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11. novembril algas uus 
tööelu ligi 580 G4Si töö-
tajal. Eesti suurima turva-
ettevõtte jaoks rätsepa- 
ülikonnana ehitatud Pal-
diski mnt 80 peamajja 
tulid üle Tammsaare teel 
asunud peamaja rahvas, 
Rävala puiesteel tegut-
senud sularahadivisjoni 
inimesed, Mustamäe tee 
värbajad ning Marsi tä-
naval asunud päevnikud. 

Kaugelt vaadatuna kuubi-
kujulist linnupesa meenutav 
hoone ei jäta kedagi külmaks: 
„voodrimaterjaliga on kõvasti 
koonerdatud“ - kommentee-
rivad kriitilised irvhambad, 
„väga omanäoline hoone, pil-
gupüüdja“ – kostub pooldaja-
te leerist. Jätkem seekord kirgi 
küttev vorm sinnapaika, rää-
kigem maja sisust. 

Turvatehnikadivisjoni  
proovikivi
„Turvatehnika divisjoni jaoks 
oli uue maja ehitus otse-
ses mõttes küpsuseksamiks. 
Meie jaoks oli auasi, et kõik 
vähimalgi määral turvalisust 
puudutav oleks meie enda 
tehtud,“ ütleb turvatehnikadi-
visjoni direktor Priit Valk. 

Paljudele G4Si töötajatele 
tuleb üllatuseks, et kõik uue 
maja nõrkvoolusüsteemid ja 
veel palju muudki on algu-
sest lõpuni meie enda ehk 
meie töökaaslaste looming.  
„Lisaks  tavapärastele  turva-
süsteemidele, nagu  valve- ja 
läbipääsukontrollsüsteem, vi-
deovalvesüsteem ja automaat-
ne tulekahjuhäiresüsteem, on 
meie enda poolt projekteeritud 
ja paigaldatud ka evakuatsioo-
nivalgustussüsteem, lokaalsed 
sidevõrgud, sisetelevisioon, 
nõupidamisruumide tehnili-

sed lahendused, serveriruu-
mide gaaskustutussüsteemid 
ning ka tagavaratoite gene-
raatori lahendus. Loomulikult 
projekteerisime ka kogu ma-
ja lukustussüsteemi lahenduse 
ise," loetleb Priit Valk.

Ise tehtud=kvaliteetselt tehtud
Eraldi raamatut väärivad su-
larahadivisjoni uute rahatööt-
lusruumide turvasüsteemid, 
mis  oma tehniliste lahenduste 
keerukuselt ja mahult teevad 
nimetatud ruumidest kind-
lasti kõige turvalisemad  1421 
ruutmeetrit  tänases Eestis. 

„Et tekiks parem tunnetus 
sellest, mis mahtudest uue ma-
ja turva- ja nõrkvoolusüstee-
mide osas räägime, toon välja 
vaid mõned kõige kõnekamad 
numbrid: ehituse käigus pai-
galdati üle 147 kilomeetri eri-

nevaid kaableid, ühendati ligi 
1700 erinevat tüüpi anduri-
seadet, omavahel integreeri-
tud Protege läbipääsu- ja Mi-
lestone IP- videovalvesüsteemi 
kuulub üle 200 kaardilugeja 
ning üle 200 IP-kaamera, vi-
deovalvesüsteemi serverite 
summaarne arhiivimaht üle-
tab 400 Tb ja valminud lokaal-
ses sidevõrgus on üle 1500 ar-
vutitöökoha,“ räägib Valk.

Moodne juhtimiskeskus
Täiesti uuele tasemele viisime 
maja ehituse projekti raames 
ka G4Si juhtimiskeskuses ka-
sutatava tsentraalse videoval-
veobjektide teeninduslahen-
duse, mille südameks on nüüd 
ka maailma mõistes kõige tera-
vamas tipus olev Milestone IP-
videovalve Smartwall  lahen-
dus. Nüüd võime julgelt väita, 

et ka G4Si uus juhtimiskeskus 
on üks moodsamaid lähi 1000 
kilomeetri raadiuses. Sellise 
võimekuse ja referentsi juures 
võime julgelt võtta eesmärgiks 
ka lähiriikide tehnilise val-
ve objektide häiresignaalide 
töötlemise,“ lisab turvatehni-
kadivisjoni direktor.

Mõistagi, nii mahuka pro-
jekti juures pidi olema ka 
mõningaid viperusi, näiteks 
tarnijatega ning tööde täht-
aegades püsimisega. Siis-
ki on tehtule tagasi vaadates 
põhjust uhkuse tundmiseks:   
„objekt Paldiski mnt 80“ on 
kõvasti kasvatanud G4Si teh-
nilist pädevust. 

IT-lahendused
Infotehnoloogia osakonna ju-
hataja Margo Külv võrdleb 
hiljutist kolimist 2000. aasta 

•	 Ligi	580	töötajat
•	 50	serverit
•	 UPS:	tarbimisvõimsus	64	kW,	kaal	750	kg
•	 Serveriruumi	installeeriti	13	120	meetrit	kaablit
•	 Serveriruumis	arvutipesasid:	2160.
•	 12kiuline	optikakaabel:	885	meetrit

G4Si uus peamaja arvudes:

omaga: „Kunagi Tammsaare 
teel asuvasse majja tulles oli 
IT-varandust kogu ettevõt-
te peale 2,5 kappi ja 3 serve-
rit. Lihtne. Täna on ainuüksi 
servereid 50, neist suurem osa 
asub nö „pilve peal“.“

Nende aastatega on G4Si 
IT-alane vajadus kasvanud 
kolossaalselt, nagu ka vaja-
dus IT-riskide maandamiseks. 
Omajagu andmemahtu nõuab 
G4Si kliendiportfelli trum-
biks olev videovalve. Margo 
loetleb meetmeid, mida ka-
sutame süsteemide kaitsmi-
seks ja kriisiolukorras toi-
mivana hoidmiseks: „Kui 
Tammsaarde kolisime, piisas 
tsentraalsest UPSist (katkema-
tu toiteallikas - toim), mille 
tarbimisvõimsus oli 15 kilovat-
ti, täna kasutame 64st. Voolu-
katkestuse korral tagab kõi-

kide uue peamaja süsteemide 
toimimise (elekter, internet, 
ventilatsioon)  võimas diisel-
generaator, mis suudab hoida 
8korruselist maja töövõimeli-
sena ühe tankimisega 24 tundi, 
tarbides selleks 150 liitrit diis-
likütust.“ Mõistmaks generaa-
tori võimekust, olgu lisatud, et 
see on võimeline hoidma soo-
jana väikse elamurajooni ja-
gu majapidamisi. Juhtimis-
keskuse katkematu töö tagab 
varukeskus, mis, mõistagi, ei 
asu uues peahoones. „Paldis-
ki mnt 80 projekteerides saime 
realiseerida aastatega kogutud 
mõtted,“ ütleb Külv ja lisab: 
„võime pidada selle maja enda 
käe järgi seadmist tasemetesti  
läbimiseks.“
 

Julia Garanža
Priit Valk

IT osakonna juhataja Margo Külv ja turvatehnikadivisjoni direktor Priit Valk G4Si peamaja serveriruumis, millesse sisenedes peab  
iga külastaja vahetama oma jalanõud „serverisusside“ vastu.
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Täna kasutab Soovitusindeksit suur osa maailma ja ka 
Eesti ettevõtetest hoolimata sellest, et meetod klien-
di rahulolu mõõdikuna on vaid kümmekond aastat 
vana. Soovitusindeksi edu saladus peitub lihtsuses ja 
kiiruses nii ettevõtte kui kliendi jaoks. On tavapära-
ne, et läbi Soovitusindeksi laekunud kliendi arvamus 
kaasatakse jooksvalt ettevõtte arengut toetavatesse te-
gevustesse. Nutikad on need ettevõtted, kes annavad 
hinnangu saatnud kliendile tagasisidet ja tegelevad la-
hendust ootava probleemiga ehk kasutavad ära või-
maluse suurendada kliendilojaalsust. 

Kui klient saab aru, et talle on antud sõna jõud, mis 
mõjutab ettevõtte arengusuundi, siis räägib ta hea mee-
lega kaasa ning meie saame ülevaate klientide arvamu-
sest ettevõtte tugevuste ja nõrkuste suhtes.

Alustasime Soovitusindeksi uuringuga sel aastal ning 
oleme saanud hinnanguid enam kui 6000 kliendilt, kes 
on suhelnud meie Juhtimiskeskuse, tehnikute, halduri-
te, müügijuhtide, tehnilise toe, turvatöötajate, rahaveo/
töötluse töötajate ja turvajuhtidega. 

G4S ettevõtte net Soovitusindeksi tulemus, kus 
positiivsetest on maha arvatud negatiivsed vastused, 
on täna 19%. Lisaks küsime kliendilt hinnangut tee-
ninduse suhtes ja siin on net tulemus juba oluliselt  
parem 42–68%.

Miks on antud hinnangud nii erinevad? Ja mida teha, 
et ettevõtte tulemus paraneks? 

Peab teadma, et rahulolu ettevõtte ja töötajaga on pea 
alati erinevad ning viimase kasuks. Kuid mida parem on 
hinnang ettevõttele ja väiksem on vahe töötajale antud 
hindega, seda tugevam on ettevõtte positsioon turul. 

Kõige olulisem mõjutaja ettevõttele antud hinnangu-
tes on konkreetse teenindussituatsiooni headus. Kui ar-
vamus töötaja teenindusest on nõrk, siis on hinne ette-
võttele tavaliselt alati kehvem. 

G4Si juhid kuulavad täna kliendi arvamust mõ-
jutades tegevusi, mida just klient peab oluliseks. See  
lubab arvata, et teenindustasemele antav hinnang 
paraneb ajas. Kui arvasime 2012 lõpul, et kõige olu-
lisemateks kliendirahulolu mõjutajateks on usaldus-
väärsus ja kiirus, siis kliendid on läbi Soovitusindeksi 
öelnud, et kõige enam ootavad nad meilt  kompetentsi 
ja sobiliku lahenduse leidmist (38%), millele järgneb 
kiirus (18%) ja sõbralikkus (13%). Selle aasta lõpus, 
leppides kokku 2014. aasta strateegiat ja tegevusi, võ-
tame juba arvesse Soovi-
tusindeksi uuringus an-
tud kliendisoovitusi.

