, kes aitavad
tal kogu bürokraatia ja paberi
majandusega tegeleda, mis on
teadlase töö juures küll hädavaja
lik, kuid leiutamisest ja avastamis
rõõmust üsna kaugel.
Teaduse rahastamine kerkib
meedias murekohana ikka ja jälle
üles ja neid, kes süsteemiga rahul
ei ole, on mitmeid. Aabloo sõnul
on projektipõhine rahastamine
võib-olla isegi hea. «Siis saavad
rahastuse need, kes ka päriselt
teevad,» põhjendab ta. Mees
nendib, et nii teadusgrantide
taotlemine kui erinevate projekti
de tegemine nõuavad korralikult
paberitööd ja teadlasele osutub
see tihti parajaks peavaluks.
Aabloo võrdleb teadus
projektideks raha taotlemist
muinasjuttude kirjutamisega.

«KUI SA GOOGLE'I KÄEST KÜSIDA EI OSKA, SIIS
TA SULLE ÕIGET VASTUST EI ANNA KA,» SÕNAB
AABLOO.

ikkagi tekivad valesti mõistmised
ja seetõttu ongi kergem töö ise
ära teha.
Samas on just õppejõu töö
ning seesama seletamine ja mõist
mine ka see, mis Aabloole vahel
ikka veel üllatusi pakub. «Ma vist
üllatungi kõige rohkem selle pea

«Tuleb kirjutada kaks muinas
juttu,» ütleb ta. «Esimene
sellest, mida sa hakkad tegema,
ja teine sellest, mille sa valmis
tegid.» Muinasjutu kirjutamine
ei võrdu siinkohal loomulikult
uduajamisega. Aabloo sõnul on
rahastamiskomisjonides tihti ka
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AABLOO SÕNUL ON BÜROKRAATIA JA PABERITÖÖ TEADLASE JAOKS
KÕIGE SUUREM KIRSTUNAEL.

neid inimesi, kes vastava teadus
valdkonnaga võib-olla kõige
paremini kursis ei ole, ja seetõttu
tuleb teadussaavutused tõlkida
lihtsasse keelde, millest kõik aru
saavad. «Me ei saa öelda, et me
hakkame siin ehitama mingisu
gust väga keerulise nimega asja.
Me peame ära seletama, millega
tegu on. Näiteks lendav robot.
Siis saab inimene aru, mille jaoks
ta raha annab,» räägib Aabloo. Ja
aruande puhul samamoodi. «Ei
saa kirjutada, et saavutasime selle
ja selle ja jõudsime pikaajalises
projektis mingi arenemisjärguni.
Peame kirjutama, et ehitasimegi
lendava roboti,» seletab teadlane.
Loomulikult põhinevad need
«muinasjutud» tõel, kuid keel,
milles nad on kirjutatud, nõuab
lihtsalt veidi teistsugust lähene

mist. See ei kuulu aga kindlasti
teadlaste lemmiktegevuste sekka.
Kui paberitöö välja arvata,
naudib Aabloo teadlase elu täiel
rinnal. Tema sõnul on Tartu
parim koht, kus teadust teha.
Aabloo nendib, et on mõelnud ka
välismaale minemise peale, kuid
Tartu hoiab teda ikkagi kümne
küünega kinni. «Siin on kõik
olemas. Ettevõtted ja asjatundjad.
Kõik,» lausub ta. Aablo sõnul on
Tartu teadlastel siinsete ettevõtja
tega väga hästi arenenud koostöö.
«Ja Tartu on küll linn, aga maa
piirkonnad on ka siit kohe kiviga
visata,» lisab ta.
Kuigi teadlane viibib töö
tõttu tihti välismaal, tuleb ta alati
rõõmuga koju tagasi. Aabloo
kalender on tõepoolest meeletult
tihe. Reisid, loengud, konverent

TUNNEB MÕTLEMISEST
PUUDUST
Teadlase sõnul on tal siiski oma
kohustustega hakkama saamiseks
ka väikesed nipid. «Mõnedel
väga kiiretel asjadel ma lasen liht
salt ära põleda ja kui need on juba
ära põlenud, ju siis ei olnud need
nii tähtsad tegemised,» räägib
ta. Näiteks toob ta olukorra, kui
keegi talle õhtul kella kuue ajal
kirjutab, et homme hommikuks
on tarvis midagi hädasti teha.
«Siis ma vahel vastan lihtsalt
järgmise päeva õhtul, et nägin
kirja alles nüüd,» sõnab ta. Nii
suudab teadlane tähtsat vähem
tähtsast eristada.
Aabloo sõnul tunneb ta teadla
sena enim puudust just mõtlemi
sest. Kõike muud on nii palju, et
tihti ei jäägi lihtsalt aega mõelda.
Erinevalt valitsusest, usub Aab
loo, et kui tema võtaks puhkuse,
siis ei jääks elu ülikoolis seisma
ega otsused tegemata. «Võib-olla
ainult mõned asjad, aga kindlasti
ei juhtuks mitte midagi hullu,»
sõnab ta.
Kogu aja, mis tööst üle jääb,
veedab Aabloo oma perega.
«Meil on naisega väikest viisi
kinnisvaraarendus,» ütleb ta
naljatamisi. Nimelt meeldib
teadlasele oma maakodu juures
nokitseda. See ongi tema jaoks
kõige parem puhkus. Ja loomuli
kult mõtlemine. Selle jaoks tuleb
ka vahepeal aega leida. •

FOTOD: 2X ARGO INGVER

sid – tavalise inimese mõistusele
on see isegi natukene uskumatu.
Kuidas ta seda kõike teha jõuab?
«Eks seal taga ole vist lihtsalt hea
ajakasutusoskus,» ütleb mees ise.
Kui kalender on paigas ja seal on
täpselt kirjas, millal mida teha
on vaja, saab kõik ka õigeks ajaks
tehtud.

Ettevõtlus aitab
arheoloogia
vajalikkust tutvustada
Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia laboris on hakatud aktiivselt
tegelema ettevõtlikkuse arendamisega. Arheoloogia labori koordinaator Ester Oras
rääkis, et põhjuseid selleks on mitmeid.
SANDRA SAAR
sandra.saar@ut.ee

E

smalt see, et ülikooli asja
tundjate teadmisi, oskusi
ja kogemusi vajatakse
üha enam ja laiemalt erinevates
kultuuripärandi valdkondades,
näiteks muuseumiesemete täien
davates uuringutes, uute avas

tatud leidude hoiustamiseelses
töötluses või välitööde dokumen
teerimisel eriomaste vahenditega.
Labor soovib olla rohkem
avatud nii Eesti-sisesele kui
ka väliskoostööle. Nii saavad
arheoloogide teadmised ja
oskused laialdasemalt rakendust
kui üksnes väga täpselt piiritletud
arheoloogiakeskne töö.
Erinevate teenuste pakkumine

võimaldab Orase sõnul omakorda
laiendada töötajate kogemuse–
pagasit.
«Püüame nii-öelda maailma
pilti avardada: nii enda oma kui
ka meie tööst ja kogemustest
huvitatud osapoolte oma,»
lausus Oras.
Koordinaator rääkis, et
ettevõtluse poole vaatamine on
üks võimalus, kuidas oma
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suure hulga ja pideva pealevoolu
tõttu juba kannatama, kuid püüa
me nende kahe vahel tasakaalu
saavutada,» lausus ta.
Peale selle katsuvad instituut
ja labor olla võimalikult avatud ka
teistele riigi- ja teadusasutustele
ning välisülikoolidele, et pakkuda
oma teadmisi ja ekspertiisi ning
analüüsiteenuseid ja koostöö
võimalusi.

ESTER ORAS RÄÄKIS, ET KOOSTÖÖ ETTEVÕTETEGA ANNAB LABORI TÖÖTAJATELE UUSI TEADMISI JA KOGEMUSI.

tegevusvaldkonda ühiskonnale
laiemalt tutvustada ja selle
vajalikkust põhjendada.
KASUTEGUR PEHMEM
Ta sõnas, et kui reaal- ja täppis
teaduste puhul on kasulikkus
ühiskonnale mingil viisil mõõ
detavam – näiteks patentide või
uute toodetega –, siis humani
taarteaduste puhul on kasutegur
pehmem ja vähem nähtav: uued
teadmised, osutatud abi, antud
nõuanded ja ajaloomälu ning
kultuuripärandi säilitamine ja
väärtustamine.
«Isiklikult olen küll seisu
kohal, et igas humanitaarteaduse
valdkonnas on võimalik leida
ühenduskoht ühiskonna ja selle
teenimise vahel laiemalt. Et tea
dus ei oleks üksnes teaduse enda
pärast,» lausus ta.
Oras seletas, et kootöö all
erinevate ettevõtete ja ülikoolide
ga peavad nad peamiselt silmas
olemasolevate ja uute teenuste

