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SuurürituSte portfooLio koSub. JõudSalT

„Täna siin me kirjutame ennast ajalukku. Teeme oma tööd 
nii, et ka aastate pärast saaksime tunda uhkust nende aja-
looliste päevade pärast,“ lõpetas oma kõne laulupeo eelsel 
külalislahkuse koolitusel valvedivisjoni direktor Villu õun. 
Ees ootasid kaks pingelist päeva eestimaalaste uhkeimat 
rahvapidu: ainuüksi kontserti „Puudutuse aeg“ külastas 
67 000 inimest. Kolmel päeval nautis laulu- ja tantsu- 
pidu üle 153 000 inimese. Turvakvaliteedi proov kinnitatud.

mist ka järgmise ürituse tur-
vamiseks,“ selgitab Kristjan 
ning lisab, et hea renomee on 
selles äris ülioluline. 

Teenistusjuht Kristiina Eel-
maa, kes vastutas laulupeo tur-
valisuse eest, lisab, et kõik lau-
lupeol tööd teinud inimesed 
- rattaparklate valvurid, liiklu-
se reguleerijad, turvatöötajad 
ja lõigu vanemad - on ära tee-
ninud kiidisõnu. „Põrgukuu-
mus, kümnete kilomeetrite ja-
gu kõndimist, pidev suhtlus 
ning valmisolek ootamatus-
teks – kolm laulupeo päeva 
olid pingelised, kuid usun, et 
igaüks meist tunneb selle ko-
gemuse üle südames uhkust. 
Laulupidu on eestimaalaste 
kõige olulisem pidu. Võimalus 
olla selle tegemise juures on 
suur au,“ lisab Eelmaa.  

Julia Garanža

Kogemus piletikontrollis 
häälestab elamuseks
„Ürituste mahu suurenemi-
ne ning soov pakkuda enamat 
kui pelgalt pileti- ja turvakont-
roll on põhjus, miks otsustasi-
me pakkuda meie inimestele 
külalislahkuse koolitust. Tei-
sisõnu on see turvameeskon-
na häälestamine, mille ees-
märgiks on sõbralik ja hooliv 
suhtumine külalistesse ning 
oskus jääda soliidseks ka siis, 
kui kontserdikülastaja ise se-
da pole,“ selgitab Villu Õun. 
Lennundusosakonna juhata-
ja Kristjan Saariku sõnul, kel-
le „kontol“ on enamik tänavu-
seid suurüritusi, sillutab iga 
turvameeskonna poolt hästi 
tehtud üritus tee järgmiseni. 
„Usaldusväärne taust, vara-
semate apsakate puudumine 
ning hea klapp publikuga on 
eelduseks, et küsitakse pakku-

tud käive kasvanud 52% võr-
reldes sama perioodiga mul-
lu. „Olenemata meeletust 
töötempost ei luba me enda-
le konveieriks muutumist. Iga 
üritus on ainulaadne, nagu ka 
selle juurde kuuluv turvakont-
septsioon,“ räägib Villu Õun. 
„On suur vahe, kas hoida kor-
da 10 000 tsiklimehe kärarikas 
peopaigas või teha pealtnäha 
sama tööd 100 000 laulusõb-
ra heaks, kellest ligi kolman-
dik on lapsed,“ lisab Villu. Ne-
li viimast üritust - Harju Ralli, 
Harley Davidsoni laager, Tal-
linn Star Weekend ja XXVI 
Laulupidu - on nii formaadilt, 
publiku kui ka turvameetme-
te poolest täiesti erinevad. Sa-
mas inimesed, kes kõigi nelja 
suurürituse turvamises kaasa 
lõid, on paljuski samad.

vaettevõtetes on see vastupi-
di kõige tihedam tööperiood. 
G4Si kontekstis tähendavad 
suvekuud lisaks veeohutu-
se tagamisele 15 Eestimaa 
rannas ka kümnete viisi eri-
nevaid üritusi: kontserte, 
spordivõistlusi, laada- ning 
ettevõtete suvepäevi, kus sa-
muti vajatakse nii mehitatud 
valvet kui ka rannavalvureid. 
See selgitab, miks valvedivis-
joni tööpere naljalt suvepuh-
kusi ei võta. 

Villu Õuna sõnul ürituste 
turvamise mahud on viimas-
tel aastatel stabiilselt kasva-
nud. Käibe mõttes turvas G4S 
mullu viiendiku võrra roh-
kem üritusi kui aastal 2012. 
Tänavune trend on samuti 
positiivne: kuue kuu jooksul 
on ürituste turvamisega seo-

„Positiivsena võiks esile tuua 
selle, et peonädalal ei juhtu-
nud peolistega ühtegi liiklus-
õnnetust ning peolistega seo-
ses ei registreeritud ühtegi 
tõsist avaliku korra rikkumist,” 
tegi politsei poolse kokkuvõte 

Põhja prefektuuri korrakaitse-
büroo juht Valdo Põder.

Ürituste turvamise töömahud on 
kasvanud märkimisväärselt
Kui üldjuhul peetakse suve 
kergelt võtmise ajaks, siis tur-

Loe lk 4–5

laulupeoliste tagasiside
Johanna-Mai Vihalem, Facebooki postitus, 7. juuli
Eilse laulupeo eest annaksin vapruse karika G4S Eesti õlletelgi tur-

vadele. Ikka uskumatu hulk lapsevanemaid on valmis turvamehe-
ga rusikavõitlusesse astuma, et oma sülelapsega õlletelki pääseda. 

aari lemmik, Facebooki postitus, 6. juuli
Kiitus tublidele ja sõbralikele G4S turvameestele/-naistele, kes lau-

luväljakule saabujatele rõõmsal ilmel head pidu soovisid, väsinud väike-
meestele lahkelt karamelli pakkusid ja tõestasid, et turvalisust on või-
malik tagada ka nii, et väravas läbi ei otsita ja kotte pahupidi ei pöörata. 

õhutõrje G4Si moodi
Ühe näitena sellest, millega peab rahvusvahelise staari kontserdi turva-
misel arvestama, räägib Kristjan Saarik loo, mis selgitab, miks andrea 
Bocelli kontserdil ei julgenud üle lauluväljaku lennata ükski Pirita kaja-
kas, paraplaanidest rääkimata. „laulja nõudmistelistis oli üks reegel, et 
esinemise ajal ei tohi üle kontserdipaiga lennata ükski aparaat ega liiku-
misvahend. Vastasel juhul tõmmatakse mikrofoni juhe seinast välja ning 
publik võib koju minna. arutasime oma meeskonnaga erinevaid võimalusi 
ning sõelale jäid teavitustöö paraplaneristide võtmeisikutele, informat-
siooni levitamine varustaja kaudu ning kokkulepped lennuametiga.“ Nii 
käisidki G4Si parlamentäärid lasnamäe nõlval paraplaneristidele sõnu 
peale lugemas, saades Bocelli kontserdi ajaks selgemast selgema taeva.

ajaloost
Eurovisioon 2002, aS Falck
XXIV üldlaulupidu ja XVII üldtantsupidu 2. – 4. juuli 2004: aS Falck
XXV laulu- ja XVIII tantsupidu: 4.–5. juuli 2009: aS G4S Eesti
Harju Ralli 2014
Harley davidson Super Rally 2014
Tallinna Star Weekend, sh andrea Boccelli kontsert 
XXVI laulupidu

Teenistusjuht Kristiina Eelmaa ja lennundusosakonna juhataja Kristjan Saarik 
lauluväljaku raadiotornis, kus laulupeo ajal asus operatiivteenistuste staap.
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aRVaMuS

Priit Sarapuu
juhatuse esimees

Soovin väga, et meie 
tööperes oleks veelgi 
rohkem spordisõltlasi. Neid 
on meil omajagu ning kui 
nad nakatavad ka teisi oma  

spordisõltuvusega, olen neile 
ülimalt tänulik.