Teine kaalukas asjaolu, 
parandamaks ettevõtte-
le antud hinnanguid, on 
G4Si brändi ja selle sisu 
toomine kliendile aru-
saadavamaks ning ette-
võtte positiivne märgata-
vus. Ehk siis peaasjalikult 
kommunikatsioon mee-
dias, sotsiaalmeedias, individuaalse suhtluse jõudlus 
ja G4Si visuaal tänavapildis. 

Järelikult, kuna meie jalajälg sotsiaalmeedias on kas-
vav, uus e-teenindus toetab märgatavalt meie suhtlemis-
võimekust ja meil on uhiuus maja, mis muudab tugevalt 
välist visuaalset identiteeti ning avaldab positiivset mõ-
ju organisatsioonikäitumisele, siis ka G4Si ettevõtte soo-
vitusindeks on kasvavas trendis.  

juhiVEERG AkTuAAlnE

MIkS 
soovitusindeks?

Kes on eesti keskmine palgasaaja? 
V ähemalt kord kvartalis 

võtab meedia üles teema 
„Eesti keskmine palk“. Iga 

kvartal avaldavad kaks riikkli-
ku ametit, Eesti Statistikaamet 
(ESA) ja Eesti Maksu- ja Tolli-
amet (EMTA), lõppenud kvar-
tali keskmisi palganumbreid 
(EMTA nimetab seda "välja-
makseks"). Palganumbrid käi-
vad küll sama riigi kohta, kuid 
need on mitukümmend prot-
senti üksteisest erinevad. ESA 
andmetel on Eesti „keskmi-
ne“ palk umbes 40% kõrgem 
kui kui EMTA andmetel. Kas 
üks neist eksib? Ei, mõlemal 
on õigus. Millest tuleb aga siis 
see erinevus? ESA palganum-
ber tuleneb ettevõtete valiku-
lisusest ankeetküsitluses, kus 
ettevõtted taandavad nii osa-
lise koormusega kui ületunde 
teinud inimeste tööaja norm-
tundidele, mida on ühes kuus 
kokku u. 167. See tähendab, et 
nii 100 kui 200 tundi töötanud 
inimese teenistus taandatakse 
mõlemad ühtviisi 167 tunnile. 
See number erineb aga tege-
likust. ESA ei arvesta ka seda, 
et inimene võib töötada ko-
hakaaslusel mitmes töökohas. 
EMTA aga võtab arvesse kõigi 
ettevõtete igakuised kohustus-
likud maksudeklaratsioonid 
(ettevõtted peavad seal mär-
kima konkreetse isikukoodi-
ga isikule määratud töötasu 
ja maksud), seostab iga palga-
saaja isikukoodi abil ära (isegi 
kui tal on mitu töökohta) ning 
ei taanda midagi täistööajale. 

Veelgi olulisem on see, et 
ESA arvutab aritmeetilise kesk-
mise, EMTA aga mediaan-
keskmise. Mis on neil vahet? 
Artimeetiline keskmine arvu-
tatakse summeerides kõikide 
palgasaajate palgad ja jagatakse 
palgasaajate arvuga. Mediaan-
keskmine on aga see summa, 
millest täpselt pooled palga-
saajad saavad rohkem palka ja 
pooled vähem. Näide: oleta-

me, et meil on üheksa palgasaa-
jat, kes said eelmises kuus järg-
mised palgad (eurodes): 1500, 
1000, 750, 650, 500, 400, 350, 
300, 250. Artimeetiline keskmi-
ne on 5700/9=633 eurot. Me-
diaankeskmine on aga 500 eu-
rot, sest mõlemale poole sellest 
numbrist jääb võrdne arv palga-
saajaid (antud näites 4 inimest). 

Alati tuleb silmas pidada 
sedagi, et nii ESA kui EMTA 
räägivad brutopalgast, mitte 
kontole laekuvast netopalgast, 
millest maksud on juba maha 
arvestatud.

Tabelis informatiivne võrd-
lus ESA ja EMTA „keskmiste“ 
vahel 2012–2013 (3. kv 2013 
andmed pole veel lehe trükki 
mineku ajaks ilmunud).

Kuidas on siis nende kõikide 
„keskmiste“ valguses võrrelda-
vad meie ettevõtte palgad? Tea-
dupärast kõik keskmised tõuse-
vad. Kas me oleme ettevõttena 
suutnud sammu pidada turuga? 

Järgneval graafikul  on näi-
datud G4Si keskmise kuupalga 
suhet nii ESA kui EMTA aval-
datud keskmisse palka. Näide 
on turvatöötajate palkade baa-
sil, kuid väga sarnane pilt on  
ka teiste peamiste ametikohta-
de osas nagu patrull, inkassaa-
torid, tehnikud. 

Mida siis pilt ütleb? Ta üt-
leb seda, et oleme ettevõttena 
suutnud muu Eesti ettevõt-
lusega sammu pidada. G4Sis 
makstava palga suhe nii ESA 
kui EMTA avaldatud kesk-
misse palka on püsinud samal 

tasemel vähemalt viimased 
poolteist aastat, mil me oleme 
seesugust arvestust pidanud. 
On hooajalisusest tingitud 
kvartalite vahelised kõiku-
mised, kuid suhe Eesti kesk-
misse on püsinud stabiilsena. 
Ettevõttena kavatseme hoida 
vähemalt seda taset ning läbi 
vajalike klientidele suunatud 
hinnatõusude püüda palkade 
suhet turuga veelgi tõsta.  

Artjom Sokolov

Kõige olulisem mõjutaja 
ettevõttele antud hin-
nangutes on konkreetse 
teenindussituatsiooni 
headus. Kui arvamus 

töötaja teenindusest on nõrk, siis 
on hinne ettevõttele tavaliselt 
alati kehvem.

Ene Raja
Klienditeenindusdivisjoni direktor

       
Ma olin unustanud tellida suure ürituse inkassat-
siooni. Tänu sellele, et kliendihaldur tuletas mulle 
seda meelde, sai probleem kiiresti lahendatud. 
Suur tänu!

eurot %

1kv	  2012 600 847 -‐246 41%
2kv	  2012 655 900 -‐245 37%
3kv	  2012 591 855 -‐264 45%
4kv	  2012 662 916 -‐254 38%
1kv	  2013 634 900 -‐266 42%
2kv	  2013 705 976 -‐271 38%

Kvartal

Mediaanmakse	  
(kvartali	  keskmine)	  
EMTA	  andmeil,	  

eurot/kuus

Keskmine	  kuupalk	  
(kvartali	  keskmine)	  

ESA	  andmeil,	  
eurot/kuus

Erinevus
EMTA	  vrd.	  ESA

       

küsime kliendilt, kellel on olnud hiljuti meie ettevõttega isiklik kontakt:  
„kui tõenäoline on, et te soovitate meid oma sõbrale või kolleegile?“ 

Klient soovitab tuttavale  
vaid neid brände või ettevõtteid,  

mille headuses ta ise kindel on.

Ääretult asjakohane, mõistev, abivalmis! Kliendi-
halduri töö ja suhtlusoskus on kindlasti üks põhju-
seid, mis hoiab meid kindla kliendina G4S juures.

       
Viimane telefonikontakt oli hiljuti ja kuigi prob-
leem oli pisut tavapäratu, leiti kiiresti lahendus 
ja helistati isegi tagasi (mis on ka iseenesest 
tavapäratu ja seetõttu eriti meeldiv).

       
Kõik sujus väga hästi ja kui nüüd päris 
aus olla, siis mul tekkis tunne, et minust 
hoolitakse ja muret võetakse tõsiselt. Ning 
ilmselt on teil ka hea kollektiiv.

       
Nädalapäevad tagasi andis valvataval objektil  
üks suitsuandur valeteate ja tänu operaatori 
mõistvale suhtumisele lahenes probleem  
minu jaoks parimal viisil.
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Ma tahan teha siin elus midagi 
enamat, kui lihtsalt olemas olla. 
Vanajumal on mulle andnud,  
ma tahan kuhjaga tagasi anda.

Villu Õun: tahan elada nii, et jälg jääb maha
V illu Õun on 20aastase 

staažiga Kaitseliidu liige, 
Rapla maleva lahingu-

kompanii ülem, juhib Eesti suu-
rima turvafirma suurimat divis-
joni ning on lisaks viie lapse isa.

Arvestades kõiki neid Sinu 
tegemisi, kellena Sa end 
ise tunned?
Kõik need rollid elavad mi-
nus võrdselt ja konfliktivabalt: 
häälestun vastavalt sellele, mis 
olukorda juhtima pean. Paa-
ri sõnaga on seda raske selgi-
tada, kuid minu jaoks on es-
matähtis jälg, mida oma elu 
jooksul jätan. Vabatahtlik-
kus, isamaalisus, noorte in-
nustamine ning õige eeskuju 
andmine on minu jaoks vä-
ga olulised märksõnad. Igal-
ühel meist on oma roll, mis-
ki, mida peame tegema ning 
teemegi kõige paremini. Mõ-
nes mõttes võib mind pidada 
jutlustajaks – püüan läbi enda 
tegevuse mõjutada teisi, anda 
positiivset eeskuju: Kaitselii-
dus, G4Sis, lähedastega.