väljaarendamist ning pakkumist
laiemale ringkonnale.
Peamine koostöö on konser
veerimistegevus, aga ka doku
menteerimine (3D-plaanistus,
fotogrammeetria, tahhümeetriga
mõõdistamine) ja spetsiifilised
teaduslikud analüüsid.
Viimaste puhul on Orase sõnul
eriti tänuväärne sel aastal algata
tud Tartu ülikooli ühiskasutusega
laborite programm. Arheoloogia
labor on seotud nii TÜ katsekoja
alla kuuluva analüütilise keemia
kvaliteedi infrastruktuuriga
(AKKI) kui ka TÜ maapõue
ressursside arenduskeskusega
(MAREK).
Võimalus nende masinaparki
kasutada võimaldab arheoloogi
del omakorda oluliselt laiendada
pakutavate teenuste valikut ning
inimestele vajalikku täiendõpet
ja abi ajaloolise allikmaterjali
uuringuteks sobiva metoodika
väljatöötamisel. Üks konkreet
ne sedalaadi teenus on näiteks

orgaanilised jäägianalüüsid.
Tartu ülikooli labori töötajad
teevad aktiivselt koostööd näiteks
muinsuskaitseametiga, aga üha
enam ka eraettevõtetega, kes
teostavad arheoloogilisi välitöid
ja vajavad abi näiteks dokumen
teerimisel ja konserveerimisel.
Koostöös muinsuskaitse
ametiga on arheoloogia laboril
kaks suunda. Esiteks operatiiv
sed väljasõidud, et üle vaadata
haruldasi leide, peamiselt aardeid,
leiumaterjali analüüs ja kultuuri
väärtusega leidude eksperdi
hinnangute koostamine ning tei
seks uute arheoloogiliste leidude
hoiustamiseelne töötlus.
Oras rääkis, et koostöö on
väga pikaajaline, kuid viimastel
aastatel on metallidetektorismi
leviku tõttu uute leidude ning
muististe avastamine ja sestap ka
nende leidude konserveerimise
maht hüppeliselt kasvanud.
«On olnud ka aegu, kus meie
igapäevatöö hakkab uute leidude
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KOOSTÖÖ PPA-GA
Arheoloogia labor soovib tulevi
kus koostööd teha ka politsei- ja
piirivalveametiga (PPA). Oras
rääkis, et praeguseks on arutatud
võimalusi ja tutvustatud oma
huvisid.
Kirjas on ka üksikjuhtumid,
mis näitavad, et koostöö on vaja
lik. Suve alguses toimus esimene
kohtumine, kus labor tutvustas
oma teenuseid ja ekspertiisivõi
malusi.
Niisugune idee tekkis, kui
arheoloogia laboris käisid külas
Sven Lilla teadus- ja arendusosa
konnast ning ettevõtete partner
lusprogrammi projektijuht Kristel
Reim. Viimane viskas õhku
küsimuse, kas laboril võiks olla ka

midagi PPA-le pakkuda.
Oras käis seepeale välja mõtte
erinevatest loodusteaduslikest
analüüsidest, aga ka eksperimen
taalarheoloogilisest tööst, mis
võiksid kasulikud olla politsei- ja
piirivalveameti tegevuses, näiteks
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taust just inimskeleti erinevate
aspektide analüüsil, muuhulgas
nii luustike kui põlenud luude pu
hul, ning nad saavad oma seniseid
kogemusi ja teadmisi pakkuda
vastava leiumaterjali määramisel.
Sealhulgas on võimalik abiks

KUI TEGEMIST ON ARHEOLOOGILISE JUHTUMIGA,
SIIS ON TÄHTIS, ET KADUMA EI LÄHEKS OLULINE
TEAVE NING LUUSTIKKE EI LIIGUTATAKS PAIGAST.

kriminalistikas.
Koordinaator rääkis, et kuna
asjad on praegu veel lahtised,
siis ei saa anda täpseid kirjeldusi,
kuidas koostöö välja nägema hak
kaks, sest vastavaid tegevusi alles
kavandatakse ja juurutatakse. Mõ
ned ideed siiski on, kuhu suunas
saaks liikuda ja areneda.
Oras seletas, et hetkel on
kõige päevakajalisem juhuslikult
avastatud inimluude määramine
ja analüüs.
Esmalt see, kas tegemist on
kriminaalse või arheoloogilise
juhtumiga, ning vastavalt sellele,
kes peaks leidu menetlema hakka
ma. Oras rääkis, et Tartu ülikooli
osteoarheoloogidel on tugev

olla näiteks mõne uuritava juhtu
mi vanuse hindamisel.
Asja teine ja samavõrd oluline
pool on, et juhul kui mingi uue
avastuse puhul on tegemist siiski
arheoloogilise juhtumiga, siis ei
läheks kaduma arheoloogidele
oluline teave ning nad saaksid või
malikult varakult ja juba leiukohas
nende tööks vajalike meetoditega
töid teostada. Oluline on, et
luustikke ei liigutataks paigast
või ei mõjutataks ümbritsevat
leiukeskkonda.
Kõige eelneva tõttu vaatabki
arheoloogia labor üha enam
ettevõtlikkuse poole, et pakkuda
vajalikke teadmisi ja tuua ühis
konnale rohkem kasu. •

20 AASTAT ARHEOLOOGIALABORIT
Arheoloogia labor kuulub arheoloogia kabineti alla.
Praeguse arheoloogia labori alguseks võib pidada
1997. aastat, mil pärast Lossi 3 õppehoone valmimist seati 1933. aastal taastatud ja Heiki Valgu
juhitud arheoloogia kabineti uutesse ruumidesse
sisse metallesemete konserveerimislabor.
Esialgne sisustus oli tagasihoidlik. Tolleaegsest
varustusest võiks esile tõsta TÜ kliinikumi Maarjamõisa polikliinikust soetatud vana röntgenaparaati,
mis on koos uuema röntgenseadmega veel praegugi
kasutusel. Röntgenruumi tarbeks saadi humanitaar-

abi toel Ameerikas valmistatud spetsiaalne pliiuks.
2011. aasta sügisest on labori kasutuses uued
nüüdisaegse sisustuse ja tehnikaga ruumid, kus
labori pinda on umbes 90 ruutmeetrit.
Peale selle on olemas spetsiaalne fotoruum ja
n-ö hoiustamisruum. Keldrikorrusel asuvad leidude
esmane töötlemise ruum, röntgeniruum, sügav
külmikud orgaanika säilitamiseks ja erinevad hoidlad.
Metallide konserveerimiseks on elektrolüüsivannid,
liivaprits, muhvelahi ning orgaanika puhastamiseks
vaakumlaud ja kaldpesuvann.
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JAMIE DUNN:

FOTOD: 2X ERAKOGU

ettevõtlus on raske
töö, mis aitab
unistusi täita
Detsembris toimuva sTARTUp Day üks põhikõnelejaid Jamie Dunn teab
väga hästi, kuidas juba koolilapsena ärimaailmas edukaid samme teha.
24-aastane noor briti firmajuht, investor ja filantroop on täpselt poole
oma elust tegelenud ettevõtlusega.
JAMIE' KOOLIKAASLASED KOGUSID POKÉMONI KAARTE, TEMA AGA HAKKAS NEID OMA ÄRIS MÜÜMA.

MERILYN MERISALU
merilyn.merisalu@ut.ee

J

amie, alustasid ettevõtlusega juba 12-aastaselt.
Miks sulle nii noorelt tundus äri alustamine hea mõte?
Tol ajal tundus kõigile teistele,
et see on hullumeelne idee, minu
meelest andis varakult alusta
mine mulle aga suure eelise. Mu
esimene katsetus ärimaailmas oli
müügikiosk.
Aitasin nädalavahetuseti oma
isa, ta maksis mulle selle eest
10 naela päevas. Ühel päeval
mõtlesin aga, et miks ma töötan
kellegi teise alluvuses, kes teenib
sada naela ja annab mulle ainult
kümnendiku. Siis otsustasingi,
et ma ei taha kellegi teise heaks
töötada.
Niisiis võtsin endale oma leti ja

kui olin 15-aastane, teenisin selle
ga juba umbes 500 naela nädalas.
Kas oled nii varakult alustamist ka kahetsenud? Ehk oleks
olnud mõnus kauem lapsepõlve
nautida?
Mõnes mõttes tekitas see mul
le tarbetuid pingeid, sest arvati,
et minust peab saama järgmine
Richard Branson (Virgin Grupi
asutaja – toim). Vanemaks saades
mõistsin, et ei ole vaja ennast kel
legi teisega võrrelda, tuleb püüda
olla nii hea kui endal võimalik.
19–20-aastaselt oli muidugi
vahel tunne, et jään millestki
ilma. Mu sõbrad lõpetasid kooli,
astusid ülikooli ja pidutsesid
nagu normaalsed teismelised
ikka, mina aga lendasin maailmas
äriasjus ringi. Praegu sellele ajale
tagasi vaadates ei tahaks ma aga
midagi muuta.

