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Turvaäri arenguga kaasnev
teabe keerukus ja suur andmemaht 
muudab töö liiga aeganõudvaks.
Lahenduseks on e-teeninduskesk-
kond, mis võimaldab pakkuda uusi, 
kliendile väärtuslikumaid teenuseid." 
                         Ene Raja
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Alustasime eelmisel aas-
tal uue e-teeninduse suu-
remahulise arenduspro-
jektiga, millega on seotud 
kõik G4Si üksused, sa-
jad töötajad ning mitmed 
koostööpartnerid. Koos on 
peetud sadu koosolekuid 
ning e-teeninduse valmi-
miseks on kulunud tuhan-
deid töötunde nii meil kui 
ka partneritel. Kõigi panus 
on nüüd käegakatsutav: 
oleme jõudnud esimese 
etapi lõppu, mil avasime 
osalise funktsionaalsu-
sega e-teeninduse ka-
sutamiseks valveteenu-
se eraklientidele.

„Teeme ära“ projekt 
Kui e-teeninduse mõte eel-
mise aasta lõpuks küpseks 
sai, mõistsime, et nii suurt 
üleettevõttelist projekti pole 
siin majas veel olnud. Tajusi-
me vastutust, sest kõigil tuli 
hakata taktikepi järgi ühtäk-
ki samas rütmis astuma, just-
kui vabariigi aastapäeva pa-
raadil toimuv marss, eesmärgi 
suunas, kordagi kõrvale kaldu-
mata. Töörühmade koosoleku-
tel oli õhus tunda „teeme ära“ 
suhtumist, aga ka aukartust 
ja ootusärevust lõpptulemuse 
ees. Miski ei olnud enam kaoo-
tiline ega juhuslik, kõik sai sel-
geks: puust ja punaseks. Kui 
arvate, et takistusi ei olnud, 
siis eksite. Neid oli, kuid saime 
nendest üle. Kahtlemata võime 
tunda uhkust, et saime kujun-
dada ainulaadset e-kanalit: iga 
rakuke on kirjutanud end ette-
võtte ajalukku.

Arendusi tuleb veel
Teises etapis, sügisel, avame e-
teeninduse ka äriklientidele. 
Töö jätkub, sest e-teeninduse 
arendustegevused on planeeri-

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

tud mitmesse etappi ning sü-
gisel ja talvel lisandub juba ole-
masolevale funktsionaalsust ja 
ka erinevaid teenuseid: esialgu 
detailne hoolduse, seadmete ja 
kindlustuse info ning mehita-
tud valve ja hiljem sularahatee-
nused. Üsna pea saab e-teenin-
duse vahendusel olla kursis ka 
uusimate turvalahenduste, as-
jalike nõuannete ja uudistega.

Klient hindab mugavust ja 
vabadust
E-teeninduse vahendusel saa-
vad kliendid ülevaate oma 
valveteenustest: saab teha va-
jalikud tegevused arvutis või 
mobiilsetes seadmetes (telefo-

nis, tahvelarvutis) endale so-
bival ajal ja kohas. Olgu selleks 
kontaktisikute muutus või val-
velogi väljavõtt. Samuti saavad 
kliendid maksta e-teeninduse 
vahendusel arveid ning suhel-
da klienditeenindusega.

Loomulikult ei ole e-tee-
nindusest kasu ilma aktiivse-
te kasutajateta ehk klientideta. 
Uuringud näitavad, et rahul-
olevad kliendid võtavad ka e-
teeninduse keskkonnad hõlp-
samini omaks. Seega on kõige 
olulisem positiivne kliendi-
kogemus: kui pakume kliendi 
ootustele vastavaid lahendusi 
ja meeldivat teenindust nö pä-
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riselus, siis hakkab ta tõenäo-
liselt ka e-teenindust aktiiv-
selt kasutama. Varasematele 
uuringutele toetudes sõltub 
iseteeninduste omaks võtmi-
ne paljuski kolmest peamisest 
tegurist: kasulikkus (nt kiire 
asjaajamine ja head nõuan-
ded), sotsiaalne heakskiit (nt 
sõber ka kasutab) ja naudi-
tavus (nt lihtne ja mugav di-

„Väga uudne, kergesti kasutatav ja 
kasulik iseteenindus. Olen väga rahul 
sellega. Jätkake samas vaimus. Edu ja 
jõudu teile!“
                   G4Si klient Jevgeni Njumainen

sain). Klientidega suheldes 
oleme järjepidevad: igal kok-
kupuutel soovitame e-teenin-
duse kasutamist ning toome 
välja kasulikkuse ja mugavu-
sed. Nii võime olla kindlad, 
et iga klient on uue keskkon-
na võimalustest teadlik. Eel-
kõige aga peame ise uskuma ja 
klienti uue e-teeninduse kasu-
tamisel toetama: kuulame ära 

tema mured ja rõõmud ning 
julgustame teda kasutama.

Tänaseks on paljud klien-
did e-teeninduse võimalusi 
juba avastamas: lehe trükki 
minekuks, kui e-teenindus on 
avatud olnud ligi 2 nädalat, on 
keskkonda külastatud üle tu-
hande korra. Suur aitäh kõi-
kidele töötajatele ja klientide-
le, kes on juba andnud meile 
väärtuslikku tagasisidet! Kes 
pole veel jõudnud, siis aval-
dage aga julgelt arvamust. Kui 
ka Sinul on häid ettepanekuid, 
jaga neid minuga. Koos saame 
e-teeninduse veelgi paremaks 
ja mugavamaks!
 

Maarika Haavistu

Äriarenduse osakonna juhataja Andrus Jaugi ja teenuste arendusjuhi Maarika Haavistu sõnul toob  
e-teenindus G4Si kliendi jaoks hiirekliki kaugusele.
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miks on e-teenindust vaja kliendile? 
2011. aasta G4S kliendiuuringus pidasid e-teenindust 
äärmiselt oluliseks 40% klientidest. Tänapäeval on e-
müügi ja -teeninduskanalid kujunenud meile oluliseks 
suhtlus- ja tarbimisväljundiks. Klient hindab enam isik-
likku aega ning eelistab teha rohkem tehinguid ja ostu-
otsuseid kodust lahkumata. E-kanaleid usaldatakse kii-
re informatsiooni kättesaadavuse ja mugavuse tõttu. 

Uued võimalused on muutnud oluliselt hinnanguid ja 
ootusi: tarbija vajab ettevõttelt rohkem läbipaistvust, soovi-
des aru saada, millele ta raha kulutab ja miks. Ta ootab nu-
tikamaid ja keerukamaid teenuseid, kuid lihtsust ja kiirust 
teenuse seadistamisel. Klient on kannatamatu ebakompe-
tentsuse suhtes ja on kvaliteedi eest nõus maksma enam. 

Klient:
- soovib täna rohkem informatsiooni ostuotsuste  

 tegemisel
- tahab asjadest lihtsalt ja kiiresti aru saada 
- tahab omada head ülevaadet tarbitud teenustest - 

 sellest mitte aru saades valib odavama hinna
- väärtustab kiirust, mugavust ja kompetentset  

 infot enam kui hinda. 

Sellist tagasisidet on G4Si kliendid andnud meile selle 
aasta Soovitusindeksi küsitlustes. 

Klient soovib paindlikkust ja mugavust ise teenuse 
tarbimise ja muutmise osas reegleid seada just talle va-
jalikul viisil ja määral. Sellist tehnilist võimekust pakub 
e-kanal, kus kliendile on tagatud hõlbus juurdepääs va-
jalikule teabele, abile ning on antud võimalus teha ise 
oma teenustes muudatusi.

E-keskkonna üks võtmeid on kommunikatiivsus – 
klient saab oma küsimusele kiirelt vastuse ning veel pa-
rem, kui diskussiooni saab kaasata ka teisi kliente. Arva-
mused on avatud kõigile ja ettevõte suudab küsimustele 
kiiresti ja avatult reageerida. Suhtluse avatust mõjutab 
kombinatsioon sotsiaalmeediaga.

E-teeninduse üks eesmärke on suurendada klientide 
usaldust: „G4Siga on asjad minu kontrolli all, G4S on 
usaldusväärne, kompetentne ja lähedal.”

miks on e-teenindust vaja meile?
E-kanal ei ole enam pelgalt lisavõimalus, vaid on saamas 
ettevõtetele põhiväärtuseks. Internet, pakkudes peaae-
gu piiramatult valikuvõimalusi, on nihutamas võimu 
ettevõttelt tarbijale. Üha raskem on eristuda hinna või 
tootega, kuid alles jääb võimalus eristuda kliendi ko-
gemuses. Näiteks läbi kvaliteetse e-teeninduse, mis on 
mugavam kliendile ja tõhusam ettevõttele.

Turvaäri on sisenemas uute teenustega kiiresti info-
tehnoloogia valdkonda. Arenguga kaasnev teabe kee-
rukus ning andmemaht muudab käsitöö samas liigselt 
aega- ja kompetentsi nõudvaks. Lahenduseks on kvali-
teetne e-teeninduskeskkond, mis võimaldab uusi, klien-
dile väärtuslikumaid turvateenuseid.

E-teenindus annab G4Sile enam võimalust olla opera-
tiivne ja kättesaadav tipptunnil ning võimaldab põhjaliku-
malt ja selgemalt otse suhelda suurema arvu klientidega.

minu G4S „Hingerahu teenus”
Inimesel on turvaline olla, kui asjad on talle teada ja te-
ma kontrolli all. Ta vajab ülevaadet oma vara turvalisu-
sega seonduvast, saada nõu, abi ja häid soovitusi.

Tahame olla e-kanalis kiired, tähelepanelikud ja 
nähtavad, oleme valmis klienti kuulama, kuulma ja 
vajadusel abistama. 

juhiVEERG

G4Si hingerahu
         teenusest

G4S Koolitus täis uut hingamist

Tuleohutuskoolitus Ülemiste kaubanduskeskuses sai just läbi ning ostlejad saavad keskusesse tagasi.

Sel aastal panime kok-
ku uue meeskon-
na, et arendada 

G4Si koolitustegevust. Esimese 
sammuna analüüsisime senist 
koolitustegevust, kliendibaasi 
ja hinnastamise põhimõtteid 
ning seejärel koostasime de-
tailse tegevusplaani edasiseks. 
Nüüd on koolitustiim jõud-
nud nii kaugele, et aasta vii-
mase kvartali lävel teha esimesi  
kokkuvõtteid.

G4S Koolitus korraldab tur-
vatöötajate kvalifikatsioonikur-
suseid, erinevaid turvakoolitusi 
ja lennundusjulgestuse kursu-
seid, samuti annab esmaabikoo-
litust, harib turvatehnikuid ning 
õpetab ära tundma võltsitud ra-
hasedeleid. Koolitusi pakutakse 
nii enda ettevõtte töötajatele kui 
ka teistele äriettevõtetele.