 
Hiljuti sai täis Su esimene 
aasta G4Si suurima, valve-
divisjoni direktorina. Milline 
see aasta Sinu jaoks oli? 
Kohati on see ikka veel see sa-
ma üksus, kuid 
usun, et üks aas-
ta veel ja pilt saab 
olema sootuks 
teine: me saame 
oluliselt profes-
sionaalsemaks 
ja lähedasemaks 
partneriks meie 
klientidele ning 
töötajatele, suhe-
te ja tööde/tegemiste 
kvaliteet on vältimatud märk-
sõnad. Seejuures mõtlen ka va-
bamat sisemist hingamist, mi-
da valvedivisjon kindlasti vajab. 
Pean oluliseks, et meie juhte ei 
tajutaks kaugetena, „ohufakto-
rina“, et juhilt saadav telefoni-
kõne ei põhjustaks alluvas hir-
muemotsiooni: „Kas midagi 
on valesti?“ Juhina tahan tea-
da oma inimeste arvamust, ka 
siis, kui see on  vastuolus mi-

nu omaga, sest nemad on oma 
ala eksperdid ja ma toetun nen-
de hinnangule. Veel: valvedivis-
jon peab muutuma nõutud ja 
vältimatuks partneriks ettevõt-
te kõigile üksustele. Toon liht-
sa näite: kui turvajuht käib ob-
jektil, peab ta oskama märgata 
ka neid kohti, kus saame õla alla 
panna tehnikale (TTD) ja müü-
gile (MD). Turvajuht on klien-
di jaoks usaldusisik, seega G4Si 
jaoks on ta olulise info omanik 
– oska vaid märgata ja abi pak-
kuda. Senisest tuntavalt roh-
kem sõbralikkust, avatust, huvi 
ja toetust peab meist nähtuma. 
Meie omavahelised suhted pea-
vad olema siirad ning austavad. 

Sulle kuulub lennukas fraas 
„tööd tuleb teha kirega“? Mi-
da Sa selle all mõtled?
Kui töö on ainult raha teenimi-
ne, siis see on üks igavene loll 
töö. Iga ameti juures on oma 
motiveerivaid võimalusi: näi-
teks, teadmine, et su töö mõ-
jutab positiivselt teisi inimesi, 
muudab kellegi jaoks mida-
gi paremaks. Turvatöö puhul 
on see seos rohkem kui ilm-
ne: meie aitame muuta Eestit 
turvalisemaks. Mina isiklikult 
saan mõjutada seda, kuidas mu 
alluvatel läheb, nemad oma-

korda mõjutavad meie klienti-
de heaolu ja turvatunnet. See-
ga, me kõik saame teha oma 
tööd nii, et see mõjutaks po-
sitiivselt võimalikult paljusid. 
See on selge lisamotivatsioon.

Kas riik peaks rohkem usal-
dama turvaettevõtteid?
Usun, et neid koostöökoh-
ti saab olema rohkem. Riik 
peaks enda vastu aus olema 

ning seal, kus ise ei jõua pii-
savalt panustada, tuleks teha 
koostööd erasektoriga. Riik 
ei pea iga hinnaga kõik ise ära 
tegema: on mitmeid valdkon-
di, kus turvaettevõtted saak-
sid abikäe ulatada ning olek-
sid erasektorile omaselt ehk 
efektiivsemadki. Avaliku kor-
ra tagamine võiks mõne oma-
valitsuse näitel olla üks teema-
sid, kust turvafirmasid enam 
rakendades saab politsei res-
surssi suunata prioriteetsema-
tele tegevustele – süütegusid 
uurima, neid ennetama. Mõis-
tagi peab see koostöö olema 
selgelt piiritletud ja kontrolli-
tud. Kuna G4S on väga tuge-
va riikliku järelvalve all, meil 
toimivad selged eneseregulat-
siooni mehhanismid, siis on 
meil kõik eeldused olla riigile 
usaldusväärne partner.

Keerame kalendrit. Millisena 
näed turvavaldkonda 10 aas-
ta pärast?
(Võtab mõtlemispausi) Toi-
mub hüppeline tehnoloogia ja 
kvaliteedi areng. Juhtimiskes-
kused saavad olema täis jäl-
gimissüsteeme ja analüütikat, 
reageerimisüksused kasuta-
vad oluliselt arenenumaid teh-
noloogilisi vahendeid (seal-
hulgas ka öö- ja termovaatlus, 
eelluure droonid, inimese jäl-
gede sensorite ja analüütika-
ga), e-administraatorid (ka 
hologrammkujutatud, prog-
rammeeritud ja analüütilise 
teejuhtseadmega), tech-pat-
rull seade/masin – vahendid 
ja tehnoloogiad, mis asenda-
vad kalliks muutunud ja puu-
duvat inimest. Paljuski sõltub 
ka meist - G4Sist - see, milli-
ne tulevik saab olema, kui pal-
ju on meil avatud ja riskivat 
meelt. Ulmefilmides polegi nii 
palju ulmet kui arvame.

Oleme rääkinud sellest, mis 
Sind motiveerib ning mida 
oluliseks pead. Mida Sa EI 
salli? Inimestes? Töö juures?
Mulle ei meeldi rumalad ja ki-
retud inimesed. Ma ei suhestu 
nendega. Loominguline töö, 

protsesside juhtimine ja pla-
neerimine on põnev, kuid juh-
timisega paratamatult kaas-
nev aruandlus on see, mida 
teen täiesti kiretult (naerab). 

Oled lasterikas isa, mis tar-
kusi Sa oma lastele õpetad? 
Ei midagi niisugust, mis oleks 
õpetamine või otsene suuna-
mine. Ma lihtsalt räägin sellest, 
mis on minu jaoks oluline ning 
püüan anda eeskuju. Kui kinni 
võetakse, on hea meel. Osa va-
nemaid hakkab maast madalast 
oma lapsi eest vedama, kuid 
mina usun, et lapsed oskavad 
paljuski ise oma teed valida. 
Tõsi, eeskuju on oluline ning 
kui lastele jääb minu tõekspida-
miste pisik külge, on hea.

Vanem tütar (23) läks töö-
le audiitoriks, ütles ise nalja-
ga pooleks, et ohvitseri temast 
ei saa. Samas G4Si üritustel 
käib hea meelega abistamas. 
Teine tütar (19) õpib TTÜs 
keskkonna tehnikat. Hilju-
ti teatas, et läheb Hollandis-
se metsloomade varjupaika 
vabatahtlikuna tööle. Poiss 
(10) on pikalt otsinud enda-
le meelepärast spordiala. An-
nan talle teadlikult võimalu-
se katsetada. Täna ta tegeleb 
breiktantsuga ja see on väga 
vahva. Väikesed tütred (3 ja 
2) alles avastavad esimesi as-
ju ses maailmas, kuid nad on 
juba väga tublid, elurõõmsad 
ning oodatud kaaslased laste-
aia sõprade seas. 

Minu lapsed ja naine Eeri-
ka on teinud minust õnneliku 
inimese. Ja see õnnelik olemi-
ne annab jõu teha selle maail-
ma heaks midagi enamat: olla 
eestvedaja ning innustaja vaba-
tahtlike riigikaitsjate seas, lüüa 
kaasa ühiskondlikes tegemis-
tes, kui sellel on heade väär-
tuste loomise võime, teha häid 
tegusid, mis puudutavad palju-
sid, olla hea ja toeks enda lähe-
dastele, teha enda tööd pühen-
dumisega ja eeskuju näidates.

Ma tahan teha siin elus mi-
dagi enamat, kui lihtsalt ole-
mas olla. Vanajumal on mulle 
andnud, ma tahan kuhjaga ta-
gasi anda.  

Villuga vestles 
Julia Garanža

Jätkame Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna valvet
Järgneval viiel aastal korraldab Ameerika Ühendriikide Suur-
saatkonna objektide mehitatud valvet G4S, võites saatkonna 
poolt mai kuus välja kuulutatud turvahanke. Lepingu järgi vas-
tutab G4S Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna, suursaadiku 
residentsi ning mereväelaste maja valve eest. Samuti on G4Si 
hallata ja hooldada saatkonna turva- ja valvesüsteemid. Osuta-
me Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna turvateenust alates 
1993. aastast. Erinevatel töölõikudel tagavad saatkonna objekti-
del turvalisust 30 meie turvatöötajat.  

AS Ühisteenused kinkis Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikule 
vastsündinute voodid
18. novembril avas Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik uue, 
vastrenoveeritud ja tänapäevase sisustusega sünnitusjärgse kor-
ruse. Perepalatite sisustamisel toetas Ida-Tallinna Keskhaiglat 
parkimiskorralduse ja liikluse reguleerimise eest vastutav AS 
Ühisteenused, kelle abil on soetatud kõik vastsündinute voo-
did. „Meie igapäevane tegevus on seotud liikluses ja parkimises 
korra tagamisega. Loodame, et ratastega imikuvoodid teevad 
värskel maailmakodanikul kliinikus liiklemise mugavamaks, il-
ma et peaks vahepeal mõnusast unest üles ärkama. Lapse sünd 
toob kaasa suuri muutusi nii vanematele kui ka beebile endale. 
Soovime, et uue elu algus oleks turvaline,“ ütles annetuse selgi-
tuseks ASi Ühisteenused tegevjuht Hendo Priimägi.

Klientide rahulolu-uuring 2013
Novembri keskpaigani on käimas G4Si klientide küsitlus, mille 
käigus uurime rahulolu G4Si pakutavate teenustega ning kogu-
me ettepanekuid ettevõtte tegevuse edasise arendamise nimel. 
Klientide rahulolu on meie jaoks olnud alati prioriteet ning sel-
lega seoses hindame igat liiki tagasisidet ülimalt väärtuslikuks. 

Varasemad klientide rahulolu-uuringud on olnud sisendiks 
mitmele olulisele arendusele. Näiteks said viimase uuringu tu-
lemusi arvesse võttes asutatud tehnilise toe üksus ning loodud 
Ärivalve tervikpakett. Mõlemaga seoses leiti, et selliseid edasi-
arendusi oleks reaalselt vaja, sest see lihtsustaks asjaajamisi tur-
vafirmaga ja elu üldiselt. Ka e-teeninduse loomisel juhindusime 
klientidelt laekunud vihjetest. 

Loodame, et ka tänavune uuring toob esile võimalused, mille 
kasutamine aitab luua meie klientide jaoks lisaväärtust. Küsit-
luse viib läbi uuringufirma TNS Emor, kes on olnud G4Si usal-
dusväärne partner juba aastaid. 

Eesti Krediidipanga peamaja novembrist G4S valves 
G4S Eesti on olnud Eesti Krediidipanga turvapartneriks alates 

2003. aastast, valvates peamiselt neid panga objekte, mis asuvad 
mujal kui Tallinnas. Alates 1. novembrist 2013 valvab G4S Eesti 
ka Eesti Krediidipanga Tallinna kontoreid, sealhulgas peamaja.  

