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Meil on 2700 töötajat ehk siis 
2700 saadikut klientide juures. Meie 
jaoks on võtmeküsimus tööandjana 
teha kõik selleks, et töötajad oleksid 
oma tööga rahul ning peegeldaksid 
seda ka kliendile.”

Priit Sarapuu

Solarise uued väljakutsed
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Aprillis kaubanduskesku-
se Solaris turvamise Mees-
konnalt ülevõtnud G4Si 
vastutusala on järkjärgult 
kasvanud. Tallinna oma-
näolisema elustiilikeskuse 
külastajate ja rentnike tur-
valisuse eest kannab hoolt 
14-liikmeline G4Si mees-
kond, kellega augustis liitu-
vad veel kaks töötajat.

Mehed mustas ja logistika-
mehed
Uued inimesed 
hakkavad vastuta-
ma kaubanduskes-
kuse logistikaüksu-
se toimimise eest. 
Turvajuht Kristii-
na Eelmaa sõnul sai 
koostöö alguse So-
larise ettepanekust 
laiendada G4Si 
ülesandeid ning 
võtta üle ka keskuse 
kaubandusladu. „Te-
gemist on kauba vas-
tuvõtu, ladustamise ja 
jagamise alaga. Meie tur-
vatöötaja võtab kauba vastu, 
paigutab selle lattu, informeerib 
klienti ning omab täit ülevaadet 
kauba liikumise kohta. Kuna 
lao ruumid pole just kõige suu-
remad, on nõudmised logistika 
kiirusele omajagu kõrged.” Sa-
muti peab augustis alustav G4Si 
Solarise logistikaüksus kandma 
hoolt nõuetekohase jäätmekäit-
luse eest. Rohelise mõtteviisi-
ga kaubanduskeskus praktisee-
rib ülimalt täpset jäätmekäitlust 
ning ootab samasugust vastu-
tustundlikku suhtumist ka So-
larises toimetavatelt rentnikelt. 
Nende koolitamine korrektse 
jäätmekäitluse osas saab olema 
samuti G4Si logistikameeskon-
na ülesanne. Kristiina Eelmaa 
lisab, et peale tavapärase töö 
kauba ladustamisel-jagamisel 
on mitmed keskuse kauplused 
avaldanud soovi, et G4S võtaks 
enda peale ka kaupade kohale-
toimetamise poodidesse.

Villu Kahari sõnul (esiplaanil) on nende meeskonda teretulnud  
veel kaks krapsakat noort inimest, kes oleksid head suhtlejad ning kiired õppijad.

„Alates juunist võtsime 
üle videovalve-, tehnilise val-
ve ning läbipääsusüsteemide 
hoolduse, samuti käivad mit-
me poega läbirääkimised me-
hitatud valve osas. Alates 1. 
juulist on G4Si mehitatud val-
ve post Apollo raamatukaup-
luses ning restoran Lido on 
tellinud meilt patrullikäigud,” 
loetleb Kristiina viimati lisan-
dunud Solarise turvamees-
konna ülesanded.

Solarise müüdid ja reaalsus
Kes Solarises käinud ja So-
larist näinud, võib arvata, et 
nõuded sealsetele töötajate-
le on tavapärasest kõrgemad. 
Täpselt nii ongi. Solarise tur-
vameeskond peab suutma va-
jadusel kliente teenindada li-
saks eesti keelele veel inglise 
ja/või vene keeles, olema sära-
vate silmade ja rõõmsa mee-
lega. Enne Solarisse tulekut 

Kristiine Prismas objektiva-
nemana töötanud Villu Kahar 
kinnitab, et Solarisel on oma 
selge eripära: „See on sõna ot-
seses mõttes elustiilikeskus, 
millel on omad kindlad rüt-
mid ja rutiinid. Mõni periood 
võib olla vaikne ja rahulik, 
kuid siis on jälle korraga mitu 
süvenemist vajavat tegemist: 
rentnike soovid, sekkumist 
vajavad sündmused valvata-
val alal, häirete lahendamine 
ja kindlasti midagi veel lisaks, 
nii et igav juba ei hakka.” Ke-
vadel, keskuse ülevõtmise ajal, 
tõusis teravaks probleem So-
larise ümbruses „hängivate ja 
tšilllivate” noortega, kes kip-
pusid valvataval alal suitseta-
ma, korda rikkuma ning vahel 
ka varastama. „Paari kuuga 
saime olukorra kontrolli alla,” 
lisab Villu. „Mõistagi on noo-
red alati teretulnud keskuses-
se, kui peavad lugu heast ta-

5 korrust
6 miljonit külastust aastas 
250 videovalvekaamerat
Külastajate ja rentnike turvalisust tagavad14 G4Si turvatöötajat

G4Si turvameeskonna vastutusala Solarises
•	 Keskuse	külastajate	ja	rentnike	turvalisuse	tagamine
•	 Administreerimisülesanded
•	 Parkimismaja	täitumisel	annavad	turvatöötajad	parkimis-		
	 alaseid	suuniseid	ummikute	vältimiseks	keskuse	ees
•	 Video-	ja	tehniline	valve
•	 Logistikakeskus
•	 Mehitatud	valve	

Anneli	Palvadre,	Solarise	tegevjuht:	"Iga uus algus on 
raske ja rõõm on näha, et G4Si inimestel oli kohanemi-
se aeg tõesti lühike. Villu juhib oma meeskonda väga 
professionaalselt ja loodame, et hoiab taset ka tulevi-
kus. Jõudu!"
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vast ning viisakusreeglitest,” 
möönab Solarise vahetuse  
vanem. 

Kahari sõnul on nende 
meeskonda teretulnud veel 
kaks krapsakat noort ini-
mest, kes oleksid head suhtle-
jad ning kiired õppijad. Plus-
sidena märgib Villu keskuse 
head asukohta, prisket tasu-
ta toitlustamist ning soliidset 
musta ülikonda, mis on ku-
junenud Solarise turvamees-
konna visiitkaardiks. „Mis 
siin salata, alguses oli raske: 
kõik oli meie jaoks uus. Pin-
gutasime palju, et saada suur 
objekt võimalikult kiiresti sel-
geks ning end siin tõestada. 
Nüüd, kui töö ja koormus on 
rööpasse jooksnud, ei ole So-
laris teistest sugugi keeruli-
sem koht, kus töötada,” kum-
mutab Villu Solarise peamise  
müüdi ümber. 

Julia Garanža

Solarise meeskonda on teretulnud veel 
kaks krapsakat noort inimest, kes oleksid 
head suhtlejad ning kiired õppijad. Plus-
sidena märgib Villu Kahar keskuse head 
asukohta, prisket tasuta toitlustamist ning 
soliidset musta ülikonda, mis on kujunenud 
Solarise turvameeskonna visiitkaardiks.

repliik

Solaris arvudes
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E elmise aasta lõpus raputasime G4Si. Tuge-
valt, teadlikult, põhjusega. Mugavustsoo-
nist lahti raputamine oli ettevõtte eduka 
käekäigu jätkamiseks vajalik samm. Turu-
osa vähenemine, käibelangus mehitatud 

valves ning tagasilöögid suurtel hangetel on piisavalt 
kõnekad signaalid.

Olime enda suhtes kriitilised: muutsime ettevõtte 
struktuuri, vaatasime üle inimeste positsioonid ja vas-
tutusalad, kuid mis peamine – kõik need muutused olid 
kutsutud ellu selleks, et reformida meie suhtumist töös-
se ning et meie „minapilt” samuti muutuks. Et olla edu-
kas, ei piisa enam lihtsalt tubli turvafirma olemisest. 
Selleks, et olla jätkuvalt klientide esimene valik, pea-
me olema kiiremad, nutikamad ja paindlikumad. Me ei 
osale hinnarallis, küll aga panustame kvaliteedile ja la-
hendustele, mida mujalt kui meilt ei saa. Tõsi, oleme ju-
ba täna rohkem kui lihtsalt turvafirma, pakkudes ainu-
laadseid teenuseid, mida turvavaldkonnaga üldjuhul ei 
seostata: kiirlaadimisvõrgustiku haldamine, elektriau-
tode lühirent, logistikateenused ja paljud teised projek-
tid. Meil on põhjust olla uhked iseenda üle, kuid pikaks 
eneseimetlemiseks aega pole – ees ootavad uued välja-
kutsed. Augustis võtame üle ligi 900 uut klienti, kes tule-
vad meile turvaärist taanduvast STVst. Muutuste kursil 
olles hoiame ka edaspidi silmad lahti ja mõtted teravad.