Tuleohutuskoolitus firmadele
Üheks uuemaks teemaks meie 
koolituste hulgas on tuleohu-
tus. Koolitame tuleohutuse ja 
evakuatsiooni eest vastutavaid 
isikuid ettevõttes, samuti paku-
me koolitust tuletööde tegijate-
le ning aitame läbi viia evakuat-
siooniõppuseid. Tegemist on 
tõsise teemaga, sest nagu teada – 
tuli nalja ei mõista. Seda silmas 
pidades on seadusandja ettevõ-
tetele seadnud päris vastutus-
rohked ülesanded: tuleb koos-
tada enesekontrolliaruandeid, 
evakuatsiooniskeeme ja tule-
kahju korral tegutsemise plaane. 

Nende ülesannete lahendami-
seks võib ettevõte kõik oma jõu-
dudega ära teha, määrates mõne 
oma töötajaist tuleohutuse eest 
vastutavaks isikuks, või siis tel-
lida kogu teenuse lepinguliselt 
partnerilt, näiteks G4Silt. Meie 
osutame tuleohutuse haldustee-
nust, mille raames teeme kõik 
vajaliku ettevõttele ise valmis: 
juhime tähelepanu puudustele, 
hooldame süsteeme, korralda-

me õppuseid ning hoiame kor-
ras dokumentatsiooni. Teenuse 
pakkumisega on seotud mitmed 
meie ettevõtte üksused, igaüks 
neist keskendudes oma kindlale 
teenuste lõigule.

Tagasiside teretulnud
Iga koolituse järel küsime 
klientidelt tagasisidet, et tee-
nust veelgi paremaks lihvida. 
Seni on tagasiside olnud iga-
ti positiivne ja selles mängib 
olulist rolli koolituse atraktiiv-
ne ja huvitav sisu. Teoreetili-
ne osa tundub pahatihti iga-
vam, ent seda põnevam on, 
vähemalt teoreetiliselt, näi-
teks reaalne evakuatsioon või 
tulekustutusõppus. Koolita-
jate sõnul paistavad õppustel 
osalejad silma tõsise suhtumi-
sega ning see teeb ainult rõõ-
mu. Järjest rohkem jõuab ini-
mestele kohale teadmine, et 
tuleohutusnõuded ei ole väl-
ja mõeldud mitte kellegi kiu-
samiseks, vaid ennekõike ikka 
inimeste elude hoidmiseks. 

Igapäevaelus tuleb kahjuks 
ikka veel ette mitmeid kurbi 
näiteid tuleõnnetustest. Tõsi-
selt mõtlemapanev on, kui pal-
judel kordadel võinuks abi ol-

la suitsuandurist, juhul kui see 
paigaldatud oleks olnud. Meie 
ülesandeks ongi jõudumööda 
aidata kaasa sellele, et töö- ja 
elukeskkond oleks veelgi tur-
valisem. Kindlasti on meil kõi-
gil julgem tunne liikuda näiteks 
Ülemiste kaubanduskeskuses 
või Solarise keskuses teadmise-
ga, et meie koolitusmeeskond 
on neis hiljaaegu läbi viinud 
evakuatsiooniõppused ning 
kontrollinud ka päästesüstee-
mide korrasolekut. 

Oma ala professionaalid
G4Si koolitajatel on põhja-
lik teoreetiline kui ka prakti-
line ettevalmistus. Koolituse 
eestvedaja, müügi- ja projekti-
juht Ahto Luhamäe on saanud 
teoreetilise pagasi Sisekaitsea-
kadeemiast päästevaldkonda 
tudeerides, lisaks on ta osa võt-
nud mitmetest väliskoolitus-
test ning töötanud erinevates 
ametites alates pritsumehest 
(just nii päästjad või tuletõrju-
jad end nimetavad – AT) ku-
ni päästeteenistuse ohvitserini 
Ämari Lennubaasis. Ahto ise 
peab üheks hindamatuks ko-
gemuseks rahvusvahelist tööd 
Afganistanis, kus tema vastuta-

da oli kahe aasta jooksul tule-
ohutusnõuete täitmine NATO 
sõjaväelinnakus. Seega tuleo-
hutuse teema on Ahtole lausa 
külge kasvanud. Üheskoos mõ-
nele kohtumisele minnes ei saa 
märkamata jätta, et teda lausa 
tõmbab voolikukapi ligi või tu-
lekustutite olukorraga lähemalt 
tutvuma – tema vilunud silm 
näeb kohe, mis vajaka. 

Teine koolitaja, energiat ja 
tegutsemistahet täis Siim Sis-
ka on saanud põhiteadmi- 
sed Väike-Maarja Päästekoolist.
Tänasel päeval on ta ametis 
osalise koormusega ka Pääste-
ametis pritsumehena, et ikka 
ametilaselt tasemel olla. Kind-
lasti tuleb see kogemus kasuks 
ka tema igapäevatöös meie juu-
res, sest alati on hea koolitu-
se käigus nõu anda juhtumite 
põhjal elust enesest. Koolitajana 
on Siimu ülesandeks evakuat-
siooniõppuste läbiviimine koos 
sellele eelneva teoreetilise osa 
ja juhistega dokumentatsioo-
ni korrashoidmiseks. Viimane 
hõlmab aruannete, plaanide ja 
muude tuleohutuse juurde kuu-
luvate paberite täitmist.  

Andres treimann

Turvaäri on sisenemas 
uute teenustega kiiresti info-
tehnoloogia valdkonda. Aren-
guga kaasnev teabe keerukus 
ning andmemaht muudab 

käsitöö samas liigselt aega- ja kompetentsi 
nõudvaks. Lahenduseks on kvaliteetne e-
teeninduskeskkond, mis võimaldab uusi,   
        kliendile väärtuslikumaid turvateenuseid.  

Ene Raja
Klienditeenindusdivisjoni 
direktor

Valvedivisjon tunnustas  
parimaid rannavalvureid
Kolme suvekuu jooksul 
andsid 15 eestimaa rannas 
turvalisust taganud G4S 
rannavalvurid esmaabi 422 
rannalisele, vanematega 
viidi kokku 47 rannas ek-
sinud last ning uppumis-
ohust päästeti 10 inimest. 
6. septembril toimus pea-
majas parimate rannavalvu-
rite autasustamine. 
Aitäh teile tubli töö eest!
Kristi Roos 
Anna Seemel 
Iiris Embrich 
Vladimir Artjomenko
Aleksander Suits

Rauno Neuhaus
Igor Berendejev
Artjom Plaksin
Raivo Nilsk
Kätlin Karula

Ksenia Malaštšenko
Liina Adrik
Toomas Pärtin
Oliver Leppik
Merle Vantsi

Parimad töömalevlased
Rene Petrov
Birgita-Carolina Laan
Georg Koppel
Alari Aunapu

meie KVARTALi PARiMAd
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Tallinna randade parimad  vetelpäästjad
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•	 Kaablivedajate aeg on läbi, 
tulevik on infotehnoloogilis-
te lahenduste käes.

•	 Kui tort on jama, ei päästa 
seda ka kõige kaunim kirss.

•	 Kui inimene ei oska oma 
tööst lihtsas keeles rääkida, 
siis järelikult ei tunne ta seda 
piisavalt hästi.

•	 Olen alati teadlikult valinud 
endale „piiri peal“ olevaid 
väljakutseid, mis nõuavad 
juurde õppimist ja enda ületamist. Muidu oleks igav.

•	 Kogukonnatunne on minu jaoks oluline, seepärast eelistan elada väikses kohas. Tallinnas jääd 
liiga anonüümseks.

•	 Teenuse pakkuja peaks olema eelkõige kliendi harija ja alles siis müügimees. Kui jagad teadmisi 
ja soovitad õigeid asju, sujub müük iseenesest.

•	 „Lihtne inimene“: Veikko kõnepruugis on see kole sõimusõna, mis tähistab hooletut ja üdini 
rumalat inimest, kes ei hooma oma tegude tagajärgi.

Vestlus Veikkoga äsja lõppenud, leian end dilemma ees, 
kuidas nüüd kogu see hea kraam ühte artiklisse mahuta-
da, sest paaritunnise intervjuu käigus kõlab mitme loo ja-
gu lennukaid mõtteid. Sellest saaks tublisti ainest nii „Juh-
timise“,  „Tootearenduse“ kui  „Ürituste korralduse“,  aga  
ka „Ühe mehe 100 harrastuse“ rubriigi jaoks. Taas leiab 
kinnitust tähelepanek: kes palju teeb, see palju jõuab.

G4Si ajalugu on Veikkol vei-
di alla 3 aasta, mis ettevõt-
te keskmiseid staaže arvesta-
des on kõigest koolipoisiiga. 
Ometi on selle ajaga toimu-
nud märgiline läbimurre vi-
deovalve projekteerimises ja 
müügis ning Milestone´ist on 
saanud oluline trump G4Si 
tooteportfellis. Veikko kätt on 
neis muutustes palju – tsitee-
rides asjaosalist: „Kaablive-
dajate aeg on läbi. Ka turva-
valdkonnas annavad järjest 

misvajadus ja ego, vaid ka te-
rav kriitikameel. 

