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President Toomas Hendrik Ilves külastas täna koos abikaasaga Tartus tegutsevaid
IT-ettevõtteid ning kohtus Garage48 HUB Tartu ruumides kohalike idufirmade kogukonna
esindajatega, kus arutati üheskoos viimaseid arenguid Tartu ettevõtluskeskkonnas.

      

Tartu idufirmasid esindasid Rein Lemberpuu Contriber'i, Garage48 HUB Tartu ja SPARK'i
esindajana; Aleksander Tõnnisson Buildit'i riistvara kiirendist; Marti Soosaar SportID-st; Priit
Salumaa Mooncascade'st, Triin Kask GreenhouseCI'st; Jüri Kaljundi Weekdone'st; Richard
Murutar SprayPrinter'ist ning Janek Timmas, kes esindas ettevõtet Waystone.

  

Põhifookuses oli Tartu ettevõtluskeskkond ja mõtete vahetamine teemal, miks Tartu on hea
koht alustavatele ettevõtetele ning mida teevad selleks üheskoos linn, Tartu Ülikool ja kohalik
ettevõtluskogukond.

  

Olulise asjana toodi välja kogenud ettevõtjate tahet panustada kohaliku kogukonna
ettevõtlusaktiivsuse suurendamisse. Räägiti sellest, milliseid oskusi ning teadmisi alustavad
ettevõtjad vajavad ning kuidas kogenud ettevõtjad neid selles aidata saavad.

  

"President Ilvese puhul oli kiiduväärt tema abivalmidus kohalikke idufirmasid välisriikides
tutvustada. Ta oli väga huvitatud, et me jagaksime temaga infot sellest, mis Tartu IT-valdkonnas
toimub ja mis ettevõtted siin tegutsevad, et ta saaks näiteks oma Twitteri järgijatele meie säutse
edastada," sõnas Triin Kask, GreenhouseCI kaasasutaja.

  

President Ilves tõi välja ideid, kuidas võimendada kohalike idufirmade globaalset mõõdet ja
nähtavust ning lubas omalt poolt igati kaasa aidata Eesti idufirmade tutvustamisele välisriikides
ka pärast oma ametiaega Eesti Vabariigi presidendina.

  

Rein Lemberpuu kasutaski võimalust ning kutsus riigipead osalema 9. detsembril Tartus
toimuval ettevõtluskonverentsil sTARTUp Day, kuhu oodatakse üle tuhande IT ja
ettevõtlushuvilise. President Ilvese soovitusel loodi täna ka eraldi Twitter'i kasutajanimi Tartu
idufirmade (inglise keeles startup) kogukonnale, sTARTUpTartu, mida ürituse kohta käiva info
jagamiseks saab kohe kasutama hakata.
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Tartu IT, tehnoloogia ja riistvara ettevõtete keskpunktiks on kujunenud kaks maja, Raekoja
platsis asuv sTARTUp Hub ning kohe kiviviske kaugusel üle jõe Narva mnt-l asuv SPARK
hoone. Neis tegutseb üle 200 ettevõtja rohkem kui kolmekümnest erinevast ettevõttest. Rein
Lemberpuu hinnangul tegutseb täna Tartus ligi 4000 IT-spetsialisti ja see arv kasvab pidevalt.

  

Kadri Kõivik
Community at SPARK
Communication & Events at sTARTUp HUB & Garage48 HUB Tartu
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