Jätsid kooli pooleli ja
kaasasutasid trükifirma, mis
tegeles vormirõivaste tootmisega. Selle asemel, et kasumit
nautida, kasutasid seda aga
noorte ettevõtlusalase koolitamise jaoks. Miks sa sellise tee
valisid?
Paljud sõbrad käisid meie
töökojas endale ise T-särke ku
jundamas ja tegemas, sest see oli
tore. Huvilisi tekkis järjest enam
ja taipasin, et sellest võiks palju
rohkem inimesi õppida ning kasu
saada.
Trükitööstuses on konkurents
suur, nii et mulle meeldis mõte
meie äri teistest eristada. Hakka
sime korraldama töötube ja kooli
tusi erivajadustega noortele ning
noortele seaduserikkujatele.
Muidugi aitas see meie
ettevõttel teiste seas silma paista,
aga asi polnud ainult selles. Meil

ei olnud kohustust noori õpetada,
see lihtsalt tundus õige tegu ning
mulle meeldis seda väga teha.
Meie tegevus tasus ennast ka
ärilises mõttes ära, sest sõlmisime
tänu koolitustele koostöölepin
gud mitmete suurte ettevõtetega,
nagu ASDA, IKEA jm.

eneseharimine, iseõppimine.
Minu kooliskäimise ajal sellele
eriti tähelepanu ei pööratud, nii
et tahan praegustele noortele näi
data, kui palju kasu võib enese
harimine tuua ja mis lisaväärtust
see saab anda. Ei saa ju jääda
lootma, et formaalne haridus
õpetab sulle iseenesest kõike,

MEIL EI OLNUD KOHUSTUST NOORI ÕPETADA,
SEE LIHTSALT TUNDUS ÕIGE TEGU NING MULLE
MEELDIS SEDA VÄGA TEHA.

Praegu juhid ettevõtet Spark
Global Education, mis keskendub hariduses uuenduslike programmide, toodete, rakenduste
ja platvormide arendamisele.
Jätsid ise kooli 16-aastaselt
pooleli, mis kannustab sind
haridusse panustama?
Mind on alati huvitanud

mida kunagi elus vaja läheb.
Minu meelest on suur mure
koht see, et haridust antakse
suures jaos siiani edasi tavapärase
«üks suurus sobib kõigile» põhi
mõttega. Muidugi on erandeid,
aga üldiselt arvatakse ikkagi, et
kõik õpivad ühtmoodi. Mul on
vedanud, et olen seotud College

Group’iga, kellega tahame aktiiv
selt muuta hariduse andmist isi
kupärasemaks nii Suurbritannias
kui ka Lähis-Idas.
Kuidas sulle tundub, kas kooli
õpilased ja tudengid peaksid
oma äri alustades erinevate
asjade peale mõtlema?
Ma soovitaksin igal noorel
inimesel – ükskõik, kui vana
ta on – oma äri alustada. Kir
jutasin sellel teemal pikemalt
virgin.com blogis, seda postitust
jagas sotsiaalmeedias ka Virgini
omanik Richard Branson (www.
virgin.com/entrepreneur/whyall-under-25s-should-start-theirown-business – toim).
Ma usun, et kõik peaksid ette
võtlust proovima, sest ettevõtte
loomise protsess õpetab enda
kohta väga palju uut. Ükskõik,
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kas oled edukas või mitte, saad sa
aru, kuidas kasvada ja areneda.
Oled sa viimasel ajal kohatud
noortelt ka põnevaid äriideid
kuulnud?
See on väga hea küsimus! Kus
juures, ma nõustan praegu üht
idufirmat, mille noored asutajad
soovivad tehnoloogia abil meeste
hooldustoodete tööstuses väga
põneval kombel revolutsiooni
teha.
Midagi säärast pole minu
teada kunagi varem tehtud ja ka
arenguruumi on palju. Aga kui
nende plaan õnnestub, mõjutab
see tehnoloogia teisigi valdkondi.
Ideid võib leida kõikjalt, mind
isiklikult ajavad eriti õhevile ideed,
mis vaatavad ka tehnoloogiast
kaugemale. Praegusel ajal võib jää
da mulje, et kõik uued idufirmad
ja ettevõtjad keskenduvad IT-le,
seepärast ongi põnev näha, mida
ülejäänud teevad.

ETTEVÕTLUSE ERINUMBER 2016

Hiljuti kohtasin näiteks noort
leiutajat, kes mõjus väga värs
kendavalt just seetõttu, et teda
ei huvita koodikirjutamine ega
tehnoloogiapõhise idufirma loo
mine nagu 99% noori, keda oma
reisidel kohtan.
Kui palju sinu meelest praeguse
aja noori ettevõtlus üldse huvitab? Millist nõu nad sinult kõige
rohkem küsivad?
Ma arvan, et ettevõtlus muu
tub üha menukamaks osaliselt
seepärast, et paljude arvates on
lahe olla ettevõtja. Ära valesti aru
saa – loomulikult ei sobi ette
võtlus igaühele, see nõuab suurt
pühendumist, kõvasti rohkem kui
«normaalne» töö. Lihtsalt praegu
tundub, et ettevõtlusega alustajaid
ja idufirmade loojaid mõistetakse
ja toetatakse rohkem kui varem.
Võib-olla on paljudele noor
tele jäänud mulje, et ettevõtjana
saad lõputult reisida, raha kokku
ajada, lahedatel konverentsidel
käia ja oma äri siis maha müüa...
Tegelikkuses läheb nii väga harva:
ettevõtlus on raske töö, sellega
tegelemine esitab sulle palju välja
kutseid ja on tihti nõudlik elustiil.
Mis või kes sind ennast noorena
äri alustades innustas?
Ühel koolipäeval, kui pidasin
plaani, mida nädalavahetusel oma
turuputkas teha, küsis õpetaja,
mida ma pärast kooli lõpetamist
tahan teha. Vastasin, et tahan
oma äri ajada, raha teenida ja
sellega maailma muuta.
See õpetaja naeris tol
päeval mu üle – enamikku

JAMIE DUNNI BLOGI ON JAGANUD
ISEGI TUNTUD ÄRIHAI RICHARD
BRANSON OMA INSTAGRAMIS.

inimesi selline asi ei innustaks,
mind aga küll.
Sellest ajast saadik olen taht
nud talle ja kõigile teistele kahtle
jatele tõestada, et ma teen oma
unistused teoks. See mälestus
innustab mind rasketel aegadel ja
ka igal hommikul, kui oma päeva
alustan.
Kõneled detsembris Tartus
toimuval sTARTUp Day’l. Oled
sa Eesti noorte ettevõtjatega ka
varem kokku puutunud?
Mõni aasta tagasi oli mul au
pidada loeng Tallinnas MIT
korraldatud üritusel, kus kohtu
sin ühe projekti raames mitmete
uuendusmeelsete noortega, teiste
seas Skype’i ja TransferWise’i
loojatega.
Minu meelest on Eestist tul
nud päris palju põnevaid ja edu
kaid idufirmasid. Olen põnevil, et
kohtun varsti veel uute tegijatega!
TÜ tulevikuplaanide puhul
on räägitud ka ülikooliülesest
ettevõtlusõppest. Kas sinu meelest peaks ettevõtlusõpe olema
ülikoolide igapäevaelu osa?
See on suurepärane plaan! Ma
usun, et ettevõtlusõppest on min
gil moel kasu kõigile, ükskõik,
mis eriala õppida. Ettevõtlikkus
ei tähenda ainult järgmise ärihiti
loomist, see on uute lähenemiste
leidmine ja uuenduslikkus, mida
saab rakendada igas eluvald
konnas. Ettevõtlik mõtteviis aitab
endas arendada ka juhioskusi,
meeskonnatöö oskust, paindlik
kust ja palju muud.
Kas edukaks ettevõtjaks
saamist on võimalik
õppida? Mis rolli võiksid
selles mängida haridus,
kogemus, ideed?
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JAMIE DUNNI KÜMME KÄSKU
ALGAJALE ETTEVÕTJALE
1. Pea meeles, et 10% on idee,
90% teostus.
2. Alusta noorelt – noorena on
sul kõige vähem kaotada.
3. Leia head inimesed, kellega
koostööd teha. Head kaas
asutajad, esimesed töötajad
või mentorid on hea alguse
alus.
4. Leia endale mentor – keegi,
keda sa austad ja hindad ning
saad ennekõike usaldada.
5. Loe palju. Lugedes on võimalik uskumatult palju õppida.
Sea endale näiteks ülesanne
igal kuul uus raamat läbi
lugeda.
6. Ära alguses investorite pärast
muretse. Keskendu potent-

Minu isiklik kogemus ette
võtluse õppimisel on olnud 80%
ulatuses proovimine, ebaõnnes
tumine ja õppimine ning 20%
ulatuses vedamine ja teoreetilised
teadmised. Ma usun, et õpetaja
saab anda mingid teoreetili
sed teadmised ja tutvustada
toimimisviise. Toores motivat
sioon, huvi ja kirg peab tulema
inimeselt endalt.
Häid ideid leiab kõikjalt. Liiga
paljud ettevõtjad jäävad ideesse
kinni, edukad on need, kes oma
idee ka ellu viivad.
Kas ettevõtluses on midagi,
mida kindlasti teha ei tohiks?

siaalsete klientide ja kasutajate
leidmisele.
7. Jää iseendaks. Proovi olla parim inimene, kes just sina olla
saad. Ära püüa olla järgmine
Mark Zuckerberg, Steve Jobs
või Jeff Bezos.
8. Loo kontakte. Lihtsalt visiitkaartide kogumisest pole
kasu. Suhtle inimestega, õpi
neid tundma ja loo nendega
head suhted.
9. Ära karda läbi kukkuda. Vead
juhtuvad ja plaanid kukuvad
läbi, lepi sellega. Ära karda läbi
kukkumist, õpi oma vigadest.
10. Naudi oma tegemisi. Kui
sulle endale ei meeldi, millega
tegeled, pole sellel kõigel ju
mingit mõtet!

