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Oleme võtnud strateegilise 
suuna teha tööd ehk pakkuda 
teenust vaid seal, kus see on ma-
janduslikult põhjendatud: meie 
tegevused on jätkusuutlikud ning 
makstav töötasu motiveeriv.”

Villu Õun

Elektriautode lühirenditeenus alustab juunis
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Nutikal tehnoloogial põ-
hinev G4Si hallatav elekt-
riautode lühirenditeenus 
on uus Eestis ja seni vähe 
levinud ka mujal maail-
mas. Edukaid näiteid on 
siiski nii Pariisis, Londo-
nis kui ka San Franciscos. 

Eestis alustab elekt-
riautode lühirenditee-
nus juunis, mil soovijad 
saavad Tallinnas ja Tartus 
rentida 24 elektriautot, 
neist 16 Nissan Leafi ja 
8 Mitsubishi iMievit, mis 
hakkavad paiknema ren-
dipunktides.

Lihtne lahendus 
Elektriautode lühirenditeenus 
võimaldab soovijal iseteenin-
duse põhimõttel rentida au-
to endale sobivas rendipunk-
tis ja sobival ajal, sest teenuse 
eest tasutakse kasutamise järgi 
– nii palju kui sõidad, nii pal-
ju ka maksad. Teenuse kasuta-
miseks tuleb registreerida end 
ELMO iseteeninduses kasuta-
jaks, lepingu sõlmimisel kont-
rollib süsteem maanteeameti 
registrist kehtiva juhiloa ole-
masolu. Edaspidi piisab auto 
rentimiseks vaid mobiiltelefo-

Andrus Jaugi sõnul piisab peale teenuse kasutajaks registreerumist auto rentimiseks vaid mobiiltelefonist: soovija otsib sobivas Tallinna
või Tartu rendipunktisvaba sõiduki, avab mobiiltelefonilt saadud juhiste abil uksed ja võibki sõitma hakata.

nist: soovija otsib sobivas Tal-
linna või Tartu rendipunktis 
vaba sõiduki, avab mobiiltele-
fonilt saadud juhiste abil uk-
sed ja võibki sõitma hakata.

G4Si roll
G4S tegeleb lühirenditeenu-
se toimimise tagamise, autode 
tehnilise seisukorra monitoo-
ringu ja kontrolliga, autode 
hooldamise ja puhastamise 
ning nende transportimise-
ga. G4Si äriarenduse osakon-
na juhataja Andrus Jauk möö-
nab: „Viimase kahe aastaga 

on G4Si ärivaldkond ja tee-
nuste portfell oluliselt laiene-
nud: uuemateks teenusteks 
on elektriautode kiirlaadimis-
võrgustiku opereerimine ning 
juunis alustatav elektriautode 
lühirendi haldamine”. 

Samuti tagame teenu-
se tarbijatele ööpäevaringse 
klienditoe: näiteks kui klient 
unustab sõiduki laadida, jää-
des selle tõttu seisma, tuleme 
kliendile appi. Vajadusel aita-
me transportida kliendi koos 
elektriautoga lähima kiirlaa-
dijani või aitame inimese tei-
se sõiduvahendiga sihtpunk-
ti. „Lõime teenuse haldamise 
edukaks toimimiseks ette-
võtte struktuuri uued ame-
tikohad: teeninduskeskuse 
teenusejuht Reiko Tääker vas-
tutab kvaliteetse ja operatiivse 

Jarmo Tuisk,  
Elektromobiilsuse programmi juht

Elektriautode laenutuse pakkumisel on meie huvi ennekõike tut-
vustada elektriautosid ning elustiili, et autot ei pea ilmtingimata 
omama – tahame, et inimesed saaksid elektriautoga sõitmise ja 
renditeenuse kasutamise kogemuse. Teenus ise on kasutajasõb-
ralik, mugav ning loomulikult ka keskkonnasõbralik liikumisviis 
sobides ideaalselt just (kesk)linnas ühest asukohast teise liiku-
miseks. Riigihanke korras valiti elektriautode lühirendi süsteemi 
operaatoriks turva- ja teenindusettevõte G4S, mille juhtimise all 
hakkab elektriautode lühirenditeenus tööle juunis. G4Si kasuks 
räägivad eelkõige pikaajaline teeninduskogemus ja operatiivne 
üle-eestiline reageerimisvõimekus.
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klienditoe ning projektijuht 
Jaan Vill vastutab elektriauto-
de lühirenditeenuse igapäe-
vase juhtimise ja haldami-
se ning klientide nõustamise 
eest,” selgitab Jauk.

Elektriautode positsio-
neerimiseks, kaugjuhtimi-
seks, tehniliste süsteemide ja 
kasutussessioonide staatu-
se jälgimiseks paigaldatakse 
autodesse telemaatikasead-
med. Näeme haldussüsteemi 
kaudu reaalajas auto asukoh-
ta, läbisõitu kilomeetrites, 
aku mahutavuse olekut prot-
sentides ja ka seda, kas auto 
on hetkel laadijasse ühenda-
tud või mitte. Haldussüstee-
mi kaudu võimaldab elekt-
riautode kaugjuhtimine 
alustada ja lõpetada rendi-
sessioone, sh avada ja sul-

geda autode uksi ning bro-
neerida autosid. „Kõik 
ettevalmistused elektriauto-
de lühirenditeenuse käivita-
miseks on tänaseks kulgenud 
plaanipäraselt,” konstateerib 
Andrus Jauk ja lisab „samu-

Viimase kahe aastaga on G4Si ärivaldkond 
ja teenuste portfell oluliselt laienenud: 
uuemateks teenusteks on elektriautode 
kiirlaadimisvõrgustiku opereerimine ning 
juunis alustatav elektriautode  
 lühirendi haldamine.

ti on lõpusirgel kogu haldus-
süsteemi infotehnoloogilise 
lahenduse testimise protsess 
ning oleme teenuse osutami-
seks valmis.” 

Maarika Haavistu
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Ü hel mai laupäeval, kui pidasin lähedaste 
seltsis sünnipäeva, rääkis üks hõimlane, 
et on Soomest Eestisse tagasi asudes võt-
nud end tööle ühe kohaliku ehitusettevõt-
ja juures. Jutu sees selgus, et uue tööandja 

lubatu jäigi pelgalt lubaduseks - nelja kuu eest sai tub-
li töömees ja väikese lapse isa vaevalt kahe kuu palga.

Vestluse loogilise käiguna pakkusin talle tööd 
G4Sis, mööndes, et kuigi me ei suuda ehk maksta 
praeguses töökohas „lubatud” suurusjärgus, saab ta 
meie juures kindlat palka kindlal kuupäeval ning seda 
ametlikult. Noore pere jaoks on see tähtis, sest liisin-
guvõimekus omab tänapäeval vaat et võtmetähtsust.

Seda pakkumist tehes mõistsin isegi, et meie ette-
võttel on rida vankumatuid väärtusi, mis on meile jät-
kuvalt tähtsad ning milles järeleandmine oleks meie 
töötajate petmine. 

Turvateenuste valdkond ei ole teadagi kõige kõrge-
mate palkadega tegevussektor. Seda olulisem on olla 
eeskujulik palgamaksja: mitte ainult maksta töötasud 
õigel ajal, vaid ka ausalt arvestada juurde lisatasud, 
preemiad, ületunni- ja pühadetasud.

G4S tahab olla parim turvavaldkonna tööandja. Seda 
mitte ainult ausalt ja parimat võimaliku palka makstes, 
vaid ka töötajate meelespidamise ja tänamisega seotud 
traditsioone hoides ning tööalast arengut soodustades.

Oleme võtnud endale strateegilise suuna teha tööd 
ehk pakkuda teenust seal, kus see on majanduslikult 
põhjendatud: meie tegevused on jätkusuutlikud ning 
makstav töötasu motiveeriv. Nii töövõtja vajadused, 
kui lepingu täitmise suutlikus peavad olema kaetud 
tehingu väärtusest.

Möödunud aasta kolmel suurel turvahankel kukkus 
teenuse hind tõsise konkurentsi tingimustes nii mada-
laks, et võimaldas mullu võidetud lepingu täitmisega 
toime tulla vaid samal aastal. Käesoleva aasta alguses 
valitsuse poolt kehtestatud riigi miinimumtasu 10% 
tõusuga muutus nende lepingute täitmine üsna kee-
ruliseks. Mis seal salata, oleme rahul, et me tol korral 
neid lepinguid sellisel kujul ei saanud. Me pole valmis 
sõlmima suhteid, mille tingimuste juures saaksime 
maksta turvatöötajatele vaid miinimumpalka. 