Vaadates meie praegust meeskonda, olen rohkem 
kui kindel, et ees ootavad põnevad ja head ajad. Mees-
konnast rääkides – iga ettevõte on täpselt nii hea, kui 
head on ta töötajad. Kevadine rahulolu-uuring, mil-
les osales rekordiliselt suur arv meie töötajaid, andis 
kuhjaga mõtlemisainet ning taas kord kinnitas muu-
tuste vajalikkust. Meie töötajad heidavad ettevõttele 
ette, et nende panust ei tunnustata piisavalt. Samuti 
loeb uuringust välja, et juhtimiskvaliteet on ebaüht-
lane ning info liikumine üksuste vahel jätab soovida. 
Meil on 2700 töötajat, mis tähendab, et meil on 2700 
saadikut nii klientide kui laiema avalikkuse juures. 
Meie jaoks on võtmeküsimus tööandjana teha kõik 
selleks, et meie töötajad oleksid hoitud, oma tööga ra-
hul ning peegeldaksid seda ka kliendile. Rahulolu-uu-
ring tõi samuti välja, et enim hindavad meie töötajad 
ettevõtte stabiilsust. Julgen öelda, et G4Si-suguse et-
tevõtte jaoks on stabiilsus pigem hügieeni faktor ning 
oma praegustele ja tulevastele töötajatele meeldimi-
seks peame tunduvalt rohkem pingutama. Kinnitan, 
et võtame uuringus avaldatud arvamust tõsiselt ning 
asume otsima vajakajäämiste lahendusi. Tõsi, kõigile 
neile me korraga leevendust ei leia, kuid sammhaaval 
ja kindla kavaga on see teostatav. Juulis startis juhtide-
le suunatud koolitustesari. „Targa juhi õpitoa” eesmär-
giks on tekitada suuremat sünergiat erinevate üksuste 
vahel ning muuta juhtimiskvaliteet ühtlasemaks. Loo-
me uusi, meeskondi liitvaid traditsioone, sest ainult 
telefoni- ja e-kirja teel me koostööd ei paranda. Eel-
mise aasta lõpus muutusid mitme üksuse juhid, palju-
de jaoks oli see oluliseks sammuks karjääriredelil ning 
ettevõtte poolt soovime pakkuda neile tuge juhtimis-
oskuste lihvimisel. 

Hea juht oskab märgata ja tunnustada oma töö-
tajaid, tõsi, suures ettevõttes on see keerulisem, sest 
häid töötajaid on rohkem. Luban, et ka tunnustami-
se traditsioonides toimuvad muutused ning paljudes 
üksustes juba rakendunud soovitusindeksi mõõtmine 
on selleks hea alus. Ning ühte luban ma veel: me püsi-
me ka edasi muutuste kursil. 

juhiVEERG KVARTALI PARIMAD

Püsime  
muutuste kursil

Rakveres autasustati II kvartali parimaid turvatöötajaid 
11. juulil tunnustasid val-
vedivisjon, sularahadivis-
jon ja klienditeenindus- 
divisjon II kvartali pari-
maid turvatöötajaid. Au- 
tasustamine toimus Rakve-
re Kultuurikeskuses, amet-
likule osale järgnes Politsei-
muuseumi külastus. 
Aitäh teile tubli töö eest!
Valvedivisjon

Lääne piirkond
Liia Reinu
Madis Mets 
Reilika Aardevälja 

Ida piirkond
Tatjana Ivanova 
Orenti Varvas
Denis Bartoš

Lõuna piirkond
Liisi Lillipuu 

Enn Kens 
Siim Lees

Põhja piirkond
Anne Ott 
Andre Äkke 
Janar Kuusk 
Malle Kamarin
Kalle Källo 

Kadi Kuusk 
Kaimo Nõmm 
Sergei Sorotšan 
Andrei Verner 

Lennundusosakond
Sergei Tumanovski
Nimrod Topkin 
Irina Tihhonjonok

Patrullteenistus
Artur Kivi 
Martin Vester

Klienditeenindusdivisjon
Teeninduskeskus
Ksenia Kiseljute

Sularahadivisjon
Pavel Leontjev 

Alustas G4S MIlEStonE tIIM

Sularahadivisjoni inkassaator Pavel Leontjev on meil töötanud nii patrulliteenistuses kui ka rannavalves.
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27. juunil kogunes 
esimest korda 
vastloodud G4S 

Milestone Team. Keerulise 
nimega meeskond koondab 
kontserni G4S Eesti töötajaid, 
kes on otseselt seotud Miles-
tone videovalvega. Meeskon-
da kuulub hetkel 12 liiget: 
turvatehnikadivisjoni kõi-
gi piirkondade spetsialistid, 
Milestone videovalve süstee-
miadministraator, tehnoloo-
gia arendusjuht, Alarmteci 
Milestone müügijuht, müügi-
divisjoni esindaja ning tule-
vikus liitub meeskonnaga ka 
valvedivisjoni esindaja. 

Tiimi väljakutsed
G4S Milestone Teami laiem ees-
märk on anda kõigile tunnetus 
tervikpildist ja hakata kõik töö-

le ühe eesmärgi, klientide turva-
probleemide lahedamise nimel. 
Kliendid ootavad ju toimivaid 
lahendusi oma turvalisusega 
seotud probleemidele, nt kadu-
de vähenemine kaubandussek-
toris, tootmisettevõtetel territoo-
riumi puutumatuse tagamine 
jne. Laiem vaade on vajalik, ku-
na ainult tehnilises mõttes per-
fektselt toimivast videovalvesüs-
teemist jääb kokkuvõttes väheks. 
Kaamerad peavad olema paigal-
datud nii, et nad on suunatud 
jälgima suurima potentsiaalse 
riskiga alasid, ja videopilti jälgiv 
operaator peab tundma valvata-
va objekti eripärasid. Näiteks on 
logistikaobjektide ja kaubandus-
objektide jt valdkondade objek-
tide valvamisel väga suured eri-
nevused. Juba valvelahenduse 
projekteerimise faasis tuleb ar-

vestada kõiki objektiga seotud 
eripärasid. Seetõttu tuleb klienti-
de vajaduste edukaks täitmiseks 
teha paljudel erinevatel osapool-
tel igas teenuse osutamise faasis 
väga tihedat koostööd. Antud 
põhjusel kaasataksegi meeskon-
na töösse erinevate osakondade 
ja divisjonide töötajad.

Viimaste aastate mehitatud 
valve teenuse turul valitsevad 
trendid näitavad selgelt, et lä-
hemas perspektiivis saab edu-
kas olla vaid see teenusepakku-
ja, kes oskuslikult kombineerib 
tavapärast mehitatud valvet eri-
nevate tehniliste lahendustega.

G4S Milestone Teami esi-
meseks ülesandeks on üht-
lustada ja tõsta kõigis piir-
kondades olevat tehnilist 
kompetentsi. Alles peale seda, 
kui kõik hakkavad rääkima 

ühte keelt, saab alustada süs-
teemse teadmiste arendami-
sega ning hakata efektiivselt 
kogemusi vahetama. Esialgu 
on selleks plaanis meeskon-
nal igal kuul vähemalt üks 
kord õppeks ja praktikaks  
kokku tulla.

Et kõik omandatud tarkus- 
ed oleksid töötajatele lihtsalt 
leitavad, planeeritakse kõik 
oluline talletada Veebitsa 
keskkonnas.

G4S Milestone Team saab 
peagi ka visuaalselt nähtavaks – 
tiimi liikmed hakkavad olema 
juba kaugelt eristatavad vormi, 
töövahendite ja sõidukite 
erilise kujunduse poolest.