 Maarika Haavistu,  Julia Garanža 

Vabatahtlikkus, isamaalisus, noorte innustamine ning õige eeskuju andmine on Villu Õuna jaoks väga olulised.

Fo
to

: V
ilj

ar
 Va

lln
er

E-teenindus on avatud ka ärikliendile
Kui augusti lõpust sai e-teeninduse mugavusi kasutada vaid 
eraklient, siis oktoobri lõpus avasime keskkonna kasutamiseks 
ka äriklientidele.

Ärikliendid saavad e-teeninduse kaudu mõne hetkega ko-
gu ülevaate oma äris toimuvast ning hallata kiirelt ja mugavalt 
oma valveteenuseid arvutis või nutiseadmes endale sobival ajal 
ja kohas. E-teeninduses näeb klient kõiki oma teenuseid, saab 
maksta arveid, tellida teenuseid, edastada teateid, muuta kon-
taktisikuid ja valveobjekti andmeid sh valveobjektide seadmete 
ja süsteemide hoolduseinfot. Samuti jagame klientidele e-tee-
ninduse kaudu kasulikke nõuandeid kodu ning elu- ja ärikesk-
konna turvalisemaks muutmiseks.

Kõige suurem kasutegur on ärikliendi jaoks aga valve- ja häi-
relogi, mis annab firma juhile kiire ülevaate valveobjektidel toi-
munu kohta, kasvõi seda, millal on koristaja käinud või kas õh-
tul sai kontor ikka valve alla pandud. Enam ei pea ärireisil olles 
muretsema, kas kontoris ikka jätkub tavapärane töörutiin – as-
jade kontrolli all hoidmiseks piisab taskus olevast nutiseadmest 
ja internetiühendusest. Otse loomulikult on valvelogi seni ka 
kõige külastatuim koht. Kokku on tänaseks e-teenindust napilt 
kahe ja poole kuu jooksul külastanud pea veerand kliendibaa-
sist. Kui praegune trend jätkub, jõuame järgmise aasta esimeses 
kvartalis ka selleni, et pool meie klientidest on e-teenindusega 
tutvust teinud.  



Sinu eest valvel

G4S   Eesti infoleht november /detsember 2013 | Nr 6 (114)PALJU ÕNNE!

PAlJu õnnE, UUS JA UHKE PEAMAJA!
20. novembril toimunud pidulikul G4Si peamaja ava-
misüritusel osales ligi 150 külalist. Majarahvale soo-
visid õnne ja kordaminekuid Ühendkuningriikide 
suursaadik härra Chris Holtby, Eesti äriringkondade 
tippjuhid ning emakontserni Euroopa üksuste juhid.

VANA MööbLI uuS Elu
S eoses peamaja kolimi-

sega ja täiesti uue in-
terjööriga uues hoo-

nes läheb vana maja sisu kõik 
uuele ringile. Lääne piirkon-
na haldusjuht Margus Pind 
märgib, et väga palju eeltööd 
on juba ära tehtud ning mõ-
ned suuremad asjad juba ka 
uue omaniku leidnud. Pea-
miseks eesmärgiks on olnud 
vara müüa või siis seda ka-
sutusele võtta piirkondades: 
kontorites, objektidel ja ba-
seerumispunktides. 

Marguse sõnul on vaja-
dus eri piirkondades erinev 
ning ka vara seisukord kõikuv. 
„Näiteks Ida piirkond oli hu-
vitatud teise korruse nõupi-
damistesaali mööblist, vitriin-

kapid fuajeest ja diivanid aga 
läksid Ühisteenustele,“ märkis 
ta. Kus võimalik, täiendatakse 
ka baseerumispunktide sisus-
tust, ent paljudel juhtudel on 
seal rendilepingust lähtuvalt 
sisustus juba sees. Kindlasti 
leiavad taaskasutamist meie 
enda firmas toolid ja kondit-
sioneerid, lisas Margus. „Kui 
midagi jääb järele, siis viime 
need mööbliesemed Reali-
seerumiskeskusesse ja teeme 
pakkumise ka oma töötajate-
le,“ selgitas haldusosakonna 
juhataja Andres Pastarus. 

Kolimise lihtsustamiseks 
sai kommunikatsioonitoas 
avatud vanade kontoritarve-
te ja meenete laiali jagamiseks 
Leiunurk. Kuna just kolimist 

silmas pidades olime jõudnud 
üle minna dokumendihaldu-
se täielikule digitaliseerimise-
le, siis jäi pea igas kabinetis jä-
rele terve hulk registraatoreid. 
Need leidsid uue kasutuse 
koolides ja lasteaedades, kus 
oldi registraatoritest väga hu-
vitatud. Kunstikallakuga koo-
li läks ka üks suurematest pil-
diraamidest. Vimplite alused 
rändasid tagasi Lipuvabrikus-
se ning mõned lipualused ka 
lasteaeda. Uue omaniku leidis 
endale vanas peamajas asu-
nud jõusaali sisustus, mis tänu 
valvedivisjoni juhi Villu Õuna 
pealehakkamisele rõõmustab 
edaspidi Nissi valda.  

Esme kassak

G4Si juhatuse liige Artjom Sokolov ja Andreas Laane, Nordea panga jae- ja korporatiivpanganduse juht.

Maja ise.

Vasakult paremale: Arja Jurmuga (Pohjola bank plc Eesti filiaali juhataja) ja Harry Vaheriga (Pohjola  
bank plc Eesti  filiaali juhatuse liige) vestlemas sularahadivisjoni direktor Peeter Torim.

Turundusjuht Tarmo Pärjala lisab peamaja üritust kajastanud G4Si Terevisiooni saateplaani  

viimased täiendused.

Vasakult paremale: valvedivisjoni direktor Villu Õun, Eesti Aja-loomuuseumi haldusdirektor Aivar Reidla ja USA suursaatkonna regionaalne julgeoleku ohvitser Josh Weisman.

Turvafirma peamaja ei avata lindi lõikamisega, selleks on sõrmistik. G4Si juhatuse esimees Priit 

Sarapuu ja Ühendkuningriikide suursaadik härra Chris Holtby avavad maja salakoodiga 1-9-1-1.

Publik tutvub G4Si Terevisiooni uudistega.
G4Si Terevisiooni stuudios on peamaja ehitanud AS Oma Ehitaja juhatuse esimeesKaido Fridolin, 

VLS interior architecture sisearhitekt Ville Lausmäe ja Salto Ab arhitekt Maarja Kask.

Avaüritusel külalisi vastu võtnud abilised.
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TERVITAME uuSI TööTAJAID
21. oktoobril 

asus G4Si per-
s o n a l i d i r e k -
tori ametiko-
hal tööle Irene 
Metsis. Irene 
omab 21aastast 

kogemust personalijuhtimise 
valdkonnas, olles töötanud 
juhtivatel kohtadel ehitus-
kontsernis Skanska, Elionis, 
Eesti Energias ning Majan-
dus- ja kommunikatsiooni-
ministeeriumis. Irene üles-
andeks on turvakontserni 
G4S ja tema tütarettevõtete 
personalistrateegia loomine 
ja kujundamine, motiveeri-
va töökeskkonna edendami-
ne ja töötajate arendamine. 
Südamelähedasteks tegevus-
teks peab Irene teadmiste 
jagamist koolituste ja nõus-
tamise kaudu ning inimeste 
juhtimise arendamist Eestis 
tervikuna. Vabal ajal tegeleb 
Irene spordiga, treenib koera 
sõnakuulekuse võistlusteks 

O k t o o b r i s t 
täiendab IT 
osakonna ridu 
Toomas Altvee, 
tehes IT pro-
jektijuhina ti-
hedat koostööd 

näiteks äriarendusega. Too-
mas on omandanud IT-alase 
kõrghariduse Tallinna Teh-
nika Ülikoolis ning töötanud 
varasemalt nii müügi-, tegev- 
kui ka osakonnajuhi ametis 
telekommunikatsiooni ja IT 
valdkonnas. Lisaks IT-alase-
le haridusele on Toomas läbi 
teinud mitmeid juhtimisala-
seid koolitusi.

Septembri lõ-
pus liitus tu-
r undust i imi-
ga Kristiina 
Makut, asudes 
tööle turun-
dusspetsialis-

tina. Kristiina on üdini tu-
rundusele spetsialiseerunud, 

omades magistrikraadi juhti-
mises ja turunduses ning ko-
gemust turundusspetsialisti-
na töötamisel. Kristiina töötas 
varem Optimera Estonia AS-
is, koordineerides kaupluste-
keti EhituseABC turunduste-
gevusi. Kristiina on sõbralik, 
abivalmis ja kohusetundlik 
kolleeg, kellel on harjumus lä-
heneda oma tööülesannetele 
saksaliku täpsuse ja korrekt-
susega. Vabal ajal armastab 
Kristiina lugeda ja muusika 
kuulata, suvisel ajal võib teda 
märgata ka rattal või rulluis-
kudel kihutamas.

4. novembril 
asus värbamise 
ja mehitamise 
osakonna juh-
taja ametikohal 
tööle Indrek 
Sarjas. Indrek 

on õppinud Tartu Ülikoolis 
psühholoogiat ja hiljem ma-
gistriõppes ärijuhtimist spet-

sialiseerumisega turundusele, 
samuti on ta läbinud mitmeid 
personali- ja värbamisalased 
kursuseid ja koolitusi. Olles 
varasemalt töötanud Swedba-
niks ja CV Keskuses on Indrek 
kokku puutunud värbamisega 
väga erinevate ametikohtade 
täitmiseks, alates oskustöölis-
test kuni keskastmejuhtideni. 
Saaremaalt pärit Indrek püüab 
igal vabamal hetkel põgeneda 
kodukanti, et astuda välja töö-
rutiinist. Olulist rolli mängib 
tema jaoks sportimine. 