Ära tee midagi ainult raha pä
rast. Enamik edukaid ettevõtjaid,
keda ma tunnen, ei ole rikkaks
saanud raha taga ajades. Neid
paneb tegutsema elu tasakaalus
hoidmine, isiklikud eesmärgid.
Ettevõtjad, kelle ainus eesmärk
on palju raha kokku ajada, ei ole
üldiselt edukad.
Ära usu kõike, mida sulle
räägitakse. Igaüks võib su idee või
ettevõtte kohta midagi arvata, aga
see ei tähenda, et neil on õigus.
Vali nõuandeid, mida kuulda
võtad. Kui milleski on paljud
inimesed ühel nõul, võib neil
õigus olla. Kui ainult üks midagi
ütleb, võib tegu olla puhtalt tema
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arvamusega.
Ära jää idee otsa toppama.
Investorid ei pööra sulle tähele
panu, kui lähed neilt raha küsima
ja ütled lihtsalt, et sul on hea
mõte.
Nad tahavad näha, et oled ise
oma idee läbimõtlemisse ja aren
damisse aega ning raha pannud.
Et su ideel on toote või teenuse
näol mingi kuju, potentsiaalsed
kliendid.
See on kasulik ka ettevõtja
enda vaatenurgast, sest paljas
idee tähendab investorite jaoks
suuremat riski ja tõenäoliselt ei
ole nad nõus sulle selle eest väga
palju raha andma.
Ära kutsu igaüht kaasasutajaks
või aktsionäriks. Mina tegin
kunagi selle vea, sest mul ei olnud
piisavalt raha, et töötajaid palgata.
Andsin neile palga asemel
aktsiaid ja pikas plaanis läks see
mulle palju maksma.
Eestis pakutakse alustavatele
ettevõtjatele mitmesugust tuge
rahaliste toetuste jms näol.
Millist abi soovitaksid neil vastu
võtta?
Võtke vastu nii palju kui
võimalik ja pange see enda kasuks
tööle. Rahalised toetused annavad
võimaluse ideed edasi arendada,
teha turu-uuringuid, maksta
arenduskulude eest. Kui toetus
tega ei kaasne mingeid siduvaid
kohustusi, mis tulevikus häda
kaela võivad tõmmata, on need
algajale ettevõtjale parim abi.
Kindlasti tuleb kasuks ka või
malikult palju teadmisi koguda:
osalege töötubades, käige kooli
tustel, konverentsidel jm. Neist
kohtadest võib saada häid ideid ja
näpunäiteid, kuidas oma mõtteid
edasi suunata ja arendada. Kasuli
kest tutvustest rääkimata. •
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FOTOD: 3X ANDRES TENNUS
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Ettevõtlusõpe
annab noortele
veel rohkem
võimalusi
Ettevõtlusõpe on Tartu ülikoolis viimastel aastatel jõudsalt
arenenud ja üha rohkemate noorteni jõudnud. Õppejõud
usuvad, et ettevõtlikkus annab noortele enam võimalusi elus
edukas olla.
MERILYN MERISALU
merilyn.merisalu@ut.ee

E

ttevõtluse õppetooli
juhataja Mervi Raudsaar
rääkis, et sel õppeaastal
on õppetoolilt tellitud rekord
arv ettevõtluskursusi. «Järjest
rohkem huvi on ka selle vastu,
et ettevõtlusõppe aineid eri
õppekavadesse lõimitaks – oleme
programmijuhtide ja teiste
valdkondade vastutajatega palju
läbirääkimisi pidanud,» ütles
Raudsaar.
Head eeskuju ülejäänud
ülikoolile annab näiteks Viljandi
kultuuriakadeemia, kus ettevõtlus
õpe on kõigile üliõpilastele lausa
kohustuslik. Ettevõtluspraktika
annab seal igale soovijale võima
luse luua oma ettevõte ning teha
Viljandimaa loomemajandus

keskuses arendustööd.
«Kohustuslikesse asjadesse
suhtutakse tavaliselt eelarvamus
tega, aga esimeste loengutega
saab see tõke üldjuhul murtud,»
seletas Raudsaar. Ettevõtlusõppe
läbimine ei sunni tema sõnul
kedagi ettevõtjaks hakkama –
piisab ka sellest, kui olla lihtsalt
ettevõtlik ühiskonnaliige. Kasuks
tuleb see igal juhul.
Ettevõtlus- ja innovatsioo
nikeskuse (EIK) peaspetsialist,
ettevõtluse lektor Marge Täks
lisas, et ettevõtlikkusel ongi palju
laiem väljund kui ettevõtjaks
hakkamine.
ETTEVÕTLIKKUS TULEB
KÕIKJAL KASUKS
«Toetame ettevõtlikkust selleks,
et aidata noortel enda tegude eest
vastutust võtta ja saada neil tegu
sateks maailmamuutjateks, kes ei

TÜ IDEELABORI JA AJUJAHI KOOSTÖÖS KORRALDATUD
«IDEEDE RAJU» TOOB IGAL SÜGISEL KOKKU MAAILMA
MUUTMA SAJAD NOORED.

oota, et keegi nende eest kõik ära
teeks,» rääkis Täks.
Ettevõtlusainete üliõpilased
saavad oma äriideid arendades
mitmeid elulisi ülesandeid.
Näiteks peavad nad leidma po
tentsiaalsed kliendid ja nendega
suhtlema. Nii saavad nad teada,
mis nende tootest või teenusest
on tegelikult klientidele huvitav ja
vajalik. Praktiline kogemus aitab
õpitud teooriat paremini tegeliku
eluga siduda.
Samamoodi on kasu kohtu
mistest ettevõtjatega, kes käivad

vabatahtlikult noortele oma
kogemustest rääkimas.
«Tudengitel lähevad silmad
särama, kui nad näevad ja kuule
vad, mida ka tuntud ettevõtjad on
läbi teinud. Kuidas neil on midagi
ebaõnnestunud, mida nad sellest
õppisid ja kuidas raskustest üle
said. Praktikud innustavad noori
katsetama, et ka enda kohta roh
kem teada saada,» jutustas Täks.
Raudsaar lisas omalt poolt,
et ka ettevõtjad, kes loenguid
peavad või mentoriks tulevad, on
positiivset tagasisidet andnud.

Noortega suheldes saavad nad
palju uusi ideid ja energiat.
ERINEV KOGEMUS
RIKASTAB KOOSTÖÖD
Loenguruumi koguneb ettevõt
lusega tutvuma tavaliselt kirev
seltskond, kelle varasem selle
valdkonnaga seotud kogemus on
väga erinev. Õppejõudude jaoks
on väljakutse panna eri taustaga
inimesed koos tööle, aga just sel
lised erinevused aitavad üheskoos
välja mõelda palju põnevamaid
plaane, kuidas iseenda või teiste

elukvaliteeti paremaks muuta.
Mervi Raudsaare sõnul rikas
tavad koostööprojektid nii õppe
tööd kui ka valmivaid äriplaane,
millest võib väga huvitavaid
ettevõtmisi välja kooruda. Seda
on näidanud näiteks äriideede
võistlus «Kaleidoskoop», kus
aastate jooksul on peale TÜ
üliõpilaste osalenud ka tudengid
teistest Tartu kõrgkoolidest ning
isegi mitmed gümnaasiuminoo
red.
«Uute inimestega suhtlemine
ja uute asjade proovimine toob
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mugavustsoonist välja. Meie asi
on noortele oma kursustel või
Ideelaboris turvalist keskkonda
pakkuda ja neid julgustada. Väga
vahva on hiljem näha säravate
silmadega inimesi, kes on koos
millegi lahedaga hakkama saa
nud,» kinnitas Raudsaar.
Just Ideelaborist ja sellega seo
tud projektidest on eri tasemetele
mõeldud ettevõtlusainetele veel
palju abi. Sellega kuulub kokku
ka tudengite äriideede arenduse
ehk eelinkubatsiooniprogramm
Starter, kuhu on kaasatud teisedki
kõrgkoolid, kutseõppeasutused ja
gümnaasiumid.
Starter pakub inspiratsiooni
üritustest koosnevat programmi
neile, kelle õppekavas ettevõtlust
pole, aga kes soovivad teada,
kuidas oma äriideed arendada.
Programm aitab leida meeskonna
kaaslasi ning pakub võimalust
teha koostööd ka kogenud ette
võtjate ja mentoritega.
«Seal saadav praktiline
kogemus ja omandatud oskused
aitavad tööturul paremini hak
kama saada, sest annavad ühelt
poolt tõuke alustada oma äriga
ning teisalt arendavad selliseid
üldpädevusi nagu meeskonnatöö,
avaliku esinemise ja tegevuste
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Tartu ülikool. Programmi ees
märk on edendada ettevõtlusõpet
ja kujundada Eesti haridussüstee
mis ettevõtlikku hoiakut.
Lihtsamalt öeldes tahetakse
luua kõigile üldhariduskoolide,
kutse- ja kõrgkoolide õppuritele
võimalus osaleda ettevõtlus
õppes.
PROGRAMM EDENDAB
ÕPET ÜLE RIIGI
Marge Täks, kes on ka selle prog
rammi sisujuht, rääkis, et kuigi
sihtrühma kuuluvad kõik alates
1. klassi õpilastest kuni ülikoo
lide doktorantideni, loodetakse
tulevikus õpetajahariduse kaudu
jõuda ka nooremateni.
Praegu ei ole ettevõtlusõpe
üldhariduses kohustuslik, vaid
valikaine, mida eriti ei rakendata.
Õppekavad on koolides niigi üle
koormatud ning huvilised saavad
tuge kooliväliselt, näiteks ettevõt
liku kooli programmis ning oma
õpilasfirmat edendades.
«Mitmed uuringud näitavad,
et aktiivse ettevõtliku hoiaku ja
loovuse toetamist tuleks alustada
juba lasteaias. Gümnaasiumis sel
lega alustades oleme juba hiljaks
jäänud. Ettevõtlikkus ja loovus
peaksid juba varem olema elu