Viimase kuu jooksul loobusime mitme kaubandus-
objekti teenindamisest. Põhjuseks on kliendiga hinda-
des mitte kokkuleppimine. Me ei ole enam valmis vähe-
se raha eest tegema kõiki töid, mis oleks võimalik kätte 
võita. Oleme teadlikult valivad. Igal asjal on hind. Me-
hitatud valve on tööjõukeskne kallinev teenus ning ku-
na kliendi ostujõud nii kiiresti sammu pidada ei suuda, 
peame otsima abi tehnoloogilistest lahendustest, mis 
aitavad leevendada tööjõu-muret. Näiteks: videovalve 
areng võimaldab järjest rohkem asendada füüsilist tööd. 

Jah, me soovime laiendada tehnoloogia valdkonda 
veelgi rohkem ning esimesed töötulemused annavad 
selleks julgust ja lootust. On selge, et juba lähitulevikus 
ei ole G4Si pakutavad teenused, sealhulgas mehitatud- 
ja tehniline valve, säästukategooriasse kuuluvad. Ole-
me hinnalt, aga ka töötasudelt turul selgelt kõrgemas 
klassis, pakkudes mitte pelgalt turvatöötajat, vaid hästi 
ettevalmistatud multifunktsionaalset teenindajat, kel-
le väärtust tõstavad tööd tõhustavad turvalahendused.

Üks tähtis asi veel. Juhtusin hiljuti kuulama ERRi ar-
vamustoimetaja Rain Kooli lugu, mille lõpus ütles ta 
kokkuvõtteks: „Turvalisus ning usaldusväärsus, sõb-
rad, sünnivad hoolivusest”. Turvateenus on usaldustee-
nus, mille aluseks on hoolivus. G4S hoolib nii kliendi, 
kui ka enda inimeste heakäekäigust. Nii saame ka meie, 
töötajatena, hoolida ja teha enda tööd väärtusi luues.
NB! Täismahus arvamusega saad tutvuda G4Si siseveebis!

juhiVEERG KVARTALI PARIMAD

 Me nalja 
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VILJANdIS TUNNUSTATI PARIMAID TuRVATööTAJAID
18. aprillil Viljandis Pärimusmuusika Aidas tunnusta-
sid valvedivisjon, sularahadivisjon ja klienditeenin-
dusdivisjon I kvartali parimaid turvatöötajaid. Tänu-
üritusele järgnes Ott Leplandi kontsert. 
Aitäh teile tubli töö eest!
Valvedivisjon

Lääne piirkond
Sergei Krivkov 
Madis Aulik
Andres Sakkov

Ida piirkond
Janary Viljat 
Andrey Kakitis 
Ruslan Kaljumäe

Lõuna piirkond
Tiia Loorius 
Maire Meeling 
Moonika Raudsepp 

Põhja piirkond
Jaanika Kaarits 
Risto Antonov 
Vladimir Batanov 
Heido Lend 
Villi Simson 
Maret Luik-Ivanova 
Andrei Moltšankin 
Alexey Konstantinov 
Vladimir Botškarjov 

Lennundusosakond
Mati Õunap 
Ilmar Jääger 
Denis Homenko

Patrullteenistus
Renee Loodus 
Heikki Sulg 

Klienditeenindusdivisjon
Teeninduskeskus
Ele Pärn 

Sularahadivisjon
Ermo Kruusajõe

TööTAJATE RAhULOLU-UURING: AREnGukS on RuuMI

I kvartali parimad  turvatöötajad.
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Uuringus osalenud töötajad 
said oma hinnanguid rahul-
olu aspektidele anda seitsmes 
erinevas valdkonnas. Need 
olid ettevõte, koostöö ja suh-
ted töökaaslastega, töö sisu 
ja isiklik areng, töö juhtimi-
ne/otsene juht, tasustamine ja 
tunnustamine, info liikumine 
ja sisekommunikatsioon ning 
uue teemana klienditeenin-
duse tase ettevõttes. Vastuseid 
küsiti 4-pallisel skaalal.

Mõtteid edaspidiseks
Konkurentsitult kõrgeimad 
koondhinnangud anti vald-
kondades „töö juhtimine/ot-
sene juht” ning „koostöö ja 
suhted töökaaslastega” (tule-
mused vastavalt 3.2 ja 3.15). 
Põhipersonali poolt antud 
hinnangute keskmine võrrel-
des kontoritöötajatega jäi siin 
küll veidi madalamale, kuid 
tulemus püsib kindlalt rahul-
olu poolel. Mis töö juhtimi-
se blokist silma hakkas on, et 
võrreldes muude aspektidega 
on töötajad mõnevõrra vähem 
rahulolevad ja ootused juhti-
dele on kõrgemad hea töö eest 
tunnustuse saamisel. Ehk siis 
töötajad ootavad rohkem hea-

de tulemuste tähelepanemist, 
tunnustamist ja kiitmist.

Teiste valdkondade osas hak-
kab silma kõrge rahulolu selle-
ga, et töösuhetes on ülesanded 
ning reeglid selged ja arusaa-
davad. Samuti, et tööülesan-
nete täitmiseks vajalikke os-
kusi on piisavalt ehk töötajad 
saavad tunda ennast enese-
kindlalt ja pädevalt. Samas et-
tevõtte poolt pakutavad koo-
litus- ja arenguvõimalused, 
töökeskkond, töö tasustamine 
on valdkonnad, kus töötaja-
te ootused tööandjale on kas-
vanud ning hinnangud rahul-
olule kriitilisemad.

Mõtteviis: klienditeeninduslik 
Uue teemana uuriti sel kor-
ral töötajate hinnanguid 
klienditeenindusele ettevõt-
tes. Et ettevõtte edukus sõl-
tub klientide rahulolust, on 
vastanud nii põhipersona-
li kui kontoritöötajate seast 
üsna ühel meelel (koond-
tulemus 3.65). Küsimusele 
„Kui sageli mõtled oma töös 
kliendi heaolule?” märkisid 
üle 50% vastanutest, et mõt-
levad oma töös kliendi hea-

olule alati ja täiendavad 30%, 
et sageli. „Positiivselt ülla-
tas, et G4Si töötajad on väga 
kliendikesksed. Teenindus-
taseme hinnangutelt oleme 
pigem positiivselt kriitilised, 
mis on ka hea. Ennustan, et 
edasiselt saavad hinnangud 
tõusta vaid paremuse poole, 
kuna oleme alustanud regu-
laarset ka klientide tagasi-
de küsimist, maikuus läheb 
käima ärikliendi lojaalsus-
programm ning suvel G4S 
e-teenindus,” kommenteerib 
tulemusi klienditeenindus-
divisjoni direktor Ene Raja.

Eelistatuim infokanal:  
otsene juht
Info liikumise ja sisekommu-
nikatsiooni blokis tundsime 
ka seekord huvi, kas tööks va-
jalik informatsioon on tööta-
jatele kättesaadav. Tagasiside 
näitab, et vastanute keskmine 
hinnang on endiselt rahulolev 
(tulemus 3.2). Uue teemana 
uurisime ka ettevõtte suhtlus-
kanalite olulisust töötajatele. 
Koondhinnangud põhiperso-
nali ja kontoritöötajate osas 
siin arusaadavatel põhjustel 
erinesid, kuid selgelt joonis-

tus välja, et ettevõttes toimu-
vaga kursis olekuks peetak-
se olulisimaks kanaliks otsest 
juhti ning mõnevõrra vähem- 
olulisemaks iganädalasi uu-
diskirju, siseveebi, kodulehte 
ja ajalehte G4S Press. „Fakt, et 
ettevõtte elektroonilisi infoka-
naleid tarbitakse aina rohkem, 
on infovahetuse kiiruse sei-
sukohast on ainult tervitatav,” 
leiab kommunikatsioonijuht 
Julia Garanža.

Lojaalsus: kõrge
Ühe olulise aspektina uuri-
ti ka töötajate lojaalsust ja 
seotust ettevõttega. Küsiti, 
kas töötaja lahkuks, kui tal-
le pakutaks samaväärse tasu 
ja soodustustega tööd mõnes 
teises ettevõttes. 65% vasta-
nutest põhipersonali hulgast 
ja 75% kontoritöötajatest ei 
nõustunud selle väitega. Ehk 
siis vastasid, et nad tõenäoli-
selt ei lahkuks ettevõttest. Sel-
line tulemus teeb tõsiselt head 
meelt. Ettevõtte hea tervise 
ning edukuse sisukohast on 
oluline, et suudaksime seda 
hoida ja kasvatada.