K irjutan seda juhiveergu olles mõtetega paa-
ri päeva pärast tulevate suvepäevade juures. 
Kas Ilmataat soosib, kas õhtune kava meel-
dib inimestele, kas söögid saavad olema 
head ning ega kava liiga sportlik ole? Tean, 

et osa meist ihkaks suvepäevi, kus naba saaks keerata 
päikese poole, saaks tšillida, grillida ning niisama ol-
la. Miks mitte, võib ka selliseid suvepäevi korralda-
da. Mõnes teises ettevõttes. Minu sügav veendumus 
on, et võistluslikkus, saavutusvajadus ning sportlik-
kus on osa G4Si  elurütmist. Samuti tean ma, et sport 
ja liikumine teevad õnnelikuks. Mõnes mõttes sport 
on nagu usk. Sportlasena ei sünnita, selleks saadak-
se ning igaühel meist on oma tee. Mõni katkestab  
ning lahkub distantsilt, leides vabandust ajanappu-
ses.  Mõni teeb sporti nautides, andes lihastele valu, 
et tunda: „olen elus“. Räägin oma loo, kuidas minust 
sai sportlane.  Lapsest saadik olin kogukas. Kaalu-
sin 16aastaselt 128 kilo. Samas polnud minu ülekaa-
lulisus kunagi probleemiks, ka sõpru see ei seganud.  
Keskkooli lõpus tundsin, et keha ja vaimu vahel on 
üksmeel kadunud. Noorusele omase maksimalismi-
ga sukeldusin sporti. Igal hommikul käisin jooksmas, 
piirasin toidukoguseid, –aegu ja -aineid. Tahtsin saa-
da välja kehast, mis enam ei jõudnud järgi noore me-
he ambitsioonidele. Kaal langes, pekk taandus, kuid 
need olid kõigest meeldivad kõrvalnähud suure õn-
netunde juures, mis tuli peale võhmalevõtvat trenni. 
Nii sai sportimisest sõltuvus ning sõltuvusest kuju-
nes omakorda eluviis. Peale rasket päeva on parim 
viis saada mõtted korda – minnes jõusaali ning andes 
lihastele valu. Spordist on võimalik sõltuvusse jääda, 
kuid see on ainus sõltuvusliik, mis paneb keha õnne-
hormoone tootma, ilma et sellega kaasneks kahjustav 
toime. Teadlased tegid kindlaks, et sporti tehes hak-
kab enamikul inimestest organism tootma endorfii-
ni, mis on kaitsereaktsioon füüsilisele koormusele. 

Soovin väga, et meie tööperes oleks veelgi rohkem 
spordisõltlasi. Neid on meil omajagu ning kui nad 
nakatavad ka teisi oma spordisõltuvusega, olen nei-
le ülimalt tänulik. Imetlen meie lennujulgestaja Roel 
Pedaniku südikust – mees korraldab Stroomis ran-
najooksude sarja. Minu lugupidamine maratoni-
jooksjatele Olga Andrejevale ja Taavi Tamburile, kes 
pea iga nädalavahetus osalevad mõnes maratonis, 
olles stabiilselt esiviisikus. Spordihull Janek Vana ja-
hib kindlasti ka sel suvel mõnda head kohta triatlo-
nis. Olen kindel, et Vija Raadiku spordikalendris on 
tänavu sügisel veel nii mõnigi jooks „soolas“. Eero 
Liivandi ja Jaan Nappuse spordikalender pole samu-
ti nõrganärvilistele.

Palju on räägitud, et G4Sis oleks rohkem sportla-
si, kui spordiklubi võimalused oleksid paindliku-
mad. Teeme seda. Projekt nimega „Spordiklubi re-
form“ on personalidivisjoni töölaual ning sügisel 
asume koostama tegevuskava. Personalidirektor Ire-
ne Metsis ootab teie ettepanekuid oma postkasti, pa-
lun saatke talle oma mõtteid, mis aitaksid meil teha 
paremat spordiklubi. Klubi, mis nakataks spordipisi-
kuga ning kasvataks spordisõltlasi. Sport teeb õnne-
likuks ning igaüks peab selleni ise jõudma.  

juhiVEERG

Sportlikus kehas 
  on VAim  
 õnnEliKum 

Kõikides G4S Eesti üksustes jälgitakse soovitusindeksi 
abil, kuidas klient on teenusega rahul, kas ta soovitab 
ettevõtet ka teistele ning mida saaks veel paremini 
teha. Valvedivisjoni soovitusindeks kujuneb tagasisi-
de põhjal häireteenindusele ja turvajuhtidega kohtu-
misele ning on sellest aastast stabiilselt tõusuteel.

Valvedivisjoni soovitusin-
deks tõusis kolmanda kvar-
tali hakul 48 protsendini, mis 
lahutab veel paari pügala võr-
ra aasta eesmärgist. „See va-
he on järjest vähenenud ning 
täiesti mõeldav on sel aastal 
ka 51 protsendi saavutami-
ne,“ kommenteeris valvedivis-
joni direktor Villu Õun. Ku-
na häireteenindus puudutab 
ka teeninduskeskuse tööd, siis 
pelgalt numbri vaatamisest ei 
piisa, vaid suurema pildi saa-
miseks on oluline süveneda 
konkreetsetesse kontaktidesse 
ja tagasisidesse. 

Sõbralik suhtlemine. Oleks 
siiski tore, kui häire korral 

oleks operaatoril võimalik öel-
da, milline andur häiret andis. 
Kergendaks südant ja vähen-
daks firma tühisõite.

Mul puudub tegelikult in-
fo, kui kiiresti patrull minu 

koduni häire korral jõuab. Paa-
ri koduse (vale)häire korral on 
kohal käidud, etteheiteid ei ole.

Villu Õun tõdeb, et häireteenin-
dusele antavat hinnet mõjutab 
kõige otsesemalt kiirus, kuna 
seda tajub klient kõige selge-
malt, kuid kiirus sõltub omakor-

da mitmetest asjaoludest. „Meie 
saame omalt poolt mõjutada in-
foliikumist ning patrullide või-
mekust kohapeal klienti nõusta-
da. Vahetult saame me mõjutada 
turvajuhtide tööd, võtame neile 
antud tagasisidet väga tõsiselt,“ 
kinnitab ta. Turvajuhile antud 
tagasiside laieneb moel või teisel 
ka tema meeskonnale, ent otse-
selt mõjutab see praegusel hetkel 
vaid turvajuhi töötasu.

Kuna meie firmaga tegelev 
turvajuht on pädev, siis on 

arutelu põhjalik ning kiire. Vähe-
tähtsad ei ole ka sõbralikud suh-
ted ning omavaheline austus.

Pikaajalise koostöö ajal ei 
ole probleeme tekkinud, 

kõigile küsimustele vastatakse 
kiirelt ja professionaalselt.

Ühe olulisema sammuna nime-
tab Villu Õun soovitusindeksi 
tõstmisel aastaringselt toimu-
vaid koolitusi. Võib öelda, et 
kõikide üksuste lõikes on tõus-

Valvedivisjoni SooVituSindEKS tõuSutEEl
nud rahulolu teenindusega, ent 
kindlasti on veel palju teha. „Sel 
aastal oleme kogu ettevõttes 
keskendunud hea tava koolitus-
tele, mis aitab mõjutada klien-
dimeelsust. Viisaka ja hea suh-
tumisega saab nii mõnegi pinge 
maha tõmmata ja probleemi 
lahendatud. Järgmisel aastal 
ootavad ees patrullide täiend-
koolitused, kus keskendume 
erinevate suhtlussituatsioonide 
ja olukordade lahendamisele.“

Töötaja tekitas usaldust. Eri-
nevalt eelmisest analoogsest 

kogemusest, mil ta (aga minu 
meelest mitte see, kes nüüd käis) 
jäi ukse peale ootama, vaatas töö-
taja seekord koos minuga korteri 
üle ning veendus isiklikult, et kõik 
on korras, aknad kinni, klaasid 
terved ning kedagi võõrast sees ei 
ole. Samuti kontrollis töötaja pea-
le korterist lahkumist, et valve on 
ilusti peale läinud. Kõik see an-
nab turvatunnet. Aitäh! 

Esme Kassak

Täiendkoolitused jätkuvad uuE hooGA SüGiSEl
Selle aasta turvatöötajate, operaatorite ja tehnikute 
täiendkoolituste esimene poolaasta on läbi saanud ning 
saame teha esimesed kokkuvõtted, kuidas meil seni läi-
nud on: kokku on veebruarist kuni juunini läbinud täiend-
koolituse ligi 1100 töötajat. Koolitused on toimunud Tal-
linnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Kõige suurem seltskond 
oli koos Tallinnas, kus korraga oli saalis ligi 180 inimest. 

Selle aasta täiendkoolituse 
peamiseks teemaks oli „G4Si 
hea tava“ ja seda üsna selge 
eesmärgiga. Tahame me ju 
jõuda 2016. aastaks 10 pari-
ma teenindusettevõtte sekka. 
See aga tähendab väga head 
kliendisuhtlust – käitumis-
viisi, mis annab selge sõnu-
mi, et meie ettevõtte töötajad 
eristuvad konkurentide oma-
dest. Pean täna tõdema, et 
meie töötajate kliendikeskne 
suhtlemisstiil  ei ole jäänud 
klientidel märkamata ja se-
da näitab soovitusindeksi pi-
dev kasv.

Lisaks koolitusele endale an-
navad nii suures ringis toi-
muvad kohtumised väärt või-
maluse koguda inimestelt 
tagasisidet ja arvamusi, mis 

neile G4Sis meeldib ning mis 
võiks kindlasti olla teisiti. 

Meeldib: kindlusetunne
Palju nimetati kindlust, mida 
G4S pakub: palk laekub ala-
ti õigel ajal, kõik ületunnid 
makstakse korralikult, töö-
vahendid on korralikud ning 
loomulikult meeldivad kol-
leegid.