Soovin edu G4S Milestone 
Teamile! 

Priit Valk
Turvatehnikadivisjoni direktor 

Meil on 2700 töötajat, 
mis tähendab, et meil on 
2700 saadikut nii klientide 
kui laiema avalikkuse 
juures. Meie jaoks on võt-
meküsimus tööandjana 

teha kõik selleks, et meie töötajad 
oleksid hoitud, oma tööga rahul ning 
peegeldaksid seda ka kliendile.

Priit Sarapuu
Juhatuse esimees 

tervitame uuSI TööTAJAId

Turvatehnikadi-
visjoni projekti-
juhtimisosakon-
na projektijuhina 
asus 8. juulil töö-
le Mait Saar. 

Maidu tööüles-
andeks saab suurte turvasüs-
teemide paigaldusprojektide 
juhtimine, samuti hakkab ta 
osalema projektide müügiprot-
sessis. Mait on G4Sis nö teisel 
ringil, aastatel 2004 kuni 2008 
töötas ta meil valvetehnikadi-
visjoni projektijuhina. G4Siga 
taasliitumiseni töötas ta ASis 
Hedengren Eesti projektijuhi-
na. Maidu harrastuseks on pal-
limängud, lemmikuteks peab 
korvpalli ja võrkpalli.

1.juulil alustas 
Viljandis tööd 
uus müügijuht-
k l iendiha ldur 
Kristjan Lee. 
Varasemalt on 
Kristjan tööta-

nud meil patrullis turvatöö-
tajana ning sularahadivisjonis 
inkassaatorina. Töö kõrvalt 
õpib Kristjan Tartu Ülikoo-
lis õigusteaduse kolmandal 
kursusel. Ennast iseloomus-
tab Kristjan kui inimest, kes 
on avatud uutele väljakutsete-
le ja alati valmis juurde õppi-
ma. „Väärtustan hästi toimivat 
meeskonda ja mõnusat töö-
kollektiivi,” lisab enda kohta 
Kristjan.

Ragne Pihl asus 
klienditeenindaja-
na tööle ASi Ühis-
teenused. Varem 
on Ragne tööta-
nud klienditee-
nindajana Tartu 

toitlustusasutustes, tema hobi-
deks on rulluisutamine ja jooks-
mine. Eriti südamelähedane on 
Ragnele lumelauasõit. Ennast 
iseloomustab ta kui sõbralikku, 
humoorikat ning hulljulget ini-
mest, kes on valmis pingutama 
selle nimel, et soovitut saavutada.

Uue tegija sai en-
dale ka kommu-
nikatsiooniosa-
kond: juulis asus 
osalise tööajaga 
sisekommunikat-
siooni vankrit ve-

dama Esme Kassak. Esme on 
lõpetanud Tartu Ülikooli ma-
jandusteaduskonna ning omab 
pikaaegset kogemust projektiju-
hina ja spetsialistina veebilahen-
duste ja internetiturundustee-

madega. Samuti on Esme teinud 
kaastöid erinevatesse väljaanne-
tesse, sh Postimees, Kodutohter 
ja Hooaeg. Varasemalt on Esme 
töötanud Tallinna Kaubama-
ja turundustiimis, eriprojekti-
de toimetajana Postimehes ning 
vabatahtlikult kaasa löönud hu-
vikooli Meero Muusik festivali 
„Tähtede Laulu” kommunikat-
siooni korraldamises.

Juulis erakliendi-
haldurite tiimi-
ga liitunud Lona 
Leitaru on tütar-
laps, kes tunneb 
ennast kindlalt 

müügitöö valdkon-
nas ning ei karda suhtlemist.
Lona ei jää hätta inglise ja vene 
keelt kõnelevate klientidega. 
Endine tööandja iseloomus-
tas teda kui kohusetundlikku 
ja kõrge pingetaluvusega tütar-
last, kes ei lugenud töötunde. 
Uuelt töökohalt ootab eelkõi-
ge arenguvõimalust. 

Julia Garanža

Lükkamaks ümber müüti, et suvel valitseb tööjõutu-
rul „hapukurgihooaeg”, tervitame G4Si uusi töötajaid, 
kes tulid meile tööle juunis ja juulis.
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M üügimeeskond an-
nab teada: suve esime-
se poole jooksul tu-

li G4Si valvesse mitusada uut 
era- ja äriklienti. Mõnedest 
töövõitudest veidi pikemalt.

Juuli lõpus avati Narva külje all 
uus Estin Warehousing logisti-
ka ja tööstuspark, mille turva-
partneriks sai G4S. „Projekteeri-
sime ja paigaldasime tööstuspargi 
turva- ja läbipääsusüsteemid, vi-
deovalve on ehitatud Milestone´i 
platvormil. Samuti on meie 
vastutada ööpäevaringne me-
hitatud valve,” võtab kokku 
müügidivisjoni Ida piirkonna osa- 
konnajuhataja Arvo Saaliste.

Juuli alguses tuli G4Si valvesse 
Maidla Vallavalitsus: lisaks 12 
vallavalitsuse arvel oleva objekti 
valvele hooldame nende valve-
signalisatsioone. Samuti oleme 
sõlminud viieaastase koostöö-

lepingu Toila Vallavalitsusega 
kõikide valla objektide valveks.

Juunis võitsime Tallinna 
haridusameti hanke Tallinna 
lasteaedade turvalisuse taga-
miseks ja valveteenuse osuta-
miseks. Kokku tuli G4Si valves-
se 43 lasteaeda üle Tallinna. Mis 
G4Si valvesse tuleku juures las-
teaedadele G4Si Põhja piirkon-
na müügijuhi Eero Soone sõnul 
rõõmu teeb, on see, et lasteaiad 
said soodsa hinnaga kompleks-
se teenuse, milles on sees nii 
automaatne tulekahjusignali-
satsioonisüsteem, turvateenus 
kui ka turvavalgustus. "Turva-
valgustus on uus päästeame-
ti nõue," selgitab Soone. Han-
ke võitmisel mängis suurt rolli 
Tarmo Nigols, kes tuli lasteae-
dadele vastu väga heade hool-
duse hindadega. Lasteaedades 
ollakse rõõmsad, et nüüd saa-

di kompleksne soodne teenus, 
kus turvavalgustus on juba hul-
gas. "Nende jaoks tähendab see 
suurt kokkuhoidu," lisab Soone.

Juuli nädalavahetused on Tar-
tus iseäranis rahvarohked - Tar-
tu Hansapäevad ja samal ajal 
toimunud Tartu Mill triatlon 
on alati meelitanud Heade mõ-
tete linna tuhandeid külalisi. 
Mõlema ürituse pealtvaatajate 
arv on suurim kogu Baltikumis. 
Koos Tartu linna Hansapäeva-
dega tõid menukad üritused lin-
na ligi 40 000 inimest ning G4S 
oli jätkuvalt Tartu kaubamärgiks 
saanud ürituste turvapartner. 
Publiku turvalisuse tagamiseks 
tegi Hansapäevadel ja Tartu Mill 
triatloni võistlustel tööd ligi 40 
meie turvatöötajat. Kokku tehti 
meluka nädalavahetuse jooksul 
ligi 900 tundi tööd. 

Julia Garanža

Peeter torim: „Alati saab midagi paremini teha”
S ularahadivisjoni uus di-

rektor Peeter Torim on 
uues ametis olnud ala-

tes maikuust. Vaatamata kaar-
dimaksete ja e-panganduse 
kiirele arengule on sularahal 
jätkuvalt tulevikku. Kas või sel 
lihtsal põhjusel, et seda näed 
ise, saad katsuda ning suudad 
paremini kontrollida, kui poes 
ostude eest tasudes välja annad. 
Sularaha sektor kasvab tema 
sõnul koos majanduse ja teiste 
tehnoloogiate arenguga, kaota-
mata oma tähtsust. Nii polegi 
varem peamiselt finantsasutus-
tes töötanud Peetri jaoks G4Si 
tulek kuigi kardinaalne muu-
tus, sest sularahadivisjoni ees-
otsas puutub ta igapäevaselt 
kokku valdkonnaga, kus olnud 
tegev alates 90ndate algusest 
nii Eestis kui ka Baltimaa-
des ning samuti Soomes ja 
Rootsis. Rahvusvaheline 
pole aga mitte üksnes Peet-
ri ametialane, vaid ka isiklik 
taust – eesti keele kõrval kõ-
lab peres leedu keel, kuna ta 
on abielus leedulannaga.