Põhjalikumalt analüüsitakse 
tulemusi üksuste lõikes, sa-
muti hakkame tegema plaane 
jätkutegevusteks, et rahulolu 
määra tõsta. 

Ille Einmann

Aprilli alguses lõppenud kontserniüleses rahulolu-uuringus osales kokku 1292 
töötajat, mis annab vastamise määraks 48%. See on tubli tulemus, mis pea 
veerandi võrra kõrgem kui kahe aasta tagune, kus uuringus osales ligi 35% 
meie töötajatest. 

Oleme võtnud endale 
strateegilise suuna 
teha tööd ehk pakkuda 
teenust seal, kus see on 
majanduslikult põhjen-
datud: meie tegevused 

on jätkusuutlikud ning makstav 
töötasu motiveeriv. 

Villu Õun
Valvedivisjoni direktor   
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ABB kevadel avatud tehas sai 
G4Silt uued turvasüsteemid

Märtsi lõpus kolisid seni 
Harju maakonnas eri koh-
tades asunud energeetika- 
ja automaatikatehnoloogia 
kontserni ABB üksused Jü-
ri alevikus ehitatud hoone-
te kompleksi. Otse Aruküla 
tee kõrval, vana tehase vas-
tas kerkinud uus tootmis- ja 
büroohoone mahutab et-
tevõtte äriüksusi, keskla-
du komplektalajaamade ja 
madalpingesüsteemide ja 
komplektalajaamade te-
haseid ning kontoriruume. 
Kompleksi rajamine algas 
mullu märtsis ning novemb-
ris jõudis järg turva- ja nõrk-
voolusüsteemide ehitami-
seks – neid töid teostas G4S.

„Varasemalt on ABB enda 
hoonete puhul kasutanud Ti-
meconi läbipääsusüsteemi, 
uude hoonesse tuli Protégé 
valve-läbipääsusüsteem, mis 
oma võimaluste poolest on 
samm edasi,” selgitas tur-
vatehnikadivisjoni projekti-
osakonna müügijuht Mart 
Veebel. Selgituseks tehnika-
kaugetele lugejatele: Prote-
ge on integreeritud valve- 
ja läbipääsusüsteem, mille 
komponentide lai valik või-
maldab luua valveV- ja läbi-
pääsusüsteemi objekte üht-
sel keskseadmel põhineva 
integreeritud lahenduse-
na, mis tähendab, et kõiki-
des hoonetes kasutatakse 
ainult ühte tüüpi valvesüs-
teemi keskseadmeid, mis ar-
vutivõrgu kaudu ühendatak-
se ühtseks süsteemiks. „Oma 
olemuselt on see märksa 
paindlikum ja kasutajasõb-
ralikum lahendus võrreldes 
sellega, mida klient oli vara-
semalt enda muudel objek-
tidel kasutanud,” lisas Veebel 
„Uue süsteemi plussideks on 
suhteliselt paindlik kasutaja-
liides, mis võimaldab lihtsalt 
lisada isikuliselt õigusi ini-
mestele. Programmi visua-
liseering on samuti lihtne 
ja loogiline,” loetles Protégé 
plussid üle ABB haldusjuht 
Tõnis Särekanno. Tema sõ-
nul on ABB kaugem visioon 
paigaldada kogu Baltikumis 
olevatele kontserni hoonete-
le ühtne läbipääsusüsteem. 

Kokku on uue ABB tehase ja 
bürooruumide valvamiseks 
paigaldatud üle 30 kaame-
ra, mis jälgivad hoone peri-
meetrit, sealhulgas sissepää-
se. Läbipääsusüsteemi on 
integreeritud 70 ust: kasu-
tajate gruppe on erinevaid 
ning vastavalt neile on mää-
ratud ka õigused läbipää-
suks. Lisaks videovalvele ja 
läbipääsusüsteemile paigal-
das G4S tehase koridorides-
se esitlustehnika - töötajaid 
infoga varustavad monitorid.

Julia Garanža 

L isaks aprillis müüki 
hoogustanud koduvalve 
kampaaniale, on müügi-

meeskonnal ette kanda veel nii 
mõnestki väärikast töövõidust.

Milestone´i võidukäik
Aprillis teatas Haridus- ja Tea-
dusministeerium, et kahek-
sast riigihanke korras esitatud 
pakkumisest videosüsteemi 
ehitamiseks osutus parimaks 
G4Si oma. Videosüsteemi-
le esitatavad nõudmised on 
kõrged: HD resolutsiooniga 
IP kaamerate pilti peab saa-
ma vaadata kesklahendusena 
üle Eesti ning kaamerad ise 

pannakse üles ministeeriumi-
le kuuluvatesse hoonetesse nii 
Tartus kui Tallinnas.

G4S pakkus ministeeriumi-
le Milestone´i platvormil põhi-
nevat lahendust, süsteemi val-
mimisel hakkavad pilti jälgima 
G4Si turvatöötajad ja ka HTM-i 
enda töötajad. Videosüsteemi 
ehitus jätkab detsembris ala-
nud suuremahulist koostööd 
Haridus- ja Teadusministee-
riumi ja G4Si vahel. 

Aprillis võitsime ka Tapa lin-
na avaliku ruumi videosüstee-
mi hanke, mis linna jaoks on 
soodne võimalus hoida täna-
vatel toimuv kontrolli all. G4Si 

videolahendus on ehitatud 
Milestone´i platvormile, kokku 
paigaldatakse Tapa tänavatele 8 
kaamerat. Videosüsteemi pai-
galdus saab valmis juuni kesk-
paiku ning lepingu kohaselt 
vastutame nende hoolduse eest 
kogu järgneva aasta jooksul.

Lisaks koostööle linnaga 
sõlmisime kolmeaastase tur-
valepingu Tapa Vallavalitsu-
sega, mille kohaselt võtame  
tehnilise valve alla 15 valla-
le kuuluvat objekti: lasteaiad, 
koolid, raamatukogud, kul-
tuurikeskus, vallamaja, muu-
seum ja muud vallarahva ka-
sutuses olevat hoonet. 

Suveüritused
7. juunil toimub Rakveres 
Eesti Ööjooks, mille turvami-
seks kaasatakse 60 turvatööta-
jat. Valgel ööl kavatseb mööda 
Rakvere tänavaid joosta 5, 10 
ja 21,5 kilomeetrit mitu tuhat 
jooksjat, sealhulgas lapsed ja 
ratastoolisportlased. Stardid 
kolmele põhidistantsile an-
takse 5-minutilise intervalliga 
Rakvere Keskväljakult (21.30; 
21.35 ja 21.40). Tänaseks on 
Ööjooksule registreeritud üle 
6000 osaleja.

29. juunil tagame turva-
lisust Popkooripeol 2013, 
kus Tartu Lauluväljakul 

7000-liikmelise suurkoori 
esituses ühislauldakse roh-
kem kui 30 laulu Eesti est-
raadi-, pop- ja rokkmuusika 
varasalvest. 

Juulis turvame XXI Viljan-
di pärimusmuusika festivali 
ja XIX Võru Folkloorifestiva-
li „Teljed”. Publiku turvalisu-
se tagamiseks teevad mõlemal 
festivalil tööd mitukümmend 
G4Si turvatöötajat. Tihedas-
se juuli kalendrisse mahuvad 
veel Tartu Hansapäevad ja 
Tartu Mill Triathlon. 

Julia Garanža

Turvaline kodu keskkonnasõbraliku kingitusega

K evade tulekuga algas ka 
koduvalve kampaania, 
mille käigus said turva-

lise kodu paljud eestimaalased 
ega pea enam muret tundma 
oma lähedaste ja koduse vara 

turvalisuse pärast. Samuti said 
kõik G4S Koduvalvega liitu-
nud kliendid keskkonnasõb-
raliku elustiili toetava kingitu-
se – trendika linnaratta koos 
hääleka rattaalarmiga.

