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Anti
teadur

Tean, et on lubatud talve-
rehve kasutada juba 15. ok-
toobrist. Ise plaanin suve-
rehvid talverehvide vastu 
vahetada siis, kui suvereh-
videga sõitmine muutub 
ohtlikuks. Mul ei ole prob-
leemi rehvivahetuse järje-
korraga. Vahetan opera-
tiivselt ise, siis kui vaja. See 
ongi paindlikkuse mõte. 
Vanasti sõideti väga keh-
vade rehvidega. Peab oska-
ma sõita, kui satud libeda 
tee peale. Alati ei pea sõit-
ma piirkiirusega, see pole 

kohustuslik. Mul on prae-
gusel autol neljarattavedu, 
mis hoiab libisemise korral 
natuke paremini tee peal. 
On küll palju väikesi as-
ju, aga kokkuvõttes peaks 
hakkama saama.

Kristiina
kodune

Mul on MS rehvid, ehk siis 
suvel ja talvel võin sõita ühe 
ja sama rehviga. Aga mui-
du tean, et võib juba vahe-
tada. Ma sel aastal ei vahe-
tagi, sest muster on veel pä-
ris hea.

Annika
töötervishoiu arst

Olen kuulnud sellest, et su-
verehvid võib varem talve-
rehvide vastu vahetada, kui 
on soov ja ilmastikutingi-
mused on sellised. Tulin 
Tallinnast Võrru loengut 
pidama ja ma sõitsin kor-
ralikult 90ga. Igaks juhuks, 
sest ma pidin täpselt Võrru 
jõudma. Kuulsin veel seda 
ka enne sõitu, et tund aega 
peab ootama tee ääres, kui 
kiirust ületad. Kuna tulin 
kindlaks kellaajaks Võr-
ru loengut lugema, siis ma 
ei saanud endale seda seis-

mist lubada. Sõitsin kiirus-
tamata, kohati isegi aegla-
semalt. Enne sai tutvutud 
ka ilmaennustusega, mil-
lised ilmaolud jäävad mi-
nu teekonnale. Tartus sel-
gus, et Lõuna-Eestis on 
palju paremad teeolud kui 
Mäo kandis. Mäos sadas 
hommikul lörtsi, aga Tar-
tust edasi oli ilus kuiv tee. 
Mul ei ole veel rehvid va-
hetatud, sest Põhja-Eestis 
on sügisel soojem. Tava-
liselt olen vahetanud ok-
toobri lõpus või novemb-
ri algul, kui lumed tulevad. 
Siis tekivad küll töökoda-
des järjekorrad, aga ma ik-
ka olen saanud ära vaheta-
da, sest mul on tublid pat-
siendid. Mõnikord mõ-
ni annab enda aja mulle. 
Mul on üks väga tore pat-
sient, kes ise sai oma rehvid 
ära vahetatud ja ütles, et tal 
on üks aeg üle ja mina just 
olin rehvivahetusega mu-

res. Ta andis oma teise aja 
mulle. Juhtub ka selliseid 
asju. Mul on kodu lähedal 
ööpäevaringne rehvivahe-
tus ja öösiti on väiksemad 
järjekorrad. Olen ka öösiti 
rehve vahetanud.

Aive
lasteaiaõpetaja

Seda kuulsin televiisorist, 
et võib varem rehvid ära va-
hetada. Pean seda õigeks ja 
arvan, et ise panen ka kahe 
nädala jooksul naastrehvid 
alla. Mul on küll lamellreh-
vid, aga panen ikka talveks 

naastrehvid alla. Maateed 
on sellised, nagu nad on ja 
ikka kindlam nii sõita.  

Aime
pensionär

Mina olen kursis, et võib 
varem vahetada, aga mul 
on sellel autol lamellreh-
vid. Natuke libedad on tal-
vel, aga saab sõidetud. Igat-
sen naelrehve, aga rahakott 
ei luba rohkem rehve os-
ta. Kui teeolud muutuvad 
libedaks, siis valin koha-
se sõidukiiruse. Aga teisel  
autol on mul talvel naelreh-
vid. Sellele autole vahetan 
naelrehvid siis, kui sõitma 
hakkan. Vahetan ilmasti-
kuolude järgi, kui teed li-
bedad. Kuupäeva järgi po-
le kunagi vahetanud.

Küsis ja pildistas
Sirle Nurk.

Küsitlus

Kas olete kursis, et politsei lubab juba talverehvide kasutamist, kuigi ametlikult  
on talverehvid lubatud 15. oktoobrist? Millal plaanite suverehvid talverehvide 

vastu vahetada? Või olete seda juba teinud?