Meeldiv tutvuda! Kuidas esi-
mesed paar kuud kulgenud on?
Tänan küsimast. Kaks esi-
mest kuud on olnud pingeli-
sed ja intensiivsed, täis uue 
õppimist, inimeste, klienti-
de ja tööga tutvumist. Mul 
on kliendina olnud G4Si-
ga Sularahadivisjoni endi-
se juhi Veiko Vaheriga ligi 
seitse aastat hea koostöö. 
See kõik aitab sisse elada, 
kuid täielikku pilti enne 
ette ei saa, kui ise ei te-
gele asjaga. 

Sularahadivisjonis töö-
tab üle 300 inimese. 
On see Sinu seni kõige 
suurem tiim?
Jah, see on mu kõige suu-
rem tiim töötajate arvu poo-
lest. Riikide arvu suhtes oli 
eelnevaks väga huvitavaks 
töökogemuseks Balti operat-
sioonide valdkonna juhtimi-
ne First Data-s, kus Eesti, Lä-
ti ja Leedu peale töötas kokku 
130 inimest (First Data pakub 
maksetehnoloogilisi lahendusi 
erinevates riikides - toim).

Varasemalt oled töötanud pan-
ganduses ning finants- ja kau-
bandusettevõtteid teenindavas 
firmas. Mis tundega tulid tur-
vafirmasse?
Väga hea tundega! See ei ole 
täiesti kardinaalne muu-
tus. Kui ka siin vaadata 
kliendibaasi, siis väga 
olulisteks klientideks 
on finantsasutused. 
G4S on väga kõrge 
prestiižiga suur rah-
vusvaheline ettevõte. 
Selliseid positiivseid 
punkte on mitmeid, 
mis osutusid kaalu-
keeleks otsustamisel. 
Samas ka turg ei

seisa 
paigal, konku-
rendid ei seisa 
paigal. Pigem 
on see täiendav 
motivatsioon, 
et on võimalik 
ühineda orga-
nisatsiooniga 

sellises huvitavas situatsioonis, 
kus on käsil palju uusi väljakut-
seid. Hästi palju klientide poolt 
ootust ja meie poolt võimalusi 
teha teistmoodi, teha paremini, 

kasutada korporat-
sioonis olevat   

know-how’d    
ja kom-

p e -
tentsi. 
N e e d 
o n 
n e e d 

kohad, 
kus ma 
tunnen, 
et see 

on väga 
väärt, huvi-
tav ja moti-

veeriv väljakutse ja väga kor-
ralik tööandja, kelle heaks on 
rõõm töötada.

Mis Sind ennast innustab ja 
käivitab?
Ma arvan, et progress või mil-
legi paremini tegemine. Sellist 
olukorda ikka naljalt ei leia, 
kus midagi paremini või efek-
tiivsemalt ei annaks teha, vä-
hemate vigadega ja vähem 
ressurssi kasutades. See kõik 
ei kajastu kokkuvõttes ainult 
kliendi rahulolus, vaid selgelt 
ka töötajate rahulolus. Ei ole 
näiteks õiglane oodata töötaja-
telt, et nad teekisid puudulikult 
korraldatud ja aegunud tööva-
henditega tööd sagedaste või 
pidevate ületundidega. Selle 
tulemuseks on see, et inimesed 
põlevad mingil hetkel lihtsalt 
läbi või lahkuvad ettevõttest. 
Loomulikult on päris suur 

kunst mistahes muudatust lä-
bi viia ja inimestele teadvus-
tada, et nad pole mitte selle 
protsessi subjekt, vaid olu-
line osa. Kui nad ise ei osale 
lahenduse leidmisel või ei 
tahagi midagi muuta, siis 
loomulikult midagi ei toi-
mu või toimub väga vae-
valiselt. Mina olen selles 
mõttes hästi positiivselt 
meelestatud ja usun, 

et enamik inimesi 
toetavad mõistlikke 
muudatusi. Usun, 
et teadliku ja si-
hikindla selgita-

mise kaudu on 
võimalik vas-
tasseise ületa-

da, sest ru-
malaid asju 
r e e g l i n a 
juurutama 
ei hakata.

M i d a 
p e a d 
töötajate 
o l u l i s i -

maks mo-
tiveerimis-

vahendiks?
Ehk kõlab see liiga 
lihtsustatuna, aga 
eelkõige head mik-
rokliimat ja sel-

le loomist. See tähendab, et 
kõik töötajad peavad end häs-
ti või vähemalt mõõdukalt 
hästi tundma. Töötajad peak-
sid tulema heameelega tööle, 
et teha edukas tööpäev, olla 
kasulik ettevõttele ja klienti-
dele ning samas tunda ka ise, 
et see on õige asi, millega te-
gelevad. Sellist ühtset moti-
veerimise võluvitsa ei olegi, 
pigem on tegemist inimeste 
tundma õppimisega ja aru-
saamisega, mis kedagi isikli-
kus plaanis innustab, või ka 
sellega, mis on kellegi jaoks 
demotiveerivad tegurid, ja 
proovida tähelepanu pöörata  
neile mõlemale.

Töötad valdkonnas, mille 
keskmes on raha, aga õppi-
nud oled hoopis õigustea-
dust. Mis teema Sul selle õi-
gusega on?
Õigusteadusega on selline lu-
gu, et see on kuidagi aega-
de algusest unistusena mu 
peas olnud. Reaalselt osutus 
võimalikuks Tartu Ülikoolis 
kaugõppes teha õigusteadu-
se bakalaureusekraad ebata-
valiselt hilja, olles 35-aastane. 
See oli Nordea panga Leedu 
tütarpanga käivitamise pin-
geline periood ning töö ja 
õpingud koos sagedaste sõi-
tudega marsruudil Vilnius-
Tartu olid huvitavaks välja-
kutseks. Eelmisel aastal tegin 
Tallinna Tehnikaülikooli Õi-
gusinstituudis magistrikraa-
di. Iseenesest hindan ma 
kõrgelt mistahes mõistlikku, 
praktikas kasutatavat hari-
dust ja ma näen ka, et mul en-
dal on nii töösituatsioonides 
kui ka isiklikus elus reaalselt 
sellest haridusest väga palju 
kasu olnud. 

Nii et kui Sa täna ei töötaks 
siin, võiksid töötada…?
Peeter näitab Eesti Juristide 
Liidu liikme tunnistust. Aka-
deemilises mõttes olen jurist 
ja võiksin töötada juristina. 
Ometi pole seda ühtegi päe-
va oma elus teinud, kuna ava-
nenud juhtimisvõimalused 
on mind alati rohkem paelu-
nud. Mis mulle õigusteaduse 

juures imponeerib, on meto-
doloogiline, süsteemne lähe-
nemine asjadele. See, kuidas 
keerulisi elulisi situatsioone 
saab kirjeldada ja reguleerida 
läbi õigusaktide.

Millistest põhimõtetest oma 
töös lähtud?
Õigusteaduse ja juura süs-
teemsuse valguses meeldivad 
mulle korrastatud süsteemid 
ja läbimõeldud, planeeritud 
asjad. Läbi mõtlemata ja kii-
rustades tegemine ei vii kok-
kuvõttes kuhugi. See võib 
mõnedele inimestele osutuda 
ka väga oluliseks demotivaa-
toriks. Olen planeerimise ja 
mõistliku ajakasutuse poolt, 
aga ka paindlikkus on oluli-
ne. Kui hakkad süsteemi süs-
teemi enda pärast looma, siis 
kaob iva ära.