Koduvalve kampaaniale 
eelnes aga Sky Plusi ja Hawaii 
Expressiga koostöös läbivii-
dud eriprojekt Jääratas 2013 
üleskutsega – jää sulab, ratas 
tuleb –, mil jääkuubiku sis-

se külmutati kampaaniaratas, 
pandi Tallinnas Paldiski mnt 
juurde Hawaii Almare poe et-
te seisma ja inimesed pidid 
ära arvama ratta jääst väljasu-
lamise aja. Kõige täpsem en-
nustaja sai ratta omale. G4S 
edastas sulamisest live video-
valvepilti ja turvas ratast 24/7.

Koduvalve kevadkam-
paania turunduskommu-
nikatsioonis kombineeri-
me sihtrühmani jõudmiseks 
erinevaid kanaleid: TV- ja 
raadioreklaame, otsepos-
ti, e-postitusi, välimeediat, 
internetireklaame, sotsiaal-
meediat ja ka mitmeid eri-
lahendusi, sh G4S Korvpalli 
Meistriliiga play off publiku-
mängud. Üheks eriprojektiks 
oli raadio Sky Plusi ülipopu-
laarne saade Naistekas, mida 
muide naiste kõrval kuula-
vad ka paljud mehed. Nimelt 
oli ühel ilusal aprillikuu lau-
päeval saate teemaks „mi-
nu kokkupuude vargustega”, 
mil inimesed said kuulajate-
ga 3 tunni jooksul jagada oma 
värvikaid ning vähemvärvi-
kaid, kuid tõsiseid varguselu-
gusid, ja saatejuhtideks Kirsti 
Timmer ja Cool D. Parimaid 

lugusid jagame teiega üsna 
pea ka G4S Eesti Facebooki 
lehel.

Kampaania kommunikat-
sioonitegevuste tulemuste 
mõõtmiseks viisime sihtrüh-
ma hulgas läbi üle-eestilise 
kampaania järeluuringu. Uu-
ring näitas, et reklaamide 
märgatavus sihtrühmas oli 
67%, mis on läbi aegade kõr-
geim. Reklaamija äratundmi-
ne sihtrühmas oli 91%, mis on 
väga kõrge näitaja. Eesti kon-
tekstis on nii kõrged näitajad 
vaid suure meediaeelarvega 
telekommunikatsioonisektori 
turunduskampaaniatel. Rek-
laamitavast sõnumist arusaa-
mine oli uuringu põhjal sih-
trühmas 97%, mis on samuti 
ülikõrge näitaja. Seda eriti 
kampaaniate puhul, mis on 
nn „maasika”-kesksed.

Kampaaniainfot külastas 
kodulehel aprillikuu jooksul 
kokku üle 50 000 inimese, mis 
on mõne ettevõtte kodulehe 
kogukülastus aasta jooksul.  
Kampaania müügitulemused 
selguvad ajaks, mil käesolev 
leht on juba ilmunud. 

Maarika Haavistu

TERVITAME uuSI TööTAJAID
Kevadel liitus G4Si kollektiiviga mitmeid uusi inimesi, 
vaatame read üle.

1. maist asus sula-
rahadivisjoni juh-
tima Peeter To-
rim. Peeter omab 
pikaaegset koge-
must pangandu-
se ja maksete kä-

sitlemise valdkonnas, viimastel 
aastatel on ta juhtinud First 
Data Balti operatsioonide vald-
konda. First Data põhitegevu-
seks on maksetehnoloogiliste 
lahenduste ja teenuste pakku-
mine kaubandusettevõtetele ja 
finantsasutustele. Peetri kaas-
juhtimisel on ettevõte kasva-
nud arvestatavaks partneriks 
riigi- ja erasektori finantsinsti-
tutsioonidele. First Data on ai-
danud luua ja haldab Nordea 
ja Sampo pankade Balti riiki-
de ühist sularahaautomaatide 
võrku. Varasemalt on Peeter 
14 aastat töötanud erinevatel 

ametikohtadel Eesti ja Skan-
dinaavia finantsasutustes, olles 
muuhulgas vastutav välisarvel-
duste, müügi-, projektijuhtimi-
se ning liisingfinantseerimise 
eest. Peeter omab õigusteaduse 
magistrikraadi Tallinna Tehni-
kaülikoolist, ta on abielus ning 
2 lapse isa. Vaba aega armas-
tab sisustada sportides: lem-
mikaladeks on jooksmine ja  
suusatamine.

Mai alguses asus 
teeninduskesku-
se juhina ame-
tisse Arto Du-
rejko. Uut juhti 
iseloomustavad 
märkimisväärne 

inimeste ja protsesside juhti-
miskogemus kaitseväelises te-
gevuses ning edukas kliendi-
suhete arendamise kogemus 

panganduse valdkonnas. Arto 
Durejko on lõpetanud Maino-
ri Kõrgkooli majanduse erialal 
ning lõpetab õpinguid Tallinna 
Ülikooli Õigusakadeemias õi-
gusteaduse erialal. Ta on Kait-
seliidu liige aastast 1996, lä-
binud mahuka kaitseväealase 
koolitusprogrammi ning on 
Rapla Maleva Lahingkompa-
nii kompaniiülema abi. Arto 
tugevusteks on ligi 10-aastane 
kliendisuhte juhtimiskogemus 
SEB Pank AS-is, kus ta vastu-
tas ärikliendihalduse eest. Arto 
on vabaabielus ning kahe lap-
se isa. Intervjuu Artoga leiad 
6ndal leheküljel.

Mai alguses naa-
sis lapsehooldus-
puhkuselt He-
len Kelder, kelle 
ametiks eelne-
valt oli klienditoe 
spetsialist ning 

töökohaks müügidivisjoni 
Lõuna piirkond. Tänaseks on 

Helen vastu võtnud väljakut-
se töötamiseks klienditeenin-
dusdivisjoni teeninduskeskuse 
erakliendihaldurina. 

Mai keskel alus-
tas teenindus-
keskuses erak-
liendihaldurina 
Kristi Janson. 
Kristi on lõpe-
tanud Maino-

ri Kõrgkoolis teenindusjuhti-
mise eriala ning on eelnevalt 
töötanud vanemteenindajana 
Sportlandis ja klienditeenin-
duse vanemspetsialistina Sta-
toilis. Statoilis tegeles Kristi 
nii kliendiprobleemide lahen-
damise, kõnekeskuse töö or-
ganiseerimise kui ka uute töö-
tajate koolitamisega.

Müügidivisjoni 
Põhja piirkon-
nas alustas müü-
gijuhina töö-
tamist Andrus 

Jaamul. Saanud esimese töö-
kogemuse 1991. aastal turva-
töötajana, töötades vahepeal 
nii inkassaatori kui ka turva-
juhina, jõudis Andrus lõpuks 
ka oma turvaettevõtte loomi-
se ning juhtimiseni. Viima-
sed viis aastat töötas Andrus 
müügijuhina General Secu-
rity Service OÜs.

ASi Ühistee-
nused pro-
j e k t i j u h i n a , 
kelle tööülesan-
nete hulka hak-
kab kuuluma 
e l e kt r i aut o d e 

lühirendi teenuse opereeri-
mine, asub juunis tööle Jaan 
Vill. Jaan töötab meil mai lõ-
puni tehnilise valve operaa-
torina, uut ametit õpib ta pa-
ralleelselt - oma praeguse töö 
kõrvalt. 

Julia Garanža

G4S Korvpalli Meistriliiga play-offide ajal sai korvpalliplatsil kampaaniaratast proovida ka Tarvas.
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hele taust, tumedad aktsendid
Sisekujunduse peanoodiks 
saavad olema heledad too-
nid, toeka põhja annab tu-
me põrandakate ning kogu 
kontseptsiooni hakkavad er-
gastama värvikad detailid ja 
aksessuaarid. Seinte peami-
seks värvitooniks saab olema 
„murtud valge”. Tammsaa-
re teelt kolijatele tulebki ilm-
selt kõige suuremaks kontras-
tiks ruumide valgusküllus ja  

avarus – uues majas saab ole-
ma palju avatud pindasid. 

„Kiiresti ja valutult” 
Lisaks kaasaegsetele ja muga-
vamatele töötingimustele kät-
keb üleminek uude majja en-
das veel ühte  head võimalust 
- teha oma tööasjades kolimis-
eelne inventuur. „Haldusjuhi-
na on mul kõigil uude majja 
kolijatele üleskutse: võtkem 
vanast töökohast kaasa vaid 
tõesti vajalikud ja olulised as-
jad, siinkohal kasutan juhust 
ja reklaamin Infokaitsetee-
nust,” viskab Pastarus nalja 
õhku. „Kõikide eelduste ko-
haselt langeb kolimine näda-
lavahetuse peale: seega reedel 
pakime asjad vanas kohas ja 
esmaspäeval pöörame uue le-
he,” lisab ta. „Kui kõikide si-
setöödega ollakse graafikus, 
saab meie suurkolimine ole-
ma kiire ja valutu.” 