Juunis pälvis Veikko Hel-
singis Milestone´i koolitusel 
kõrgeima, Eksperdi taseme. 
Olgu seejuures lisatud, et naa-
berriikidest on G4S ainus, kel-
le meeskonnas töötab nii kõr-
gelt diplomeeritud Milestone´i 
ekspert, Eesti turust rääkima-
ta. G4Sis on mehe kaaluka-
mateks projektideks olnud Al-
stomi poolt ehitatav uus Eesti 
elektrijaam Auveres, Eesti 
Energia ning ETK kassaval-
ve süsteemilahendus. Nende 
mahukate tööde kõrvalt kooli-
tab Veikko ka teisi kolleege, et 
videovalvevõimeliste spetsia-
listide pink G4Sis oleks võima- 
likult pikk. 

elu väljaspool tööd: Jõgevatreff
„Hea, kui ma aasta jooksul 
kokku kaks nädalavahetustki 
kodus veedan,“ muigab rolling 
stone Veikko. Mis teha, kui har-

rastusi ja projekte, millele enda 
vaba aega pühendada, on nii 
palju. „Suvepuhkuse planeerin 
alati Jõgevatrefi järgi.“  Täna-
vune oli Veikko jaoks seitsmes. 
Korraldada. Ehk siis kaks nä-
dalat tihedat tööd trefi tähe all. 
Numbrid on kõlavad - sel suvel 
kogunes Kuremaale 1950 mo-
tosõpra kokku 15 riigist, kuid 
Veikko ise peab motokokku-
tuleku puhul oluliseks hoopis 
teist arvu: „Politsei teatel ta-
bati kõigi nelja festivalipäeva 
jooksul 8 joobes juhti, kellest 
7 olid AUTOjuhid.“ Trefi re-
nomee on korraldus-tuumiku 
jaoks oluline. „Meie jaoks pole 
see koht, kus raha teenida, sa-
muti ei soovi me liigset mee-
diatähelepanu, sest see läheks 
vastuollu motosõprade ootus-
tega. Eesmärk on, et trefil tun-
neksid tsikliinimesed end hästi 
ning üritus ise oleks turvaline.“ 
Nõuded turvalisusele on kõr-
ged: „Treff toimub puhke-kait-

sealas, mis tähendab, et ükski 
leht ei tohi meie tegevuse tõttu 
iidses tammikus langeda. Fes-
tivaliala on piiratud ning lisaks 
turvameeskonna tööle kehtib 
reegel, et hoiame ise ka silmad 
lahti ning kus vaja, seal sekku-
me. Üldjuhul on trefi rahvas 
väga ühtehoidev,“ lisab Veikko. 
Nelja festivalipäeva peale tuleb 
heal juhul kokku ööjagu puh-
ketunde, kuid ometi on tre-
fipisik mehel nõnda tugevas-
ti sees, et motokokkutulekust 
ei möödu kahte nädalatki, kui 
peas hakkab küpsema järgmi-
se plaan…

elu väljaspool tööd: sõbrad
„Tõelisi sõpru on mul 5-6, see 
tähendab suure algustähega 
sõpru (rõhutab). Need on ini-
mesed, kes lähevad mulle tõ-
siselt korda, ning mitte ainult 
sõbrad ise, vaid ka nende pe-
red,“ täpsustab Veikko. Arves-
tades, et geograafilises mõt-

RAAsuKE sädEt iGaS teoS

rohkem tooni infotehnoloo-
gilised lahendused.“ Sellise 
otsekohesusega võiks ta ker-
gelt ära teenida „ebameeldiva 
inimese“ kuulsuse, kui kaalu 
teises kausis poleks teadmisi 
ja kogemusi, mille sarnaseid 
Eesti turvamaastikul naljalt ei 
leia. Targad personaliteooriad 
väidavad, et arengut ihkav et-
tevõte peab kaasama võimali-
kult palju „sädeinimesi“. Tõsi, 
lihtne see pole: sädeinimesi ei 
erista üksnes kõrge saavuta-

Fo
to

: G
4s

G4S Golfi üritusel tutvustas Veikko milestone´i videovalve võimalusi.

Veikko tERAd Kaalutud RisK
Kaks aastat tagasi, 8. au-
gustil teel töölt koju 
Turbasse sõites avastas 
Veikko enda ees ühe kur-
jakuulutavalt vingerda-
va sõiduki. Olles mõnda 
aega jälginud ees sõitva 
auto „Browni liikumist“ 
ning andes sellest teada 
ka politseile, asus Veikko 
tegutsema. Sõitis vinger-
dajast mööda, sai kiiru-
se ohutumaks ning pres-
sis roolijoodiku peatuma. 
Päevinäinud kirsikarva 
Mazdast välja sikutatud 
mees oli nii tugevas joo-
bes, et ilmselt ei hooma-
nud, mis ja miks teda pea-

tuma sundis ning kuidas 
ta hiljem politsei furgoo-
ni sattus. Politsei mõõtis 
mehel „kriminaalse“ joo-
be, mis nõrgema mehe pu-
hul võiks surmavaks osu-
tuda. „Aga sa ise? Jõudsid 

mõelda, et juhtumil võis 
olla hoopis teine finaal?“- 
„Ikka. Kaalutud risk: liik-
lus oli sellel teelõigul üsna 
tihe.“

Vaatamata viimaste aastate parimale suvele, leidis 
G4Si müügitiim aega puhkuste ja rannamõnude kõr-
valt näidata suurepäraseid müügitulemusi. Suurimat 
rõõmu teeb fakt, et tulemust tuli pea kõikidest tee-
nuste valdkondadest: nii era kui äri tehniline valve, 
videovalve, mehitatud valve, hooldus, tehnikamüük.

tes elavad nad kõik Eestimaa 
eri paigus, pole ka imestada, et 
nädalavahetustel koguneb me-
he tsikli odomeetrile sadu, kui 
mitte tuhandeid kilomeetreid. 
Loodetavasti hoiavad sõbrad 
Veikkot sama palju kui tema 
neid, sest abivalmimat inimest 
on raske leida. Figaro siin, Figa-
ro seal: Veikkoga saab arvestada 
nii astelpajumarjade korjamisel, 
ranna prügist koristamisel kui 
ka ilmselt laste ristimisel.

elu väljaspool tööd: harrastused
Huvi tehnika ja infotehnoloo-
gia vastu tekkis veel koolieas: 
„Isa tegeles meiega üsna pal-
ju, ikka ja jälle kannatlikult se-
letas, et tööriistad peavad käi-
ma kindlasse kohta,“ tunnistab 
Veikko. „Enne kaitseväge töö-
tasin Talleggi IT-keskuses. Isa 
oli sama ettevõtte sisevalvetee-
nistuse ülem. Pärast kaitseväge 
sain käe valgeks Saku Õlleteha-
se videovalvesüsteemi seadista-
misel – see oli tolle aja kohta kõ-
va sõna.“ Järgnesid Akropol-A, 
turvasüsteeme projekteeriv ja 
paigaldav Security MS ning Os-
kando, kust G4S Veikko endale  
üle meelitas.

„Mõnes mõttes saan töö 
ja IT-harrastuse vahele võr-
dusmärgi tõmmata. Ainsad 
tegevused, mis mulle mu töö 
juures ei meeldi, on sõidu-
päeviku ja lähetusaruanne-
te täitmine. Saaksin oma ae-
ga efektiivsemalt kasutada,“ 
leiab Veikko. Lisaks IT-huvi-
le täiendavad harrastuste ri-
da fotograafia, tõsine moto-
haigus ning armastus mere 
vastu. „Mul on väikelaeva-
juhi tunnistus. Merd olen 
sõitnud Rootsi vahet, Ees-
ti väikesaartel samuti,“ kõ-
lab peaaegu et keksivalt. „Ja 
paatidest pole me veel üldse  
rääkinud!“ 
Jäägu see järgmiseks looks. 

Julia Garanža

müügiuudiSed

Juunis lisandus G4Si turva-
lisse kliendiperre üle 300 uue 
teenusobjekti, juulis ja augus-

misel, neist kõlavamad U-20 
EM korvpallis, Viljandi Folk, 
Tartu Hansapäevad, Pop-
kooripidu, Võru Folkloori-
festival, Tabasalu päevad.

Käed on löödud ka mitme 
suuremahulise turvatehni-
ka ja videoprojekti teostu-
seks, need realiseeruvad aga 
detsembris - jaanuaris ning 
siis jagame ka täpsemat  
infot.

aluseid. Tubli ettevõte annab 
tööd ligi 150 inimesele. 

Põhja piirkonnas võitsime 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
hanke tehnilise valve osutami-
seks järgneval kolmel aastal, 
samuti Eesti Ajaloomuuseu-
mi hanke mehitatud ja tehni-
lise valve osutamiseks.

Suvi oli väga tihe ka erine-
vate ürituste valve korralda-

Lõpusirgele on jõudnud meele-
lahutus- ja elustiilikeskuse So-
laris laoteenuse käivitamine, 
kus alates 1. augustist asus töö-
le esimene G4Si logistikaüksus.

Saaremaal alustasime laeva-
ehitustehase Baltic Work- 
boats valvamist ja hooldamist. 
Nasval tegutsevas tehases ehi-
tatakse alumiiniumkeredega 
töölaevu, lootsi- ja piirivalve-
kaatreid ning muid erinevaid 

tis pea sama palju, nende hul-
gas nii mehitatud valve kui  
videovalve objektid. 

Fo
to

: G
4s

Fo
to

: V
ilj

ar
 Va

lln
er

Eelneva jutu kokkuvõtteks ta-
han öelda, et suvi oli müügis 
väga edukas. Tahan kiita ja tä-
nada kõiki G4Si müügitöö-
ga seotud inimesi, kuid mitte 
ainult. Tänusõnu väärivad ka 
kõik tehnikud, paigaldusju-
hid, turvatöötajad, turvajuhid, 
ekipaažide liikmed, operaato-
rid, kliendihaldurid – ilma teie 
panuseta poleks suvemüük nii 
hästi sujunud.  

Artur Aunapu
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ei SAA ME läbi lätitA!
2014. aasta esimesel päeval hakkab ka Lätis kehtima 
euro. ettevalmistustööd käivad täie hooga ja tegemisi 
on kuhjaga. Kuna oleme ise selle protsessi läbi tei-
nud, on meil ka aimu, milline pingerohke ja stressi-
rikas aeg Läti kolleege ees ootab.

elab nüüd Eestis ja toime-
tab erialaselt kahe riigi va-
hel. Paar päeva materjalide 
tõlkimist ja sünkroontõlke 
sobitamist Ene ja Dita vahel 
ning saigi Riias käidud. Au-
ditooriumis oli ligi 120 ini-
mest, kes ühel või teisel moel 
sularahaga tegelevad. Kooli-
tus läks igati edukalt ja taga-
siside oli väga hea ning nagu 
Ene ütles: „ja juttu jätkus veel  
kauemakski.“ 
 

Andres treimann

gevuseks, mille kaudu koge-
must edasi anda, oli valuuta-
koolitus. 

Meie koolitaja Ene Kloch 
on sellel alal hindamatu spet-
sialist ja nii sai ka lätlastega 
kokku lepitud koolituse kor-
raldamine Riias. Ehkki meie 
koolituse presentatsioon oli 
nii vene kui inglise keeles 
ning Ene oleks saanud need 
ise läbi viia, otsustasime koo-
litada läti keeles. Kasutasime 
selleks meie head kontakti 
läti keele tõlgi Dita Lincega, 
kes on sünnilt lätlanna, aga 

turuosasid meil ja Lätis ning 
ka muid rahvuslikke eripä-
rasid ja poliitilisi või majan-
duslikke nüansse, on meil 
mõndagi Läti kolleegidele 
pakkuda. Üheks selliseks te-

Suve hakul käisid naaberva-
bariigi kolleegid meil külas, 
et uurida lähemalt eurovahe-
tuse kogemuse kohta. Olgugi 
et situatsioonid on erinevad, 
võttes arvesse G4Si erinevaid 

VALGeKRAe RAHAVEdu PlAAniMAs

K õik on vahel näinud, 
kuidas sularahaauto-
maatidesse raha viiakse. 