Sinu töö on selline, mida ei 
saa alati kellast kellani teha. 
Kuivõrd leiad aega pere jaoks 
ja mida koos armastate teha?
Hästi palju abi on sellest, et 
abikaasa ja vanavanemad on 
tublid ja alati abivalmid. Tä-
nu neile on mul vahel või-
malik täiendavat aega näpis-
tada pere arvelt, aga proovin 
ikka maksimaalselt nii näda-
la sees kui ka nädalalõppu-
del perega koos aega veeta. 
Koos teeme erinevaid asju, 
näiteks käime sõpradel kü-
las ja armastame reisida. Ole-
me multikultuurne perekond, 
tütar (8) sündis Vilniuses ja 
poeg (5) Tallinnas. Iga aas-
ta üritame käia Leedus, kus 
on abikaasa juured ja sugula-
sed. Hiljuti käisime tööde va-
hepeal Itaalia ja Prantsusmaa 
reisil, mis lastele väga meel-
dis, nüüd (juuni lõpus – toim) 
Taani Legolandis. Eestis olles 
püüame aktiivselt aega vee-
ta, jalgrattaga sõita ja rullui-
sutada. Meie peres rulluisuta-
vad kõik peale poja, tema veel 
veidi pelgab uisutada ja eelis-
tab jalgrattasõitu. Viimsis on 
erinevate spordialadega tege-
lemiseks väga head tingimu-
sed, näiteks kergliiklusteid on  
piisavalt. 

Esme Kassak

Bill Gates soetab 
 G4Si aktsiaid
Bill ja Melinda Gates’i Fond 
lisas veel G4Si aktsiaid oma 
portfelli. Gates’i investeerimis-
grupp Cascade, mis teeb tehin-
guid fondi nimel, teatas, et ostis 
juurde umbes 6,5 miljonit akt-
siat. See tähendab 11,5 miljoni 
naelsterlingi suurust investee-
ringut, mis viib nende osalu-
se ettevõttes 3,2% peale. Bill ja 
Melinda Gates´i ellu kutsutud 
heategevuslik sihtasutus toe-
tab haridust, tervishoiuasutu-
si ning kogukondlikke algatusi.

G4S 4teen prog-
ramm sai väärika lõpu
G4S 4teen, G4Si programm teis-
melistele sportlastele, on jõud-
nud lõpule. Programm, milles 
osales ka eestlasest Ameerika 
jalgpalli mängiv Margus Hunt, 

ti hulgaliselt spordivahendeid 
ning peeti suurt spordipäeva 
koos 1000 lapsega. 

G4S plv avaldas G4S 4teen 
programmist ka 90minutilise 
dokumentaalfilmi pealkirjaga 
„G4S 4teen: The Inspiring Jour-
ney” (toim „G4S 4teen: inspiree-
riv teekond”). Filmi saab vaada-
ta Youtube’i vahendusel.

Soliidne partner
Rahvusvaheline kaubandushiid 
DDR Corporation on valinud 
G4Si oma teenusepakkujaks 
Puerto Ricos. Kolme aasta pik-
kune leping DDRiga on väärt 
rohkem kui 14 miljonit USA 
dollarit. DDR on 445 ostukesku-
se omanik, tegutsedes 116 miljo-
nil ruutmeetril 39 USA osariigis, 
Puerto Ricos ja Brasiilisas. 

G4Si välisuudiseid sirvis 
 Ande Etti

kes värvati 2013. aastal esime-
se eestlasena NFLi klubisse, sai 
punkti pidulikul üritusel Etioo-
pias, G4S 4teeni mentori Haile 
Gebrselassie kodumaal.

Hunt valiti programmi osa-
lema 2007. aastal koos 13 vä-
hekindlustatud taustaga noo-
re sportlasega üle maailma. 
Programmi eesmärk oli pak-
kuda 14 noorele perspektiivi-
kale sportlasele üle maailma 
võimalust treenida ja saada ju-
hendamist, et tuua positiivset 
muutust sportlaste, nende va-
nemate, kodukoha ja riigi tu-
levaste põlvede sportlaste ellu. 

Osalenud sportlased ja mee-
dia kogunesid eduka program-
mi lõppu tähistama Etioopias, 
külastades Briti suursaadi-
ku residentsi Addis Ababas ja 
Haile Gebrselassie vana koo-
li. Gebrselassie koolile kingi-

väljavõtteid välisuudistest
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Müügitiimi veevalajad: ainus kriitikanool suvepäevade pihta tuli Lääne piirkonna müügiosakonna juhatajalt,  kes avaldas nördimust, et Kääriku vesi oli liiga märg.

Oma legendaarseks saanud hüppe pühendas klienditeenindusdivisjoni tiim G4Si klientidele. „Võimleme kõvasti 

kliendi heaolu nimel ning teeme seda ka edaspidi,” sõnas divisjoni juht Ene Raja.

Suvepäevad 2013 „Tsirkust ja leiba”

Üks pilt pidi rääkima rohkem kui 1000 sõna, sestap jagame rõõmuga pilte meeleolukatest G4Si suve-
päevadest, millest võttis osa ligi 300 G4Slast. Ilmataat soosis meie ettevõtmist ning kinkis erakordselt ilusa ilma. 

Kõige rohkem aga väärib kiidusõnu Lõuna meeskond, tänu kellele sujus G4Si rahva suvepidu kui õlitatult. Aitäh teile, lõunakad!
Suvepäevade programm oli tempokas: rahvatriatlon kastis võistlejad vette, pani tõukeratta selga ning jooksma. Triatlonile järgnesid kaugus- 

ja kõrgushüpped, kuulitõuked ning muud tõsised ja vähem tõsised jõukatsumused. Kirsiks tordil oli aga õhtune tsirkusekava, mis tõi lavale kokku 9 säravat 
tsirkusetruppi, kes tutvustas tööelu tahke läbi huumoriprisma. Klienditeenindusdivisjon tutvustas enda visiooni G4Si teenustele aastal 3000, müügidivisjon lõi pahviks 

kostüümidega ning filigraanse lavastusega. Turvatehnikadivisjon üllatas keeruka kavaga ning erilise aplausi teenis bänd, mille muusika saatel kogu klounaad käis. Suvepäevade karika 
viis koju turvatehnikadivisjon, auväärse teise koha sai müügidivisjon ning kolmandaks tuli klienditeenindusdivisjon. 

Suvepäevad 2013 on läbi, elagu Suvepäevad 2014!

Suvepäevade sportlik programm algas triatloniga ning võimsa spurdiga vette.
Nähes Janek Vana triatloni tulemusi, saatsid kohtunikud ta jalamaid dopingukontrolli.

Müügidivisjoni artistid lõid pahviks kostüümide ja viimistletud lavakavaga.

Kell 5.00 Kuressaarest Suvepäevadele startinud saarlased võtsid 
kaasa vaaditäie koduõlut ning laaritäie suitsulesta. „Saaremaa 
kraam on ikka see köige öigem.”

SuVEPäEVADE ERI
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Äriarenduse osakonna juhataja Andrus Jaugi korgitrikk pani kahtlema tema maises 

päritolus. Küllap äriarenduse edukaks juhtimiseks peabki uFO olema.

Suvepäevad 2013 „Tsirkust ja leiba”

Suvepäevade MooD

Pagan küll, kas eelarve 2014 on ikka 
kindlates kätes?

Võistlusülesannet sooritades suutis Peeter Torim mõelda vaid ühest: „Sularahaveo turg on minu ja ma ei anna  

konkurentidele sellest mündikestki!”

Turvatehnikadivisjoni G4Si logo tõlgendus teenis kestvad aplodismendid.

Tsirkuse kava lõppedes hullutas Priit Sarapuu publikut Suvepäevade hitiks kujunenud „Ja minu najal vaid sei-sa-aab…”
Valvedivisjoni inimkurling: turvajuht Meelis Kalda sai vastutusrikka kurlingu kivi rolli, õnneks keegi 

neis inimkatsetes viga ei saanud.

SuVEPäEVADE ERI
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VALGEKRAENA RAnnAVAlVES

Nagu ikka, ei olnud ka tollel 
suvepäeval ilm päris selline, 
nagu lootsin. Hoolimata ja-
hedast veetemperatuurist, oli 
üllatavalt palju ujujaid. Osa 
neist üritas isegi poidest kau-
gemale ujuda, kus veetempe-
ratuur ju veelgi madalam.