MITMED UURINGUD NÄITAVAD, ET AKTIIVSE
ETTEVÕTLIKU HOIAKU JA LOOVUSE TOETAMIST
TULEKS ALUSTADA JUBA LASTEAIAS.

planeerimise oskused,» loetles
Marge Täks.
Peale selle leiavad teadus
mahukad ideed nõustamisabi
Aivar Perelt teadus- ja arendusosa
konnas. Ettevõtjatega aitab kon
takti saada partnerlusprogramm.
Tänavu algas kolm aastat
vältav üleriigiline ettevõtlusõppe
programm, mille juhtpartner on

loomulik osa,» tõi Täks välja.
Lahendus võiks olla ettevõtlus
õppe lõimimine erialaainetesse.
Kuidas seda eri haridustasemetel
kõige paremini teha, püütaksegi
ettevõtlusõppe programmis teada
saada.
Kõige rohkem saavad ettevõt
likkuse arendamiseks ära teha
õppejõud, kellel on võimalus
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arendada noorte ettevõtlikkust
isikliku eeskuju toel, rakendades
uusi algatusi ja ettevõtlikkust
toetavaid õppemeetodeid.
Mervi Raudsaar tunnistas,
et lisatöö nõuab õppejõududelt
suurt algatust ja palju energiat.
Õppeainete vahel on praegu
veel vähe omavahelist sünergiat,
koostöö aitaks seda suurendada.
Nii saaksid üliõpilased näiteks eri
õppeainete raames üht ja sama
põnevat projekti arendada.
«Jah, see on ajamahukas,
aga ka märgatavalt tõhusam kui
tavapärane teoreetiline õppetöö,
millega oleme harjunud. Koos
töö tulemusena läheb üliõpilane
ülikoolist ära paremate oskuste ja
teadmistega,» viitas Raudsaar.
KOOSTÖÖ TOOB
ROHKEM TEADMISI
Marge Täksi sõnul on kõige alus
õppejõu tahe muuta õpetamist,
teha uusi asju, algatada, proo
vida – õppida koos õppuritega.
Tema meelest oleks vaja tekitada
võrgustik õpetajatest ja õppejõu
dudest, kes juba arendavad oma
õppeaines ettevõtlikkust ja on
valmis oma kogemusi jagama.
«Kuuleme tihti seda, et eest
lased võiksid omavahel rohkem
koostööd teha. Saaksime vähemalt
oma tudengitele head eeskuju
anda ja näidata, et koos teha on
mitte ainult lõbusam, vaid ka tulu
sam. Ja lisaks on võimalik rohkem
õppida nii üliõpilastel kui ka õppe
jõududel endil,» rääkis Täks.
Ettevõtlusõppe arendamine
Tartu ülikoolis ja Eestis laiemalt
on suur tööpõld, kus on vaja
palju pingutada. Õnneks tõdevad
õppejõud, et ülikooli juhtkond
toetab tugevalt ettevõtliku üli
kooli kuvandi loomist ja sellele
suunatud muutusi. •

Kuidas jõudsid paki
automaadid Eestisse?
Internetist kaupa tellides ei kujuta ilmselt keegi enam ette, et peaks paki kättesaamiseks
postkontorisse minema. Nüüdseks on pakiautomaadid saanud valdavaks. Cleveroni juht Arno
Kütt rääkis lähemalt, kuidas pakiautomaadid Eestisse jõudsid.

SANDRA SAAR
sandra.saar@ut.ee

C

leveroni üks asutaja
Arno Kütt on ettevõtlu
sega tegelenud juba ajast,
mil käibel oli veel rubla. Nüüd
seks on ta ettevõtlusega seotud

olnud 25 aastat. Kõik varasemad
ettevõtluskogemused ongi viinud
ta Cleveroni juurde, mis toodab
praegu pakiroboteid.
Esimese ettevõtluskogemuse
sai Kütt pildiraame meisterda
des. Ta rääkis, et tal olid tuttavad
maalikunstnikud, kellel oli vaja
pildiraame. Kuna Küti isal oli

puidutööpink, siis hakkas ta neid
ise meisterdama. Kui toimus aga
rahareform ja rubla muutus kroo
niks, jäi äri päevapealt seisma.
Kuna Küti kaks sõpra olid ostnud
suurema puidutööpingi, siis
hakkasid nad koos ühes talumajas
hoopis mööblit valmistama. Sealt
kasvas välja mööblitootmis
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firma ja -ettevõte Eerung.
Noormehed käisid ka välis
maal messidel. Ühel messil
kohtusid nad Kanada härraga,
kes uuris nende mööblit, tegi
digikaameraga pilti ning saatis
fotod meili teel oma naisele.
Naine saatis kirja vastu teatega,
et mööbel sobib, ja Kanada härra
ostiski esemed ära.
«Sel hetkel käis mul peas
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sest nad arvasid, et mööblit ei saa
internetis müüa. Nii läksidki teed
lahku ja Kütt keskendus interneti
kaubandusele, sest oli veendu
nud, et see on õige suund.
Järgmine probleem, mis esile
kerkis, viis ka otseselt Cleveroni
asutamiseni. Kütt rääkis, et nad
said suisa mitu korda päevas tele
fonikõnesid, kus inimene kurtis,
et oli tellinud madratsi või diivani

KÜTT RÄÄKIS, KUIDAS TA OLI ALGUSES
JAHMUNUD, ET MÜÜS MÖÖBLI TEISELE POOLE
MAAKERA JA MÕTLES, MIS JUHTUS.

plõks. Ilma igasuguse vahenda
jata müüsime laua teisele poole
maakera,» rääkis Kütt. Sealt
kasvaski välja idee luua interneti
kaubamaja, mis müüb mööblit.
Selle nimeks sai ON24 ja see
on praegu Eestis mööblimüügi
turuliider.
LAENU EI ANTUD
Kui ON24 1998. aastal alguse sai,
ei andnud pangad noortele ette
võtjatele laenu. «Pangast öeldi,
et mööbel ja bensiin on kaks asja,
mida inimesed ei hakka kunagi
internetist ostma,» seletas Kütt.
Tema on aga veendumusel,
et tegelikult on just vastupidi.
Selleks et mööblit müüa, on
vaja suurt pinda, et kaup oleks
nähtaval. Kui on soov avada pood
mitmes linnas, siis peab igale
poole leidma sobivad ruumid
ning poodi ülal pidada on kallis.
Sellest, et pank laenu ei
andnud, ei lasknud Kütt end
heidutada. Ta müüs maha oma
osa samas mööblitootmisettevõt
tes, mis sõpradega koos tehti, ja
selle tõttu sai ta oma idee teoks
teha. Neil olid tootmisfirmas
Rootsi investorid ja nemadki ei
olnud nõus internetimüügiga,

ja kuller oli maja ette jõudes
helistanud, et tulge võtke oma
mööbel. Aga näiteks lapseootel
ema oli tihti üksinda kodus.
See oli suur probleem, kui
inimesed ei saanud oma mööblit
kuidagi tuppa ja Eestis ei olnud
samas ühtegi ettevõtet, kes oleks
pakkunud teenust kaup otse
tuppa viia. «Meil ei jäänud muud
üle, kui pidime ise selle firma
looma,» rääkis Kütt.
Nii sündiski logistikaüksus,
mille töötajad viisid tooted
inimestele koju kohale. Kliendid
võtsid selle hästi vastu. Suisa
nii hästi, et Küti poole hakkasid
pöörduma ka teised müüjad. Tol
ajal olid Hobby Hall ja Quelle
suured müüjad ning nemad otsi
sid alternatiivi riiklikule teenuse
le, aga mitte kullerteenusele, vaid
postkontorile.
Kütt seletas, et teist post
kontorit poleks olnud mõistlik
kõrvale teha ja ainuke variant oli
iseteenindav postkontor – nii
sündisidki pakiautomaadid. Siiski
pole Cleveron pakiautomaatide
looja, need olid ka enne olemas,
näiteks Saksamaal.
Alguses plaanis ettevõte paki
automaadid osta, aga hind oli kal