Mitmeid kordi kiideti ka oma 
juhte.

Piirkondadest eristus kindlas-
ti kõige rohkem Ida-Virumaa, 
kus juhid said palju positiiv-
seid sõnu. Eesti Energia ob-
jektide ülevõtmisega meile 
tulnud uued töötajad kiitsid 
ka G4Si vormi, tuues välja sel-
le esinduslikku väljanägemist.

Ei meeldi: rohkem tähele-
panu juhtidelt
Kõige enam ootavad töötajad 
oma juhtidelt rohkem tähele-
panu, rohkem märkamist, hoo-
livust ning suhtumist kui võrd-
väärsesse partnerisse. Räägiti 
ka seda, et juhil ei ole kahjuks 
aega oma töötajatega rohkem 
suhelda, kuigi seda oodatakse.

Enamikes kohtades tuli krii-
tiliselt esile töötasu teema: rää-
giti nii staažitasude taastami-
sest kui ka tunnitasu määrast. 
Inimesed peavad oluliseks, et 
kogenumaid töötajaid väärtus-
tataks rohkem ja sellele vasta-
valt oleks ka töötasu suurem.

Murekohana toodi välja vormi-
riiete kvaliteeti. Peamiselt olid 
need väga konkreetsed ette- 
panekud materjali, jalanõu-
de ning naiste vormide lõige-
te osas. Kõik need ettepanekud 
saavad edastataud haldusosa-
konnale, kes tasapisi hakkab 
teemaga edasi tegelema.

Õigustatud kriitikanooli said 
sportimisvõimalused, mille 
puhul toodi välja, et Tartus, 
Pärnus kui ka Jõhvis on nen-
de valik märksa kasinam kui 
Põhja piirkonnas. Siin on juba 
konkreetsed tegevused käima 

lükatud ja saame sügisest asu-
da asja parandama.

Koolituste osas mainiti tih-
ti seda, et soovitakse prakti-
lisi koolitusi: turvataktikat, 
situatsioonide lahendamisi, 
erialaspetsiifilisi väljaõppeid. 
Selles osas on järgmisse aas-
tasse planeeritud juba mit-
meid uusi koolitusi.

Tänavune täiendõpe erineb 
väga palju eelnevatest ning 
samuti ka järgnevatest. Meie 
peamine eesmärk on rääki-
da G4Si heast tavast, inimeste 
suhtumistest ning hoiakutest 
esmalt meie staažikatele töö-
tajatele. Uued töötajad hakka-
vad sedalaadi koolitust saama 
juba ettevõttesse tulles. Loo-
dame, et sellest koolitusest on 
kasu ja kõik need mõtted, mi-
da osalejad meile kirjutasid,  
vormuvad ühel hetkel konk-
reetseks tegevuskavaks, mille 
järgi tegeleme just nende tee-
madega, mis meie töötajaid 
kõige rohkem häirivad.

Sügisel täiendkoolitused jät-
kuvad ja kõik need, kes sellel 
veel osalenud ei ole, saavad 
sellest osa.   

irene metsis
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E ttevõtetel on mitmeid 
salarelvi, mida nad tub-
lide töötajate otsinguil 

kasutavad. Paljude suurkor-
poratsioonide puhul on sa-
geli trumbiks lubadus, et nad 
loovad oma töötajatele suu-
repärased tingimused karjää-
rialaseks arenguks. See on ka 
loogiline – mida suurem on 
erinevate töökohtade arv, seda 
suurem valik põnevaid üles-
andeid, millest uustulnukatel 
tulevikule mõeldes unistada. 
„Sina võta ainult kaasa või-
malikult suur hüppelaud, kõik 
muu on juba meie teha!“ näi-
vad paljud töökuulutused lau-
sa kisendavat. 

Mõnikord jäävadki jõuli-
sed lubadused pigem turu-
kaupmeeste kisa tasemele, 
pakkudes magusate mureli-
te pähe hoopis hapusid kirsse 
(loe: perspektiivituid töökoh-
ti, mis võivad olla piisavad 
toidu lauale toomiseks, kuid 
vaimsest toidust jääb asi kau-
gele). Seejuures ei osata sage-
li hinnata väärtuslikku sisen-
dit, mida pakub olemasoleva 
töötaja kogemus ja teadmi-
sed ettevõtte erinevatest prot-
sessidest, nende vastastikus-
test mõjudest ja koostoimest 
kliendi rahulolu saavutami-
sel. Tema teadmistepagas 
võib aga osutuda eriti kasu-
likuks mõne teise töökoha 
täitmisel samas ettevõttes. 

MadIS TaMMaRu: turva- 
töötajast osakonnajuhatajaks
Täna on Madis Tammaru G4Si lõuna piirkonna val-
veosakonna juhataja ning sõidab igal nädalal Tallin-
nast Tartusse seda tööd tegema, kuid on olnud ka ae-
gu, mil lennujaama turvatöötajast Madis lennujaama 
parklas autos magas, sest pingeline töö ei võimalda-
nud koju Kehrasse unetunde täis magama sõita.

Tõsi, ka praegu oli omajagu 
suur katsumus leida Madise 
ajakavas tunnikest, et vestelda.
Maikuus turvajuhi ameti ase-
mel uue suure väljakutse vas-
tu võtnud Madis tunnistab, et 
uued tööülesanded, mis kar-
dinaalselt eelnevatest erine-
vad, sisustavad tema päevad 
väga tihedalt. Olen rõõmus, et 
Madis julgeb mehiselt tunnis-
tada, et uus amet paneb algu-
ses end kohmetult tundma ja 
uute tööprotsesside omanda-
mine võtab aega. Kogu tagasi-
side põhjal, mida Madise koh-
ta maad kuulates maja pealt 
saan, olen aga veendunud, et 
niisama ilusate silmade eest 
talle seda ametit kindlasti ei 
usaldatud. Vastupidi, linnu-
kesed akna taga räägivad, et 
usaldusväärsemat ja sõna- 
pidavamat töökaaslast annab 
otsida.

Seepärast on heameel kuul-
da, et Madis juba 2004. aas-
tast G4Sis töötab, kuid selle 
eest, et ta siin on, tuleb tänu-
sõnad öelda Mati Mahlale. 
Miks? Sest Mati oli see mees, 
kes pani värskelt keskkooli-
pingist tulnud Madise koos 
tööle kandideerinud ven-
na Tõnis Tammaruga ankeeti 
täitma, mille tulemusena me-
hed järgmisel päeval lennu-
jaamas tööd alustasid.

Kui Madis räägib, kui palju 
suhtlemist on turvajuhi (rää-
kimata lennujaama turvatöö-
tajast) töös, küsin talt otse: 
„Oled sa ekstravert?“. Vastu-
seks tuleb kiire, kindel ja rõ-
hutatud „Ei!“. Oma nipina, 
kuidas asjad tehtud saavad - ja 
mitte ainult tehtud, vaid hästi 
tehtud! - nimetab Madis efek-
tiivsust. No tegelikult pakume 

sellele vestluse käigus mitu ni-
metust: efektiivsus, tööprot-
sesside optimeerimine, tühja 
rapsimise tegemata jätmine, 
aga mõte jääb samaks. Madi-
sele meeldib, kui asjad saavad 
tehtud kiiresti ja ilma liigse 
molutamiseta ning ta püüab 
leida viise, kuidas jätta kõrvale 
ebaoluline ja keskenduda olu-
lisele. Kahtlustan, et see võib 
olla üks võti, mis temast hin-
natud töökaaslase teeb.

Süda kuulub käsipallile  
ja tsiklile
Kus on aga päev otsa suhtlemi-
se keerises rabeleva introver-
di süda? Tuleb välja, et käsi- 
palliväljakul. Ja veel enam  sel-
gub, et südant toetab ka füüsi-
line vorm ja ühtehoidev mees-
kond, sest Madisel on ette 
näidata ka Eesti meistritiitel 
käsipallis. Selgub, et spordipi-
sik on nii sügaval Madise na-
ha all, et aasta pärast keskkoo-
li lõpetamist asus ta ülikooli 
kehakultuuri õppima. 

Pikka aega Viacon Kehra ri-
dades mängivatest meestest 
on Madise sõnul kujunenud 
väga lähedane sõpruskond. 
„Kõik on vennad,“ ütleb Ma-

dis. Sellist suhteliselt kinnist, 
aga ühtehoidvat sõpraderingi 
hindab Madis väga. Viimased 
kolm aastat on Madis olnud 
Viacon Kehrale treeneriks, 
nüüd Tartusse kolides mõl-
gutab ta mõtteid, kas liituda 
uue meeskonnaga või vahe-
tada üleüldse ala, kuid see on 
kindel, et sõpradest ta ka Eesti 
teises otsas olles ei loobu.