Ühtsem tunne
Uue maja nõrkvoolutööd tee-
me ise ning turvasüsteemid 
on mõistagi samuti G4Si enda 
ehitatud. Hoone kõige kindla-
mates ruumides – allkorrusel 
hakkab asuma rahatöötluskes-
kus. Esimesele korrusele - fua-
jee „tagalasse” tulevad riietus-
ja pesemisruumid, päevnikute 
ruum koos relvaruumiga, sa-
muti hakkavad esimesel kor-
rusel asuma värbamiskeskuse 
ruumid ja turvatehnikadivis-
joni ladu, mis seni asusid Tal-
linnas eri paigus. Pesemisruu-
mide olemasolu koos majani 
viivate kergliiklusteedega on 
roheliseks tuleks  kõigile neile, 
kes soovivad käia tööl rattaga.  
Rohelise mõtteviisi pooldajad 
saavad oma „suksud” turvali-

Uue peamaja kohviku terrassilt avaneb lummav merevaade.
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s selt parkida rajatavasse ratta-
parkimiskohta. Teise korruse 
ruumid anname üürile teiste-
le ettevõtetele. Kolmanda kor-
ruse saavad endale teenindus-
keskus, sisekontrolliosakond, 
klienditeenindusdivisjon ja 
müügidivisjon, samuti hak-
kavad siin asuma seni Räva-
la puiesteel tööl käinud sula-
rahadivisjoni bürootöötajad. 
Neljas korrus on juhtkonna 
ja tugiüksuste päralt. Viienda 
korruse jagavad omavahel val-
vedivisjon, turvatehnikadivis-
jon ja IT-osakond. Kuuenda 
ja seitsmenda korruse anname 
teistele üürnikele ning kahek-
sandale korrusele tuleb koh-
vik. Mere poole jääb katuse-
terrass, mille kasutusperiood 
jääb ilmastikust tulenevalt su-
veperioodi. Kohvi- ja mõtte-
pause saab teha ka igal korru-
sel asuvates puhkeruumides, 
mis avatud kontorite puhul 
täidavad ka vaikusetsooni 
funktsiooni. Suitsutegemise 
ruum hakkab asuma 8. korru-
sel ja selleks nähakse ette koht 
ka maja hoovis.

„Ootused uuele majale on-
kõrgemad, kui maja ise tuleb. 
Peale hõlpsamini ligipääseta-
va asukoha ning kaasaegse-
mate töötingimuste, annab 
ta rohkem võimalusi vahetu-
maks suhtluseks. Telefonikõne 
või emaili asemel saab klienti-
de, partnerite ja kolleegidega 
rohkem silmast silma kohtu-
da. Usun, et selles majas te-
kib ettevõttes veelgi tugevam 
„meie” tunne” leiab G4Si ju-
hatuse esimees Priit Sarapuu.

Mõrupillina toob Pastarus 
välja mure parkimiskohta-
de ebapiisava arvu üle: „Pal-
diski maanteel saab meie tar-

beks maja hoovis olema ligi 
150 parkimiskohta, mida on 
vähem kui tegelikult vajame.” 
„Samas on peamaja lähedal 
mitmeid mõneminutilise ja-
lutuskäigu kauguses asuvaid 
platse, kuhu saab oma auto 
jätta,” ütleb ta ning lisab, et 
paremate parkimistingimuste 
nimel peetakse läbirääkimisi 
linnaga, kes on peamaja naab-
ruses asuvate platside omanik.

„Hangete maht, millega 
korraga tegeleme, on suur. Ai-
nuüksi erinevaid  mööbliartik-
leid, mida peame tellima, on 
kümneid: töökohtade mööbel, 
puhkenurkade mööbel, ak-
sessuaarid, metall-ja laomöö-
bel, eritellimusmööbel, koh-
viku sisustus ja palju muud. 
Samaaegselt valime tehni-
kat: mikrolaineahjudest kuni 
esitlustehnikani välja,” selgi-
tab Pastarus. Järgmise etapina 
selguvad koristusfirma, ma-
ja tehnosüsteemide (sh liftid, 
ventilatsioon jms) hooldaja ja 
kohvikuoperaator. „Infot, mi-
da läbi töötada, on palju: et 
teha võimalikult parimad va-
likud, õpime käigupealt, mis-
tõttu töötempo ja -koormus 
on viimastel kuudel mõista-
gi kasvanud. Kuid siht – kaas-
aegne ja innustav uus maja ligi 
600 inimesele - on seda väärt,” 
märgib Pastarus. 

Julia Garanža

FAKTId:
Ühe korruse pindala –  

      ligi 1000 ruutmeetrit
5 koosolekuruumi
4 puhketuba

Maja uus septembrikuus
dokumentide kuhi haldusosakonna juhataja laual on 
viimastel kuudel kasvanud sama hoogsalt kui ehi-
tustöödki G4Si uue peamaja ehitusplatsil. Mida lähe-
male on jõudmas september ja ühtlasi sellega ka ko-
limistähtaeg, seda rohkem mööbli-, tehnika- ja muid 
pakkumisi on haldus- ja IT-osakondade laudadel.  
„Uude majja ei võta kaasa ühtegi vana mööblitükki,” on 
haldusosakonna juhataja Andres Pastarus resoluutne.

Nähtav koht ja MERI on LäHEDAL
Küsisime meie inimes-
telt, mis mõtteid neis 
tekitab G4Si uue maja 
valmimine ning sellega 
seoses erinevate üksus-
te ühtekokku kolimine.

Jaan Tomingas, inkassaator

Kui töökäimist arutada, siis 
muidugi selle teeb kolimi-

ne minu jaoks keerulisemaks 
- elan 50 km linnast väljas ja 
teekond tööle läheb väga pi-
kaks. Aga eks see ole koh-
vipaksu pealt ennustamine 
praegu - ühed asjad, mis on 
paberi peal, võivad tegelik-
kuses olla hoopis teistmoo-
di. Seda, kuidas seal hakkama 
saame, vaatame siis, kui seal 
üheskoos oleme.

Muret tekitab ka parkimise 
küsimus - meie inimesed tu-
levad vara tööle ja lahkuvad 
hilja ning neil on tarvis kohta, 
kus vahepeal oma autot parki-

da. Ühistransport ei ole palju-
dele lahenduseks, sest elatakse 
kaugemal, linnast väljas.

Sergei Petrunenko,  
     juhtimiskeskus, turvatöötaja

Töökorralduse osas ei ole ise-
gi kindel, aga elukoha poolest 
tuleb natuke kaugemale min-
na tööle – juurde tuleb varu-
da 10 minutit. Võib-olla on 
uues majas avaramad ruumid 
ja ehk on parkimisruumi roh-
kem meie autode jaoks. Muidu 
on kolimine täitsa positiivne 

asi – kõik ühes kohas ja ei ole 
eraldatud, näeme ja tunneme 
üksteist ning ehk saab rohkem 
tuttavaks ka nooremate kollee-
gidega. ka nooremaid kolleege. 
Ma arvan, et ühte majja koli-
mine tugevdab kindlasti ühte-
kuuluvstusunnet. 

Aveliin kalviste, värbamisspetsialist

Karjäärikeskuse kolimine uu-
de majja meie kahe värbaja 
elukorraldust suurt ei muuda. 
Loodame vaid, et parkimiseks 
ka kohti jagub! Töökorralduse 

osas ootame kindlasti parimat 
lahendust. Kandidaat hindab 
vestlusel privaatsust ning et 
lahkudes jääks tunne, et ta oli 
sinna oodatud.

Edaspidi jääme seotuks 
koolituse õppeklassiga (Mus-
tamäe tee 5), kus nädalas kor-
ra viime läbi esmakoolituse.

Vassili Rudõka, kuller

Ma ei tea täpselt, mis seal 
teistmoodi olema hakkab. 
Asukoha poolest mul isik-
likult vahet pole, kas maja 
asub Tammsaares või Paldis-
ki maanteel, kuna tööle tulen 
Maardust ja selles osas suurt 
vahet ei ole. Muidugi on mu-
gavam, kui  kõik on ühes ko-

has. Mul kui kulleril ei ole vaja 
sõita Tammsaarest Rävalas-
se, Rävalast Mustamäele jne – 
oma sisevedu tuleb vähem, 
saame rohkem klientide tee-
nindamisele keskenduda.