Rannavalve töösaladused
Peale rannavalve tiimiga tut-
tavaks saamist esitasin ko-
he oma küsimuse, mis mind 
on kogu aeg kummitanud, et 
kuidas ometi suudab ranna-
valve hoida silma peal kõigil 
vees olijatele? Kuidas nad küll 
suudavad sadade ujujate seast 
leida üles just nimelt need, 
kes abi vajavad? See ei ole  
lihtsalt võimalik!

Selgus aga, et see kõik on 
siiski võimalik. Nimelt on 
kogu kontrollitav ala jaota-
tud sektoriteks. Igas sektoris 
on mingi hulk inimesi, keda 
rohkem jälgitakse. Eriti jäl-
gitakse üksikuid ujujaid, ku-
na võimaliku väsimuse või 
terviserikke korral ei ole neil 
kedagi, kes abistaks või abi 
kutsuks. Poide juures sõidab 

kogu aeg ringi kaater, kust 
samuti hoitakse ujujatel sil-
ma peal. Ühtlasi jälgitakse, 
et ujujad ei ületaks poidega 
märgistatud ujumisala. Pide-
valt hoitakse sidet erineva-
te positsioonide vahel. Nii et 
märkamata ei jää midagi!

Rannavalve tiimi kuulub 
veel meedik, kes samuti jäl-
gib tähelepanelikult kõike toi-
muvat. Jaanilaupäeva hom-
mikul sai üks päevitaja liiva 
sees vedelevast süstlanõelast 
torkehaava sõrme ja pöördus 
abipalvega meediku poole. 
Tuleb välja, et rannas peesi-
tamine ei olegi nii ohutu, kui  
arvata võis!

Rannavalvele on abiks ka 
G4S töömaleva liige, kes ühtla-
si jagab käepaelu väikeste laste-
ga peredele, et omapead uitama 
läinud väikeseid võsukesi käe-
paelal oleva telefoninumbri abil 
jälle vanematega kokku viia.

Rannas - turvatöötaja, vees - 
päästja
Nagu selgus, on rannaval-
ve töös ühendatud kaks ame-
tit. Rannas ollakse turvatöö-
taja ja vees olles päästja. Oma 
ala tõeliste proffide valve all ei 
saagi midagi halba juhtuda, 
ei rannaliival ega ka vees. Ja 
ongi hea, kui kõik päevad on  
rahulikud!

Vahepeal kostus raadiosaat-
jast ärevaks tegev teade, et la-
hel nähti punast signaalraket-
ti. Kas keegi on hätta sattunud? 
Meie rannas siiski mitte, kuid 
signaalrakette oli kokku kaks. 
Korraks sõitis G4Si päästekaat-
ri juurde piirivalvekaater, kuid 
olles oma silmaga veendunud, 
et keegi hädas ei ole, lahkus 
meie kontrollitavalt alalt. 

Küsimuse peale, kas hom-
mikul tööle tulles võib veel 
näha mõnda õhtust peesita-
jat rannaliival magamas, sain 
vastuse, et ka seda on ette tul-
nud. Neid käiakse hommiku-
se patrulli ajal nuuskpiirituse-
ga äratamas. 

Kes meist küll poleks 
mõnel kuumal suvepäe-
val kontoris tööd tehes 
soovinud, et oh, kuidas 
tahaks hoopis rannas ol-
la! Eriti tore oleks veel 
siis, kui selle eest ka pal-
ka makstakse …
Ja siis avaneski mul võima-
lus töötada rannavalves. 
Mitte just otseselt ranna-
valve tiimis, küll aga tõelis-
te tegijate nn töövarjuna.

Minu ettekujutus sellest, 
kuidas rannavalvele päikese 
käes töötegemine suurt rõõ-
mu valmistab, ei vastagi tõe-
le. Päike pidi ikka pika päe-
va lõpuks nii ära väsitama, 
et õhtul ei jaksa enam kojugi 
minna. Kuuma ilmaga tahak-
sid ka nemad rannas ja vees 
toimuvat pigem vaatetornist, 
läbi aknaklaasi jälgida. Jääb 
vaid soovida, et kõik ranna-
valve tööpäevad oleksid sama 
rahulikud nagu minu esime-
ne ja ühtlasi ka viimane „töö-
päev” rannavalves.

Kristel Saarm

Sel suvel on G4S Rannavalve:

13 paati

41 päästepoid

41 raadiosaatjat

140 poid 
ujumispiirkonna 
märgistamiseks

14 esmaabikohvrit

14 päästerõngast

14 binoklit 

  G4S Rannavalves on kokku 76 
rannavalvurit ja 37 rannavalve 
töömalevlast

  G4S Rannavalves on mehi 45

  G4S Rannavalves on naisi 31

   Kõige vanem rannavalvur on 
64-aastane

   Kõige noorem rannavalvur on 
17-aastane

 

Varustus

G4S Rannavalvel 
on valvata 
8,5 km veepiiri.

andnud esmaabi 
250

päästnud inimesi 
9

tegelenud kadunud 
lastega 24

lahendanud avaliku ja 
heakorra rikkumisi 2890

Inimesed

Andmed on esitatud seisuga 15.07.2013.

Henri Saat 14 a, 
Pirita rand
Sattusin tööma-
levasse isa kaudu 
– isa sõber töö-
tab G4Sis. Olen 
Pirita	 rannas	 töö-

malevas	juba	teist	aastat,	see	on	
hea	koht	kodule	lähedal.	
Tahtsin	 malevasse	 tulla	 raha	
teenima	–	kogun,	aga	veel	ei	
ole	otsustanud,	mille	jaoks.	
Malevas	 meeldib	 mulle	 küll,	
ainult	vahel	peab	tassima	ve-
tikaid ja kaevama liiva. See on 
üsna	raske.	Käime	ka	patrulli-
mas	–	 ranna	 lõppu	 ja	 tagasi,	
see	teeb	kokku	4,2	km.
Soovitaksin töömalevat teis-
tele	 küll.	 See	 on	 päris	 tore	
töö,	saab	suve	nautida	ja	mit-
te	kodus	suve	ära	raisata.

Herman Kirsipuu 
14 a, Pirita rand
Minu	meelest	on	
see	 väga	mõnus	
töö – rannas on 
värske	õhk,	saab	
olla	päikese	käes.	

Mõnikord	 on	 ka	 raskemaid	
töid nagu liiva kaevamine ja 
vetikate tassimine.
Lisaks	on	siin	hea	seltskond	– 
saab	 mõnusalt	 juttu	 rääki-
da	omavahel.	Tore	on	see,	et	
saame selgeks uued sõlmed 
nööriga.	 Rannavanem	 Alek-
sander	tahab,	et	kõik	tööma-
levlased	 õpiksid	 mõned	 sõl-
med	ära	ja	see	on	vahva.
Sattusin malevasse Henri kau-
du,	tema	oli	Pirital	juba	eelmi-
sel	aastal	ja	kutsus	mind.	Ütles,	
et	sümpaatne	seltskond	on	siin	
koos.	Tahtsin	muidugi	ka	raha	
teenida:	mul	on	eesmärk	osta	
endale	suve	lõpus	elektrikitarr.
Inimestega	suhtlemist	on	kõi-
ge	 rohkem	 patrulliringi	 ajal,	
kui	 nad	 tulevad	 küsima,	 kui	
soe	on	õhk	ja	kui	soe	vesi.
Soovitaksin seda tööd küll 
teistele,	 kuna	 kes	 ei	 tahaks	
suvel rannas aega veeta ja 
selle	eest	veel	raha	saada!