Ja küllap saab Madis ilusa il-
ma korral ka istuda oma ka-
herattalise Suzuki selga ning 
neile külla sõita. Ärge liigselt 
muretsege – kihutaja ta po-
le, ütleb, et sõita on lihtsalt 
mõnus, eriti üksinda. Tun-
dub, et ta on praeguseks pä-
ris rahul, et sõpradega kihl-
veo peale A-kategooria load 
ära sai tehtud.

Kuna Madise tööasjad te-
da nüüd Tartuga seovad, on 
ta otsustanud koos elukaas-
lasega peagi Tartusse kolida. 
Tartust rääkides märgib Ma-
dis, et sealne elu talle sobib 
– tartlased olevat teada häs-
ti vastu võtnud, on avatud ja 
omamoodi huumoriga, mis 
Madisega hästi klapib.   

Ande Etti

urmas Käbi: Madis on parim kolleeg, kes mul olnud on

Lühidalt öeldes on Madis elurõõmus ja positiivse ellusuhtumisega noormees. Vaatamata oma noorusele on ta minu meelest väga eluküps. Temaga 
saab vestelda väga erinevatel teemadel alates poliitikast, spordist kuni argipäevaste teemadeni. Saame vestelda kõikidel teemadel, kuigi meie vanu-
sevahe on suur ja ta võiks mulle poja eest olla, kuna mu pojad on sama vanad kui Madis. 

Ta on selline noormees, kellega läheks igal ajal lahingusse – temaga koos saab täita igasuguseid ülesandeid. Oleme teinud koostööd erinevatel 
üritustel ja kogemus on seda näidanud, et Madis on mees, kelle peale võin alati kindel olla. Meie töös on usaldus ja üksteisemõistmine väga olulised. 
Oleme mõistnud üksteist poolelt sõnalt, pole olnud vaja palju seletada. 

Minu meelest on tal oma nägemus paljudest asjadest ning mida ta alustanud on, selle viib ta ka lõpuni, nii eraelus kui tööalaselt. Poolikuks ta mi-
dagi ei jäta, teiste kaela ei veereta. Tuleb alati appi ja toetab mind kui vaja. Madis teeb, mida lubab.

Nende pikkade tööaastate jooksul (mul jookseb G4Sis 21. aasta) on Madis parim kolleeg, kes mul on olnud. Tal on perspektiivi väga kaugele jõu-
da tänu oma töökusele ja sihikindlusele.  

Olles pikalt mingis ametis 
olnud, ei pruugi töötaja mo-
tiveeritus olla sama mis al-
guses, samas võivad oman-
datud oskused hoopis teises 
hiilguses särama lüüa uuel  
ametikohal.

G4S on ettevõttesisest kar-
jääriarengut alati innustanud. 
Enamik juhte on välja kasva-
nud ettevõttest endast. Paljud 
neist on seejuures oma tee-
konda eduni alustanud kõige 
madalamalt astmelt – areng, 
mis on G4Si tegevuse spetsii-
fikat arvestades igati tervitatav 
ja mõistlik.

Toome teieni mõned järje-
kindlad tõusjad valvedivisjo-
nist (juhuslikus järjekorras), 
kelle arengus on viimase poo-
le aasta sees toimunud järje-
kordne karjäärihüpe.

Kõigil meie töötajatel on 
võimalus hoida end kursis 
ettevõttesiseste ja ka avalike 
tööpakkumistega G4Si sise-
veebi kaudu. Lisaks ameti-
redelil ronimist võimaldava-
tele töökohtadele võid sealt 
leida enda jaoks põneva väl-
jakutse mõne senisest täiesti 
erineva töö näol. Alati ei pea 
ise pakkumistes näpuga järge 
ajama – eesmärke aitab saa-
vutada ka sihikindel ja tub-
li töö, mille G4S kindlasti  
ära märgib.  

 Kristiina makut

KARJääR G4SiS  
ei ole pelgalt sõnakõlks

Risto 
Antonov

G4Sis või selle eelkäijates 
alates: 2000
Esimene töökoht: kaubandus- 
objekti turvatöötaja
Praegune töökoht: turvajuht 

Villu  
Kahar

G4Sis alates: 2007
Esimene töökoht: kaubandus- 
objekti turvatöötaja
Praegune töökoht: turvajuhi kt

 
Kristiina 
Eelmaa

G4Sis või selle eelkäijates 
alates: 2003
Esimene töökoht: esindus- 
objekti turvatöötaja
Praegune töökoht: teenistus- 
juht

Liisi 
Pehka

G4Sis alates: 2004
Esimene töökoht: Valga 
esinduse turvatöötaja
Praegune töökoht: turvajuhi kt

Tõnis  
Tammaru

G4Sis alates: 2004
Esimene töökoht: lennu- 
julgestustöötaja
Praegune töökoht: turvajuhi kt

Madis  
Tammaru

G4Sis alates: 2004
Esimene töökoht: lennu- 
julgestustöötaja
Praegune töökoht:  
Lõuna piirkonna valve- 
osakonna juhataja

Töökaaslased ja sõbrad: urmas Käbi (paremal) ja Madis Tammaru (vasakul).
"Madisega läheks igal ajal lahingusse, sest tema peale võib alati kindel olla. Meie töös on  
usaldus ja üksteisemõistmine väga olulised," ütleb urmas.
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Rubriigi ilmumist toetavad 
valvedivisjon ja juhtimiskeskus

„olkaa hyvä!“ ja kast siidrit

Ööl vastu 21. juunit, kella 2 
paiku edastas Topseci turva-
töötaja palve, et G4S saadaks 
ühte Mustamäel asuvasse 
kauplusesse oma patrulleki-
paaži. Põhjenduseks selgita-
ti, et Topseci juhtimiskeskus 
märkas kaameratest, et üks 
meesterahvas on varastanud 
poest kasti alkoholi. Kohale 
sõitsid kolm patrullekipaaži, 
kelle koostööna peeti poest 
põgeneda jõudnud mees lä-
himas bussipeatuses kin-
ni. Soome keelt kõnelenud 
meesterahvas jõudis tilga-
tumaks juua ühe siidripur-
gi, ülejäänud 22 kastis olnud 
purki tagastati kauplusele. 
Mis vägi sundis Soome meest 
võtma ette öise poerännaku, 
jääb saladuseks. Kõikide eel-
duste kohaselt võib vastus 
peituda jaanipäevaeelses ja-
nupuhangus, millele oli või-
matu vastu panna. 

Valvesüsteemi 
suitsuandur päästis 
kortermaja tulekahjust 

9. juuli õhtul kella poole küm-
ne ajal tuli G4Si juhtimiskes-
kusesse tulehäire signaal 
Tallinna südalinnas asuvast 
korrusmajast. Häire põhjusi  
selgitama läinud patrull- 
ekipaaži turvatöötaja pani tä-
hele, et signaali edastanud 
korteri ukse juures on tunda 
plastiku põlemise lõhna. Tur-
vatöötaja teavitas tuleohust 
päästeametit ja G4Si juhtimis-
keskust ning viimane võttis 
kiirelt ühendust korterioma-
nikuga, kes, nagu selgus, oli 
parajasti tööl. Asjaolusid ning 
korteriomaniku palvet arves-
tades tõi lähim patrullekipaaž 
ta koju, kus päästjad tegid 
kindlaks, et korteris oli sis-
se unustatud pliit ning selle-
le kukkunud plastikust plakat 
süttis põlema. Õnneks polnud 
suuremat põlengut veel jõud-
nud tekkida ning päästeamet-
nikud kustutasid selle kiiresti. 
Läbielatust šokki sattunud 
korteriperenaisele kutsuti kiir-
abi, kes andis talle rahusteid. 

„keldriakadeemikud“  
tabati otse teolt

Samal kuupäeval, 9. juu-
lil nõudis kiiret sekkumist 
veel üks intsident. Õhtul kel-
la poole kuue paiku tuli juh-
timiskeskusesse sissemurd-
misest teatav häire Tallinnas 
asuvast akadeemiast. Sis-
setungihäirele reageerinud 
ekipaaž teatas, et objektile 
on toimunud sissemurdmi-
ne ning ta (juba) pidas kin-
ni kolm isikut, kes lõhkusid 
ühe ukse. Kärmed kurjamid 
murdsid lahti ühe hoonesse 
viiva ning ühe keldriukse. Eki-
paaž kutsus kohale politsei 
ning koos peeti isikud kinni. 
Peale „keldriakadeemikute“ 
politsei saatel lahkumist pa-
lus klient rakendada järgmi-
se päeva hommikuni akadee-
mia hoone mehitatud valvet.