lis ja kõik olid ühesuurused. «Ei
saa panna Türile ja Lasnamäele
sama suurt pakiautomaati.»
Peale selle olid Saksamaa
automaadid ainult välitingimus
tes kasutatavad. «Aga sellise
automaadiga sulab suvel näiteks
šokolaad üles,» rääkis Kütt.
Kuna neil endal oli mööbli
tootmiskogemus – ja ka paki
automaadid on justkui mööbel –
ning IT osakonnas oli olemas
logistikavõrk, siis otsustati, et
ettevõte hakkab ise pakiautomaa
te tootma. Nii sai alguse Smart
post. Hiljem müüdi Smartpost
Soome firmale Itella ja saadud
raha eest hakkas Cleveron kes
kenduma tehnoloogia arengule,
et pakiautomaate edasi arendada.
Pakiautomaatidega oli vaja kat
ta kogu Eesti, sest e-poed tahavad
müüa üle Eesti. Cleveronil endal
sellist raha polnud, aga Eesti
arengufond investeeris neisse
ning sai seeläbi 15-protsendilise
osaluse Cleveronis. Tänu sellele
sai ettevõte kiiremini laieneda.
Kütt rääkis, et kui esimesed
pakiautomaadid kaubandus
keskustesse ilmusid, siis ei tead
nud keegi, mis need on. Inimesed
olevat mõelnud, et need on
hoiukapid.
Ettevõtja meenutas, et neil oli
kaks A4-suurust juhendit ja nad
palusid e-poodidel need oma
kodulehtedele üles panna. Kahe
A4 peal oli kirjas, kui lihtne on
pakiautomaati kasutada. «Aga
kui inimesed nägid nii pikka
teksti, siis eeldasid kõik, et paki
automaati on hirmus keeruline
kasutada, sest juhend oli nii pikk.
Inimesed isegi ei lugenud seda
läbi. Siis saimegi aru, et nii ei
saa inimestele läheneda,» rääkis
Kütt.
Nad tegid hoopis kolm pilti
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ja piltide abil said inimesed aru,
kuidas automaate kasutada. Kuna
inimestel oli alguses ikka hirm, et
äkki pakiautomaat on keeruline,
siis tegi ettevõte pakkumise, et
igale inimesele on esimese paki

saatmine tasuta. Nii said inime
sed tasuta proovida, kui lihtne on
pakki automaadi teel saata.
Kuna pakiautomaadid võtavad
palju ruumi, siis tuli mõelda,
kuidas saaks väiksemale pinnale
rohkem mahutada. 2011. aastal
hakkas Cleveron arendama paki
roboteid. Kaubanduskeskuste
kõrged laed võimaldavad Cle
veroni pakirobotitel kõrgustesse
kasvada.
Pakiroboti erinevus seisneb
selles, et seal on mitme erineva
ukse asemel vaid üks luuk, kuhu
robotkäsi paki toimetab. Uudse
lahendusega robotid on nii Tal
linnas, Tartus kui ka Viljandis.
Esimene pakirobot läkski Vil
jandisse Smartposti võrku üles,
sest ettevõte ise tegutseb ka
Viljandis. Töötajad said jälgida,
kuidas uudne robot vastu
võeti. Kütt rääkis, et
alguses kaasnes mitmeid
huvitavaid probleeme. Kui
praegustel robotitel avaneb
suur uks, kust saab paki kätte,
siis esialgu avanes vaid väike
pilu ja inimesed ei julgenud
oma kätt sinna pilusse panna.
Eelmise aasta sügisel sai
pakirobot, mida praegu
müüakse, peaaegu
valmis. Cleveron käis
robotit tutvustamas ka
Pariisis ühel messil ja
sealt tuli esimene seni
suurim koostöölepe
Ameerika firmaga
Bell & Howell, mis on
üle saja aasta vanune
ettevõte. Ameerikas
on praegu üleval üks
automaat. Esimene
pakirobot läks üles
CLEVERONI JUHT ARNO KÜTT NÄITAS
septembris WalMar
UUE PAKIROBOTI PEAL, KUI LIHTNE ON
ti-nimelisse jaekau
PAKKI KÄTTE SAADA JA KUI VÄHE RUUMI
AUTOMAAT VÕTAB.
bandusettevõttesse.
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Kütt rääkis, et pakirobot on
hästi vastu võetud. WalMarti
peakontor on Arkansases ja
sealne ajaleht kirjutas, kuidas poe
juhataja ütles, et pakiroboti ka
sutusele võtt on parim asi, mida
nad teinud on. Kütt seletas, et kui
muidu ostsid inimesed WalMarti
internetilehelt kauba ja läksid sel
lele järele, siis oli ooteaeg ligi 15
minutit. Pakirobotiga on ooteaeg
aga 20 sekundit, juhul kui ühtegi
teist klienti ees pole.
Eestlaste valmistatud paki
roboteid on ka mujal hinnatud.
Näiteks said Cleveroni robotid
messil Post-Expo aasta innovat
siooni auhinna. Kütt seletas, et
see auhind on nagu postimaailma
Oscar.
VALE LÄHENEMINE
Edust rääkides sõnas Kütt, et kui
inimene mõtleb, et tahab rikkaks
saada ja püüab leida, mida selleks
teha, siis see on vale lähenemine.
Küti sõnul on asja iva selles, kui
näed, et midagi on kehvasti, ja
saad aru, et suudad seda pare
maks teha.
«Kui asja hästi ära teed ja see
inimestele meeldib, siis tuleb raha
iseenesest,» lausus ta.
Ta toob näitena internetis
müümise. Kuna inimestele see
meeldib ja niisugune võimalus on
mugav, siis on nad nõus maksma.
«Pakiautomaatidega on sama
lugu: kes tahab praegu postkon
torisse pakile järele minna. Keegi
ei mäletagi, kuidas see käis. Kuigi
sellest on kõigest kaheksa aastat
möödas,» lausus Kütt. Ta lisas,
et peab olema tulevikunägemus,
kuidas asjad võiksid olla.
Tartu ülikool on mitmele
tuntud ettevõttele, sealhulgas
Cleveronile, teadus- ja arendus
partner. •
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Tõenäoliselt kõige
rajum üritus sel aastal:
sTARTUp Day
See oli sulaselge kadedus, mis mind valdas, kui istusin umbes kaks aastat tagasi Aalto
ülikoolis ühel ettevõtlusõppe teemalisel konverentsil ja jälgisin üksteise järel üles astuvaid

FOTO: KRISTI HENNO

Aalto õppejõudusid, kes alustasid oma ettekandeid silmade särades.

ANDRES KUUSIK
TÜ ettevõtlus- ja
innovatsioonikeskuse juhataja,
sTARTUp Day üks korraldaja

N

ad küsisid: «Meil oli
eile Slush..., ega te
juhuslikult ei osalenud
sellel?». Ja siis järgnes umbes viie
minuti pikkune kirjeldus, kui raju
see üritus oli olnud.
Seda üritust korraldavad igal
aastal Aalto ülikooli tudengid ja
sellest võtab osa üle 10 000 osa
leja, sealhulgas erinevate riikide
presidendid ja peaministrid, maa

ilma kõige mõjukamad investorid
ja ettevõtjad. Loomulikult ei
olnud ma osalenud. Ja olin enda
peale tige – oleksin ma vaid üks
päev varem Helsingisse tulnud...
Aasta hiljem ehk eelmise
aasta oktoobris käisin ma Slush’il
lõpuks ära (olen siiani selle mõju
all) ja juba paar kuud hiljem oli
mulle selge, et meil on vaja oma
enda Slush’i.
Nimelt olin ma novem
bri lõpus ja detsembri alguses
osalenud neljal sündmusel – TÜ
Vega fondi võistlusel, Ideelabori
«Kaleidoskoobil», loomemajan
duskeskuse äriplaanide konkursil
ja teaduspargi ärikiirendi Builditi
esitluspäeval – ning saanud aru,
et Tartus toimub väga palju väga
olulisi ja toredaid üritusi, kuid
mitte keegi ei tea neist mitte
midagi.
«Me korraldame alakriitilisi

üritusi,» oli Erik Puura juba mitu
korda maininud, aga alles nüüd
sain ma sellest aru. Nii juhtuski,
et 2015. aasta detsembris, jõulu
de ja uue aasta vahel, said Tartu
teaduspargi saalis kokku inimesed
Tartu ülikoolist, teaduspargist,
ärinõuandlast, loomemajandus
keskusest, biotehnoloogiapargist,
Garage 48 Tartu Hubist ja Tartu
linnavalitsusest.
STARTUP DAY SÜND
Siis tutvustasingi neile esimest
korda plaani korraldada ühiselt
ühe suure ürituse raames korraga
kõik oma väikesed üritused, et
tekiks sünergia. Samuti selleks,
et ka muu maailm saaks teada,
et Tartus on olemas nii hästi
toimiv ettevõtluse toetamise tugi
süsteem. Kuna Tartu linnal on
maailmas täiesti ainulaadne nimi,
mis sisaldub sõnas start-up, siis
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sai maimuke sealsamas endale
nimeks sTARTUp Day.
See on ainulaadne ärifestival,
kuna seda korraldades on TÜ
eestvedamisel seljad pannud kok
ku ülikool, omavalitsus, kohalik
ettevõtlustugisüsteem, kohalik
ettevõtluskogukond ja lõpuks ka
riik Startup Estonia näol. Kõik
osapooled panustavad suhteli
selt võrdselt. Sellist ühtsust ja
koostööd erinevate asutuste vahel
pole varem nähtud.
AKTIIVNE KOOSTÖÖ
Umbes 15 inimest erinevatest
organisatsioonidest on ligi aasta
aega sTARTUp Day toimumise
nimel ühiselt rassinud. Ma arvan,
et võib-olla isegi üks suurim kasu,
mille sTARTUp Day on juba
enne toimumist kaasa toonud,
on erinevate osapoolte aktiivne
koostöö ja teabevahetus. Mitmed
on öelnud, et nii häid aegu ühise
tegutsemise mõttes pole siinmail
varem olnud.
Festival on suunatud paljudele
sihtrühmadele. 9. detsembril on
ERM-i oodatud nii ettevõtlusega
alustajad ja iduettevõtjad kui ka
tudengid, õppejõud ja teadlased,
kelles pakitseb ärev positiivne
kahtlus: «Kas ehk minulgi on
võimalik oma teadmisi kuidagi
ettevõtluses teostada?».
Samuti ootame sinna inves
toreid ning esindajaid eri suuru
sega tavaettevõtetest, et saada
innustust ja leida uusi ärivõima
lusi muutunud ärikeskkonnas.
Eraldi programmi pakume ka
ettevõtlusõpetajatele, sest TÜ on
Eestis ettevõtlusõppe arendamisel
haridus- ja teadusministeeriumi
juhtpartner.
Festivali rikkalik programm
koondub lause «How to earn if there is nothing to burn» ümber. Kui