G4Si uues 
peamajas ter-
vitavad inimesi 
uued administ-
raatorid Vene-
ra Smirnova, 
kes asus tööle 
1. novembrist, 
ning teise rin-
giga G4Si taga-
si jõudnud Ee-
rika Õun. Nii 

Venera kui Eerika on lõpeta-
nud Eesti Ettevõtluskõrgkoo-
li Mainori ärijuhtimise erialal, 
Venera spetsialiseerumisega 
projektijuhtimisele ja Eerika 
majandusõigusele. 

N o v e m b -
ri alguses asus 
Pärnus klien-
ditoe spetsialis-
tina tööle Maret 
Truija. Maret 
on positiivse el-

lusuhtumisega, aktiivne ja ko-
husetundlik, avatud suhtleja. 
Maretit paeluvad uued välja-
kutsed ning teda on alati võ-
lunud kaunid kunstid. Soov 
uusi oskusi ja teadmisi oman-
dada viis ta möödunud aastal 
Tartu Ülikooli info- ja doku-
mendihalduse erialale. Varem 
on Maret töötanud projektee-
rijana, raamatupidajana ning 
viimati konsultandina Eesti 
Energias.  

ja kui aega jääb, siis leiab te-
da ka maalimast ja raama-
tuid lugemast.

AS Ühistee-
nused infokait-
seteenuse müü-
gijuhina asus 
15. oktoobril 
tööle Vivika 
Kendra. Vivi-

ka omab märki-
misväärset kogemust telemar-
ketingi alal ning suhtlemine 
ja müük on olnud tema „lei-
vanumbrid“ läbi aastate. Tar-
tu Ülikooli õigusteaduse eri-
ala lõpetanuna pole Vivikale 
võõrad ei juriidilised terminid 
ega ka õigusalane nõustami-
ne. Talle meeldib end pidevalt 
täiendada, et olla teda huvi-
tavate teemadega hästi kur-
sis. Vivika ütleb enda kohta, 
et nagu eestlased ikka, puha-
ta ta eriti ei oska ja vabal ajal 
läheb tema energia kodu ehi-
tamisele. 

urmas kask, tarkvara teenindusjuht
V korrus

Eelmises kohas oli mul mõnusalt eraldatud nurgake töö tegemiseks. Uues, avatud kontoris 
ruum kajab ühest otsast teise. Piisab kui juba kaks inimest räägivad telefoniga, kui tähelepanu 
hajub ära ega saa süveneda oma töödesse. Mõttega töö nõuab vaikset ja privaatset keskkonda. 
Klienditugi ja tehnikud kohe kõrval muudavad keskendumise sageli raskeks. Seda kõike saaks 
leevendada näiteks heli summutavate vaheseintega. Lisaks on siin ümbruskond õhtuti väga pi-
me, tänavad on valgustamata. Ma lähen töölt koju jala ja alles Tammsaare tee pärast Õismäele 
pööret on hästi valgustatud. Oma väikese tõrvatilga lisab ka veel fakt, et vanas kohas oli naise 
töökoht otse kõrvalmajas, sai hommikuti koos tööle tulla ning lõuna ajal koos lõunastada.

Brita Saidla, kliendihaldur (tuli Rävala pst kontorist)
III korrus

Neile, kelle töö nõudis pidevalt peamajas käimist, on uude majja kolimine kindlasti töö 
mugavamaks teinud. See on hea, et oleme nüüd kõik koos, sest vajalikud tugiteenused on 
lähemal – IT ja raamatupidamine. Siia on loodud head tingimused – mugav töökoht ja 
ideaalne puhkeruum. Eelmise kontoriga võrreldes on nüüd tibakese vähem privaatsust. 
Rävala kontori eelis oli see, et ümbruskonnas sai liikuda enamasti jalgsi ning teenindus-
asutused olid läheduses. 

Aveliin kalviste, värbamisspetsialist (tuli Mustamäe teelt)
I korrus

Koostööd on teistega samas majas olles kohe rohkem tunda ja seda me ootasime ka. Vä-
ga tähtis on silmast silma side, meilid muudavad suhtluse kaugemaks. Ka klientide taga-
siside on väga positiivne. Nad tulevad vestlusele ning räägivad palju parema meelega, sest 
privaatsust on ruumis rohkem ja keskkond ise ka ilusam. Seda on näost näha, et uus maja 
mõjub hästi. Samas on avatus vahel miinuseks. Kui mõni inimene soovib usalduslikumat 
vestlust, siis soovib ta täielikku eraldatust. Leiame kindlasti ka sellisteks vestlusteks lahen-
duse, kasutades näiteks klienditeenindusbokse. Uues majas on kergem orienteeruda ja lei-
da vajalikke inimesi üles võrreldes eelmise peamaja kabinettide paigutusega.

kristiina Alliksaar, sekretär
IV korrus

Uus kontor soodustab meeskonnatööd, kasvatab ühtsustunnet. Minu meelest on loodud 
suurepärased tingimused nii töö tegemiseks kui ka töökollektiivi sidumiseks. Siin on ka 
liikumisruumi ja avar kohvikunurk. Minu enda töökoht on parasjagu hubane ja puhta stii-
liga. Iga asi on seal, kus ta olema peab. On võimalik inimestega aktiivselt suhelda ja efek-
tiivselt tööülesandeid täita. Uues majas on loodud kõik tingimused, et inimesed saaksid 
säravail silmil tööd teha.

Marge Mölder, ärikliendihaldur
III korrus

Uues majas on suures avatud ruumis koos ärikliendi- ja erakliendihaldurid, müük ja tehniline 
tugi. Nende vahel võiks ruumis selgem eraldatus olla, aga üldiselt paigutus meeldib. Vana ma-
jaga võrreldes on uus maja väga moodne. Kärje moodi paiknemine on hubane. Ehkki erinevad 
osakonnad lahendavad eri tüüpi olukordi ja vahel mõjutavad kõnelused süvenemist, siis vanas 
majas kõlas hääl üle toa rohkem. Lisaks on meil suurepärane puhkeruum, mida enne üldse ei 
olnud. Söök on uues peamajas maitsvam ja kohvik ise ka hea koha peal – 8. korruselt on hea 
vaade linnale. Maja on huvitav, tekitab suure ettevõtte tunde, mida me tegelikult ju olemegi. 

Muljeid kogus Esme kassak

MulJED

G4Si juhatuse liige Artjom Sokolov ja Andreas Laane, Nordea panga jae- ja korporatiivpanganduse juht.

Vasakult paremale: Arja Jurmuga (Pohjola bank plc Eesti filiaali juhataja) ja Harry Vaheriga (Pohjola  
bank plc Eesti  filiaali juhatuse liige) vestlemas sularahadivisjoni direktor Peeter Torim.

Turundusjuht Tarmo Pärjala lisab peamaja üritust kajastanud G4Si Terevisiooni saateplaani  

viimased täiendused.
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VALGEKRAE TEHNIKUNA  
RIkkEID PARAnDAMAS 

H ead lugejad, seekord 
avaneb teil võimalus 
elada kaasa ühe turun-

dusspetsialisti seiklustele teh-
niku rollis. Ütlen kohe ära, et 
„rikkeid parandamas“ on na-
tuke palju öeldud, kuna il-
ma vastavate teadmiste ja ko-
gemusteta ei olnud ma nõus 
ühegi seadme kallale asuma. 
Sellegipoolest soovisin ühel 
tehnikul vapralt järel käia ja 
tema tegemistest võimalikult 
põhjalikku ülevaadet saada.

Esimese asjana seadsin oma 
sammud kontori poole, kus, 
uhkusenoot hääles, esitleti 
mulle tehnilise toe osakonna 
tehnik Tiitu, kelle sabarakuks 
pidin hakkama. Autosse istu-
des ja tema tegemiste kohta 
pärides selgus, et uhkuseks on 
igati põhjust. Tiit Kängsepp 
on töötanud tehnikuna juba 
35 aastat ja kogu selle aja si-
suliselt ühes ja samas firmas. 
1978. aastal alustas ta Valve-
koondises – Eesti esimeses 
turvafirmas –, millest aastate-
ga kujunes G4S Eesti. 

„Naine ei saa aru, kuidas 
on võimalik ühes ja samas ko-
has töötada üle seitsme aasta, 
aga näed, siin ma olen. Töö 
on huvitav ja mulle sobib iga-
ti, et pikemate vahetuste järel 
on neli vaba päeva. Ei kujuta-
gi enam ette, et peaks iga päev 
tööl käima,“ sõnas ta.

Jutustamiseks ei jäänud aga 
enam kuigi palju aega, ku-
na olime kohe-kohe jõudmas 
oma esimesele objektile. Ühes 
eramajas võttis meid vastu 
hirmunud silmadega 11-aas-
tane poiss, kellel üksinda ko-
ju jäädes suitsuandur häiret 
andma hakkas. Andurit ta 
ise kätte ei saanud, kuna see 
asus trepi kohal umbes kolme 
meetri kõrgusel.

Tiidul oli juhtimiskeskuse 
abil olukorrast ülevaade juba 
olemas ning selleks puhuks 
ettenägelikult kaasas seadel-
dis, mida tehnikud isekeskis 
teleskoobiks nimetavad. Sead-
me täpset nimetust ei tea ma 
siiani, kuid võin kirjeldada se-
da kui teleskoopvarrega „haa-
ratsit“, millega on võimalik 
kõrgelt laest igasugu andureid 
kätte saada.

Kuni Tiit „haaratsiga“ as-
keldas, üritasin end kuida-
gi kasulikuks teha, turvates 
lillepotti, mis oli seadeldi-
se varre liikumistrajektoorile 
ohtlikult lähedal.

„Kas jõuate 25 minutiga 
valmis? Ma pean siis ära mi-
nema,“ uuris poiss mureli-
kult. Tiit ei osanud selle pea-
le midagi lubada, kuna kord 
tuli tal seesugust andurit lau-
sa tundide kaupa laest alla 
nokitseda. Aga seekord läks 
õnneks – andur sai alla too-

dud, suruõhuga puhastatud 
ja tagasi üles pandud täpselt 
õigeks ajaks, nii et poiss oli 
omadega igati graafikus.