FOOKuSES: JuHTIMISKESKuS

„Siin ei ole kunagi rutiini, kogu aeg on midagi teha.  
On need siis igapäevased tööalased olukorrad või  
sekka töötajate eraelulised teemad. Kõigele tuleb leida 
lahendus.“ 
 Juhtimiskeskuse vahetuse juht Marek Ottson

KRimi töö ettevõtte südames –             JuHTIMISKESKuSES 
Tööaasta G4Sis on and-
nud võimaluse tutvuda et-
tevõtte mitme üksusega. 
Ometi on paar valdkonda, 
millel hõljub justkui sala-
duseloor. Kõrgtehnoloogi-
lise lahendusega sularaha-
veo kohvrite kõrval tekitab 
teatavat aukartust töö juh-
timiskeskuses, kuhu niisa-
ma naljalt sisse ei astu, et 
hei, kuidas teil läheb. See 
on koht, kus töö käib nii 
päeval kui ööl, olgu jaani-
päev või jõulupühad. Kui 
siin poleks kedagi häiretele 
reageerimas, võiks suurem 
osa ettevõttest lihtsalt uk-
sed kinni panna. 
Juhtimiskeskus kujutab endast 
korraga nii ettevõtte süda kui ka 
mõistust. Süda peab tuksuma ja 
nupp nokkima. Häirejuhtimi-
se spetsialistid, endise nimega 
operaatorid, peavad toime tule-
ma kiiresti suure hulga infoga, 
tegema seejuures õigeid järeldu-
si ja otsuseid, jagades juhtnöö-
re nii kliendile  kui ka patrullile. 
Jälgides seda kõike vahetusju-
hi positsioonilt, saab pilt mõne-
ti selgemaks. Nagu saab klaari-
maks seegi, et seda tööd niisama, 
ilma ettevalmistuseta, proovida 
pole mõtet, kuna iga minut on 
väärtuslik. Ruumi keskel suu-
rel ekraanil jooksev info annab 
reaalajas teada, mitu kõnet on 
vastatud, mitu ootel. Seda nime-
tatakse omakeskis rahustavaks 
ribaks, aga rahustav on see vaid 
siis, kui on rohelist värvi.

Kogenuks tasapisi
Kuigi juhtimiskeskuses töötami-
sele loob hea pinnase varasem 
kogemus mõnel objektil või pat-
rullis, tuleb siin arvestada hoo-
pis teistsuguse töö natuuriga. 
Info liikumist on oluliselt roh-
kem, päriselt liikumist praktili-
selt üldse mitte. Nii ongi kujune-
nud, et kannatliku meelega naisi 
on tiimis rohkem, ehkki ühed 
staažikamad spetsialistid on just 
meesterahvad. Juhtimiskeskuse 
vahetuse juht Marek Ottson tõ-
deb, et võib-olla igaühele see töö 
tõesti ei sobi, kuid kõik on õpi-
tav, kui soov on olemas. Eks nii 
ole see ju iga tööga – peab olema 
tahtmist. 

„Kõik häirejuhtimise spetsialistid 
on omandanud turvatöötaja kva-
lifikatsiooni, kuid kõik neist ei ole 
turvatööd teinud. Eelnev tööko-
gemus on kas või klienditeenin-
duse mõttes eeliseks, kuid mitte 
hädavajalik. Meie jaoks on tähtis, 
et inimene mõistaks selle töö rolli 

sõnast tihtipeale mõjusamaks. 
Siinkohal sekkub juttu teenu-
sejuht Reiko Tääker, kes on 

 kunagi läbi teinud „muun-
dumise“ patrullist vanemo-
peraatoriks. „Alguses oli väga 
raske ja ega mind väga tõsi-
selt võetud. Olin järjepidev, 

ei andnud alla ja lõpuks kõik 
laabus,“ meenutab ta ümber-
kohanemist.

Kui uurin, mis eriline juu-
rikas peab siis juhtimiskes-
kuse töötajas peituma, vas-
tavad Reiko ja Marek nagu 
ühest suust, et selleks peab 

tõepoolest oma kiiks ole-
ma. „Selline hea kiiks,“ täp-
sustab Reiko. „Isikuomadu-
sed on tähtsad ning oluline 
on mõista, mis ja kuidas et-
tevõttes käib.“ Marek lisab 
omalt poolt veel ühe väga 
olulise juhtimiskeskuse tööd 
iseloomustava nüansi ja see 
on logistika. Tema juttu süü-
vides võib järeldada, et lo-
gistika all ei pea ta silmas 
üksnes patrullautosid üle 
Eesti, vaid ka konkreetseid 
inimesi, kes mingis situat-
sioonis vastamisi satuvad. 
Sellest infost, mis juhtimis-
keskuse kaudu saadakse, sõl-
tuvad mitmed otsused – kas 
on võimalik mure distantsilt 
hüva nõuga lahendada või 
tuleb patrullile „lisavägesid“ 

teiste üksuste suhtes ning oleks 
valmis andma oma panust. Al-
guses on vaja kindlasti ka kan-
natlikkust, sest kogemus tuleb 
aegamisi,“ märgib ta. Muide, 
ka Marek ise on kunagi töö-
tanud operaatorina, ent va-
hetusjuhina istub talle juh-
timiskeskuse töö märksa 
rohkem.

Hea kiiksuga
„Siin ei ole kunagi rutiini, ko-
gu aeg on midagi teha. On 
need siis igapäevased tööala-
sed olukorrad või sekka töö-
tajate eraelulised teemad. Kõi-
gele tuleb leida lahendus,“ 
jutustab Marek, kes peab sii-
rast õlale patsutust, märkamist 
ja teistega arvestamist kiitvast 

Kahe trepiastme võrra kõrgemast "vaatepunktist" koordinevad juhtimiskeskuses tööd teenusejuht Reiko Tääker 
ja Põhja piirkonna patrullteenistuse turvajuht Raigo Pae



Sinu eest valvel

G4S   Eesti infoleht juuli / august 2014 | Nr 4 (118) FOOKuSES: JuHTIMISKESKuS

töö ettevõtte südames –             JuHTIMISKESKuSES 

juurde saata, samuti 
võiks teada kliendi 
ajalugu.

Huumor avitab
Maja peal erine-
vaid jutte pingeli-
sest juhtimiskesku-
se tööst kuulnuna 
paneb imestama, 
kuidas Marek leiab 
mistahes ülesannet 
lahendades mah-
ti pea igasse tele-
fonikõnesse törtsu 
huumorit visata või 
vestluspartneri käe-
käigu kohta küsida. 
Muu hulgas satun pealt 
nägema ja kuulma, kuidas 
abistatakse ELMO rendi-

ksenia  
kiseljute,  
häirejuhtimi-
se spetsialist:

Juhtimiskeskuses on väga 
hea graafik, 2 päeva ja 2 ööd 
tööl ning neli päeva vabad. 
Mina käin ka ülikoolis ning 
seetõttu mulle selline korral-
dus sobib väga hästi. Kollek-
tiiv on hea, Marek on mõis-
tev ülemus ning arvestab 
ka koduste muredega. Mul-
le meeldib suhelda inimes-
tega, olen väga kannatlik. 
Kui klient närvitseb, siis tu-
leb rahulikuks jääda ja see ra-
hustab ka klienti. Oluline on 
keeleoskus, sest palju on ve-
ne keelt kõnelevaid kliente. 
Mida rohkem töötajaid juh-
timiskeskuses on, seda ühtla-
sem on meie kõigi koormus 
ning saame rohkem kesken-
duda igale üksikule häire-
le. Siin töötades peab olema 
valmis selleks, et andme-
maht on suur, aga seda ei pea 
ühe päevaga omandama. Va-
hel küsivad ka väga staaži-
kad kolleegid üksteiselt nõu. 
Aitame üksteist alati, kedagi 
ei jäeta üksi. Tööd on rohkem 
hommikuti ja õhtuti, kui ko-
dusid ja kontoreid valvesse 
pannakse. Palju sõltub ka il-
mast. Suvel päikeseliste ilma-
dega on rohkem tööd, talvel 
vähem. Mina olen selle nelja 
aasta jooksul saanud kindlas-
ti julgemaks ning muutunud 
iseseisvamaks otsustamisel. 
Olen laiendatud vastutusega 
vahel ka Mareki asendajaks. 
Ümber häälestuda aitab mul 
jalgsi käimine, värske õhk 
rahustab ja võtab väsimust 
maha pärast pingelisemaid 
vahetusi.