Tõsised mehed, tähtsad kohv-
rid – töö kiire ja korralik. Kust 
ja kuidas tegelikult sularaha 
teekond alguse saab, pannak-
se päeva- ja isegi nädalaplaa-
nidesse G4S sularahadivisjo-
ni juhtimiskeskusest. „Selge, 
ei soovi!“ või siis „Tuleme, 
head päeva!“ on peamised lau-
sed, mida valgekraena keskuse 

tööd on oodata rohkem. Pää-
sen sel hommikul korraks ka 
välja – üle vaadatakse üks sa-
muti sularahadivisjoni alla 
kuuluva kulleri auto. 

Juhid kasvavad süsteemist
Mõtte, et võiksin ise mõne kõ-
ne vastu võtta, surun juba eos 
maha, sest see vähendaks ilm-
selgelt operatiivsust ja ehk ise-
gi infokadu. Kõnedele, millele 
kuulen vastusteks „ei soovi“ ja 
„tuleme“, järgnevad kiirelt ko-
he teised kõned, millega me-
hed (ainsal naisterahval on 
sel nädalal puhkus) juhtimis-
keskusest annavad sekundite 
jooksul ülesande vastavates-
se piirkondadesse edasi. Mul-
jetavaldava kiiruse tagamaad 
peituvad puhtalt kogemuses. 
Esimestel päevadel, isegi nä-
dalatel ja kuudel tähendaks 
see algajale näpuga järje aja-
mist erinevates programmi-
des. Neil meestel pole aga mit-
te üksnes info kõik  peas, vaid 
imetlusväärse kiirusega kasu-
tatakse info kontrollimiseks 
erinevaid andmetabeleid. Lä-
hemalt protsessi süüvides saan 
teada, et kõik tänased raha-
veo osakonna nii keskastme- 
kui ka tippjuhid on eranditult 
alustanud operatiivtasandilt 
ehk inkassaatorina. „Teisiti se-
da tööd pole võimalik tehagi,“ 
tõdeb Vahur Rints ning mär-
gib, et kui tema omal ajal va-
hetuse ülemaks sai, siis tundis 
eriti selgelt, et praktilist koge-
must võinuks veelgi rohkem 
olla. Otsekui nende sõnade 

se taha järjekorda terve hulk 
turvatöötajaid. Rangeid reeg-
leid järgides saab igaüks enne 
tööülesandeid täitma asudes 
vajaliku varustuse alustades 
salapärastest võtmekimpu-
dest ja mobiilidest kuni enese- 
kaitsevahenditeni.

Külalisena teisest osakon-
nast olen toonud sellesse kesk-
nädala hommikupoolikusse 
Murphy seadusele äraspidi-
selt otsekui lisa kindlustunde, 
et päev tuleb pigem rahulik. 
Kõige tihedamad päevad juh-
timiskeskuses on esmaspäev, 
mil alustatakse nädalat, ning 
reedel, kui töönädal läbi saa-
mas. Tegelikult aga kindlat 
reeglit ei ole – ka neljapäev, 
mis tavaliselt üks rahulike-
maid päevi, võib tuua erine-
vaid olukordi. Rahaveo enda-
ga enamasti muresid ei olegi, 
küll aga tuleb mitmeid kor-
ralduslikke ülesandeid ette, 
et kõik sujuks plaanipäraselt. 
Nii asubki vahetusülem Mee-
lis enda õhtul alanud tööpäe-
va lõpetama järgmiseks päe-
vaks tiimi kokku pannes, kuna 

dega kaitsta. Hästi jäi meelde 
sellest käigust ka raha lõhn – 
hiljem bussis sõites sellist eri-
list metalli lõhna tundes ei 
arvanud ma enam sugugi, 
et tegemist tingimata toru-
lukksepaga. Sama hästi või-
nuks see mees tulla otse ra-
hapajast. Raha teatavasti on 
ringluses ja seda ka sõna  
otseses mõttes. 

Naised sularahaveosse ei kipu
Ehkki soolisi stereotüüpe 
püütakse järjest innukamalt 
purustada, siis mõnedele ame-
tipostidele naised naljalt ikka-
gi ei kipu. Sularahadivisjonis 
teatud töödel naisi juhtimis-
keskuse vahetuse ülema Va-
hur Rintsi sõnul ikka leidub, 
ent sularahaveos on ainult 
mehed. Põhjus on lihtne – töö 
on vastutusrikas ja ilma relva 
kandmata seda teha ei saa. Tõ-
si, juhtimiskeskuses üks nais-
terahvas siiski on, kuid tema 
ametis ei ole relvaluba ka ot-
seselt vajalik. Nii täheldangi 
üht hommikut keskuses vee-
tes, et aeg-ajalt koguneb uk-

tööd uudistades kõige sageda-
mini kuuleb.

Sularahadivisjoni juhti-
miskeskuses raha kõlinat 
ei kuule, välja arvatud siis, 
kui vaja sente otsida kohvi 
või tee jaoks. Sellega seoses 
meenub uue töötajana saa-
dud äsjane ekskursioon su-
larahadivisjonis, kus mõnes 
ruumis „kõlises“ raha nii, et 
selle müra eest tuli oma kõr-
vu spetsiaalsete kõrvaklappi-

kinnituseks täheldan sel päe-
val tööpostil agarat Tarvot, kes 
osaliselt operaatori- ja osalt 
inkassaatoritööd tehes saab 
hakkama nii juhtimiskeskuses 
kui ka väljaspool maja. Ja ju-
ba lepibki Meelis talle kokku 
järgmiseks hommikuks sõidu 
Saaremaale...

Vaadates ja kuulates ja 
mõeldes, mida kogu see töö 
tähendab, jääb mulle pähe 
kõlama üks sõna – „AJU“. 
Jah, sularahadivisjoni juhti-
miskeskus on kogu selle suure 
osakonna aju, mis paneb kõik 
täpselt nii ringlema, nagu ette 
nähtud. Ning kui midagi vaja 
„tohterdada“, siis leidub sel-
lele ka plaastrit või võetakse 
ette operatsioon. Üheks põ-
nevamaks osaks kujuneb loo 
juurde aga piltide tegemine. 
Saan piiluda nende üliturva-
liste autode sisse, millest suu-
remad toimivad täisautomaa-
tikaga ning kus iga kohver 
on omakorda turvatud nii, et 
nende sisuga vedajad ise kok-
ku üldse ei puutugi. Nõuded 
seevastu on ranged ja kui ära 
viia tuleb rohkem raha, kui 
algselt kokku lepitud, siis võib 
tähendada see seda, et ve-
du lükkub edasi.  Plahvatava 
kohvri märk autodel ja kohv-
ritel pole samuti niisama – 
täpselt nii selle rahaga juh-
tub, kui kohvrit omade jõu-
dudega vägisi avada üritada.  
„Selge, tuleme, head päeva!“  

Esme Kassak

Mairit Hindrimä
Meil on hästi kokkuhoidev meeskond, kõik su-
jub hästi. Minusse kui ainsasse naisterahvasse tii-
mis suhtuvad kolleegid viisakalt ja austavalt ning 
vahel poputavad ka. Minu tööpäev kestab ühek-
sast poole viieni, hommikut alustan kontrolliva-
te ülesannetega, märgin üles kõik stopid ja uued 

tellimused. Minu ülesandeks on kujunenud ka kõigi allkirjade ja 
„punktide“ üle kontrollimine, et kõik oleks nõuetekohaselt täide-
tud. Samuti jälgin, et võtmed oleksid kõik kapis. Selles mõttes vas-
tab tõele, et mul on omal moel perenaise ja korrahoidja roll kuju-
nenud. Olen kolleegidega osa võtnud ka töövälistest üritustest, 
koos käinud kanuutamas, orienteerumas ja laskmaski. Tööalaselt 
hoian siiski relvadest distantsi ja jätan need ülesanded vastukaa-
luks kolleegidele.

inkassaator Sergei Tšukardin tõttamas rahaveo tellimust täitma.

Sularahadivisjoni juhtimiskeskusesse jookseb info kõiki kanaleid pidi. 
Fotol esme Kassak valgekraena ja operaator Kalle Kaldur.
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sisEKontRoll: MAinEhoidmisüksus
Jätkame G4Si erinevate üksuste tutvustamise tradit-
siooni ning esitasime küsimusi mehele, kes on harju-
nud neid ise esitama. Sisekontrolliosakonna juhataja 
Rain Pendiga vestles Julia Garanža.

korras enda tööprotsessid. Sõl-
tuvalt probleemi iseloomust 
„laename välja“ enda spetsia-
liste, kes omavad laiemat pil-
ku ning oskavad märgata teises 
ettevõttes esinevaid ebakõla-
sid. Ootusi meile on erinevaid: 
vajatakse nii nõustamist per-
sonali osas kui ka pädeva ma-
terjali kogumist, sest enamasti 
tellijal endal ei ole mure lahka-
miseks ei ressurssi ega oskusi. 
Selleks saame tellijalt volitused 
ettevõttesiseseks kontrolliks 
ning alustame tööd persona-

Oleme rääkinud siin ettevõt-
tesisesest tööst ja eesmärki-
dest, kuid vähesed teavad, 
et Sinu kompetents ulatub 
kaugemalegi. mida see töö-
suund endast kujutab?
„Kaadrid otsustavad kõik,“ 
eks ole? Samas vähesed ette-
võtted omavad ressursi, et te-
geleda järjepidevalt kvalitee-
dijuhtimisega selles osas, mis 
puudutab personali ja tema 
usaldusväärsust. Sisuliselt pa-
kume klientidele sama tarkust 
ja meetodeid, millega hoiame 

Täidate sisepolitsei rolli?
Pigem oleme maine hoidmise 
üksus ja see on vaid üks osa 
meie tööst, mis käib kvali-
teedijuhtimise ja hoidmisega 
kaasas. Siin ei saa ega tohi pil-
li lõhki ajada: eesmärk ei pü-
hitse abinõu ning sisekontroll 
ei ole eradetektiivide punt. 
Toimetame õigusruumis, kus 
eraisiku põhiseaduslikud õi-
gused on pühad, ja seega 
meetodid, mida kasutame, 
peavad olema seaduste pii-
res. Isetegevus võib liiga kal-
liks maksma minna. Viima-
se paarikümne aasta jooksul 
on toimunud järjepidevaid 
muutusi nii seadusandluses 
kui ühiskonna arusaamades: 
kokku võtaks neid nii, et li-
saks eesmärkide täitmise-
le on sama oluline see, KUI-
DAS need saavutatakse. Toon 
utreeritud näite: isegi oma-
des piisavalt vihjeid, et töö-
taja ei pruugi aus olla, ei saa 
me laskuda samale taseme-
le ning kasutada tema tege-
vuse päevavalgele toomiseks  
keelatud võtteid. 