Järgmiseks objektiks osu-
tus üks kesklinnas asuv bü-
roohoone, kus valvesüstee-
mi keskseadme aku oli otsad 
andnud. Tagasihoidlikud här-
rasmehed juhatasid meid 
seadme juurde ja jätsid rahu-
likult askeldama. Tiidul olid 
selleks puhuks kaasas kõik-
sugu erinevad testrid, mille 
abil sai kindlaks teha, et akust 
enam tõepoolest elulooma 
ei saa ning tuleb uus asemele 
panna. See tehtud ja härraste-
ga hüvasti jäetud, suundusime 
kolmanda objekti poole.

Teel olles sõitsime mööda 
paarist sotsiaalmajast, mil-
le juures Tiit ebameeldivusest 
õlgu võdistas. 

„Nendesse majadesse lä-
hen järgmine kord küll ainult 
turvameeste saatel. Olen ühes 
neist pidanud öösel tulekah-
jusüsteemiga tegelema ja no 
ütleme, et vastuvõtt ei olnud 
just kuigi meeldiv,“ kommen-
teeris Tiit.

Minul aga selle peale huvi 
ainult kasvas, mistõttu palusin 
tal tuua näiteks veel mõned 
keerulisemad tööolukorrad.

„Kõige hullem oli vast üks 
aastatetagune juhus, kui sõit-
sime rikke peale kohale ja ees 

Enne kui asuda teele objektidele, sai Kristiina kiirkursuse korras tutvuda valveseadmete hingeeluga spetsiaalsel demopaneelil.

Tehniline tugi: 
1,5 aastat tihedat 
nõustamist 
Kristel Saarm avab teh-
nilise toe telgitaguseid: 
millistele probleemidele 
leitakse lahendused pu-
naseks aetud telefoni-
de abil, kuidas saadak-
se hakkama „hangunud“ 
klaviatuuriga ning mida 
arvavad enda tööst teh-
nilise toe ankrud.

Poolteist aastat tagasi loodi 
tehniline tugi. Vaevalt, et kee-
gi meist oskab tänast päeva il-
ma tehnilise toe osakonnata 
enam ette kujutadagi.

Olles töötanud varasemalt 
juhtimiskeskuses, tean öelda, 
et päris tihti tuli ette olukordi, 
kus hädasti oleks olnud vaja 
tehnilist abi. Olukorra lahen-
damiseks tuli saata objektile 
tehnik. Täna saame üle poo-
le kõikidest probleemidest la-
hendada juba telefoni teel.

Tehnilise toe osakonna loo-
mise hetkel muutus meie fir-
mas palju. Käiku läks ka kõ-
nevalikute süsteem. Nüüd on 
kliendile, kes helistab seni ai-
nult häireteenindamisega seo-
tud olnud numbrile 1911, 
loodud valikud, kas ta soovib 
rääkida kliendihalduriga le-
pingu teemadel või tehnilise 
toega valveseadmete tehnilis-
tes küsimustes. 

Nii nagu iga algus, oli ka 
tehnilise toe osakonna algus 
raske, kuid huvitav. Väga pal-
ju oli selliseid kliente, kes ei 

saanud hakkama kõnevaliku-
te tegemisel ning sattusid va-
lesse kohta. Harjumine võttis 
küll aega, kuid nüüd, poolteist 
aastat hiljem, teavad kliendid, 
kelle poole pöörduda tehnilist 
laadi küsimustele vastuse saa-
miseks ja kelle poole konsul-
tatsiooniks. Küsimustest puu-
du ei tule, sest tehnilise toe 
osakonna telefonid on lau-
sa „punased“. Kuna päris kõi-
ki probleeme telefoni teel la-
hendada ei ole võimalik, jagub 
töid ka tehnikutele.

Praegu kipuvad korduma 
näiteks sellised küsimused ja 
probleemid, kus peale häiret 
ei saa  klient objekti valvest 
maha võtta või valvesse pan-
na, mõni tsoon on pidevalt 
„avatud“, klaviatuur on „han-
gunud“ või suisa „tumm“, 
klient soovib koodi vaheta-
da, kuid ei tea kuidas see käib. 
Kõige sagedasemad on kõ-
ned selle kohta, et klaviatuur 
„piiksub“ ebatavaliselt.

Üldiselt selgub juba telefo-
nikõne käigus, kas küsimus 
või probleem on lahendatav 
telefoni teel või tuleb kohale 
saata tehnik. Isegi tsoonide ja 
viiteaegade programmeerimi-
sed on võimalik teha telefoni 
teel. Seejuures sõltub väga pal-
ju sellest, kui koostööaldis on 
klient ise. 

Tegemist on väga huvita-
va tööga, päevad lendavad ja 
küsimusi millega meie poo-
le pöördutakse on seinast sei-
na. Mida keerulisem küsimus 
leiab lahenduse, seda korda-
läinumaks võib päeva lugeda. 
Kui klient jääb rahule, siis ole-
me oma tööd hästi teinud.

kollEEGID ARVAVAD
Viljar Vallner
Eesti tehnilise toe osakonna juhataja

Mul on hea meel, et tehniline tugi kui teenus, on il-
ma suurema reklaamitagi üles leitud. Kõnesid ja kü-
simusi tuleb nii klientidelt kui kolleegidelt. Üle poo-
le kontaktidest saab lahenduse ja olen kindel, et kui 

tehniline tugi juba hätta jääb lahenduse leidmisel ja saadab objek-
tile tehniku, siis nii see pidigi olema. Seda probleemi ei saanud sel 
hetkel distantsilt lahendada. Mis ei tähenda, et me ei õpiks, kon-
sulteeriks, püüdes ikka paremini ja kiiremini abivajajat aidata.

Sergei Veritšev
Tehniline spetsialist

Meie töö kulgeb väga kiires tempos ja on huvitav. 
Kindlasti muutus tehnilise toe loomisega olukord 
kliendi jaoks paremaks – nüüd on tal võimalik oma 
tehnilise murega pöörduda kindlasse kohta. Ma ei 

kujutagi ette, mis moodi see varem toimus!

Andrei Jeledin
Tehniline spetsialist

Kui klient vajab tehnilist laadi abi, on meil suur 
rõõm, kui saame aidata. Klientide jaoks on nüüd 
kindlasti lihtsam oma probleemile lahendust saa-
da. Varem helistasid nad kõigi küsimustega juh-

timiskeskusesse ning sealt suunati nad kliendihalduri juurde, kes 
võis, aga ei pruukinud osata neid aidata.   

küsis: Ande Etti

ootas tuikuv mees kaheraud-
sega. Õnnetuseks juhtus ta 
olema ka maruvihane. Mees 
tegi mõned lasud ning jäi pä-
rast seda üsna ruttu magama. 
Õnneks keegi viga ei saanud 
ja rohkem niisuguseid juh-
tumeid pole olnud,“ meenu-
tas Tiit.

Kuni ma teda ammulisui 
kuulasin, olime jõudnud kol-
mandale objektile – ühte ma-
galarajooni apteeki. Sinna-
sõit osutus aga asjatuks, kuna 
omanik oli vahepeal plaane 
muutnud ja loobunud soo-
vist valvesüsteemi sõrmistik 
mujale paigutada. Asusime 
taas liikvele ja seekord taga-
si kontori poole, kuna Tiidu 
järgmine väljasõit pidi ole-
ma alles pärastlõunal. Oli aga 
alles keskpäev ja minul ees 
terendamas valgekraelikud 
kohustused erinevate koos-
olekute näol.

Jätsin Tiiduga hüvasti ja 
avaldasin kahetsust, et see-
kord ei õnnestunud rohke-
matel objektidel käia. Teh-
niku töö jättis nii huvitava 
mulje, et tekkis tahtmine 
mõni teine kord sama ekspe-
rimenti korrata. 

Aitäh Tiidule, kes soostus 
mind kaasa võtma ja tehniku 
töö kõiki detaile lahkelt selgi-
tama!  

kristiina Makut
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ANU LOKKE: tahtsin osata õpetada igasuguseid koeri

Ma pole kunagi aru 
saanud, miks 
seda koerail-

maks nimetatakse – mul on 
raske uskuda, et selline ilm, 
nagu siis, kui Anuga Lokke-
ga kokku saime, oleks lem-
mik isegi ühe labradori jaoks. 
Anu on aga rõõmus ja na-
gu järgmise 2,5 tunni jutus-
tamise käigus teada saan, ei 
ole palju asju, mis tema en-
tusiastlikku ellusuhtumist ja 
optimistlikku meelt kõiguta-
da suudaksid.

Lisaks sellele, et Anu on 
G4Sis juba 6 aastat „ajutiselt“ 
turvatöötaja, pole ta juba las-
teaiaeast saati suutnud ee-
mal püsida koertest. Veteri-
naari haridusega Anu on üle 
20-aastase kogemusega pime-

date juhtkoerte koolitaja, kel-
lele ei ole võõras ka koostöö 
pommi- ja narkokoeraga.

Pika nimekirja erinevate 
ametite kõrval on Anu kooli-
tanud koeri alates saksa lam-
bakoertest kuni dogideni väl-
ja. Varsti seisab ees väljakutse 
puudlite näol. Kui Anu ju-
ba üsna kogenud koolitajana 
kuulis esimest dogi õpetades 
treeneri suust kommentaari 

„See ei ole sinu tõug,“ võttis ta 
seda väga tõsiselt ja asus veel 
usinamalt tööle. Pingutuse tu-
lemuseks oli see, et tollesama 
dogiga saavutas Anu 2. ko-
ha üleliidulistel talvistel mit-
mevõistlustel. „Kui sain kõr-
ge koha, siis sai selgeks, et on 
küll minu tõug,“ naerab Anu. 

„Tahtsin osata õpetada igasu-

guseid koeri,“ selgitab Anu 
oma suure töö ja pühendu-
mise tagamaid. Nüüd, olles 
aastaid koolitanud pimedate 
juhtkoeri, ütleb Anu: „Milli-
ne nauding on näha, kuidas 
sinu õpetatud juhtkoer an-
nab vaegnägijale võimaluse 
iseseisvalt liikuda ja aktiivselt 
elust osa võtta!“

Olles EPA lõpetanud ja maal 
veterinaarina tööle asunud, sai 
Anu hobiks hoopiski ratsasport. 
Ühel hetkel leidis ta hobiks rat-
samatkad Altai ja Kaukaasia 
mägedes. Kui ta selletarvis esi-
mest korda ülemuselt puhkust 
küsima läks, imestas see „Oot’, 
kui kauaks sa seda puhkust siis 
tahad?“, arvates, et seltskond 
plaanib ratsareisi alustada Ees-
timaa pinnalt.