idufirmadele on tekkinud külge
rahapõletajate kuvand, siis sellele
vastukaaluks räägitakse sTARTUp
Day’l sellest, kuidas raha teenida ja
kuidas jõuda esimese käibeni päris
alguses, kui raha, mida põletada, ei
olegi veel.
Kahel suurel laval toimuvad
ettekanded, kus oma lugusid
räägivad ja õpetussõnu jagavad üle
40 rahvusvahelise esineja eri vald
kondadest, nagu biotehnoloogia,
sport, loomemajandus, virtuaal
reaalsus, kosmosetehnoloogiad,
smart city jmt. Nii näiteks astub
üles olümpiavõitja Gerd Kanter ja
räägib, kuidas ta pani kokku Team

31

show’d, kus näitavad end Tartu
ülikooli spin-off-ettevõtted ja
Buildit’i ärikiirendis osalejad.
Samuti valitakse kõigi silme all
välja Eesti parimad iduettevõtted.
Iduettevõtetega on hea võimalus
lähemalt tutvuda demoalal, kus
näitavad end enam kui neli
kümmend ettevõtet.
Ideelabori laval toimub Tartu
tudengite äriideede võistlus
«Kaleidoskoop» ning selgitatak
se välja ka Eesti parim tudengite
äriidee. Avatud on Virtual Reality
Room, kus kõik huvilised saavad
ise teha oma esimesed sammud
virtuaalreaalsuses. Samuti toimu

ESINEJAID ON USA-ST, KANADAST,
SUURBRITANNIAST, SAKSAMAALT,
POOLAST, HOLLANDIST, TAANIST JNE.

75 Plus’i ja leidis rahastuse oma
eesmärkideni jõudmaks.
Samuti tuleb Kanadast
kohale Christian LeBlanc, kes
viskas oma palgatöö nurka ja
teenib nüüd raha reisimisega ja
oma reisivideote avaldamisega.
Esinejaid on USA-st, Kanadast,
Suurbritanniast, Saksamaalt, Poo
last, Hollandist, Taanist, Rootsist,
Soomest ja loomulikult Eestist.
Siinkohal tahan tänada USA,
Hollandi ja Rootsi saatkondi ning
Baltic American Freedom Foun
dationit, kes ulatasid oma abikäe
esinejate siiatoomisel.
PÕNEVAD SEMINARID
Peale ettekannete toimuvad
Swedbanki seminari alal paral
leelselt kolmes erinevas ruumis
seminarid, kus jagatakse praktilisi
näpunäiteid ettevõtlusega alusta
misest, tootearenduse, sotsiaal
meedia ja palju muu kohta.
Pealaval toimuvad demo-

vad mitmed hackathon’id.
Kuna kohal on palju asjalik
ke noori inimesi, siis on igati
loogiline, et üritusel osalevad ka
ettevõtted, kes otsivad endale
uusi töötajaid või praktikante. Sel
õppeaastal otsustati igakevadine
Tartu üliõpilaste karjääripäev
korraldada juba detsembris ja nii
toimub sTARTUp Day raames
«Ole rohkem» töömess.
Usun, et sTARTUp Dayst kas
vab lähiaastatel välja Baltimaade
suurim ärifestival. Ja juba pärast
esimest toimumist, 9. detsembril,
alustavad terve järgmise aasta
jooksul nii TÜ õppejõud kui ka
eri inimesed Tartu linnavalitsu
sest ja ettevõtluse tugistruktuu
ridest oma ettekandeid silmade
särades lausega: «Meil oli siin
detsembris sTARTUp Day..., ega
te juhuslikult ei osalenud sellel?».
Siis järgneb sellele umbes viis
minutit kirjeldust, kui raju see
üritus oli olnud. •
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Ettevõtluse edenemise
võti seisneb talentide
üheskoos tootmises
Eesti on maailma mastaabis väga väike, seega, nagu me teame, peitub meie võimalus pigem
teadmistepõhises majanduses kui mahu- ja ressursipõhises ettevõtluses. Sellest on palju
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juttu olnud, nii et näib, nagu oleksime niisugusest mõttest aru saanud. Või kas oleme?

REIN LEMBERPUU
Playtech'i endine juht,
Contriberi* asutaja

M

eil on küll vedanud
riigijuhtidega, kes on
toetanud innovatiiv
sust ja e-residentsuse projekti,
meil on käivitatud kampaania
«Work in Estonia», siinsed
idufirmade ettevõtjad on kohati
peaaegu uued rokkstaarid. Kuid

selleks, et asi oleks tõsiselt võetav
ning peegeldaks neid hästi kõla
vaid prioriteete, peaks valitsus iga
kord, kui mõni minister idufirma
ga selfie teeb, ka teadusarenduse
eelarvesse sada tuhat eurot juurde
lisama. Siis hakkaksid uudiste
pealkirjad ka tegeliku eluga sama
sammu astuma.
Ettevõtte tegemine algab ini
mestest: selleks et tehnoloogiat
arendada ja rakendada on vaja
vastavaid oskusi. Idufirmade lähe
nemine oskuste leidmisele erineb
tihtipeale suurfirmade taktikast.
Idufirmade meeskonnad on
sageli mitmekultuurilised. Töö
tajate otsingul ei seata eesti keele
oskust piiranguks – piisab sellest,
kui kandidaat valdab heal tasemel
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inglise keelt. See võimaldab
internetiajastul kaasata mees
kondadesse inimesi, kes elavad ja
annavad oma panuse välismaal.
Samuti leiavad idufirmades tööd
Eestis elavad välismaalased ja siin
õppivad välistudengid.
PAINDLIKKUS
Idufirmades koheldakse talente
teisiti kui suurfirmades. Idufirma
on reeglina väike ning seetõttu
on võimalik meeskonda rohkem
ka ärilistesse otsustesse kaasata.
Töötajatel on lihtsam juhtkon
nale oma ideid esitleda ja otsuste
langetamisel on ettevõtte asutaja
tel kergem meeskonna arvamusi
arvestada.
Idufirmasid iseloomustab ka

*Contriber on ettevõte, mis toetab kohalikku idufirmade ökosüsteemi investeeringute, kontoriruumide, veebitööriistade ning teenustega.

paindlikkus. Innovaatilisi tooteid
ja lahendusi välja töötades võib
ettevõtte suund pidevalt muutu
da. Toodet/teenust arendatakse,
katsetatakse turul ning klientide
tagasiside ja vajaduste põhjal
tehakse arenduses vastavad
muudatused. Nii võib juhtuda,
et alustatakse ühe ideega, kuid
töö käigus selgub, et seda peab
turu vajaduste täitmiseks nii palju
kohandama, et hiljem hakatak
se müüma sootuks teistsugust
toodet.
Ka idufirmadesse tööle
suunduvad inimesed peavad
arvestama sellega, et muudatus
tele tuleb olla avatud: töötajate
põhiülesanded võivad firma
arenedes muutuda ning võib
juhtuda, et tuleb tegeleda ka veidi
teistsuguse iseloomuga kõrvalü
lesannetega. Seetõttu kaasavad
idufirmad meeleldi talente, kes
suudavad toime tulla mitmes
erinevas valdkonnas ega ole kinni
väga spetsiifilises rollis, vaid on
valmis panustama kõikjal, kus
nad saavad oma nõu või jõuga
ettevõtte arengule kaasa aidata.
Paindlikkus iseloomustab tihti
ka idufirmas töötamise olemust.
Eelkõige alustavates IT-ettevõte
tes antakse talentidele üsna palju
vabadust valida, missuguse graafi
ku alusel ja kus nad töötavad. On
inimesi, kes eelistavad töötada
kontoris kella üheksast kuni kella
viieni, ning neid, kes töötavad
meelsamini kodust ning tegele
vad oma ülesannetega hilisematel
kellaaegadel. Idufirmad annavad
neile sageli just niisuguse vabadu
se: töötajate vajaduste ja isiklike
eelistustega arvestatakse rohkem.
Üks asi, mida idufirmad talen
tidelt ootavad, on vastutuse võt
mine. Ettevõtete väiksuse tõttu
puuduvad osakonnad ja osakon