Sisekontroll kogub ja ana-
lüüsib infot ning valmis-
tab ette materjalid, mis hil-
jem lähevad konkreetsele 
üksusele, kust probleem pä-
rineb. Otsuseid teeb iga  
üksus ise.

mille puhul ettevõte ei to-
hi hetkekski valvsust kaota-
da. Olgem ausad, tööst tule-
nevaid võimalusi ja kiusatusi 
on turvatöös palju: kaubandu-
ses, panganduses ja mujalgi, 
kus pääseme ligi otseselt ra-
haks konverteeritavale infole. 
Seega tööandjana peame oma 
inimeste usaldusväärsuses 
kindlad olema. Ei ole mõel-
dav olukord, et töötaja, kellele 
klient usaldab oma vara, kasu-
tab ametist tulenevaid võima-
lusi ära ning „võtab ka endale 
veidi“. Minu isiklik veendu-
mus on, et üks kord varas – 
alati varas. Sellise töötajaga 
on jutt lühike. Sama kehtib al-
koholi puhul: turvatöö ja joo-
bes olek ei sobi kuidagi kokku. 
See on ka üks parameetreid, 
mida kvaliteedijuhtimise juu-
res alati jälgime. Selles mõt-
tes on mul hea meel, et jääk-
nähtudega või joobes olekus 
tööle ilmumise juhtumite arv 
on meil kaduvväike. Võib-olla 
peaks järelevalve tõhusam ole-
ma? (naerab) 

ilmselt pole Sinu jaoks min-
gi saladus, et üldsuse aru-
saamas sisekontrolli tööst on 
palju eelarvamusi ning hoiak 
on pigem ettevaatlik – „nii 
igaks juhuks“.
Teeme mõisted selgeks. Ole-
me eraõiguslik ettevõte, mis 
osutab turvateenust, ehk siis 
kliendil on meie suhtes õi-
gustatud ootused. Meilt eel-
datakse halbade üllatuste 
ärahoidmist. Peame vastama 
neile ootustele: on igati loogi-
line, et sellist teenust ei oste-
ta sealt, kus on ette teada, et 
meeskond teeb vigu ning si-
seprobleemid kasvavad üle 
pea. Võetud kohustusi saa-
me kliendi ees täita vaid tin-
gimusel, et mängureeglid on 
meie kõigi jaoks üheselt sel-
ged. Seega üks sisekontrolli 
ülesannetest ongi märgata et-
tevõtte sisemisi nõrkusi ning 
juhtida neile tähelepanu. 

Näed Sa neid G4Si puhul palju?
Autod, relvad ja vastutus on 
täpselt see kombinatsioon, 

liga, tuginedes tellijalt saadud 
eelinfole. Sageli on nii, et ühe-
realiselt sõnastatud päringu 
menetlemiseks võib osakon-
nal kuluda kuid. Ja siin tule-
me tagasi maine kujundami-
se juurde: kui klient näeb, et 
meie kaasamisest on olnud ka-
su – olgu selleks sisevargus-
te ohjeldamine või firmasise-
se konflikti ärahoidmine, tekib 
tal usaldus G4Si kui turvatee-
nuste pakkuja vastu. Ta teab, et 
me suudame halvad üllatused 
ära hoida.  

uus maja ja palju kolimist: kes, kuhu ja millal?
S eda, et G4Si uus ma-

ja on aadressile Paldiski 
maantee 80 juba kerki-

nud, on ehk paljud oma silma-
ga juba näinud. Küllap on tea-
da seegi, et varem või hiljem 
tuleb vanas töökohas asjad 
pakkida ja sinna üle kolida. 
Selles aga, kes täpselt, millal ja 
kuhu ümber asuma peab, saab 
ehk selgust järgnevat lugedes.

Uude majja kolivad kulle-
rid, rahavedajad ja sularahadi-
visjoni vahetuse vanemad. Sa-
mal ajal kolivad praegu Marsi 
tänaval asuvad valvedivisjoni 
vahetuse vanemad ja patrull- 
töötajad.

Kolimisest lähemalt
G4Si haldusosakonna juhataja 
Andres Pastaruse sõnul näeb 
kolimine töötaja jaoks välja 
nii, et reedesel päeval pakib 
töötaja oma viimased asjad 
vanas kohas kasti sisse (kastid 
jagab laiali haldusosakond) 
ning esmaspäeval tuleb uude 
kohta tööle, leiab sealt tollesa-
ma kasti eest ning pakib asjad 
lahti. Samuti ootab töötajat 
ees uus laud koos tema arvu-
titöökohaga. Sõna „uus" ei ole 
seejuures ainult sõnakõlks - 
kogu senine mööbel ja muu 
sisustus kuni pliiatsitopside-
ni välja, jääb maha vanadesse 
ruumidesse. 

Pastarus loodab, et kõik 
leiavad enne kolimist aega 
sorteerida läbi oma asjad, teha 
südame kõvaks ja võtta neist 
uude majja kaasa vaid häda-

vajalik: „Paneme südamele, et 
visake ära asjad, mis on aasta-
te jooksul kogunenud ja mi-
da te ei kasuta. Kui keegi leiab 
aga midagi sellist, mis kajas-
tab ettevõtte ajalugu ning vää-
rib seetõttu alles hoidmist, siis 
selle võiks küll haldusosakon-
da toimetada.“

Aga kuidas ma sinna saan?
Uude majja saad tulla ühis-
transpordiga, autoga või näi-
teks jalgrattaga. Jalgratta ee-
listajatele on hea uudis see, et 
uue maja autoparklas on kin-
nine 20 jalgrattale mõeldud 
parkimismaja. 

Praegu on maja juures au-
toparkla, kuhu mahuvad G4Si 
operatiivsõidukid ja ametiau-
tod, lisaks kohad külalistele 
ja maja kaasüürnikele. „Üle-

jäänutele püüame leida par-
kimislahendust ümber maja 
väljaspool meie territooriu-
mi. Plaan on korrastada maja 
ümbrus ja tekitada nii täien-
davaid parkimisvõimalusi. 
Parkimiskohtade arv, mida 
on võimalik teha, täpsustub. 
Hetkel oleme kooskõlastamas 

linnaga lisaparkla rajamist 
170 autole,“ selgitab Pastarus. 
Loomulikult saab parkimine 
seal olema tasuta.

Korruste kaupa
0-korrusel hakkab asuma ko-
gu rahatöötlus. 

1. korrusel leiab majja sis-
se astuja kõigepealt eest fua-
jee, paremal käel pesonali-
osakonna ja värbamise ning 
klienditeenindusboksid. Sil-

ma eest varjatuks jäävad talle 
tagapool asuvad riietusruu-
mid, töötajate puhkeruum 
ja kööginurk, turvaseadmete 
ladu, relvaruumid, tehnikute 
ooteruum ning mõned TTD 
töökohad. Esimesel korrusel 
on ka töötajatele kasutami-
seks 8 internetiarvutit. 

Mida aga majja astudes 
kindlasti märkab, on turva-
tehnika esitlusruum. G4Si tu-
rundusjuht Tarmo Pärjala 
selgitab, et seniajani oleme 
palju vaeva näinud, et seda, 
mida me oskame, tutvusta-
da erinevatel üritustel. „Uues 
majas saame kogu aeg, iga 
päev igale kliendile neid as-
ju näidata. Demoruumi te-
hes oleme mõelnud, et see on 
avatud ala, kus on igal töö-
tajal võimalik oma külalise-
le näidata, mis võimalik on. 
Sinna tuleb välja suur valik 
meie tehnilise valve seadme-
test; live’is võib näha, kuidas 
töötab iseteenindus; proovi-
da, kuidas mobiilsete sead-
metega valveseadmeid 
juhtida jne.“

3. korrusele kolivad 
müügi- ja klienditee-
nindusdivisjon, juh-
timiskeskus ning 
sularahadi-
visjoni kon-
tor, samuti 
sisekontrolli 
osakond. 

4. korru-
sel paiknevad 
juhtkond ja 

tugiüksused: kõik direktorid, 
üksuste juhid ja juhatuse esi-
mees. Seal asuvad juristid, äri-
arenduse osakond, turundus 
ja kommunikatsioon, haldus-
osakond, koolituse töötajaid, 
finantsdivisjon, osa personali-
divisjonist. 

5. korrusel on valve- ja tur-
vatehnikadivisjon, projek-
timüügiosakond, IT-osakond. 
Siin asub kogu ettevõtte süda 
IT poole pealt. 

8. korrus on 75-istekohaga 
kohviku päralt, mis on mõel-
dud meie maja inimeste tar-
beks. Ka suitsuruum asub 8. 
korrusel, suitsetada on võima-

lik veel õue suitsunurgas, mu-
jal on suitsetamine keelatud. 

2., 6. ja 7. korrus on üürni-
ke päralt.

Kiire nõupidamine püstijalu
Kokku on uues majas 5 nõupi-
damiste ruumi: 3. ja 5. korrusel 
kaks ja 4. üks suur. Neist kaks 
on püstijala-ruumid. Nendes 
saavad olema lauad, mille kõr-
gust on võimalik elektriliselt 
reguleerida ning neil, kel ja-
lad siiski väga ära väsivad, on 
võimalik oma istmik toetada 
spetsiaalsele pukile. 

Kohtumiseni uues majas! 

Ande Etti

•	 10.-11.	oktoober:	„operatiivne“	kolimine 
uude majja kolivad kullerid, rahavedajad ja patrulltöö-
tajad ning sularahadivisjoni vahetuse vanemad. 

•	 17.-18.	oktoober:	kolib	ettevõtte	süda,	
	juhtimiskeskus

•	 19.-20.	oktoober 
Kolib praegu Tammsaare teel töötav kontorirahvas;  
Rävala tn 5 kontor ning värbamise ja mehitamise osa-
kond, mis seni asus mustamäe teel.  G4Siga koos ko-
lib Alarmteci ladu, mis praegu asub Tammsaare tee 25.

•	 Mõned	jäävad	paigale 
Alarmteci kontor ja Ühisteenused jäävad oma koh-
tadele. Koolitus jääb mustamäe tee 5C.

* Kuupäevad võivad veidi muutuda, millest anname teada e-maili teel. 