Arto Durejko,  
klienditeenin-
dusdivisjo-
ni teenindus-
keskuse juht:

Juhtimiskeskusest sõltub 
kõikide G4Si üksuste teenin-
duslik heaolu. Info operatiiv-
ne liikumine on mõlemas 
suunas oluline – juhtimis-
keskus annab teistele ük-
sustele infot ja teenindab 
kliente, samas kui teised in-
formeerivad aegsasti juh-
timiskeskust võimalikest 
muutustest oma tegevustes, 
kordades või protsessides. 
Edasised tegevused sõltu-
vad otseselt olemasolevast 
infost ja selle kvaliteedist. Ka 
kaitseväelasena – olen re-
servväelasena tegev patal-
joni staabis luureohvitserina 
– on  minu jaoks info liikumi-
se kiirus ja täpsus alati esi-
kohal. Ebapiisav või lünklik 
info võib kaasa tuua valesid 
otsuseid ning eksimiste ta-
gajärjed võivad olla rasked. 
Kiidan vahetuse juhte ja häi-
rejuhtimise spetsialiste, kes 
saavad hästi hakkama ka su-
vises olukorras, mil häirete 
arv sisuliselt kahekordistub. 

klienti, kes ei saa Narvas au-
tot laadima. Kas mure lahen-
das Reiko, kes tegi laadijale 
restardi, või hoopis projek-
tijuht Jaan Vill Ühisteenus-
test, jääbki mõistatuseks, ent 
üheskoos kliendi mure la-
hendati ning laadimistulp 
hakkas ekraanil kenasti ro-
heliseks värvuma. Siinko-
hal tuleb jutuks meie mõne-
ti mugav aeg, mil inimesed 
on hästi omaks võtnud kõik-
võimalikud infotelefonid ja 
klienditoe, kellelt kiputakse 
varmalt kõike küsima. 

Markantsema näitena toob 
Marek, kuidas üks elektriauto 
rentinud klient soovis laadi-
mispunktidest lähtuvalt enda-
le ka vaatamisväärsusi arvesse 
võtvat marsruuti. Kuna kõne-
le reageerinud spetsialist oli 
soovi juba vastu võtnud, siis 
ei jäänudki tiimil muud üle, 
kui kliendi palve täita. Ideaa-
lis näeb Marek kliendisuhet 
koostööna, kus mõlemal poo-
lel on aktiivne roll täita turva-
lisuse tagamisel. „Meie saame 
osutada kriitilistele kohtadele, 
aga kui klient meid kuulda ei 
võta, siis jääb risk üles ja edasi 
sõltub kõik asukohast ,“ viitab 
ta elementaarsete turvanõuete 
täitmise olulisusele. 

Oskus infot „lugeda“
Mida nutikam spetsialist, se-
da kiiremini inimene lahen-
duse saab, ilma et peaks tin-
gimata patrulli või tehnikut 
välja saatma. Tihtipeale va-
jab klient lihtsalt juhenda-
mist. Samas kui tekib vähe-
gi kõhklus, et olukord vajab 
kontrollimist, siis saadetak-
se kohale patrull. On omad 
märgid, mis teevad profi 
valvsaks. Mistahes anomaa-
lia valvesse panekul ei pruu-
gi olla süütu rike, vaid paha-
laste hästi kavandatud plaan. 
Seda kõike peab kõne vastu-
võtja juhtimiskeskuses oska-
ma „läbi hammustada“ ja sel-
lest lähtuvalt õigeid otsuseid  
vastu võtma.

Juhtimiskeskuses on vaja 
palju suhelda ning olla val-
mis selleks, et kui helistatak-
se, siis üldjuhul on juba pa-
handus majas ning helistaja 
võib olla emotsionaalne. Se-
da ei saa olla aga „pahandu-
se“ lahendaja. „Kodus peavad 
asjad korras olema, siis saab 
seda tööd teha,“ leiab Marek. 
Seda lauset olen ma juba sel-
les majas kuulnud – patrul-
list. Mareki tagala on tema 
pere, mis sügisel kasvab veel-
gi. Vahetuse lõpuks on parim 
puhkus tema jaoks vaikus või 
omaette olemine, kuid pärast 
väikest rahuhetke on Marek 
jälle pere jaoks olemas. See-
juures perena võtab ta ka oma 
vahetuse tiimi. Marekil pais-
tab see juhtimiskeskuse kiiks 
täitsa sees olevat.  

Esme Kassak
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Tule tööle häirejuhtimise spetsialistiks, kui:
- Sul on keskharidus
- Sulle meeldib suhelda
- Sa oled kiire tegutsemisvõimega
- Sa talud hästi pingelisi olukordi
- Sa oskad ja tahad töötada meeskonnas
- Vene keele oskus annab eelise

1. juulist on uuenenud ka häirejuhtimise  spetsialistide      
   motivatsioonisüsteem. 
      Sellega saad lähemalt tutvuda siseveebis  
                                                     http://net.g4s.ee.

Võta ühendust personal@ee.g4s.com!

„Nobedate  
näpukate voor”

Juhtimiskeskus on kogunud 
muhedaid näpukaid, mis kiire 
häirete teenindamise kõrvalt 
lipsanud mõnikord vahetuse 
aruannete tekstidesse.

rahvuslik konflikt
Paanikahäirele reageerinud 
ekipaaž teatas, et viis koda-
nikku läks tankla kauplu-
ses sees rahvuste teemal tül-
li, tekkis rüselus/ kaklus ning 
lõppelahendus saabus õues. 
Teenindaja sõnul sai vahejuh-
tumi käigus viga letil olnud 
plastikust reklaamlehe alus 
ning hot dogi hoidik. 

rahaküsimus
Pangahoones oli alkoholijoo-
bes noormees jäänud tum-
bale magama. Saadetud pan-
gast välja. Kell 16:37 oli sama 
noormees tagasi ja karjus, et 
andke talle raha. Keegi raha ei 
andnud ning noormees lah-
kus enne patrulli saabumist.

transpordi probleemid
• Turvatöötaja teatas, et hili-

neb. Hilinemise põhjustas 
transpordi probleemide-
ga. Turvatöötaja tuli linna 
autoga, millel olid veel su-
ve rehvid, läks trolli peale ja 
see oli tee peal kaks korda 
katki läinud. Ikka juhtub…

unehäired
• Paanikahäirele reageerinud 

ekipaažid pidasid kinni ne-
li meesterahvast, kellest 
kaks magasid.

• Juhtimiskeskusele tuli teade, 
et tankla juures seisva eki-
paaži istmed on alla lastud ja 
turvatöötajad lamasklevad. 
Telefoni teel kontakteerudes 
turvatöötajatega põhjen-
dasid oma tegevust häirete 
vahel pikutamisega.

• Helistas turvatöötaja ja teatas, 
et ühes poes on naisteenin-
daja ilmsete alkoholijoobe 
tunnustega. Turvatöötajad 
olid saanud info keskuse kü-
lastajatelt, et boksis magab 
maas klienditeenindaja. 
Kõrvalboksis olnud teenin-
daja oli kliendi esindajaga 
ühendust võtnud ja kohale 
tuli uus teenindaja. Objekti-
le saadetud Delta, kes mõõtis 
naisterahval 3,4 promillise al-
koholijoobe. 

G4Si panus keeleloomesse 
• Patrulli käigus märgas eki-

paaž läheduses jalutamas 
kaht noormeest ja üht tüd-
rukut.

• …Maja juures pingi peal 
istusid jalgu pidi noored. 
Tehtud märkus.

• Objekti turvatöötaja pidas 
kinni naisterahva, kes rikkus 
avalikku korda. Isiku juurest 
leitud kaks süstalt, üks oli 
täidetud arvatavalt narkoo-
tilise häirega. 

• Meesterahvas üritas tasuda 
pükste eest odavama hin-
nasildiga.

• Kell 08:32 saabus Voicecomi 
programmi töö mitte alusta-
mise häire teade. Turvatööta-
jaga ühendust saades, selgus, 
et unustas tänase tööpäeva. 
Peale seda liikus tööle. 

• Bussipeatuses vedeles ras-
kes alkoholijoobes meeste- 
rahvas.  
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Iga G4Slane teab: söömine on ainus töö, mis toidab. Ikka tsirkust ja burksi!

Suvepäevaliste nõudlik  Korrata!  jääb Koidu bändile pikaks ajaks meelde ...

FOTOREPORTaaŽ

SuVEPäEVad 2014: Koit toomESt ZZtoPini 
Ühe vägeva suvepeo kolm vaala on hea ilm, hea programm ning kõige olulisema komponendina mõistagi 
hea seltskond. Kõik kolm kriteeriumit täidetud, lustis tänavustel suvepäevadel ligi 350 meie töötajat. 
Üldises punktiarvestuses võitis taas müügidivisjon. Sõduriraja korraldusmeeskond tõi esile tugide tiimi, 
kelle koosseisu kuulusid ka kaks vaprat naist. Tähelepanuväärne, et aeg, millega takistused läbiti, oli 
üks parimaid. Žürii sõnul eristas õhtuseid etteasteid erakordselt kõrge tase, paljud üksused esinesid 
püandirohkete videotega, andes õhtusele kavale hoopis uue kvaliteedimõõtme. Trendi jätkudes peame 
järgmisteks suvepäevadeks muretsema telki punase vaiba… Etteasted vaadatud, loositi valvedivisjoni 
poolt välja suurürituste turvamises osalenute vahel tutikas roller. Fortuuna tahtel, kelleks kehastus 
kvaliteedijuht Karmen lääne, sai rolleri omanikuks Põhja piirkonna staažikas patrullekipaaži turvatöötaja 
Vagan Oganesjan. Palju õnne, Vagan!