Helen Põld 15 a, 
Pirita rand
Olen malevas esi-
mest	 aastat,	 sain	
info	 ema	 käest,	
kes töötab G4Sis.
Soovisin tulla ran-

da	tööle,	kuna	kui	olin	7-aasta-
ne,	olin	Stroomi	rannas	uppu-
misohus	ja	juhuslik	inimene	tõi	
mu kaldale ning andis ranna-
valvele ja kiirabile üle. Sellest 
ajast	peale	olen	tahtnud	ka	se-
da	tööd	teha	ning	sooviksin	tu-
levikus saada rannavalvuriks.
Esimesel	päeval	oli	kõige	ras-
kem	 see,	 et	 pidime	 vetikaid	
korjama.	 Ühel	 päeval	 eelmi-
sel	 nädalal	 pidin	 olema	 kat-
sejäneseks	 uuele	 rannaval-
vurile,	 kes	 harjutas,	 kuidas	
inimest	 veest	 paati	 saada	 ja	
madalast veest kaldale tuua. 

Steven Keldrema 
15 a, Stroomi rand
Olin eelmisel 
aastal	 Pirital	 ja	
seekord Stroo-
mi rannas. Sattu-
sin	malevasse	nii,	

et	vanemad	andsid	mõista,	et	
võiksin minna tööle selle ase-
mel,	et	kodus	passida.	Isa	töö-
tab	mul	G4Sis,	sealt	saimegi	in-
fo	selle	võimaluse	kohta.
Ja	 raha	 on	 ikka	 ju	 vaja	 –	 ta-
haksin	endale	arvutit	osta.	

Töömalevlastega vestles 
 Ande Etti

töömalevlaste muljed
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Vasakult paremale: Stroomi rannavalvurid: Anton Klotchkov, rannavalvurite töövari Kristel Saarm, Vladimir Artjomenko, Kersti Lang ja Katriin Ivanov.
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ELEKTRIAuTOGA REISILE:  
EMME, MEIl EI olE Ju nII PIKKA JuhEt?
K uidagi ei suutnud peast 

välja saada mõtet, mis 
oli mind juba paar 

kuud hellitanud: kuidas oleks 
elektriautoga suurem trip ette 
võtta, loomulikult koos pere-
ga. Kui nüüd lõpuni aus olla, 
eks ma lasin asjal ka veidi see-
dida: uurisin veebist igasugu 
infot elektriautode kohta, ri-
vistasin üles kõikvõimalikud 
hirmud, mõeldes need enda 
jaoks kohe täitsa 
selgeks. Tuttavad 
ja vähemtutta-
vad olid valda-
valt nõutud, mõ-
ni nimetas minu 
ideed pehmelt 
öeldes hulluks, 
sest enamikul 
meist pole üh-
tegi elektriauto-
ga reisimise ko-
gemust. Samas ma 
ise, olles rohelise mõt-
teviisi pooldajana aastaid 
hübriidajamiga sõitnud, ku-
jutasin väga hästi ette, milli-
ne tunne on tõeliselt rohelise 
autoga sõita. Eksisin, ei kuju-
tanud ma ühti. Elektriautoga, 
Nissan Leaf´iga sõit oli kordi 
võimsam ja kordi rohelisem: 
nii vaikne, nii mõnus, nii pa-
gana hea.

Kui kodus mehele ja lastele 
ideest rääkisin, olid nad mi-
nu hulljulge plaaniga kohe-
selt rõõmuga päri. Küll kõ-
las laste suust ka imestunud 
ilmel pärimisi: „oota, aga 
kuidas me saame ikka min-
na, kust me siis elektrit saa-
me?” või „emme, meil pole 
ju nii pikka juhet?” või „me 
sõidame ju terve öö niimoo-
di, mitu korda me siis laadi-
ma peame?”. Sel hetkel mõt-
lesin endamisi, et alles ma 
olin oma hirmudega hakka-
ma saanud, nüüd pean kõike 
uuesti läbi elama. 

240 kilomeetrit, 2 laadimist 
Mis siis ikka, mõeldud (loe: 
riskid hinnatud), tehtud: 
ühel ilusal laupäeva hommi-
kul startisime kella 11st las-
tega Tallinnast Valga poo-
le. Kuna olime eelmisel 
õhtul auto kodus 10 tun-
niks stepslisse lükanud, 
näitas auto 100%-list aku 
olekut ja 176-kilomeetri-
se teekonna võimalikkust. 
Hetkeks lootsin, et saa-
me ühe laadimisega hak-

kama, kuid kuna sain selged 
instruktsioonid, et ilmselt tu-
leb mul autot siiski 238-ki-
lomeetrisel teekonnal 3 kor-
da  laadida, siis heitsin mõtte 
kõrvale. Plaanisime sõita 
marsruudil Tallinn-Rapla-
Türi-Viljandi-Karksi-Valga 
ja pühapäeval sama teed pidi 
tagasi. Kuigi olime enne reisi 
läbi mõelnud, et võimalikud 
laadimiskohad on Türi ja Vil-

jandi, siis sõitma asudes tun-
dus algselt, et 176 kilomeet-
rist jääb  neid võimalikke 
sõidukilomeetreid üha kiire-
mini vähemaks, kohati võib 
võrrelda seda jäätise sulami-
sega eriti palava ilmaga. Peale 
50 esimest kilomeetrit Raplas 
otsustasime autot kiirlaadida, 
kuigi näidik näitas, et meil 
on 93 sõidukilomeetrit järel. 
Tagantjärele mõeldes, täies-
ti asjatult. Kuna kiirlaadija 
ennustas 45-minutilist laadi-
mist, läksime Rapla Selveris-
se hommikust sööma. Jõudes 
tagasi, avastasime veel 20 mi-
nutit vaba aega. Mis siis ik-
ka, olin reisiks valmistunud 
ja lastele kõiksugu mängu-
varustust kaasa võtnud. Esi-
mesena haarasime kriidid ja 
asusime asfaldile joonistama: 

päike, pilved, lilled ja õnnelik 
pere – kõik said asfaldipildile.
 
laadimispaus =  
kvaliteetaeg endale
Edasi sõitsime Türi suunas 
(Rapla-Türi 50 km) Viljandis-
se (Türi-Viljandi 58 km), kus 
tegime selle teekonna viima-
se laadimise. Samal ajal kum-
mitas mu peas mõte, et kiir-
laadimine on teatud mõttes 

kui kvaliteetaeg, 
mida lastega 

m ä n g i d e s 
veeta, ja see 
on väga 
hea tun-
ne. Viljan-
disse jõu-
des näitas 
näidik 38 
kilomeet-
rit, kuna 
k a s u t u s -
koolitusel 
öeldi, et 

30 on kriitiline piir, siis ma 
väga ei muretsenud. Mis siis 
ikka saab? Kui teele jään, toi-
min vastavalt juhistele ja kut-
sun G4Si appi. Lükkasime au-
to Olerexi tankla kiirlaadijas 
stepslisse ja võtsime järgmi-
se varustuse välja, mullita-
jad. Nii see aeg läks ja asusi-
me taas teele (Viljandi-Valga 
80 km). Jõudsime Valka vei-
di enne kella nelja. Kui nüüd 
kokku võtta, siis olime teel 
pea 5 tundi, nende seas u 2 
tundi peatust, sest põikasime 
Raplas peale laadimist ka Rap- 
la MELU messilt läbi. Täitsa 
tip-top aeg, ja ei läinudki ter-
vet ööd, nagu mu lapsed en-
nustasid. Ja kolme laadimist 
ka ei läinud vaja. 

Täismahus uudistega saad tutvuda 
G4Si siseveebis: net.g4s.ee

Tagasi Valgast Tallinnasse tu-
lemisest ma pikalt rääkima ei 
hakkaks, kõik laabus kui õli-
tatult: 2 laadimist Viljandis ja 
seekord Türil, kuni jõudsime-
gi Tallinnasse.