Rain Pent:  „Olgem ausad, tööst tulenevaid võimalusi ja kiusatusi on turvatöös palju: kaubanduses, panganduses ja mujalgi, kus on 
ligipääs otseselt rahaks konverteeritavale infole. Seega tööandjana peame oma inimeste usaldusväärsuses kindlad olema.“

Fo
to

:A
nd

re
i t

še
rd

en
ik

uudised



Sinu eest valvel

G4S   Eesti infoleht september / oktoober  2013 | Nr 5 (113)meie inimesed

G4SLASTe PÕNeVAd HARRASTuSed

Fo
to

: K
ris

te
l s

aa
rm

A ndruse tee spordis sai al-
guse juba lapsepõlves. 
Kõigepealt tuli ujumine, 

sest tema isa oli tollal Kalevi 
ujumiskooli direktor ning na-
katas ujumispiskuga ka And-
ruse. Täna annab Andrus oma 
teadmisi noortele edasi, tree-
nides 1998. aastal sündinud ja 
nooremaid ujujaid Tabasalu 
spordiklubis. Tema käe all on 
treeninud näiteks Martin Lii-
vamägi, valmistudes EMiks ja 
MMiks. Lisaks nn basseiniuju-
misele harrastab Andrus siiani 
avaveeujumist, nimetades oma 
isiklikuks rekordiks 34 km uju-
mist Võrtsjärvest Kärevere sil-
lani. Teadmiseks, et avaveeuju-
mises ei tohi isegi puhkepausi 
ajal paadist, mis on ujujaid tur-

valisuse tagamiseks saatmas, 
korraks kinni võtta! Andruse 
sõpruskonnas on teisigi „sa-
masuguseid“: koos võetakse et-
te avaveematkasid. Ühel suvel 
ujusid nad mõne päeva jook-
sul muljetavaldaval distantsil: 
manner-Vormsi-Hiiumaa-Saa-
remaa-Muhu-manner. Loomu-
likult ei puudu Andrus ja tema 
sõbrad ka iga-aastaselt Väikese 
Väina Avaveeujumiselt. 2008.
aasta suvel võttis ta koos 5 sõb-
raga ette 64 km pikkuse hull-
julge Soomest üle lahe Eestis-
se ujumise, kuid seekord said 
hoovused temast võitu ja tuli 
pooleli jätta, siiski õnnestus te-
ma 2 sõbral üle saada.

Triatlonini jõudis Andrus 
pelgalt 3 aastat tagasi ning 

noppis ülitihedas konkurent-
sis olümpiadistantsil (ujumine 
1,5km, jalgratas 40km, jooks 
10km) 40+ arvestuses Eesti 
meistritiitli. Oma huvi põh-
jendab Andrus sellega, et ai-
nult ujumine tüütas ta ära ja 
tahtis ennast proovile panna, 
kusjuures jooks ja jalgratta-
sõit on tema jaoks täiesti uued 
alad. Eesti meistrivõistluste-
ga ta siiski ei piirdu, sest juba 
tuleval suvel osaleb ta kuulsal 
Ironman sarja Kalmar Sweden 
2014 täispikal triatlonil (uju-
mine 3,8km, jalgratas 180km, 
jooks 42km), kust vaid pari-
mad pääsevad edasi maailma 
tuntuimale triatlonivõistlusele 
Hawaii Ironman.

F inantsdivisjoni peaspet-
sialisti Kaja Etsi töö möö-
dub suuresti arvuti taga, 

nõudes ülimat täpsust numb-
rite ja andmebaasidega. Mosk-
vast saadud inseneridiplomi-
ga Kaja oli algselt plaaninud 
aga bioloogiat minna õppima, 
mistõttu pole imestada, et te-
ma hobid on numbritest palju 
rohkem käega katsutavad. Aias 
kasvab mõnikümmend okas-
puud ja roosi, osaliselt juba en-
da paljundatud. 

Ligi neli aastat tagasi, kui Ka-
jal õnnestus lõpuks kolida kor-
terist majja, saabus tema per-
re uus liige – veekoer, landseer 
Rikshpati Grafika (tähtede va-
litseja hindi keeles). Mitut põl-
ve linlasena ei lastud Kajal lap-
sena koeramõtet isegi mõelda 
mitte, kuid päris oma kodu 
puhul oli plaan kohe paigas. 
Alustuseks täitis Kaja interne-
tis väikese küsimustiku, et lei-
da enda elustiili ja eelistustega 

mudega asjaosalistel aega tub-
li pool aastat, ent nüüd ollakse 
parimad sõbrad. Rahumeelse-
le koerale on Kaja sõnul pari-
maks tunnustuseks hea sõna, 
patsutus ja kodus võimalus 
mõnusalt perenaise jalge ees 
lesida. Seni suurimaks pahan-
duseks on jäänud Puukoolist 
toodud väga okkalise kuker-
puu lõhkumine, mis aedni-
kuhingega Kajal õnnestus lõ-
puks aga päästa nii, et ühest 
taimest sai koguni kaks. Koe-
ra kasvatamine ja temaga näi-
tustel käimine on Kajale läbi 
uute sõprade aga veel ühe ho-
bi juurde toonud ning selleks 
on kodune veinitegu. Arves-
tades seda, millest kõigest on 
Kaja suuteline veine pruuli-
ma, võiks välja anda raamatu 
„Veiniga terveks“. Meie vestlu-
ses jäävad lõpunootidena kõ-
lama jõhvikas, piparmünt ja 
astelpaju. 

sobiv koeratõug. „Ma teadsin, 
et tahan suurt koera. Land-
seer oli täpselt õige – selline 
põnev ja majesteetlik tegela-
ne,“ meenutab ta. Millega Ka-
ja oma pead aga üldse ei vaeva-
nud, oli tõsiasi, et veekoerana 
toob uus pereliige tema harju-
mustesse veel ühe muudatuse. 
Lausa ootamatult kõlab Kaja 
ülestunnistus, et ta ise ei ujugi. 
Põhjus viib tagasi tema lapse-
põlve, mil kolmeaastaselt na-
pilt uppumisest pääses. Samas 
selgub, et veekoera pidami-
ne otseselt ujumist ei nõuagi, 
küll aga tuleb treeningutel vees 
kaasas käia, juhendada kaldalt 
ja vahel olla ka „patsist“ tirita-
va rollis. „Õnneks pole ka mu 
koer vee järele hull. Me tegele-
me asjadega, mis meile mõle-
male pakuvad vaheldust: suvel 
veetreeningud, talvel kelguta-
mine,“ jutustab Kaja.

Koeraga vastastikku har-
jumine võttis kangete iseloo-

T urvatehnikadivisjoni 
projektijuhtimise osa-
konna projektijuht Ai-

var Niiholm tunneb end endi-
se tele- ja raadiomehaanikuna 
kõiksugu tehnilistes küsimus-
tes kui kala vees. See pole aga 
ainus valdkond, kus ta häs-
ti hakkama saab. Veeran-
di oma ajast pühendab Aivar 
rock’n’rolli viljelevale bändile 
Crazy Dayz, mille kõrvale on 
viimasel aastal kerkinud  peh-
mema kõlaga „Lugu muusi-
kas“. G4Si suvepäevadel üles 
astunud Crazy Dayz’i eesotsas 
rokkinud mehe kohta võiks 
arvata, et ta on seda aastaid 
teinud, eriti veel, kui juurde 
arvata fakt, et rokkmuusikaga 
tegeleb ka tema vend. Tegeli-
kult jõudis Aivar bändi tege-
miseni alles kuus aastat tagasi. 
Laulnud, tõsi, on ta varemgi – 
kooli ajal laulukooris ning 
siiani ka Jüri Perekooris. „Mi-
nu jaoks tuli muusika omal 
ajal. Iga asjaga peab olema 
õige aeg. Varem oleks olnud 
toores,“ leiab juba kooliajal 

hinnangul võimaldaks. Koos 
Katri Kaasikuga, kes mängib 
mitmeid põnevaid pille ala-
tes bambusflöödist ja lõpe-
tades erinevate sahistajate-
ga, antakse hubastes kohtades 
õdusaid kontserte. Aivaril on 
hästi meeles, kui sai uut ka-
va katsetatud koorikaaslas-
te peal. „Meil olid seal lama-
mistoolid. Üks koorikaaslane 
tuli otse töölt ja jõudis hil-
jem ning lõõgastus sedavõrd, 
et jäi magama. See oli minu 
jaoks suurim tunnustus.“ Se-
ni olulisimaks ülesastumiseks 
lühikeste, enamasti idamais-
te, mõtlema panevate lugu-
de ja lauludega oli suvel Hiiu 
Folgil. Ent idamaisega tege-
lemine ei piirdu Aivari jaoks 
üksnes muusikaga. Selgub, et 
ta on tegutsenud isegi koka-
na ning kodus teeb meeleldi 
just idamaiseid roogasid. Li-
saks kohtas ta G4Sis taas oma 
kunagist karateõpetajat Kalev 
Põlluaasa, kelle käe all on see-
gi harrastus uuesti oma väl-
jundi leidnud. 

vanakooli rokki armastanud 
Aivar ise. Samas on tal väga 
hea meel, et Crazy Dayz ku-
junes kohe lavabändiks. „Olu-
liselt rohkem annab juurde 
võrreldes sellega, kui kusagil 
prooviruumis omaette nokit-
seda. Energiavahetus hakkas 
kohe pihta!“ Ehkki võib ar-
vata, et rokkmuusika ei pruu-
gi kõigile meeldida, on Aivar 
saanud rõõmuga tõdeda, et 
enamasti võetakse bänd väga 
hästi vastu. „Peljatakse, jah, 
algul, et rock’n’roll – tegelikult 
oleme me tantsubänd,“ mär-
gib ta. Ühe lustakaima näite-
na toob ta mitte 20., 30. või 
40. sünnipäeva tähistamise, 
vaid lausa ühe 60 aasta juu-
belipeo. „See oli nii raju kont-
sert, et tekkis väike hirm, et 
varsti tuleb igaks juhuks kiir-
abi kohale kutsuda,“ muigab 
ta. Aivari värskeimaks muu-
sikaliseks katsetuseks on aga 
lugude ja muusika ühendami-
ne ning seda hoopis loomin-
gulisemas ja meloodilisemas 
võtmes, kui roki stiil Aivari 

R alfi loomaarmastus on 
pärit lapsepõlvest, kelle 
majapidamises on alati 

tema lemmikud kassid-koe-
rad olnud, aga ka suuremaid 
loomi. Praegu Ralfil oma loo-
ma pole, küll aga on ta juba 
turvakodu hoolealuste hul-
gast välja valinud ühe hiireku-
ninga, kelle varsti koju toob. 
Saaremaa lemmikloomade 
turvakodu abiliseks sattus Ra-
lf juhuse tahtel, kui talle jäi 
silma Facebookis olnud üles-
kutse, et kes aitaks turvakodu 
ruumidesse sisustuse tegemi-
sel. Hooliva inimesena pak-
kus ta ennast abiks ja nii ta sü-
da enam rahu ei saanud. 