Eraldi tänusõnad külalislahkele lõuna meeskonnale, kes aitas kaasa suvepäevade õnnestumisele!

   Üllatusesinejad ZZTop G4S võtmes.  
   Vasakult paremale Veikko Raasuke, Peeter Torim, Priit Sarapuu, Jaan Nappus;Irene Metsis, Ene Raja,  

    Julia Garanža, andrus Jauk ja Priit Valk

Run, Eino, run! Ka kõige keerulisemad tööolukorrad lahendab valvedivisjoni lääne piirkonna  

osakonnajuhataja Eino ainula stoilise rahuga ja särava naeratusega. Jajah, just sellisega.

Müügidivisjoni meeskond suvepäevade melu nautimas.  Villu õuna tungival soovitusel panid mehed 

lõõskava päikese eest kaitsmiseks kiivrid pähe. Turvalisus ennekõike!

Klienditeeninduse ja äriarenduse kuldsed käed pluss terav mõistus – nii valmis Suvepäevade kauneim lipp.

Ühisteenused hoidsid lippu kõrgel!

Suvepäevadel murdus nii mõnigi süda  2 ...

Valvedivisjon hoidis lipu veelgi kõrgemal.

Suvepäevadel murdus nii mõnigi süda ...
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Suvepäevaliste nõudlik  Korrata!  jääb Koidu bändile pikaks ajaks meelde ...

uudISEd

G4Si töömalev toimub kaheteist-
kümnendat korda, kuid sellel aas-
tal „uues kuues“. Hooliva mõt-
teviisi ja turvalise kogukonna 
väärtuste edasikandjana on sel-
lel aastal sotsiaalse suunitlusega 
G4Si „Julged Hoolida?“ töömalev. 
Kui varasematel aastatel on noo-
red olnud abiks rannavalves, siis 
tänavu said 40 noort teha tööd 
ka kogukonna heaks vabatahtlik-
ke koondavates organisatsiooni-
des: Eesti Toidupangas, Uuskasu-
tuskeskuses, Eesti Loomakaitse 
Seltsis ning Tallinna Diakoonia-
haiglas. Töömalev toimus ka-
hes vahetuses: 2. – 21. juuni ning 
30.juuni – 19. juuli. II vahetuse 
esimese nädala lõpus käisin noor-
te esmamuljeid kogumas kahes 
maleva töökohas: Tallinna Dia-
kooniahaiglas ja Stroomi rannas.

diakooniahaiglas
Diakooniahaigla vastuvõtulaua 
juures haigla esindajaga kohtu-
mist oodates tunnen õhus maja 
südamlikku hoolivust ja soojust, 
talletan ringi sagimas personali 
naeratavaid nägusid ja nähes fo-
toaparaati minu suunas küsivaid 
pilke ja uudishimu. Kui äkitselt 
palutakse mul mööda korido-
ri edasi liikuda, kohtun noorte 
rõõmsameelse juhendajaga. Ko-
ridore mööda edasi liikudes pi-
sikeses köögi abiruumis kohtun 
maleva noortega, kes on mehaa-
nilisel kartulikoorijal abiks nn 
silmade puhastamisel ja hakka-
vad tööpäeva lõpetama.

G4Si töömalevas teist aastat 
järjest tööd tegev jalgpallisõber 
ja kitarrimänguhuviline Erki Ott 
(14-a) lõpetas kevadel Pelgulinna 
Gümnaasiumi 8. klassi. Ta leiab, et 
maleva töökogemus tuleb igal ju-
hul kasuks ning annab võimaluse 
endale taskuraha teenida. Esime-
se töönädala lõpuks on ta olnud 
peale haigla Stroomi rannas, kus 
ta tegi rannavalve abilisena tööd 
ka eelmisel suvel.

Bingot mängivate ja telekat 
vaatavate elanike kõrval puutu-
vad noored haiglas kokku pea-
miselt tegevusterapeudiga, kelle 
juhendamisel on nad abiks köö-
gitoimkonnas, pesumajas ning 
puhastustöödel. Sel suvel toimub 
töömalev kahes rannas, Pirital ja 
Stroomis, kus ollakse abiks ohu-
tuse ja puhtuse tagamisel. Kui-

gi Erkil on varnast võtta koge-
mus ka reklaamiagentuuris kaasa 
löömisel, on siin tema hinnangul 
palju huvitavam. Gustaf Adol-
fi Gümnaasiumi 9. klassi lõpeta-
nud kardisõiduhuviline Daniel 
Vain (16-a) on jõudnud tutvuda 
ka Uuskasutuskeskuse tööga, kus 
ta on olnud abiks riiulite puhas-
tamisel, riiete sorteerimisel ja väl-
japanemisel ning flaierite jagami-
sel. Neist viimane on seni kõige 
ebahuvitavam töökohustus.

Rannavalvureid abistamas
Järgmisena tõttan Stroomi randa, 
kus mind tervitab suisa vurrina lii-
va üleskeerutav tuul, astun ranna-
valve staapi. Silmanurgas märkan, 
et malevlased on koos rannaval-
vuriga ranna ringkäiku alustanud. 
Ootamise ajal märkan peaaegu 
inimtühjas rannas kehvast suveil-
mast hoolimata nii mõndagi vees 
viibinut kui ka eemal üksikult ui-
tavat surfilohet. Lõpuks saan ves-
telda ka tagasijõudnud noortega. 
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 
6. klassi lõpetanud ja võrkpallist 
huvituv Mattias Linder (13-a) tea-
tab särasilmil, et see on tema esi-
mene töökogemus. Stroomi ja Pi-
rita rannavalve töö kõrval on ta 
käinud tutvumas ka Toidupanga 
tööga, kus ta aitas komplekteeri-
da 150 kasti toiduaineid puudust 
kannatavate perede tarbeks. Mat-
tiase sõnul on toiduainete pak-
kimine täpne ja süsteemne töö, 
igasse kasti läheb kindel kogus 
toiduaineid.

Kurtna kooli 9. klassi lõpe-
tanud Marleen Rahu (15-a) ho-
bideks on ujumine ja lugemi-
ne. Marleen nimetab maleva 
peamise eelisena temavanus-
tele raha teenimise võimaluse 
andmist. Lühikese ajaga on ta 
tutvunud rannavalve, Diakoo-
niahaigla ning Uuskasutuskes-
kuse tööga – talle on kõik jätnud 
meeldiva mulje. Kogukonna 
heaks on ta varem panustanud 
vabatahtlikuna Toidupangas.

Kõigi esmamuljed on positiiv-
sed, sest nähakse võimalust teha 
midagi head, proovida tööd eri-
nevates valdkondades ning teeni-
da taskuraha. Võimalusel osalek-
sid nad ka järgmisel aastal. Peale 
töömalevat plaanivad noored pu-
hata ja suvepuhkust nautida.  

maarika haavistu

Mattias linder ja Marleen Rahu kurdavad, et kehva suvega on rannas vähe tööd

Särasilmsed noorukid Erki Ott ja daniel Vain võitsid diakooniahaigla tööpere 
südamed esimestest tööpäevadest

„Julged hoolida?“ töömaleva noo-
red: tuleks ka järgmisel suvel

Peale teenusejuhi Reiko Tääkeri jalustrabavat esinemist triatlonil otsustas Kääriku Spordibaas nimetada Kekkose sauna ümber 

Tääkeri SPaks. Welcome!

Valvedivisjon hoidis lipu veelgi kõrgemal.

Stilist Ženja Fokin hindas kõrgelt valvedivisjoni rannamoe 
trenditeadlikkust.

Suvepäevadel murdus nii mõnigi süda ...

Üllar, tema asemel 
pidin olema mina...

Vana triatlonimeister Janek Noor teab, et veesporti tehes tuleb mõelda ka soengule . 
Veekindel mütsike ja soeng püsib värskena terve päeva.

Sõduriraja korraldusmeeskond tõi esile tugide tiimi, kelle koosseisu kuulusid ka kaks 

vaprat naist. Tähelepanuväärne, et aeg, millega takistused läbiti, oli üks parimaid.
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turvatöötaja-taksojuht

Arva, kes on pildil, mis sündmusega on tegu ja millal  
sündmus toimus. Saada need vastused koos oma andmetega 
enne 10. augustit aadressile kysimused@ee.g4s.com 
ja võid võita vingeid G4Si logoga auhindu!

Eelmise ristsõna õige lahendus oli „Hea eeskuju on nakkav“. Õige vastuse saatnutest osutus loosi tahtel võitjaks Jevgeni Ismagilov, 
kes saab auhinnaks G4Si logoga saunalina. Uue ristsõna lahendus, fotol toimuva tegevuse asukoht ning oma kontaktandmed saatke 
kuni 10. augustini e-posti aadressile kysimused@ee.g4s.com. Õige vastuse saatnute vahel loosime taas välja auhinna.

