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EVE Kann
Kui Eve 1993. aasta 1. detsembril
Küberneetika Instituuti tööle asus ei
aimanud vist keegi, et tema edasine elu
saabki olema seotud ar vutite ja
peamiselt arvutitest ning matemaatikavalemitest rääkivate inimestega. Ajad
olid siis muutlikud ning allakirjutanule
täpselt teadmata põhjustel oli Eve
pidanud jätma maha südamelähedase
töö ülikoolis õpitud erialal ning vahetanud suhteliselt lühikese aja jooksul
mõned töökohad otsimaks uusi „väljakutseid” ja võimalusi. Ja siis juhtus,
et KübI tarkvara osakonnast oli lahkunud viimanegi sekretär …
Täna on Eve ametinimetuseks tarkvarateaduse labori referent, mis, kui
sõnaraamatust järele vaadata, tähendab kas referaatide ja ettekannete
kirjutajat või siis nõuandjat. Minu teada ei ole KübIs ükski sekretär või
juhiabi ülemustele pidanud ülevaateid või kõnesid kirjutama, nii on
nende tegevus olnud peamiselt tehniline töö aruannete, protokollide jm
vor mistamisel ja arhiveerimisel, bürokraatlik asjaajamine
struktuurifondide rakendusüksustega, riigihangete registriga jne. Eve
hoolitseb ka selle eest, et meie maja uksed oleksid kindlalt kinni ning
kaardiga pääseksid sisse vaid „oma inimesed”. Talle ilmselt sünnipärane
täpsus ja korralikkus on teinud temast inimese, kes loeb kokku meie
koostatud tekstides vahelejäänud tähed ning paneb juurde või tõmbab
maha komasid. Ja lõppude lõpuks on Eve osaks ka ära kuulata ning nõu
anda oma kolleegidest arvutipoiste ja -tüdrukute hingehädad ja
igapäevamured. Ühesõnaga, Eve on labori perenaine selle kõige
paremas mõttes. Natuke saab ta seejuures kasutada ära oma õpitud
teadmisi botaanikast – igas laboris on ju potitaimi, mis teatavasti ühe
käe all lähevad õitsema ja teisel mitte. Eve lilled üldjuhul õitsevad!
Mõnele võibolla tundub, et see töö on üksluine, õpid kord masinal
kirjutamise ära ning see ongi kõik, niimoodi eluaeg. Kui järele mõelda, siis
ei midagi sellist! Kõik meie ümber ju muutub, arvutid, programmid,

keskkonnad, seadused … Mis meil üldse veel meenutab aastat 1998?!
Omal ajal oli sekretär meil peamiselt masinakirjutaja. Kui Eve meil
alustas ei olnud see enam masinakirjutaja amet, ehkki üks esimesi töid
oli tal mitmesuguste matemaatiliste õppeainete materjalide
vormistamine LaTeXis. Bioloogile, kelle eelnev arvutikasutuse kogemus
oli tagasihoidlik, oli see kindlasti väljakutse, kuid Eve omandas selle
oskuse ning ma usun, et tänagi suudab ta selles keeles teha mitmeidki
trikke, millega mitmed nooremadki ning justnagu arvuti- ja
matemaatilise eriharidusega kolleegid hätta jäävad. Üldse, eks
sekretäri-juhiabi tööks vajalikke algteadmisi saab ka kusagil koolis
õppida, kuid peamine on kogemus ja elukestev uute teadmiste ja oskuste
omandamine, see ei lõpegi kunagi. Leidsin internetist mingite
ameeriklaste kirjutatud „hea juhiabi omaduste TOP10”, mida ilmselt
kõiki korraga ei suuda vist keegi täita:
1. Hea organiseerija ja detailidele orienteeritud.
2. Seab ülemuse ja firma huvid alati esiplaanile.
3. Tervitab kolleege ja kliente naeratusega nii näos kui ka hääles.
4. Täiendab oma teadmisi, on võimeline uusi tegevusi kerge vaevaga
omandama.
5. Teab, millal on vaja oma suud pidada ja millal mitte. Ei näri pisiasjade kallal.
6. On hea kuulaja ja pigem pakub lahendusi kui et jääb probleemi
olemasolu korrutama.
7. Näitab professionaalset kohalolekut ja hoiakut igas olukorras. Ei
võta oma isiklikke probleeme tööle kaasa.
8. Täidab oma ülesanded kiiresti ja efektiivselt.
9. Omab suurepäraseid teadmisi grammatikast ja oskab tõlgendada
oma ülemuse hieroglüüfe!
10. Mõistab millise pinge all töötab tema ülemus ja ei tüüta teda iga
pisiprobleemiga.
Eve, oleme õnnelikud, et me oleme Sind suutnud enamvähem kodustada
ning loodame, et Sa väga ei igatse loodusinimeste juurde tagasi.
Täname, et oled ülaltoodud TOP10 punktiga heas vahekorras, aga ära
võta neid liiga tõsiselt – see on kõigest mingi „ameeriklaste värk”! Aga
teisalt, seda võib ju võtta kasvõi naljaviluks ka kui mingit eesmärki, mida
veel perfektsemalt saavutada. Seni kuni on olemas suund ja tahe liikuda,
on meiega veel kõik korras!
Jõudu, tervist, edu ja optimismi!
Kolleegide nimel, JP