Ralfi arvates on Eesti looma-
pidamiskultuur nukras seisus: 
hoolimatud peremehed hül-

suurimaks probleemiks just 
kodutud teadmata päritolu-
ga kassid, kes satuvad turva-
kodusse otse tänavalt. Kõik 
kassid saavad nö „täispaketi“ 
hoolitsuse (opereeritakse, kii-
bistatakse, vaktsineeritakse, 
vajadusel ravitakse) – nii on 
valmis nad uude koju mine-
ma. Kassid saavad ka põhjaliku 
kasvatuse: ka tigedatest turtsu-
jatest saavad sõbralikud nur-
rumootorid. Suvehooaja järel 
saavad uue kodu paljud kassi-
pojad, kogemus on näidanud, 
et igaühe jaoks on kuskil keegi. 
Sel aastal on kodu leidnud ligi-
kaudu 80 kassi, 57 ootab veel 
kodu. Koertega on asi lihtsam, 
turvakodust on läbi käinud 10 
koera, kes kõik endale ka uue 
kodu said.

gavad oma lemmikloomad lii-
ga kergekäeliselt ega anna en-
dale aru, et looma võtmine on 
kohustus ja vastutus, mida ei 
võeta pelgalt paariks kuuks. 
Kahjuks ei ole hüljatud loo-
mad kellegi asi ning ka kohali-
ke omavalitsuste tasemel napib 
olukorra lahendamiseks va-
hendeid. Kuid igal asjal on ka 
positiivne külg: kodanikualga-
tuse korras on alguse saanud 
kümned vabatahtlike projek-
tid, milles hoolivad inimesed 
üle Eesti loomade heaks mi-
dagi ära teevad. Nähakse vae-
va, et inimeste mõttemaailma 
lemmikloomade osas muuta, 
mis loodetavasti kajastub hoo-
livamas käitumises.

Kirjeldades turvakodu tööd 
nendib Ralf, et Saaremaal on 

Andrus Jaamul 
Spordihuviline: triatlonis 
olümpiadistantsil 40+  
arvestuses Eesti meister 
ja noorte ujumistreener.

Aivar niiholm – 
mitte ainult rokimees

Ralf Kask
MTÜ Saaremaa Lemmik- 
loomade Turvakodu 
vabatahtlik patrull- 
ekipaaži turvatöötaja.

Kaja Ets
Hobiaednik ja veekoera 
pidaja

meie inimesi küsitlesid  
Maarika Haavistu ja Esme Kassak
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KeS LOeb  
„JulGEd HoolidA?“ LeHTe?
„Turvaliselt läbi elu“ pealkirja alla oleme G4Si „Julged 
hoolida?“ Facebooki-lehel artikleid ja soovitusi kogu-
nud alates kevadest. Läbi on käidud „Turvaliselt jalg-
rattaga“ ja „Julgelt puhkama“ teemad, käimas on 

„Turvaliselt kooli“ alapealkirjaga teemakuu. 

Kas keegi neid artikleid loeb 
ka? Loeb küll. Ja seda, kes 
ning kui palju, arvestab õn-
neks ka Facebooki statistika-
süsteem. Seepärast saamegi 
heita pilgu sellele, millised 
teemad „Julged hoolida?“ le-
hel kõige populaarsemad on.
Hetkel on „Julged hoolida?“ 
leheküljel üle 21 000 fänni. 
Nädalas lisandub umbkaudu 
100-150 uut püsilugejat.

Kui palju loetakse?
Minu postkasti potsatas just 
minut tagasi ülevaade viima-
se nädala tulemustest. Sealt 
selgub, et nädala jooksul on 
meie lehekülje sisu jõudnud 
rohkem kui 117 000 inimese-
ni. Lisan, et tegemist on kesk-
misest viletsama nädalaga 
ning tavapäraselt olen harju-
nud graafikul nägema suure-
maid numbreid.

Kes loevad? Ja millal?
Kõige rohkem on meie lehel 
kasutajaid vanuses 25-44 a. 
Rohkem on fännide seas nai-
si kui mehi. Seda, kust inime-
sed võtavad aja artikleid lu-
geda, ma ei tea. Küll aga on 

loetavus stabiilselt kõrge ala-
tes hommikul 9st kuni süda-
ööni. Kell 18.00 graafik tõu-
seb veelgi ja hakkab langema 
22.00 ajal. See ei tähenda aga, 
et graafiku joon ööseks nulli 
vajuks. Ka meie aja järgi 3.00 
paiku jõuavad meie postitu-
sed ca 600 inimeseni. See on 
muidugi tingitud sellest, et 
need, kes meie artikleid loe-
vad, ei ela kõik Eestiga samas 
ajavööndis. 
Kõige rohkem „välismaiseid“ 
lugejaid on meil Soomest; järg-
misel kohal on Suurbritan-
nia ja USA; edasi tuleb Rootsi; 
võrdsel positsioonil on Aust-
raalia ja Norra. Teiste seas on 
meil ka lugejaid, kes asuvad 
praegu Nigeerias, Kuubal, Süü-
rias, Jaapanis ja Brasiilias. 

mida loetakse? 
Nagu Facebooki „teooria“ üt-
leb, on kõige populaarsemad 
ikka pildipostitused. Ja en-
nekõike just need, millel on 
pildile lisaks 140 ja rohkem 
tähemärki teksti. Meie lehel 
kehtivad samad seaduspära-
sused kui mujal Facebooki 
keskkonnas – visuaalselt sil-

matorkav aitab lugeja esmast 
tähelepanu köita.
Küll aga on meie lehele ise-
loomulik see, et kui sage-
li saavad palju tähelepanu 
need postitused, mis on vä-
ga „nunnud“ – see tähendab, 
kui inimestel on palju süve-
nemata ja emotsiooni põh-
jal võimalik kerge südamega 

„meeldib“ vajutada–, siis meil 
on teisiti.
Meie lehel torkab rõõmus-
tavana silma see, et siia on 
koondunud lugema inime-
sed, kellele tõepoolest tõsta-
tatud teemad korda lähevad 
ning kes on valmis oma aega 
pühendama, et mõelda pos-
tituse sisule. Seepärast saa-
me me tagasisidet ja vastuka-
ja ka siis, kui algatame mõne 
teema, mis käsitleb mitte just 
kerget ja meeldivat lugemist, 
mida kulinaaria valdkonnaga 
paralleele tõmmates võiks lii-
gitada kiirtoidu alla. Räägime 
sageli keerulistest teemadest 
ja elusituatsioonidest ning 
enda panuse andmisest kogu-
konna arengusse. See aga ei 
peleta meie lugejaid eemale – 
ning see teeb mulle rõõmu.

Populaarsemad teemad
Mõned näited viimaste kuu-
de enim loetud (ja sõpra-
dega jagatud) lugudest. Ke-
vadel oli meil teemaks 
jalgrattaohutus. Siis läks tu-
liseks aruteluks selle üle, kas 
linnasisene piirkiirus 30 
km/h muudaks elukeskkon-
na turvalisemaks või mitte. 

Suvel kirjutasime ja andsime 
palju nõu reisimise ja vee-
ohutuse teemal. Väga popu-
laarsed olid meie oma ranna-
valvurite soovitused, kuidas 
end ja oma kaaslasi (sh lapsi) 
rannas hoida, kust saada abi, 
millega aitab rannavalvur jne. 
Saime positiivset tagasisidet 
ja tänusõnu praktilise sisuga 
nõuande eest, kui G4Si lennun-
dusjulgestustöötaja Marvin 
Torga selgitas, mida ja kuidas 
pakkida kohvrisse, et lennu-
reis ladusalt kulgeks. 
Ülekaaluka esikoha loetavu-
se ja kiitvate tänusõnade osas 
sai aga artikkel „Kuidas pu-
hata nii, et see oleks ka puh-
kus?“. Soovitan kõigil, kes se-
da lugenud veel ei ole, lugu  

„Julged hoolida?“ turvasoovi-
tuste sektsioonist üles otsida, 
eelarvamused kõrvale heita ja 
avatud meelel lugeda. Vahva 
reportaaži elektriautoga lä-
bi Eesti seiklemisest kirjutas 
Maarika Haavistu, kes pak-
kis ühel päeval oma pere Nis-
san Leafi sisse ja asus Tallin-
nast Valga suunas teele. Tema 
kogemus oli kuu jooksul po-
pulaarsuselt 2. kohal. 
Värskelt on alanud „Turvali-
selt kooli!“ teemakuu, mille 
raames on juba väga popu-
laarne uus Hoolivusmeeter, 
millega sel korral kutsume 
inimesi üles mõtlema sellele, 
kas igaüks meist julgeb päri-
selt appi tõtata olukordades, 
kus keegi võib vajada abi.  

Ande Etti

1.  oktoobril algab G4S 
Spordiklubis uus hoo-
aeg. Nii nagu kõi-

gil varasematel hooaegadel, 
ootame ka sel sügisel kõi-
ki huvilisi tegelema spor-
diga alates korvpallist kuni 
tantsulise Body Jamini, sek-
ka ujumist ja kergejõustikku. 
Kel plaanis oma karikate riiu-
lit aga täiendada, siis tuleks 
keha ja vaim valmis panna 
G4S meistrivõistlusteks re-
ketlonis ja malesimultaaniks. 

Alates oktoobrist saab G4S 
Spordiklubi juhataja Raido 
Rätsepa sõnul kasutada taas 
kõiki harjumuspäraseid spor-
timisvõimalusi: käia ujumas, 
kergejõustikutrennis, tennist 
ja korvpalli mängimas. Olu-
liseks infoks tallinlastele on 
korvpallisaali uus asukoht ja 
varasem kellaaeg. „Uus spor-
disaal Teras asub peakonto-
ri uuele asukohale lähemal 
– nii on mugavam otse töölt 
trenni minna, olgu rattaga 
või rulluiskudel. Seal kulgeb 
mugav kergliiklustee möö-
da mere äärt,“ selgitab Raido 
Rätsep. Uusi ja säravsilmseid 
tantsijaid ootab eelmisel aas-
tal alustanud Body Jam tant-
sutreening innustava Kris-
tiina Alliksaarega eesotsas. 

rentsi arvestades pole võima-
lustki võita. Nad tulevad eel-
kõige sporti tegema ja lõpuks 
võidavad ka!“ kiidab klu-
bi eestvedaja Raido. Turnii-
ri parimaks mängijaks valisid 
kohtunikud üksmeelselt Rein 
Pütsepa Lõuna tiimist.

Rannavõrkpallivõistlused 
peeti maha 9. augustil Nõm-
me Spordikeskuses, osa võttis 
neli võistkonda. Juba kolman-
dat aastat panid võistluse üle-
kaalukalt kinni Meelis Pikk-
põld ja Sander Rool Põhja 
piirkonnast. Raido Rätsepa 
sõnul oleks väike võimalus ol-
nud esikohameestele konku-
rentsi pakkuda ehk mõnedel 
mängijatel, kes võistlusele ei 
saanud tulla – nii et ootame 
järgmisel suvel ikka julgemat 
osavõttu ja tugevamat konku-
rentsi kolmekordsetele võit-
jatele! Teise koha saavutasid 
Heigo Stamm ja Jaak Kerstna, 
kolmandaks jäi ainsa naisosa-
lejaga tiim, Deisy Pargi koos 
Sergei Kareliniga.