Jekaterina Arlan,  
    peamaja administraator 

Suhtun uude majja kolimisse 
väga positiivselt! Kohe trans-
pordi probleem laheneb –  5 
minutit rattaga sõitmist ja ju-
ba kohal! Ühistransport sõi-
dab igalt poolt sinna kanti, nii 
et hilinemise võib ära unusta-
da. Tore on, et see on nähtav 
koht ning meri on ka lähedal.

Ande Etti

Sisekujundus saab olema G4Si värvides: domineerivad heledad toonid, erksust lisavad värvilised aktsendid.
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M ullu kevadel alus-
tas haldusosakond 
mahuka program-

miga, mille käigus suur osa 
G4S esindustest ning ka-
sutuses olevatest pin-
dadest on tänaseks 
läbinud uuendus-
kuuri ning said meie 
vajadustele pare-
mini vastavad ning 
mugavamad ruumid. 
Mai alguse seisuga on 
uuendusprojekti raa-
mes kolinud Rakvere, 
Narva, Valga ja Rapla 
esindused. Remont on 
tehtud Haapsalu, Kures-
saare ja Viljandi esindus-
tes. Käimas on veel ot-
singud uute pindade 
üürimiseks Paides  
ja Jõgeval.

Järge ootab Pärnu, siseku-
jundusprojekt on juba valmis 
ning käsil on remondi hinna-

Kontorivõrgu korrastamise eesmärgid on 
üdini praktilised: vajadustele vastavad 
äripinnad, paremad töötingimused, 
nähtavamad asukohad ning soodsamad 
lepingutingimused.

Esinduste ToTal makeover

Narva esindus

Alla Antipenkova, müügiesindaja-kliendihaldur
Mullu sügisel tulnud kolimisuudis kõlas kõrvadele kui muusi-

ka. Uus esindus asub kesklinnas, naabrid on meil samuti vääri-
kad. Meie uus kontor on igas mõttes esinduslik, heledad toonid 
paitavad silmi. Vanas kontoris oli mööbel oranžikas, mis tööpäe-
va lõpuks mõjus silmadele väsitavalt – toon oli liiga intensiivne. 
Uut esindust ja selle sisekujundust kiidavad ka klindid, leides, et 
see on lihtne, kuid samas väljapeetud. Ühe klindi käest kuulsin 
arvamust, et „uus esindus pidavat olema kaubamärgi vääriline”. 
Mis veel oluline, on see, et uues kohas leiavad kliendid meid se-
nisest palju paremini üles – enam ei pea pikalt telefoni teel ju-
hendama. Kokkuvõtvalt ütleks, et uus kohas on palju harmooni-
lisem tunne, mis mõjub hästi ka töökliimale.

haapsalu esindus

Marge Mölder, kliendihaldur
Remondi ja ümberplaneeringu tulemusena sai Haapsalu kon-

tor mugavam, hubasem ja ütleks, et isegi loogilisem. Enne pidi-
me pidevalt mööda kitsast redelit üles-alla käima, nüüd on kõik 
meie ruumid ühel tasandil. Uue planeeringu juures on töötsoo-
nid palju paremini jaotatud, nüüd on olemas eraldi koht, kus 
saab nõu pidada ja kliendiga segamatult rääkida. Kliendi ja tee-
nindaja suhtlus on senisest selgem, sest ruumide jaotus toetab 
seda. Värvilahendus on küll sama, kuid ruumid on avaramad, 
mööblipaigutus mõistlikum, mistõttu ka üldmulje on parem: 
„esindus sai palju esinduslikum”. Ka meie külalised on märganud 
muutust, leides, et värskenduskuur oli asja eest.

Alarmteci Tartu esindus: pildi tegemise ajal oli kolimine veel pooleli

Toivo Riik, haldusspetsialist
Tartu kontori uuenduskuur tekitas vastakaid arvamusi: ühest 

küljest loobusime osast pinnast, teisest küljest värskendasime 
korrapidamise, valveosakonna juhi ja turvajuhtide ruume ning 
kolisime Alarmteci samasse hoonesse. Tehnika lao lähemale too-
mine on tehnikaosakonna jaoks igati positiivne samm – tühjad 
käigud lao vahet jäävad ära. Nüüd on kõik meie üksused ühes 
hoones: G4S, Alarmtec ja Ühisteenused

Uuenduskuuri kronoloogia
•  Märts 2012 
Rapla esindus kolis uuele pin-
nale aadressil Tallinna mnt 
31. Tulemus: saime parema 
asukohaga, töö-ja olmetin-
gimustega kontori. Boonu-
seks on mugav parkimine ot-
se maja ees.

•  August 2012 
Rakvere esindus kolis uue-
le pinnale aadressil Laada 
20. Loobusime vanast kon-
torist, kus ligi 150 ruutmeet-
rit seisid kasutult. Tulemus: 
vajadustele vastavad ruumid 
nähtavamas asukohas ning 
märkimisväärne võit lepingu-
tingimustes. 

•  September 2012 
Narva kontor vahetab asu-
kohta: uueks aadressiks on 
Tallinna mnt 28. Loobusime 
kontorist ajale jalgu jäänud 
hoones ja piirkonnas, saades 
vastu kaasaegsed töö- ja ol-
metingimused hea nähtavu-
sega büroohoones. Boonus: 
mainekad naabrid ja suur 
parkla otse esinduse ees.

•  Oktoober 2012 
Remont Tartu esinduses ning 
soodsamate lepingutingimuste 
saavutamine. Alarmteci ladu ko-
lis samasse hoonesse G4Si kon-
toriga, millega vähenes ka tehni-
kute laovahet sõitmise kulu. •  November 2012 

Sanitaarremont Kuressaare ja 
Viljandi esindustes.

•  Jaanuar 2013 
Valga esindus kolis Müller-
soni Ärimaija, aadressile Va-
baduse 26. Kohalikud nime-
tavad maja naljaga pooleks 
Valga „ainsaks ärihooneks”. 
Boonuseks nähtavamale asu-
kohale on väärikad naabrid - 
Eesti Töötukassa, Elion, Val-
gamaa Põllumeeste Liit.

•  Märts 2013 
Haapsalu kontori ümberpro-
jekteerimine ja remont. Loo-
busime tühjalt seisnud esi-
mese korruse ruumist, andes 
selle allüürile. Lisaks hubase-
male väljanägemisele uuen-
dasime hoone fassaadil oleva 
välireklaami.

•  2013 II poolaasta
Pärnu ja Keila esinduse sani-
taarremont.

pakkumiste võtmine. Kõiki-
de uute üüripindade juures 
on sisekujunduslikult hoi-

tud ühtset joont,  

visuaalse identiteedi puhtuse 
eest kannab hoolt brändipo-
litsei ehk turundusosakond. 

Milleks on seda kolimist 
ja remontimist tarvis? Kon-
torivõrgu korrastamise ees-
märgid on üdini praktilised: 
vajadustele vastavad äripin-
nad, paremad töötingimused, 
nähtavamad asukohad ning 
soodsamad lepingutingimu-
sed. Lisaks kõigele muule 
hoiame programmi tulemu-
sena aastas kokku ligi 35 000 
eurot. Veel ühe, varem mai-
nitud põhjustest mitte vähem 
olulise tõi aga kolimisprog-
rammis esimesena osalenud 
Rapla esinduse perenaine 
Maiu Piirimets: „Tööle tu-
len ja töölt lahkun palju pa-
rema tujuga, sest uues kohas 
on ka hingamine värskem. 
Klientide poolt olen samuti 
kuulnud ainult kiitvaid sõnu 
ja positiivsust. Parkimine on 
ka väga hea, osa kliente tu-
lebki kohale jalgrattaga - po-
le probleemi ratas natukeseks 
kontori akna alla jätta, silm 
kindlalt peal!” 