Mis toiMub?
Võru Kandles
17. oktoobril kell 19 Polygon 
teatri ja Vana Baskini teatri koos-
tööprojekt „Garaaž”.
20. oktoobril kell 13 klubi 
Hõbedane Juus pidu.

Võru linnagaleriis 
30. oktoobrini näitused 
„Pöörismäe puuslike võim ja vägi” 
ning „Edgar Valteri kratimaagia“; 
Peeter Reemanni juubelinäitus 
„30 aastat rauaga”; Indrek Aaviku 
õlimaalinäitus „Tulevik algab aeg-
laselt”.

Vana-Võromaa kultuurikojas 
17. novembrini Kaido Rätsepa 
maalinäitus „Elu ja ülirohkes-
ti“ ja Annela Samueli fotonäitus 
„Salajase linna lood“.

Fr. R. Kreutzwaldi  
memoriaalmuuseumis
12. oktoobril kell 14 raamatute 
esitlused: Jüri Toomepuu „Meest 
sõnast…“ Valik kirjutisi; Georg 
Kirsberg „Jüri Toomepuu. Poiss 
Emajõe kaldalt“.
Kohtumine autoritega.

Võrumaa keskraamatukogu
konverentsisaalis 
31. oktoobrini näitus „Edgar 
Valteri imeline pokumaailm”.
10. oktoobril kell 14 Kella Kahe 
Terviseklubis loeng „Gripp: mur-
rame müüte ja räägime viirushai-
guste ennetamisest”. Lektor on 
ASi Lõuna-Eesti Haigla sisehai-
guste osakonna õde Alice Venski.

Lasva rahvamajas
13. oktoobril kell 13 Kihnu Virve 
pereansambli kontsert. Ooteks 
mängib lõõtsaansambel.  
Info tel 527 2225.
18. novembril kell 20 kohviõhtu. 
Tantsuks mängivad Ervin Lillepea 
ja ansambel Kruiis.

Misso rahvamajas 
12. oktoobril kell 19 Eesti 
Tantsuagentuuri tantsuetendus 
„Mahlad välja”. Tulge vaatama! 
Info tel 5343 0389.
18. oktoobril kell 19 LendTeater 
R. Thomase kriminaalkomöödia-
ga „Lõks”.

Rõuge rahvamajas 
12. oktoobril kell 20 hooaja ava-
pidu. Lugusid oma värvikast elust 
pajatavad Laheda Mutid. Peo 
tõmbab käima pidude hing K.T.K! 
Info ja laudade broneerimine tel 
5302 6770. Rõõmsalt Rõugesse!

Pane tähele! 
Palume üritustest teatada  
telefonil 782 1921  
või e-posti aadressil 
info@vorumaateataja.ee. 

Kalev Annom

TULEVIKUETTEVÕTLUS ❯ 
Kompetentsikeskuse Tsenter saal 
Väimelas mahutas teisipäeval 
vaevu ära kõik huvilised, kes olid 
tulnud ettevõtlusnädala teema-
hommikule „Tulevik on kohal”.

Meeldiv oli saalis näha nii hul-
galiselt kutsehariduskeskuse noo-
ri.

Tulevik istub koolipingis ja 
elab ühiselamus!?

Indrek Seppo Marduk* Techno-
logies’ist rõhutas, et meie tulevik 
on praeguste motiveeritud güm-
nasistide ja tudengite käes, kellest 
paljud elavad praegu ühiselamu-
tes, kuid kohe-kohe hakkavad tu-
levikku teoks tegema. 

Indrek Seppo sõnul ütles mõt-
tehiiglane, Nobeli majanduspree-
mia laureaat, tehisintellekti kui 
teaduse rajajaid Herbert Alexan-
der Simon 1965. aastal, et ma-
sinad suudavad 20 aasta jook-
sul teha kõiki töid, mida ini-
mesed. Nüüd võime öelda, et 
tulevik on kohal. 

„Meid vihastavad rämps- 
postitused, kuid see on lee-
be asi võrreldes tehisintellek-
ti vahendusel loodud kõne- ja 
videomoondustega, mida on pea-
aegu võimatu mitte uskuda. Või 
inimeste totaalne jälgimine, auto- 
maatne trahvimine, hea ja hal-
va, riigile lojaalse või vaenuliku 
inimese profiili loomine … nagu 
Hiinas juba toimub,” rääkis Ind-
rek Seppo. Tehisintellekti (AI) 
puhul on põhiprobleem selles, et 
ettevõtjad ei tea, mis on võima-
lik ja oskajad (praegused tuden-
gid, gümnasistid) ei tea, mis on 
vajalik.