Võtan kogu reisi kokku ühe 
sõnaga: KVALITEETAEG. Lä-
bides kokku 2x238 kilomeet-
rit õppisin järgmist: esiteks, ei 
ole mõtet autot „ülelaadida”, 
võimalikud sõidukilomeetrid 
on tõetruud, ja teiseks, võta 
rahulikult ja naudi perega aja 
veetmist. Tehes eelnevalt järg-
nevad arvutused: 4x kiirlaadi-
misi 10 eurot, 2x kodus laa-
dimisi 5 eurot ja 2x joogid 4 
eurot – kokku 19 eurot (ilma 
jookideta 15 eurot), teatas rei-
si lõppedes minu analüütilise 
mõtlemisega mees: „ei välista 
elektriauto ostu”. Uskuge, see 
ütleb nii mõndagi. Kui oleksi-
me sõiduks Valka kasutanud 
bussi, oleks meie 4-liikmelise 
pere eelarve edasi-tagasi sõi-
dul olnud 52 eurot (sest koo-
lieelikud sõidavad tasuta), kui 
aga lapsed oleksid veidi vane-
mad, kooliealised, oleks perel 
piletitele kulunud 98 eurot.

Mis oleks, kui sõidaksingi 
igapäevaselt elektrikaga (uus 
suupärasem sõna)? Nii paga-
na hea tunne, nii mõnus, nii 
vaikne – tahangi iga päev se-
da kogeda. Mis kõige tähtsam, 
eksperiment pani mind mõt-
lema, et elektriautoga sõites 
teeksin midagi looduse heaks 
ja minust jääks maailma väik-
sem jalajälg kui minu naabril 
BMW X6-ga. 

Maarika haavistu

Võtan kogu tripi kokku ühe sõnaga:  
KVALITEETAEG. Läbides kokku 2x238 kilo-
meetrit õppisin järgmist: esiteks, ei ole mõtet 
autot „ülelaadida”, võimalikud sõidukilomeet-
rid on tõetruud, ja teiseks, võta rahulikult ja  
 naudi perega aja veetmist.

Elektriautoga perega reisile minnes võta kaasa:
• Joogiks vett ja tervislikku näksimist 
• Täislaetud mobiiltelefon – nii on kindlam tunne
• Sularaha – alati ei ole pangaautomaati käepärast
• Mänguvarustus pere noorimatele – kriidid, joonistustarbed 

  (paber, pliiatsid), raamatud, hüppenöör, sulgpalli varustus,  
 tavaline pall, kabe, lauamäng, mudelautod, nukud, klotsid vms. 
 Ole mängude väljamõtlemisel loov ja pea meeles, et see on  
 Sinu pere kvaliteetaeg, mida laadimise ajal veeta saad. uskuge,  
 veedetud aeg jätab sinu südamesse sooja tunde.

• Mõni pleed ja padi,  mida saaks vajadusel kasutada, kui pere  
 noorimatel uni peale tuleb
• Vihmakeebid või vihmavari – meil küll vedas ilmaga, aga nagu  

 öeldakse, kõik päevad ei ole vennad

unistada ikka võib
Kiirlaadimise punktides võiks olla:
• Katuse all laud koos pinkidega, et saaks vajadusel samal  

 ajal, kui auto laeb perega pikniku pidada
• Kohviautomaat ja värsked ajalehed on samuti teretulnud

MINu SooVItuSED
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 G4S tehnilise toe klienditeenindaja  
Kristel Saarm

G4Sil on sotsiaalmeedia lehekülg, mille abil levitame väärtuseid, 
mis rõhutavad hoolivust, turvalist käitumist ja ühiskondlikku aktiivsust. 

Sellel lehel:
✔ Jagame inimestele asjalikke igapäevaelu puudutavaid turvasoovitusi.
✔ Kutsume üles märkama ja toetama abivajajaid.
✔ Juhime tähelepanu sellele, mis on hästi, ja sellele, mida saame 
    üheskoos veel paremaks muuta.

julged hoolida?
Et elukeskkond oleks turvalisem – 
hoolime ja käitume turvaliselt!

Jagad neid väärtuseid?
Näita oma tuge ja liitu meie seltskonnaga. 

Üheskoos oleme tugevamad. 

www.facebook.com/
julgedhoolida

Meil, 2700 G4Slasel üheskoos on turvalisuse teemadel väärtuslikke teadmisi, mida jagada!
Sul ei ole facebooki kontot – räägi meie lehest sõbrale, kes samuti hoolib.

julged hoolida?

Kas Sina... 

K ogusime kokku hul-
ga lugusid, mida 
kliendid on meile 

koduvalvega liitumisel rää-
kinud või mida on meie 
inimesed oma silmaga näi-
nud. Siin on valik „pärleid”.

CSI otse sündmuspaigal
Korteris toimus vargus siis, 
kui kedagi kodus ei olnud. 
Kui pererahvas koju jõudis, 
oli väärtuslik kraam läinud. 
Esimese asjana helistati 
G4Si ja teatati, et soovitakse 
kohe kiiresti valveteenusega 

paistmas ega saanud ei eda-
si ega tagasi mindud, kuni 
jõudis kohale kioski häirele 
reageerinud ekipaaž ja „ai-
tas” mehe välja otse polit-
seiautosse.

Omast arust „nutikad” 
vargad
Vargad sisenesid eramusse 
ning arvates, et nad on nuti-
kad ja kavaldavad turvafir-
ma üle, saboteerisid anduri 
ehk katsid selle kleeplindi-
ga. Enda õnnetuseks katsid 
nad asjatundmatusest mitte 
anduri infrapuna-kiire ava, 
vaid led-indikaatori. Eramu 
häirele reageerinud ekipaaž 
tabas vargad teolt.

Pärlid pärinevad müügidivisjoni 
varamust

jõudes panga põranda metall-
plaadini, olid vargad pettunud, 
sest suur töö oli tehtud, aga 
„vaevatasu” ei paistnud kuskilt.

Kioski aken jäi kitsaks
Loo moraal: alati ei pruugi kõik 
minna „õlitatult”. Kuid alus-
tagem algusest. Varas otsus-
tas minna saagi järele väikses-
se pudi-padi kioskisse Laagnal. 
Varas lõhkus akna ära ja tah-
tis selle kaudu kioskisse puge-
da kuid  –oh õnnetust! – jäi sõ-
na otseses mõttes aknasse kinni 
nii, et vaid alakeha aknast välja 

koera, kes polnudki just kõi-
ge väiksemat kasvu. Inimese 
kodule sai paigaldatud parim 
võimalik valvesüsteem, aga 
oma lemmikut ei näinud ta 
meie teada enam kunagi.

Panga rahahoidla
Kord tahtsid vargad panga-
kontori rahahoidlasse sisse 
murda ning arvestasid välja, 
et seda võiks teha hoone keldri 
kaudu. Mida nad aga ei arves-
tanud, et pangakontori põran-
dad olid kaetud metallplaadi-
ga. Teinud keldri lakke augu ja 

tundunud. Kutsumata külali-
sed olid seal endale rahulikult 
ka väikse napsi lubanud ning 
porised jäljed diivani ees valgel 
vaibal ja klaasist laual olid kin-
nituseks, et kiiret neil küll ku-
hugi polnud. Liikuma hakati 
alles siis, kui kogu korteris ol-
nud alkohol oli otsas.

Valvekoer
Meie poole pöördus väga-väga 
kurb inimene, kelle Nõmmel 
asuvasse eramusse olid päeva-
sel ajal sisse murdnud vargad 
ning ära viinud hinnalise tõu-

liituda. Kui meie esindaja ko-
hale jõudis, võtsid kriminalis-
tid parasjagu uksepiidalt sõr-
mejälgi.

Mugavad korterivargad
Koduvalve paigaldanud klient 
rääkis loo, kuidas naabrite juu-
res toimunud sissemurdmine 
pani ta oma kodu turvalisuse-
le mõtlema. Nimelt avastasid 
naabrid varguse pärast nädala-
selt puhkuselt naasmist. Asjad 
asjadeks. Suurem šokitekita-
ja oli hoopis see, kui hästi olid 
vargad ennast võõras kodus 

„Tahan KohE valveteenusega liituda!”

Arva, kes on pildil, mis sündmusega on tegu ja millal 
sündmus toimus. Saada need vastused koos oma  
andmetega enne 15. augustit aadressile  
julia.garanza@ee.g4s.com ja võida vinged 
 G4Si logoga auhinnad. 

Eelmise lehe fotonostalgia küsimusele vas-
tas õigesti rekordiliselt suur arv inimesi, loo-
siõnn naeratas taire heiskonenile.

fotonoStAlGIA