Julia Garanža
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Valgekrae liiklust reguleerimas

INTERVJUU

M itte ainult nimi, vaid 
ka mees ise on hu-
vitav. Arto on tööta-

nud 10 aastat pangandusvald-
konnas, 1996. aastast tegev 
Kaitseliidus, kasvatab kahte 
last, lõpetab Tallinna Ülikoo-
lis õigusteaduse eriala, tegeleb 
laskespordi- ja muidu spordi-
ga ning veedab iga päev tun-
de autos tööle ja koju sõites. 
Mees nagu orkester! Kuidas 
ikka on nii, et mõni jõuab kõi-
ke ja teine mitte midagi, nii, 
et ainuüksi tema vaatamisest 
võib ära väsida. 

Mis lugu Sul selle  
Kaitseliiduga on?
Militaarpisikuga nakatas mind 
vanaisa, kelle sõjajuttudest 
mul lapsena iialgi küllalt ei 
saanud. Täna olen Rapla Ma-
leva liige, reservohvitser ja la-
hingkompanii ülema asetäitja. 
Läbi Kaitseliidu saan panusta-
da riigikaitsesse, aated ja põ-
himõtted on minu jaoks oluli-
sed. Kaitseliit on andnud mulle 
hulgaliselt juhtimiskogemusi. 
Tekkinud on sümbioos Kait-
seliidu ja tsiviilelu vahel - saan 
tavaelus rakendada Kaitseliidu 
kogemust ja vastupidi, selline 

kahesuunaline protsess. Väär 
on arvamus, et sõjaväelises 
struktuuris on inimesi kergem 
juhtida. Kaitseliitlane on siiski 
vabatahtlik ja panustab riigi-
kaitsesse oma vaba aega, mida 
ei tohi unustada. Pead juhina 
diplomaat olema. 

On Sinu riigiteenimist  
kuidagi ka pärjatud?
Seinal on mul Põrgupõhja la-
hingu I klassi mälestusteenete-
rist, Kaitseliidu Rapla Maleva I 
klassi teenetemärk, Kaitselii-
du Valgeristi II klassi teenete-
märk ja  Kaitseliidu Rapla Ma-
leva II klassi teenetemärk. Ka 
G4S on mind koostöö eest tä-
nanud, 2010. aastal sain autasu 
„Kümme aastat Ernakest”, mil-
le korraldamise juures pikka 
aega kaasa olen löönud. Lisaks 
nendele on seinal ka erinevad 
laskevõistluste auhinnad, sest 
see teema on meil perekonnas 
oluline. Elukaaslasel on ette 
näidata mitmed meistritiitlid 
sportpüstolis.  

Sul on aukartustäratav hulk 
koolitarkust omandatud? 
Päris parasjagu tõesti. Olen lõ-
petanud nn „hobi korras” au-

tode remondi ja diagnostika 
eriala ning ülikoolis ettevõtlu-
se ja ärijuhtimise. Täna tõm-
ban joont alla õigusteaduste 
õpingutele. Lisaks hulk Kait-
seliidu koolitusi.

Millega Sa pangas tegelesid?
Minu „portfellis” oli viimas-
tel aastatel suur hulk ärikliente, 
kelle mahtu sai mõõta üheksa-
kohalise numbriga. Kõik, mis 
selle kliendibaasi säilitamise või 
haldamisega seotud, oli minu 
vastutusalas. Teenindusstan-
dardid olid pangandusele oma-
selt kõrged, teisalt tuli kõik ko-
gu aeg rahasse ümber arvutada.

Milliste ootustega meile tulid?
Turvavaldkond on uus ja hu-
vitav, G4S mainekas rahvus-
vaheline ettevõte. Just selle-
pärast. Nägin võimalust anda 
oma panus selle ettevõtte tee-
nindustaseme hoidmisesse ja 
parendamisesse.  

Millest hea klienditeenindus 
koosneb?
Olen alati lähtunud 80/20 põ-
himõttest (80% räägib klient, 
20 teenindaja). Klienti tuleb 
kuulata, püüda mõista ja olla 

tema jaoks olemas. Lubadu-
sed, nendest kinnipidamine 
ja lahendustele orienteeritus 
on minu töös seni taganud 
selle, et kliendi vajadused on 
saanud alati täidetud. Teenin-
dusettevõte peab tagama oma 
protsessidega jätkusuutlikku-
se. On oluline, et klient tun-
netaks meiega suheldes, et 
eksisteerime tema jaoks, mit-

LAhINGUVALMIS uustulnuk

L iiklusreguleerijate III 
taseme koolitusel osa-
les koos minuga 15 ini-

mest ning tervelt kolmandik 
neist olid naised. „Suured rist-
mikud, suured autod – kuidas 
need neiud seal hakkama saa-
vad?” oli mu esimene mõte. 
Vale mõte, tean nüüd takkajä-
rele. Samal hetkel astus ruumi 
meie koolitaja Mereli Mänd-
mets, samuti noor naine, kel 
samas suured kogemused liik-
luse reguleerimise vallas. 

Kohe alguses saime teada, 
miks on kaasõpilased koolitu-
sele tulnud. Selgus, et mõnel 

neist on liikluse reguleerimise 
kogemus juba olemas – näiteks 
turvatöötajana mõnel üritusel. 
Või siis lausa aastatepikkune 
kogemus ning tuldi lihtsalt ka-
tegooriat uuendama. Ilmselge 
eelis tundus olevat Ühisteenus-
te töötajatel, kes on ju igapäe-
vaselt liiklusmaailmas. Silma 
hakkasid ka kolm noort õppu-
rit, kes on turvatöötajana ame-
tis Tallinna Ülikoolis. Küllap 
on akadeemiline õhkkond see, 
mis Kadi, Heleni ja Tarmo õpi-
himuliseks muutnud. „Uued 
teadmised ja nende olemasolu 
kinnitav paber ei jookse kunagi 

mööda külge maha,” põhjendas 
Igor, kes igapäevaselt on ametis 
Lasnamäe piirkonna ekipaažis.

Uuesti koolipingis
Koolituspäev möödus tempo-
kalt. Teoreetilised teadmised 
vaheldumisi liiklusreguleeri-
ja märguannetega, mis mõju-
sid ka virgutava võimlemise-
na. Liiklusreguleerijatel on hea 
füüsiline vorm tagatud ning 
jõusaalis käe- ja õlalihaseid küll 
treenida vaja pole, see on fakt. 

Tahate teada, mis on liik-
lusreguleerimisel pistmist ma-
temaatikaga? Aga füüsikaga? 

Kui auto sõidab 50 km/h, tuleb 
liiklusreguleerijal peatumis-
märguanne anda minimaal-
selt 26 m kauguselt, et auto 
pidama saaks. Aga kui regu-
leerija „kliendiks” on kihuta-
ja, kes ületab kiirust näiteks 30 
km/h, tuleb lähtudes juhi rea-
geerimisajast ja auto pidurdus-
teekonna pikkusest teha kii-
re arvutus – tulemuseks on, et 
märguanded tuleb anda juba 
vähemalt 60 meetri kauguselt. 
Jää, lumi, vihm, pimedus või 
ere päike on vaid mõned tegu-
rid, millega reguleerija arvesta-
da peab oskama.

Uut ja huvitavat oli palju. 
Liikleja käitumist mõjutavad 
tegurid, seadusandlus, liiklus-
märkide ja teemärgiste tähen-
dused ning nõuded fooridele, 
reguleerija varustus, kiirus ja 
peatumine, reguleerija mär-
guanded jne Kõik vajalik re-
guleerimisel, aga samas kasu-
lik teada ka tavaliiklejana.

Kui esimene päev möödus 
klassiruumis, siis teine kooli-
tuspäev  oli reguleerijale ko-
haselt värskes õhus. Kohtusi-
me hommikul kell 9 Suurtüki 
parklas. Meie praktilist har-
jutuspäeva juhendas legen-
daarne liiklusreguleerija Ar-
vo Lindvest. Mees, kes ütleb, 
et taksopargi ristmikku kahe 
reguleerijaga reguleerida pole 
probleem. Muide, meil oli eel-
misel päeval paljude teiste rist-
mike kõrval ka taksopargi oma 
kohta harjutus. Noh, ma ei hak-
ka ütlema, palju reguleerijaid 
mina sinna planeerisin... An-
nan vaid vihje, et kui olin pool-
test loobunud, oli neid endiselt 
kaks korda rohkem kui Arvol.