M eil on alati heameel ja-
gada tänusõnu klienti-
delt. Kahjuks kõik kii-

dusõnad lehte ei mahu, sestap 
oleme valinud rubriiki „Töö 
kiidab tegijat“ kõige värvika-
mad juhtumid. Kõikide kiitus-
tega on võimalik tutvuda G4S 
siseveebis aadressil: net.g4s.ee

Mitte ainult objektil olles ja häi-
ret teenindades, vaid ka ühest 
sihtpunktist teisele sõites suu-
dab staažikas patrullimees ur-
mas Metsma olla enamat. Edas-
tame kirja, mis saabus G4Si.
„Soovin avaldada kiitust ja 
edastada oma tänusõnad Teie 
patrullekipaaźi turvatöötaja-
le Umas Metsmale. Sattusin 
avariisse. Mõni sekund hiljem 
peatus meie juures teie patrull- 
ekipaaź. Teie töötaja tundis 
muret, kas kõik on terved. Ta 
aitas mind ka kindlustusjuh-
tumi paberite täitmisel. Ku-
na mõlemal avariis osalenud 
osapoolel oli see esmajuhtum, 
oli igati kindel ja turvaline, et 
teadjam mees aitas. Ka kind-
lustusjuhtumi täitmiseks va-
jalikud paberid saime temalt. 
Suurimad tänud Urmas Mets-
male, kes vaevus üldse pea-
tuma, muret tundis ning nõu 
ja jõuga abiks oli! Minu sil-

mis tõusis taas G4S positiiv-
ses suunas, sest teil on hooliv 
töötaja.“

Viru keskuse tublid ja aktiivsed 
turvatöötajad ei jää kellelegi 
märkamatuks. Jagame rõõmu-
ga kirja R-kioski frantsiisipidajalt
„Puutun igapäevaselt kok-
ku terminali turvatöötajatega 
ja nende tööga. Üldiselt meel-
dib inimestele kirjutada kae-
busi, kuid mina vastupidiselt 
sooviksin kiita. Olen töötanud 
terminalis ligi 8 kuud ja pole 
varem kohanud nii hästi or-
ganiseeritud turvameeskonda. 
Meie kioskit külastab väga pal-
ju ebaausaid kliente, kelle tõttu 
oli varguste hulk aastaid tagasi 
üpris suur. Nüüd, tänu igapäe-
vasele koostööle turvatöötaja-
tega, on meie kioski varguste 
protsent oluliselt langenud. 
Turvatöötajatega koostööd te-
hes oleme tabanud mitmeid 
ebaausaid inimesi, rääkimata 
varguste ennetamisest. Paani-
kanuppu vajutades saabuvad 
turvatöötajad alati helikiirusel. 
Nii tunnevad ka minu töötajad 
ennast turvaliselt. Kiitus kõigile 
bussiterminali kompetentsetele 
töötajatele ja objektivanemale.“

Häid sõnu kogus
Kristel Saarm

Töö kiidab tegijat

töötAJAtE uSAlduSiSiKutESt  
ning veidi ka G4Si Euroopa Töönõukogust 
E uroopa riikide G4S´i töö-

tajate esindajad ja tippjuht-
kond kogunevad kord aas-

tas, et jagada omavahel erinevate 
riikide kogemusi ning arutleda 
probleemide üle tööelus. Selle-
aastane koosviibimine toimus 
Londonis, 10. – 12. juunini. Ko-
hal olid töötajate esindajad 21 
riigist ja 8 tööandja esindajat, 
eesotsas G4S personalidirektori 
Irene Cowden´iga.

Maailmamajanduses aset 
leidvad muutused on tugevalt 
mõjutanud ka G4Si globaal-
ses kontsernis toimuvaid aren-
guid, tõdeti toimunud istungil.

Nii nagu Eestiski, on ka üle-
jäänud Euroopas karm kon-
kurents võitmaks kliendiga 
sõlmitavaid lepinguid. Tihti 
esineb juhtumeid, kus parima 
pakkumise tegemise nimel ol-
lakse valmis mööda hiilima 
seadustest või käitutakse töö-
tajatega ebaõiglaselt. Meie et-

tevõte sellist käitumist endale 
lubada ei saa ning peab kõigi 
võimalike vahenditega kaasa ai-
tama, et selline tegevus turvatu-
rul lõppeks. Juhtkonna soovitus 
oli, et tehtaks rohkem koostööd 
nii ametiühingute, kohalike 
võimudega kui ka tegevusharu 
ühendavate liitudega. 

Paljud käsitletud teemad 
puudutasid töötajate õigust ja 
ka kohustust oma arvamust väl-
ja öelda. Tihti annab see juht-
konnale parema ülevaate sel-
lest, mis reaalselt töökohtadel 
toimub ja millised on problee-
mid ja võimalikud lahendused. 
Et julgustada töötajaid oma ar-
vamust välja ütlema, siis näi-
teks Euroopa personalidirektor 
Peter Agergaard kohtub tihti  
omal initsiatiivil erinevaid riike 
külastades nende maade tööta-
jate esindajatega. Tuletan meel-
de, et Eestis kasutatakse sellise 
tagasiside saamiseks töövarju-

päevi, üle-eestilist töönõuko-
gu ning töötajate rahulolu-uu-
ringuid. Samuti toimib meil lai 
töötajate usaldusisikute võrk, 
mis tähendab, et kõigil meie 
üksustel on määratud kindlaks 
inimesed, kes on vahelüliks 
tööandja ja töötaja vahel, hõl-
bustades nende dialoogi.

Kas tead, kes on Su usaldusisik?
Töötajate usaldusisikud on 
töötajad, keda on valinud 
töötajate üldkoosolek oma 
esindajateks töösuhete küsi-
mustes tööandjaga. Usaldus- 
isikutel on tavatöötajast pare-
mad teadmised ja seadusest 
tulenevad suuremad õigused 
ning tagatised esindusüles-
annete täitmisel, mistõttu on 
neil kergem töötajaid esinda-
da kui töötajail endil. Selgema 
ettekujutuse usaldusisikute 
tööst saab läbi näidete valve-
divisjoni usaldusisikute tege-

mistest. G4Si suurima divis-
joni usaldusisikud külastavad 
mehitatud valve objekte ning 
jälgivad, et töötajatele oleks 
loodud seadusega ettenähtud 
töötingimused. Usaldusisi-
kud aitavad toimetada objek-
tidele tööolmeks vajalikke va-
hendeid nagu kohviaparaate, 
mikrolaineahjusid, radiaato-
reid, toole jms, mis muudab 
töö tegemise mugavamaks. 
Tihti on küsimusi ületundide, 
graafikute koostamise, söögi-
pauside ja palga ning õiguste 
vallas. On uuritud, kas tööta-
jatele määratud karistused on 
õiged, aidatud vaidlusi lahen-
dada ja muid turvajuhtide ja 
töötajate vahelisi erimeelsusi. 
Kokkuvõtvalt aitavad usaldus- 
isikud töötajatel oma õigusi 
paremini tunda ning vajadu-
sel neid ka kaitsta.  

marvin torga 

AS G4S eesti peausaldusisik on Marvin torga
503 9063, marvin.torga@net.g4s.ee

Valvedivisjoni usaldusisikud
Marvin torga 
Valvedivisjoni põhja piirkonna  
Logistika objektide osakond 
503 9063, marvin.torga@net.g4s.ee
Vahur truupõld
Valvedivisjoni põhja piirkonna  
esindusobjektide osakond
5835 4733, 640 2338, vahur.truupold@net.g4s.ee

kristi ott 
Valvedivisjoni põhja piirkonna  
kaubandusobjektide osakond
5660 3293, kristi.ott@net.g4s.ee

raul kukk
Valvedivisjoni põhja piirkonna  
patrullteenistus ja Juhtimiskeskus
5594 6695, raul.kukk@net.g4s.ee

Annika kallin
Valvedivisjoni Lõuna piirkond
56 779072, annika.kallin@net.g4s.ee

Marek teetlok
Valvedivisjoni ida piirkond
58 14 2206, marek.teetlok@net.g4s.ee

evi Jakimov
Valvedivisjoni Lääne piirkond
53 739 859, evi.jakimov@net.g4s.ee

AS ühisteenuste usaldusisikud- 
töökeskkonnavolinikud

taivo kübarsepp 
527 9503, taivo.kubarsepp@net.g4s.ee

Siiri Sonk 
5666 1452, siiri.sonk@net.g4s.ee

G4S eesti sularahadivisjoni usaldusisikud

ene kloch
528 7495, ene.kloch@net.g4s.ee

Jaan tomingas
557 9517, jaan.tomingas@net.g4s.ee

G4S eesti turvatehnikadivisjoni  
usaldusisikud

Aleksandr Jegorov
53 00 8794, aleksandr.jegorov@ee.g4s.com

Marek rautson
5343 6285, marek.rautson@ee.g4s.com
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