Kõik siin maailmas  
on jälgitav
Tiit Sepp STACCist (Software 
Technology and Applicationce 
Center, eesti keeles kui tarkvara 
tehnoloogia arenduskeskus) üt-
les, et lihtne on tööstuses jälgida 
mudelit, et paneme tooraine sis-
se, töötleme ja võtame siis too-
te välja. Nüüdisajal on sellest vä-

he. Excelist tuleb liikuda tehisin-
tellekti poole, et siseneda protses-
sidesse, analüüsida, optimeerida. 

„25 aastat tagasi raamatute 
müümiseks asutatud Amazon on 
täna maailma suurim internetiet-
tevõte, mis oskab tänu tehisintel-
lekti kasutamisele prognoosida 
35 protsendi ulatuses, mida ostja 
järgmisena ostab. Täna võib-olla 

juba 50 protsenti. Mustriteni jõu-
des saab näiteks teada, kes ja kus 
tõenäoliselt kuriteo sooritab. Kii-
red protsessid ei käi masinale üle 
jõu,” tõi Tiit Sepp näiteid sellest, et 
tulevik on kohal ja kui tarvis saab 
jälgida metsa või muru kasvu igal 
hetkel.

Tehisintellekt võimaldab täius-
likku pettust ja saavutada täiuslik-
ku täpsust. Tiit Sepa sõnul on või-
malik maakera 7,7 miljardi inime-
se igapäevane tuvastamine ja jäl-
gimine. Selle saavutamiseks kulub 
tosina luksusjahi hind ehk viis-
kuus miljardit eurot. Hiina liigub 
oma rahva jälgimisel edasi hiigel-
sammudega.

Tiit Sepp küsis: kas maakerale 
on tarvis inimest? Ja vastas: ei ole. 
Kas inimesele on tarvis maake-
ra? On. Kui tark masin õpib toot-
ma teisi tarku masinaid, siis saab 

maakera otsa!? Inimest, tarku ini-
mesi on tarvis.

Küsi teadlaselt nõu

Teemahommikul esinenud Eesti 
teadus- ja arendusasutuste koos-
töövõrgustiku ühendaja ADAP-
TER projektijuht Anneli Saar- 
oja soovitas ettevõtjail nende poo-
le pöörduda, kui on tarvidus an-
da oma mõtetele laiem silmapiir, 
sest ADAPTER leiab viie tööpäe-
va jooksul abivajajale rohkem kui 
3500 teadlase ja inseneri seast tee-
male sobiliku. Teenus on tasuta. 
Kirjuta adapter@adapter.ee.

* * *

Teemahommikul rääkisid Swed-
banki peaökonomist Tõnu Mert-
sina ja tööstusosakonna juhataja 
Raul Kirsimäe Eesti (töötlevast) 
tööstusest, kus esimest korda pä-

Tulevik on kohal

Teemahommik „Tulevik on kohal” tõi kompetentsikeskuse Tsenter saali rahvast sedavõrd palju, et tuli lisarida toole tuua. Pildil 
paremal ääres näeme esinemas Indrek Seppot, kes toonitas, et töötajatel on üha riskantsem omada vaid ühte oskust – tuleks 
mõelda „oskuste portfellile”.                   Foto: KALEV ANNOM

rast kriisi investeeringud vähene-
sid, digitehnoloogia kasutamine 
jääb alla Euroopa keskmisele ja 
robotite rakendamisel oleme pä-
ris viimaste seas.

Tõnu Mertsina sõnul pais-
tavad madalad intressid jäävat 
veel pikemaks ajaks. Negatiivne  
EURIBOR püsib veel vähemalt 
neli aastat. Euroala on nõrgem 
ja dollar tugevneb. Rootsi kroon 
euro suhtes nõrgeneb. Eesti ma-
jandus sarnaneb Jaapaniga, kus 
areng on nullilähedane.

Väikese riigina on ainuvõima-
lik, et kasutame kõiki võimalu-
si koostöö suurendamiseks ette-
võtete ja erialaliitude, IT-klastri, 
TAKide ja riigiga.

Kuulajaid oli ligemale 70, pea-
le selle need, kes jälgisid teema-
hommikut veebi vahendusel. Hu-
vilistele tutvustas Tsentri tegevu-
si Tsentri turundusjuht ja puidu-
klastri arendusjuht Hille Lillemä-
gi.

*Marduk – Babüloni jumal, kellel 50 
nime, võitles kaose koletisega (lohe-
draakoniga). Nüüdismõttes drooniga.

Indrek 
Seppo. 

Tiit 
Sepp.