najuhid ning inimesed tegelevad
mitmete asjadega samal ajal.
Seetõttu on tihti peale hägused
ka piirid, mis määraksid ära, kes
vastutab ühe või teise asja tehtud
saamise eest. Nii ootavad juhid
töötajatelt initsiatiivi üles näita
mist ning enda algatusel ülesan
nete eest vastutuse võtmist.
ÜLIKOOLI ROLL
Kõik need noored insenerid
ja teadurid, keda idufirmades
vajatakse, peavad kusagil õppima.
Võib ju küsida, kas nad peavad just
õppima Tartus või Tallinnas või
kas üldse Eestis. Teatud mõttes ei
ole eriti vahet, kui üks Tartu idu
ettevõte palkab endale noore asja
tundja, kes on õppinud Londonis
või Lissabonis. Oluline on, et tal
on teadmised-oskused ning et ta
on valmis kolima Eestisse, et siin
töötada ja elada. Selles aga peitub
ki üks konks.
Olles saanud hariduse ning
sellega koos suhtlusvõrgustiku
mõnes kaugemas ülikoolis, tekib
olukord, kus vastavat inimest on
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meil on igapäevase töö jaoks
olemas ka vajalikud inimesed, kes
on selles ka rahuldavalt edukad.
Ning palju neid tippeksperte siis
väikesesse Eestisse üldse vaja on.
Niisuguses visioonis peitub
selge oht. Taandades kõrgharidu
se rolli ühiskonnas vaid ettevõtlu
ses vajamineva rakendustasemeni
või pakkudes selle tipptaset vaid
võõrkeelsena, juhtub midagi
esmapilgul märkamatut, kuid
pikas perspektiivis korvamatut.
Peale füüsilise ruumi tegutse
me inimestena ka emotsionaalses
ja vaimses ruumis. Kui ühiskon
nas puudub majakas, mis valgus
tab mõttemaailma kõrgemaid
tasandeid, jõuavad selle tagajärjed
paratamatult ka igapäevaelu kõige
argisemate tegevusteni. Tulemu
seks on eestikeelse mõttemaailma
kängumine ning samm-sammult
kulgev taandareng meie üleüldise
teaberuumi kvaliteedis. Palju
kulub siis aega, et jätta hüvasti
teadmusühiskonnaga?
On veel teisigi tõsiseid välja
kutseid. Meil on tekkimas sügav

KUI ÜHISKONNAS PUUDUB MAJAKAS, MIS
VALGUSTAB MÕTTEMAAILMA ERI TASANDEID,
JÕUAVAD TAGAJÄRJED KA IGAPÄEVAELLU.

keeruline Eestisse tagasi tulema
mõjutada. Tartu on küll heade
mõtete linn ja Eesti lausa «positively surprising», aga pelgalt kõla
vast loosungist ei pruugi piisata.
Kui oleksime kindlad, et
suudame Eestisse järjepidevalt
oskustööjõudu meelitada, siis
kas võiksime muretseda vähem
ülikoolide rolli pärast ühiskon
nas ning käsitleda kõrghariduse
nõrgestumist väikeriigi parata
matusena? Ühelt poolt tundub,
et probleem on ju lahendatud –
maailm on häid ülikoole täis ning

kriis harituse ning teaduse väär
tustamisel ühiskonnas. Võime ju
uhkust tunda selle üle, et meil on
tasuta haridus ja see on laialdaselt
kättesaadav kõigile, kuid nagu me
teame, ei ole «tasuta sissepääs»
ilmtingimata see, mis tõstab
atraktiivsust või ka sisulist väär
tust. «Tasuta» tähendab paraku
puhtimagoloogiliselt ja kommu
nikatiivselt väärtuse vähenemist
ning elu näitab, et tasuta asjadest
ei oska inimesed lugu pidada.
Ilminguid sellest pole kee
ruline leida: tudengid ei leia
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põhjust ega tunne huvi oma baka
laureusetööd ära teha, kuigi üle
jäänud koolitee on lõpule viidud.
Diplomit ei väärtusta ka tööand
ja. Kui kumbki neist ei ole sellesse
protsessi rahaliselt panustanud, ei
oska ei õpilane ega tööandja näha
enam kõrghariduse väärtust.
VASTANDUMISEST
Austuse nappus viib kiirelt ka
vastandumiseni – tänapäeva
ühiskonna ühe põhihaiguseni.
Miskipärast on meil arusaam, et
kui minul on õigus, siis sinul ei
saa järelikult enam õigus olla. Nii
vastanduvad tööandjad ülikoolile,
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Contriber, Taxify, SprayPrinter,
Tartu regiooni energiaagentuur,
Leanest ja paljud teised.
Leppele alla kirjutades nõustu
vad ettevõtted palkama tudengeid
tööle osalise tööajaga, võimal
dama üliõpilastele paindlikke
töögraafikuid, muutma nende
töökoormust vastavalt õppeaja
pingelisusele, suurendama nende
töötasu pärast diplomi saamist,
pakkuma vähemalt ühte prak
tikakohta aastas ning järgima
mitmeid teisi põhimõtteid, mis
motiveerivad üliõpilasi õpinguid
lõpule viima ning soodustavad
täisväärtusliku tööjõu tootmist.

MISKIPÄRAST ON MEIL ARUSAAM, ET
KUI MINUL ON ÕIGUS, SIIS SINUL EI SAA
JÄRELIKULT ENAM ÕIGUS OLLA.

väites, et sealt ei tule piisavalt
häid tegijaid ja et neil on vaja te
gelik õpetus alles tööpostil anda.
Teisalt vastanduvad ülikoolid
tööandjatele, sest need nabivad
tudengid liiga vara tööpostidele
PHP-orjadeks ning lõpetajaid
jääb vähemaks, mistõttu saab
ülikool riigilt järjest vähem raha.
Riik mõõdab ju ülikooli tulemus
likkust diplomeeritute arvuga.
Igas väljakutses peitub aga alati
ka uus tugevus: võimalus, milleni
muidu ei jõutaks. Kuidas leida
moodus, mis ühendaks ülikoo
lis kraadi omandamise tegeliku
töökogemusega?
Probleemse olukorra paranda
miseks on Tartus esimene samm
ära tehtud. Nimelt on TÜ ning
idufirmade eestvedamisel sündi
nud heade kavatsuste lepe. Do
kumendile on praeguse seisuga
alla kirjutanud Tartu ülikool ja 20
peamiselt tehnoloogiavaldkon
nas tegutsevat Tartu ettevõtet:

Täna võib öelda, et on olemas
hea toormaterjal. Potentsiaal on
suur, sest inimesed on pigem ava
tud. On tavapärane, et kui minna
nõu küsima, ollakse valmis seda
nõu ka andma ja selles idus pei
tub võimas jõud. Tuleb vaid osata
seda targalt ja hoolikalt kasvatada
ning toita.
Oluline on taibata, et oleme
siin Eestis ikkagi pigem kolleegid
kui konkurendid. Tehnoloogia
sektori pilgud on suunatud eel
kõige Eestist väljaspool olevatele
turgudele.
Eluterve võistlus tuleb isegi
kasuks, eriti kui näha selles pigem
julgustust – kui sina suudad,
suudan ka mina. See on vägagi
erinev mõtteviis üksteise vastu
võistlemisest, kus ühe võit on
teise kaotus. Usun, et just taoline
positiivne võistlusprintsiip on
see, mis aitaks kogu Eesti ettevõt
luskeskkonnal elutervelt areneda.
Eesti tehnoloogiaettevõtted

on teatud mõttes kogu Eesti
rahvusvahelistumise esirinnas
nii meeskondade loome kui ka
ettevõtete töökultuuri poolest.
Eelkõige seetõttu, et enamikul
neist töötab mitmeid eksperte
väljaspool Eestit ja mõned neist
jõuavad lõpuks ka siia elama.
Mitmekultuurilises ettevõttes
õpitakse tundma ka teistsugu
seid vaatenurki, ning see on
hädavajalik nii erinevate oskuste
täiendamiseks kui ka välisturgu
del toimetulekuks.
RAHVUSVAHELISUS
Ekspordi vajalikkusest räägitakse
Eestis palju, kuid raske on jõuda
ekspordini, kui puudub elemen
taarne rahvusvahelise suhtluse
kogemus. Tihe rahvusvaheline
lävimine, mitmekultuurilised
meeskonnad ja oskus end pide
valt üleilmsesse konteksti asetada
aitavad edasi.
Ei saa mööda vaadata ka mõ
ningatest negatiivsetest aspekti
dest. Mingis mõttes elavad idu
firmad omaette mullis, mille alus
on ambitsioon vallutada kogu
maailma, suurendada ettevõtte
mõttelist väärtust miljarditesse
(unicorns) ja lõpuks kõik see
suure raha eest mõnele suurkor
poratsioonile maha müüa (exit).
Seega on tähelepanu suuresti
koondunud majandusedule ja
tulemuslikkusele ning alustava
iduettevõtte algne soov anda
oma panus ühiskonda, areneb
turu ja investorite survel tihti
ettevõtte müügitulule suunatud
tegevuseks.
Kuidas jääb aga eneseteostu
se, unistuste, elumõtte, visiooni
ja selle teostamise teekonna
nautimisega? Kuidas panustame
ühiselt ühiskonna arengusse ning
jätkusuutlikku ökosüsteemi? •
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