Tartus asutas Anu koos 
kaaslastega alguses Pimeda-
te Juhtkoerte Fondi nimeli-
se ühenduse, mille nime nad 
hiljem ära muutsid, sest „Osa 
rahvast arvas, et koerad on pi-
medad,“ ütleb Anu muheledes. 

Kord koolitas Anu (tundub, 
et nii muuseas) endale pom-
mikoera. Läks siis ennast ja 
koera politseisse tööle pakku-
ma ning esimene küsimus tal-
le oli: „Kust te lõhkeainet saite?“ 
Kui ta aga ära selgitas, et tuttav 
pommikoera juht jagas temaga 
vaid lõhkeaine ümbrispabereid, 
jäädi rahule. Pealekauba pakuti, 
kas Anu ei tahaks enda hoole 
alla ja paariliseks võtta ka aas-
ta tegevusetult (sobivat inimest 
oodanud) narkokoera. Anu oli 
nõus. Suureks väljakutseks ku-
junenud hüperaktiivse spanjeli 

koolitamine tasus ennast aga 
ära – hiljem tunnistasid Soo-
me eksperdid oma hinnangus, 
et tegemist on ühe parima tee-
nistuskoeraga Eestis. 

Anu hobisid ja vahvaid lu-
gusid on keeruline ühe artikli 
sisse ära mahutada. Lisan veel, 
et Anu – loomulikult – ket-
rab koeravillast lõnga ja koob 

sokke; töötas vahepeal raama-
tupidajana, poes koogileti pe-
renaisena ning G4Si tuli Anu 
6 aastat tagasi sõbranna Inge 
Müüsalu palvel, kes kutsus ta 
suvepuhkusi asendama. „Need 
puhkused ei lõppenudki ära,“ 
tõdeb Anu ning ütleb, et on 
väga rahul, et tema töö võimal-
dab graafikuga tööl olles palju 
puhkepäevi, mida saab koerte 
treenimisele pühendada.

Tema jutu sisse põimub ai-
na sõnapaar „nii põnev“, kui 
ta kirjeldab oma ettevõtmisi 
ning tema jutust paistab välja 
õhin, mis teda saadab. Kõige 
tänulikum on ta ise aga nen-
dele inimestele, kellega ta on 
elus koos töötama sattunud – 

„Ei tea, miks mind nendega nii 
õnnistatud on,“ ütleb ta.  

Ande Etti
Intervjuul oli kannatlikult kaasas 3-aastane bagiira, kes on tänaseks olnud 4 kuud Anu juures õpilaseks.

Aasta tagasi avastas Anu  
enda jaoks uue käsitööliigi:  

ajalehepaberist punumise

•	 Tea, et juhtkoeraga on õigus käia kõigis avalikes 
kohtades, sh kauplused, turud, toitlustusasutu-
sed, ametiasutused jne. 

•	 Sageli jäävad inimesed hätta vaegnägija juhen-
damisel. Abivalmis turvatöötaja küll tuleb ja 
soovib aidata, kuid lausest: „pöörake selle pu-
nase sildi juurest“ paremale (näide elust!) ei ole 
inimesele, kes ei näe, just suureks abiks.

     Võimalused, kuidas abistada kaupluses:
•	 Paluda juhtkoeraga kliendil endale järgneda. 

Koer näeb ja saab aru, et te neid juhite, ning 
aitab peremehel sammud õiges suunas seada.

•	 Suulisel juhendamisel kasutage konkreetseid 
suuniseid, mis aitavad nägemisvõimeta ini-
mesel saada selgust, mis tema ümber on: „Teie 
ees on riiul, pöörake vasakule, siin on vahekäik; 

nüüd paremale – seal on kitsas käik, aga mahu-
te sealt läbi; nüüd läheme otse edasi.“ Kui koe-
raga kõndija teab, mis tema ümber on, saab ta 
ka koera abi kasutada, sest juhtkoer saab aru 
käsklustest nagu nt „otsi“, „trepp“, „vasakule“. 

•	 Kui juhtkoeral hoitakse kinni rakmetest, teab ta, 
et juhiks on tema ise ning vastutus selle eest, 
kuhu minnakse, tema õlul. Kui aga peremees 
hoiab koeral rihmast, teab koer, et tuleb järg-
neda inimesele. Seepärast võite ka pakkuda, et 
juhite – näiteks käe alt kinni hoides – inimese 
õigesse kohta ning koer ei lähe segadusse, kui 
teda hoitakse rihmast.

•	 Ärge jätke inimest ka riiuli juures hätta – ta on 
teile tänulik, kui leiate aega aidata vajaliku too-
te üles leida.

ANU ANNAb NÕU: kuIDAS TuRVATööTAJA SAAB AIDATA VAEGnäGIJAT

SPoRDIUUDISED

G4S Spordiklubi ühendab en-
das eri spordialade harrasta-
jaid. Kellele meeldib ujumas 
käia, kes aga eelistab jõusaa-
lis käia. Omad kindlad fän-
nid on välja kujunenud Tallin-
nas Kristiina Alliksaarel, kelle 
„teine elu“ tähendab kolleegi-
de tantsutamist kaks korda nä-
dalas. Käima on läinud ka uus 
korvpalli hooaeg. Mitte kõiki-
dest üritustest osavõtmiseks ei 
pea aga olema spordiklubi liige. 
G4S Spordiklubi korraldab igal 
aastal erinevaid meistrivõistlu-
seid, mille ainsaks osavõtutin-
gimuseks on G4Sis töötamine. 

Lennujaam – kohal alati, kui 
võimalik
G4S Spordiklubi  juht Raido 
Rätsep tõi aasta olulisematest 
võistlustest rääkides hea näite-
na esile Lennujaama sportliku 
võistkonna, kes tema sõnul on 
tulnud kohale ka siis, kui vä-
ga kõvad tegijad ees ning või-
duvõimalus väike. G4S Press 
uuris lähemalt tiimi sportlike 

tegevuste kohta. Lennujaama 
sporditiimi taga seisab pea-
miselt kolm meest: Aivo Ku-
hi, Marek Kirjanen ja Jevgeni 
Hapov. Kuus aastat lennueel-
se julgestajana töötanud Ai-
vo sõnul kuulub aktiivsemas-
se punti kümmekond inimest, 
kelle lemmikaladeks on eel-
kõige pallimängud. „Nii pal-
ju, kui vaba aega on, siis teeme 
ikka ühisüritusi. Võtame võist-
lustest osa ning käime mängi-
mas ka keeglit ja bowlingut,“ 
rääkis ta. Lisaks meeskonna-
aladele meeldib Aivole enda-
le jalgrattasõit ja suusatami-
ne, spordiklubi liikmena käib 
ta ka ujumas. G4S Spordiklubi 
meistrivõistluste kalendrit jäl-
gib Lennujaama tiim tähelepa-
nelikult ning turniirideks har-
jutatakse üheskoos. Hoidke alt!

Viktoria Kossenkova –  
ainsa naisterahvana reketlonis
Novembri alguses läbi viidud re-
ketloni meistrivõistlustel pakkus 
meestele arvestatavat konku-

rentsi ainsa naisterahvana klien-
dihaldur Viktoria Kossenkova. 
Viktoria tugevaimaks reketlo-
ni alaks on sulgpall, mida ta iga 
pühapäev mängimas käib, nõr-
gimaks aga peab ta tennist, mi-
da viimati mängis paar suve ta-
gasi. Kõik kolm ala – lauatennis, 
tennis ja sulgpall – pakuvad Vik-
toriale huvi ja nii ta otsustaski 
oma oskusi töökaaslastega koos 
proovile panna. „Ega mul muud 
varianti olnud, pidin meeste-
ga võrdsel tasemel mängima“, 
kommenteeris ta pärast võistlu-
si. Võistlus oli hea võimalus ka 
meelde tuletada, kuidas ta saab 
pärast pikemat pausi tennise-
ga hakkama. Viktoria tõdes, et 
kui peaks võimalus tekkima, siis 
suure huviga lihviks tulevikus 
oma tennisemängu oskusi. Ai-
täh hea eeskuju eest, Viktoria!  

Esme kassak

Raido Rätsep: 
„G4S meistri-
võistlustest saa-
vad osa võtta 
kõik G4Si töö-
tajad sõltumata 
sellest, kas nad 

on spordiklubi liikmed või 
mitte. Proovima tasub tulla 
kõigil, kes alast vähegi mida-
gi teavad. See ongi hea koht, 
kus enda oskusi proovile pan-
na ning huvi pakkuva spordi-
alaga lähemalt tutvust teha. 
Samuti on see tore võimalus 
õppida tundma oma kollee-
ge sportlikust vaatenurgast.“

repliik

Lennujaama jalgpallivõistkond 2013. Võistkonda kuulusid Aivo Kuhi, Jevgeni 
Hapov, Vladislav Pälling, Silver Temtsur, Marek Kirjanen, Aivars Ungars, Janno 

Kübar, Dmitri bazura, Indrek, Leist, Vladimir batanov.
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G4Si parimate töötajate tänuüritus toimub jaanuaris
	
Traditsiooniline	G4Si	 tänuüritus,	kus	tunnustame	oma	parimaid	
töötajaid,	toimub	17.	jaanuaril.	Piduliku	vastuvõtu	viime	läbi	uues	
G4Si	peamajas,	mida	järgmise	aasta	jooksul	kavatseme	tutvusta-
da	kõikidele	meie	töötajatele	-	läbi	erinevate	tänu	ja	infoürituste.