Öeldakse, et terves kehas 
terve vaim, seega soovime 
kõigile G4Sikatele sportlikult 
hoogsat sügist!

Vaata lisaks: www.g4s.ee 

Kes päris täpselt veel ei tea, 
kas trenn talle võiks sobida, 
saab kindlasti enne end testi-
ma tulla proovipäevale. Täien-
davaid sportimisvõimalu-
si otsitakse algavaks hooajaks 
Raido Rätsepa sõnul Ida piir-
konna jaoks, Lõuna ja Lääne 
piirkonnas jätkatakse seniste  
kohtadega.

Ees ootavatest sügisestest 
G4S meistrivõistlustest peab 
Raido Rätsep olulisemateks 
reketloni 27. oktoobril ja ma-
lesimultaani 6. novembril. 
Suvistest „jõukatsumistest“ 
toob Raido väikese tagasivaa-
tena esile aktiivse osavõtuga 
jalgpalli ning rannavõrkpalli. 
3. augustil mängis Paide lin-
nastaadionil jalgpalli rekor-
dilised viis võistkonda kokku 
ligi poolesaja palluriga. Tur-
niiril mängisid kõik võistkon-
nad omavahel läbi ning ka-
rika viis seekord koju Lõuna 
meeskond, kellele järgnesid 
tasavägiselt teisena Lennujaa-
ma ja kolmandana Põhja teh-
nika tiim. Eraldi märgib Rai-
do seejuures ära just teise koha 
saavutanud Lennujaama tiimi. 
„Lennujaama võistkond on vä-
ga sportliku vaimuga – nad tu-
levad võistlema isegi sellistel 
aladel, kus neil kõva konku-

G4S SPORdiKLubi uus HooAEG AlustAb
Olga Andrejeva – üks jooks teise järel

G4S peamaja administraa-
torina töötav pikamaajooks-
ja Olga Andrejeva jõudis suve 
jooksul osa võtta mitmetest ma-
ratonidest, lüües iseenda rekor-
deid ning tuues ka häid kohti. 
Ise peab ta parimateks tulemus-
teks 2. kohta Rakvere Ööjook-
sul, kus püstitas ka isikliku re-
kordaja 1:19:24 poolmaratonis 
(21,1 km), esimest kohta Üle-

miste järvejooksul (14 km) ning 
samuti kaasamist Eesti koon-
dise ridadesse võistkondlikuks 
EM-iks, kus tuli tal joosta 3000 
m takistusjooksu. Enim rõõmu 
tegi Olgale võit Ülemiste järve 
jooksul, kus õnnestus oma pi-
kaaegset konkurenti edestada. 
Sügisjooksu maratonil saavutas 
Olga Eesti Meistrivõistluste raa-
mes Lily Luige järel teise koha.

„Võtan võistlustest osa eel-
kõige hea enesetunde pärast. 
Aastatega on välja kujunenud 
mõned kindlad võistlussar-
jad, millest osa võtan: Tartu 
neliküritus, Estolopeti suu-
sasari, Xdream seiklusspordi 
sari. Sellest aastast lisandus 
ka Samsung Estonian CUP 

maastikuratta sari ja Filter 
temposõidu sari. Lisaks tegin 
augustis debüüdina Trismi-
le triatloni. Tulemuste poo-
lelt figureerin kusagil esi-
mese kolmandiku peal – see 
on paras tase, et asi spordiks 
ei muutuks, vaid oleks ikka  
hobi.“

eero Liivandi – osav mitmel rindel

Veel G4Slaste silmapaistvaid saavutusi sportlikust suvest

TRIATLON. Andrus Jaa-
mul müügiosakonnast pälvis 
meistritiitli Tartu Mill triatlo-
nis 22. juulil veteranide (40+ 
vanus) olümpiadistantsil. 

R U L L U I S U TA M I N E . 
Rulluisumarationil 25. augus-

til saavutas G4Si tiim võist-
kondlikus arvestuses 5. koha, 
parimaks G4Sikaks osutus Ja-
nek Vana Lõuna piirkonnast. 
G4Si esindas kokku 24 rulli-
tajat, neist 16 maratonidis-
tantsil (48 km) ja kaheksa lü-
hidistantsil. 

TENNIS. G4S Spordiklubi 
juhataja Raido Rätsep võitis 
tennise Eesti Meistrivõist-
lustel seenioride (35+) klas-
sis üksik- ja paarismängus  
3. koha.

"Julged hoolida?" kampaaniakuude visuaalid.
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e elmises G4S Pressis jaga-
sime meie klientide mul-
jeid juhtumistest, mis 

motiveerisid neid mõtlema sel-
lele, et võib-olla oleks hea mõ-
te oma kodu valve alla seada. Ja 
teinekord jäi järelduseks, et var-
gal oleks paras aeg karjääriva-
hetust kaaluda. Seekord jätka-
me selliste lugudega:

Prantsuse rõdu
Naisterahvas ärkas mingi ko-
lina peale. Toas ringi vaada-
tes nägi, kuidas tumedates 
riietes mees aknast välja ro-
nis ja jooksu pani. Selgus, et 
varas oli end upitanud kor-

ööga rehvidest tühjaks vee-
tud. Järgmisel päeval algas 
aga selle talve esimene tõsine  
lumesadu.

Suvilavargus
Alkoholiga seoses meenub 
veel üks lugu: vargad tungisid 
suvilasse ja varastasid sealt 
ära pooliku viinapudeli ja 
kogu puhta voodipesu. Kõik 
muu oli puutumata. Varali-
ne kahju polnud suur, kuid 
emotsionaalne oli meeletu.

Lugusid kogus  
müügidivisjon

Kui kaupluse häirele reagee-
rinud ekipaaž kohale jõudis 
ja hoone aknast sisse kiikas, 
vaatas talle teiselt poolt vastu 
varas-santehnik. Kanalisat-
siooni-(soovi)kaevust tuli va-
rastel aga hoopis politseijaos-
konda sõita.

Rehvivahetustöökoda
Talverehvide paigaldamise 
aeg oli just saabumas ja reh-
vivahetuspunkti angaar oli 
rehve täis toodud. Ühel hom-
mikul avastasid tööle saabu-
nud töötajad, et ettevõte oli 
varguse ohvriks langenud 
ja sisuliselt kogu angaar oli 

nida, selgus, et nad olid au-
gu teinud täpselt tööstuslike 
külmikute taha. Nii jäi nende 
vargus seekord vaid vargus-
katseks.

Kanalisatsiooni-(soovi)kaev
Vargad planeerisid tegevust 
pikalt ette: olles ise santeh-
nikud, hankisid nad ehituse 
KVK (küte, vesi, kanal) eri-
tööde projekti, mille järgi viis 
kanalisatsioonikaevust „ot-
setee“ raamatukauplusesse, 
ning panid selle järgi vargu-
se plaani paika. Ühel ööl siis 
kaevutigi käigu kaudu hoo-
nesse ning asuti tegutsema. 

termaja teise korruse prant-
suse rõdudele. Sealt liikus ta 
mööda piirdeid edasi, kuni 
jõudis aknani, mis oli jäetud 
ööseks õhutusasendisse. Va-
ras kangutas akna lahti ja si-
senes selle kaudu korteris-
se ning varastas tumba pealt  
sülearvuti.

Kohviku ja külmiku lugu
Väikelaste kohvikusse tahtsid 
vargad öösel siseneda hoovi 
poolt ning tegid selleks pui-
dust hoone seina sisse augu. 
Kui augu tegemiseks oli ku-
lunud mitu tundi ja lõpuks 
oli käes hetk august sisse ro-

eLuST eNeSeST: VARGustE lood

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

Eelmise „Fotonostalgia“ auhinna on ära teeninud Terje Vind! 
Palju õnne!

fotonostAlGiA
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nagu KAKs tilka vett

Hea ilmaga suvi ei soosi teadu-
poolest tõsisemaid teemasid 
ning turvaturul toimuvasse on 
ajakirjandus süvenenud võrdle-
misi vähe. Valdava osa kajastus-
test moodustasid ootuspäraselt 
vetelpääste-rannavalve teemad 
ning markantsete juhtumite põ-
hised kajastused. Märksõnaga 
G4S kajastusi oli ligi 380. Muu-
dest Eestis tegutsevatest turvaet-
tevõtetest kirjutati ligi 90 korral.

Konkurentide leeris said enim 
kajastusi tukkuma jäänud turva-
töötaja kohtusaaga, mida onlined 
lahkasid viidates Põhjarannikus il-
munud loole. Magamise eest val-
landatud USS Security turvatöö-
taja leidis, et teda on ebaõiglaselt 
koheldud, sest tõendite kohaselt 
vajus ta unne vaid 10 minutiks, 
mis pole nii märkimisväärne rik-
kumine, et kohe töölt vallandada. 
Kui töövaidluskomisjon andis õi-
guse tööandjale, läks mees koh-
tusse, kes leidis, et sellisel moel 
vallandamiseks polnud alust ning 
mõistis endise töötaja kasuks vei-
di üle 1000 euro suuruse hüvitise.

Samuti on meediaveergudel 
lahatud riigikohtu poolt lõpliku 
lahendi saanud Hotronicu suur-
omaniku aastatetagust hämarat 
valveseadmete müüki. 

Väärikalt suure lehepinna sai 
augustis Eesti Ekspressis aval-
datud lugu Skarabeuse ridades 
töötavast ja poevargaid hirmu 
all hoidvast turvanaisest. Kollee-
gid kiidavad!

Lisaks traditsioonilistele ve-
telpääste teemadele ning repor-
taažidele rannavalvurite tööpos-
tidelt pakkus G4S meediale huvi 
seoses erinevate tööalaste juh-
tumitega. Viimaste hulgas olgu 
mainitud joobes bussijuhi üle-
andmine politseile Tartus, kakle-
jatest Poola vutifännide korrale-
kutsumine Tallinnas või pealinna 
joogivee reservuaari – Ülemis-
te järve - piirete lõhkujate ta-
bamine. Samuti on Eesti mee-
diasse jõudnud uudis sellest, et 
Suurbritannia justiitsministee-
rium kahtlustab kohalikku G4Si 
ja veel ühte turvaettevõtet liig-
suurte arvete esitamises elekt-
rooniliselt jälgitavate kurjategi-
jate monitoorimise eest. 

G4Si ellukutsutud „Julged hoo-
lida?“ keskkonnas avaldatud ar-
tikleid on suve jooksul meedia re-
fereerinud üle 20 korra: enim on 
tuntud huvi turvalise reisi soovi-
tuste ja veeohutusalaste näpunäi-
dete kohta. Kõikide „Turvaliselt lä-
bi elu!“ uudistega saab tutvuda 
„Julged hoolida?“ Facebooki lehel:  
www.facebook.com/julgedhoolida

Stay tuned!
Julia Garanža

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

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