	Vastuvõtu	 üheks	 osaks	 on	meelelahutusprogramm,	 töötajate	
autasustamisstseremoonia	 ja	 õhtusöök.	 Pidulikul	 üritusel	 an-
takse	üle	 auhinnad	 traditsioonilistes	 kategooriates:	parim	 tur-
vatöötaja,	parim	turvajuht,	parim	teenindaja,	parim	müüja,	pa-
rim	tehnik,	parim	rahatöötleja,	parim	siseteenindaja,	parim	uus	
töötaja	ning	parim	spordimees/spordinaine.	Etteruttavalt	olgu	
öeldud,	et	 tänavu	 tunnustame	enda	 töötajaid	ka	 täiesti	uutes	
kategooriates.	 Kandidaate	 esitlevad	 juhid	 detsembris,	 mil	 va-
litakse	välja	kolm	enim	hääli	saanud	töötajat.	Traditsiooniliselt	
valitakse	 ka	„Aasta	 tegija“.	“Aasta	 tegija”	 lõpliku	 valiku	 teevad	
kõik	kontserni	töötajad.	 Igaüks	saab	anda	“Aasta	tegija“	kandi-
daadi	poolt	ühe	hääle	selleks	G4Si	intranetis	loodud	veebigallu-
pis.	Hääletustulemused	 selguvad	vahetult	 enne	pidu,	 tulemu-
sed	avalikustatakse	parimate	töötajate	vastuvõtutseremoonial.

Vastuvõtu	 kutsed	 parimatele	 töötajatele	 saadetakse	 välja	
detsembris.	 Piirkondadest	 vastuvõtule	 kustututele	 korralda-
me	transpordi	üritusele	ja	tagasi.			

Julia Garanža

G4S SPORDIKLUbI 
head eeskujud

TänuÜRITuS 2013
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G4S Pressi kolleegium läbi huumoriprisma: kes on kes?

23. oktoobril tunnus-
tasid valvedivisjon, 
sularahadivisjon ja kliendi- 
teenindusdivisjon III kvar-
tali parimaid turvatöö-
tajaid. Pidulik tänuüritus 
viidi seekord läbi Tartu-
maal Saadjärve ääres 
asuvas Jääaja keskuses.

Ida piirkond
Sergei Maljutin 
Aleksander Raja 
Anu Kivinurm

Lõuna piirkond
Iivi-Elisabeth Limberg 
Selma Vald 
Valmar Siim
Põhja piirkond
Andres Lipp 
Anneli Luik 
Keijo Kann 

Autasustamisele järgnes 
põneva muuseumiga tut-
vumine.
Täname teid  
suurepärase töö eest!
Valvedivisjon

Lääne piirkond
Riho Rosenberg 
Margus Kundla 
Kätlin Turba
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Eelmise ristsõna õige lahendus: pildil ütleb müügidivisjoni direktor Jaan Nappus: „Kolm tilka verd müügi nimel“. Uue ristsõna lahendus koos pildil oleva isiku nime ja ametikohaga ning oma kontaktandmed 
saatke kuni 10. jaanuarini 2014 e-posti aadressile esme.kassak@ee.g4s.com või postiga G4S Eesti, Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn. Õige vastuse saatnute vahel loosime välja G4S sümboolikaga auhinna.

jääaja keskuses tunnustati  
iii kvartali parimaid turvatöötajaid

Snežanna Ivanova 
Andrei Logussov 
Ene Tari
Jevgeni Nõmm 
Evald Alamets
Tatjana Danilovitš

Lennundusosakond
Egle Hiius 
Mikko Hämarmets 
Sirja Böning 

Teeninduskeskus
Ralf Kuller

Patrullteenistus
Riko Vill 
Urmas Metsma 

Sularahadivisjon
Maksim Romanovitš 
Aleksander Sooman

Töökaaslased annavad nõu
Praegu	 on	 G4Si	 „Julged	 hooli-
da?“	 turvanõuannete	 portaa-
lis	 päevakajaline	 „Hooli(n)	 oma	
kodu	 turvalisusest!“	 teema.		
www.facebook.com/julgedhoolida
Sellega	 seoses	 on	 sõna	 võtnud	
mitmed	G4Slased:
•	 Põhja	 piirkonna	 müügi-

juhid	 Urmas Tammerik	
ja	 Taimo Nellis	 lükkavad	
ümber	 koduturvalisuse-
ga	seotud	müüte.

•	 Lääne	 piirkonna	 müügi-
osakonna	 juhataja	 Peep 
Saaremägi	 ja	tehnilise	toe	
osakonna	 juhataja	 Viljar 
Vallner	lahkavad	juhtmega	
ja	juhtmeta	valvesüsteemi-
de	plusse	ja	miinuseid	ning	
manitsevad	 turvasüstee-
mide	hooldamisele	tähele-
panu	pöörama.

•	 Turundusjuht	Tarmo Pär-
jala	 arutleb,	 millest	 on	
tingitud	 eestimaalaste	 	
sinisilmne	 uskumus	 "mi-
nuga	ometi	ei	juhtu",	ning	
jagab	 nõu,	 mida	 saab	
oma	turvalisuse	heaks	te-
ha	kõigest	10	minutiga.

•	 Põhja	 piirkonna	 müü-
giosakonna	 juhataja	 Ar-
tur Aunapu	 annab	 nõu,	
millele	 tuleks	pöörata	 tä-
helepanu	kodu	kaitsmisel	
kutsumata	külaliste	eest.

•	 Sellest,	 kuidas	 tehnika	
areng	 on	mõnest	 ammu-
tuntud	 turvaseadmest	 jä-
rele	jätnud	vaid	tuntud	ni-
me	ja	sisu	on	omandanud	
võimalused,	 mida	 sead-
melt	 oodata	 ei	 oskakski,	
kirjutab	tehnoloogia	aren-
dusjuht	Veikko Raasuke.

Andres Treimann on võtnud 
nõuks uurida, kuidas sünni-
vad G4S Pressi lood ning kust 
ammutavad inspiratsiooni 
meie siselehe grafomaanid? 

Julia omab kirjutamiseks kind-
lat rituaali: ilma kolme kruusi 
rohelise teeta naljalt inspirat-
siooni ei leia. Tunnistab, et sulg 
on kõige teravam hommikuti, 
kui pere veel magab ning ku-
ked pole kirenud. Ei salli musta 
valgeks rääkimise lugusid ning 
kõige karmimaks tagasisideks 
peabki etteheidet liigümara ja 
viimistletud loo pärast. Hea-
de persoonilugude saladuseks 

jätta ka portreteeritava lõpuni 
avamata, et lugeja saaks ise na-
tuke kaasa mõelda ja arvata.

Tarmo jaoks ei ole igapäeva-
sed teemad põnevad ja kirju-
tab meelsamini sellest, mida 
ise vahetult kogenud. Näiteks 
oli huvitav kogemus töövarju-
na liiklusreguleerijat asenda-
des. Kirjutab õhtuti, kui keegi 
ei sega. 

Andres motiveerib end kirjuta-
ma sellega, et jätab töö viimase-
le kriitilisele tähtajale ja siis aju 
mobiliseerib vajaliku ressursi. 
Persoonilugudest armastab sel-
liseid, kus saab ikka urgitseda 
ja mida kauem aega läheb ning 
rohkem koorub, seda parem.

Ene sulest ilmunud juhiveeru 
arvamused on kui maineka ki-
rurgi kätetöö. Näib, et kirjuta-
misel juhindub Ene põhimõt-
test: less is more. Arvamuses 
esitatud teese kinnitavad fak-
tid ja näited reaalsest elust, 
sestap on tema lood harivad ja 
edasiviivad. Kohati suisa aka-
deemiline lugemine, kust toi-
metajal pole reeglina võima-
lik ühtegi rida kärpida: sest iga 
lause on kulda väärt.

Artur leiab, et kui midagi tar-
ka kirjutada ei ole, siis parem 
jätta kirjumata. See muidugi 
ei tähenda, et ta jätaks rohkem 
kirjutamata, kui kirjutab. Ene-
setsensuuriga ei tegele – kirju-
tatud lood saadab toimetajale. 

valmib loo kavand ja kirjutami-
ne on lõpus juba nn. delo tehni-
ki. Lugu valmib alati tähtajaks. 
Mõtteid võib tulla igal pool ja 
need paneb ka kohe kirja.

Maarika kirjutab tavaliselt öö-
siti, kui pere magab. Paneb 
kõrvaklapid pähe ja muusika 
valjuks, emakeelsed lood kuu-
lamiseks ei kõlba, sest viivad 
mõtted muudele radadele. Kir-
jutab alati rohkem, kui lehte 
mahuks, ja siis peab toimetaja 
(Julia) kärpima. Kahjuks lähe-
vad kärpesse just emotsioonid! 

Esme armastab kirjutada 
portreelugusid, eriti juhtidest. 
Loodab leida ka enesele vaja-
likku ja kasulikku infot. Püüab 

Kristel on julge, vett ei pel-
ga, sest esimese loo ainese sai 
töövarju kogemusest ranna-
valvurina. Kui tunne tuleb, 
siis kirjutab, isegi rohkem kui 
vaja ja siis peab ise kärpima, 
et raamidesse mahuks. Paneb 
ise endale ka piirid, et liigset 
emotsiooni mitte väljendada. 

Priit liigitab ennast pigem teo-
reetikute kui tehniliste spetsia-
listide hulka kuuluvaks ja kirju-
tab põhiliselt tööajal ning oma 
töövaldkonna teemadel. Hea 
loo valmimise eelduseks on te-
ma peas inkubatsiooniperiood, 
mille vältel paari päeva jooksul 

peab siirast vaimustust nende 
tegelastest.

Ande paadunud grafomaa-
nina kirjutab 1,7 korda roh-
kem, kui leheruum mahutab, 
ja valab siis salaja pisaraid, 
kui mingi osa tema poolt 
kuldkirja panduna kärbitak-
se. Teeb loo alati tähtajaks. Ei 
kirjutaks kunagi portreelu-
gu inimesest, kes tema jaoks 
tunduks idioodina, seega se-
ni ilmunud persoonilood on 
tõelistest tublidest inimestest. 
Pakub ise välja teemasid kir-
jutamiseks ja kirjutab ka tee-
madel, mis ette antakse.

......................
..........................