Tõehetk ristmikul
Koolituspäeva esimene osa 
möödus mänguliselt. Kor-
damööda sai oldud nii regu-
leerija kui ka ristmikku üle-
tava auto rollis. Kuiv trenn 
kulus marjaks ära, sest pä-
rastlõunal ootas ees Ehitaja-
te tee ja E.Vilde tee ristmik. 
Koht, kus igapäevaselt teeb 
tööd terve armee fooritule-
sid. Aga mitte täna. Spetsia-
list Signaalist lülitas foorid 
välja ja oligi käes hetk, kus 
igaüks meist seisis silmitsi 
kümne sõidurea ristumise-
ga. Enam polnud eksimused 
lubatud. Kui hommikusel 
harjutusel lõppes regulee-
rimisviga halvimal juhul 
kaaslase kallistamisega, siis 
nüüd oli kõik teisiti

Väga paljude autojuhtide tead-
mised reguleerija märguanne-
test on pehmelt öeldes puu-
dulikud. Aga ka see on osa 
liikluse reguleerimisest ning 
selleks julgustavad märgu-
anded ongi, et ka ebakindlad 
autojuhid ristmiku ületatud 
saaksid. Kogu meie tegevu-
se jäädvustas Arvo kaamera-
ga, millega filmitud materja-
li klassiruumis ülevaatamine 
oli koolitustsükli viimane osa. 
Sellele järgnes teooriaek-
sam. 20 küsimust, 30 minu-
tit, tõehetk. Tehtud, polnudki  
nii hirmus!

Pärast eksamit astus minu 
juurde Arvo, käes paberileht. 
„Kuule, anna mulle oma kon-
takt. Meil on suvel palju vah-
vaid üritusi tulemas, kus re-
guleerimist vaja. Saad kohe 
kätt harjutada.” Ega turundus-
töö mulle väga palju aega jäta, 
mõtlesin endamisi, ning ütlesin 
Arvole, et vaevalt minust talle 
abilist on. „Miks mitte?” küsis 
Arvo. „Sa mõtle ise, kui on suu-
rüritused. Seal on soliidne tasu 
ja tihti ka motivatsioonipaketid 
– laevareisid näiteks.” Andsin-
gi Arvole oma numbri. Kes siis 
reisile minna ei tahaks! 

Soovitan ja julgustan kõiki 
liiklusreguleerija koolitusel osa-
lema. Nagu Igor ütles: ega paber 
ja uued teadmised mööda külge 
maha jookse. Väga hea juhtimis-
kogemus on igal juhul garantee-
ritud. Ristmikul kohtume!

PS: Sina, kes sa seda lu-
gu loed ja omad autojuhi-
luba. Kas sa ikka tead, mida 
reguleerija käsklused tähen-
davad? Kui ei tea, on viimane 
aeg võtta taas kätte Liiklus-
seadus, sest sinu teadmised 
on rooli istumiseks puuduli-
kud. Ja see on ohtlik! 

Tarmo Pärjala

te tema meie jaoks. Kliendile 
loeb usaldus. Peame püüdma 
selle poole, et me ei paku pel-
galt turvateenust vaid positiiv-
ses võtmes kogemust, mis põ-
hineb usaldusel. 

Alustasid 2. mail,  
kuidas sisseelamine sujub?
Täna on neljas päev (allakirju-
tanu: vestleme 7. mail). Ettevõ-
te õpetab praegu mind. Võtab 
aega, kui saan hakata mida-
gi tagasi andma. Sisseelamis-
programm on pikk ja sisutihe. 
Põnevamad ja minu jaoks oluli-

semad osad on hetkel kindlasti 
töövarjupäevad/tunnid teenin-
duskeskuse operaatorite ja juh-
timiskeskuse patrullekipaažide 
kõrval. Ei saa hakata osakonda 
juhtima, kui ei tea, kuidas asjad 
käivad. Hindan meeskonnatööd 
kõrgelt ja loodan, et kolleegid ai-
tavad mul kiirelt sisse elada.   

Tahtmatult esitan enda-
le küsimuse – kas ma Arto-
ga luurele läheks? Vastus on 
täiesti selge - jah läheks. 

Gerly Tuisk

G4Si turundusjuhina leiba teeniv Tarmo Pärjala koges ristmikul,  
et liiklusreguleerija  koolitus annab suurepärase juhtimiskogemuse. Soovitab soojalt!
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Pilt perealbumist: Arto pisipojaga
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RAUdVARA MEIE VARAkAMbRIS

S ularahadivisjoni Tallin-
na varakambris hoiab 
rahadel silma peal tõe-

liselt raudne mees. Igas mõt-
tes. Einu Retsnik on tööta-
nud seal juba 13 aastat ja 
olgu mainitud, et paari nä-
dala pärast, juunis, tähistab 
Einu oma 75-aastast juubelit. 
Rahatöötluse kolleegid tea-
vad ilmselt mehest üsna pal-
ju, kuid ka laiemale ringi-
le oleks huvitav teada saada, 
mis puust või rauast Einu ik-
kagi tehtud on. Selleks võtsi-
me Einuga ühel pärastlõunal 
veidi aega, et juttu puhuda.

Einu on pärit Valgamaalt 
Kuigatsist ja peale Tartu Üli-
kooli rahanduse ja krediidi-
eriala lõpetamist suunati ta  
Tallinnasse. Siin on ta oma 
töömeheelu jooksul pidanud 
erinevaid ameteid, sealhul-
gas ka need, mis räägivad te-
mast kui väga kõrge lennuga 
mehest. Einu esimeseks töö-
kohaks oli Tallinna Linna Ra-
handusosakond, kus ta täitis 
rahandusosakonna riigitu-
lude inspektuuri inspektori 
tööülesandeid.

Edaspidine karjäär oli kõr-
gustesse sööstev: EKP Kesk-
komitee ja ENSV Ministrite 
Nõukogu Partei- ja Riigikont-
rolli Komitee inspektorist ku-
ni Eesti NSV Riikliku Sta-
tistikaameti peadirektori ja 
Põhja-Eesti Aktsiapanga ju-
hatajani. Rahatöötlusesse tu-
li Einu üle Eesti Ühispangast.  

Kõva sportlane
Ülikooli aeg oli Einu kõva 
spordimees ja kuulus ülikoo-
li suusatajate võistkonda. Li-
saks jõudis ta rahvatantsijana 
osa võtta ka rahvakunstian-
sambli tegemistest. Sporti on 
ta senini teinud ja vabadel 
päevadel teeb ta ikka kerge 
metsajooksu, nii 15 km, „ker-
gelt”, nagu ta ise ütleb. Einu 

kiidab ka oma ülikooliaegseid 
õppejõude, kes suhtusid tu-
dengitesse kui võrdsetesse ja 
õpetasid noortele mõtlemist 
ning analüüsimist. „Nüüdsel 
ajal jääb inimestel sellest vaja-
ka, ei taheta aru saada või ei 
osata mõelda,” arvab Einu.

Nooruslikkust aitavad tal 
hoida tema järeltulijad. Tal 
on viis lapselast ja lisaks ka 
üks lapselapselaps. Väikse-
mate lastelastega mängib Ei-
nu erinevaid lauamänge ja 
üritab neile vaikselt elutar-
kust jagada, seda mitte otse, 
aga läbi mängude. Einu ise 
ütleb, et ta pole õpetaja tüü-
pi, kuid kui küsitakse - ikka 
annab nõu.

Einule meeldib vabal ajal 
lugeda ja eriti magusaks lu-
gemispalaks on inimeste elu-
lood. Üks viimaseid raama-
tuid on Mats Traadi looming. 
Einu räägib naeru mugista-
des kuidas üsna hiljuti sattus 
juhuslikult kokku Mats Traa-
diga ühte varjualusesse oota-
ma vihmasabina möödumist. 
Einu tundis kirjanikuhärra 
kohe ära ja hakates vestlema, 
selgus, et kuulus kirjamees on 
pärit Einu lapsepõlvekandist, 
naaberkülast. Ja siis pidi Einu 
tunnistama kirjanikule, et on 
ainult ühe tema raamatu luge-
nud seniajani. Einu läks koju, 
hankis kõik Mats Traadi raa-
matud ja luges läbi ning süda 
jäi kohe rahule.

Teatripisikust on Einu ka 
nakatunud ja jõudumöö-
da käib ikka etendusi vaata-
mas. Lemmiknäitlejat pole, 
kuid vana kaardivägi on me-
he arvates ikka tasemel. Noor 
Ulfsak on Einu meelest sa-
muti väga andekas. „Meil 
napib praegu häid näiden-
deid, mis nii suure hulga ta-
lendikate näitlejate juures on 

„puhas ressursi raiskamine,”  
leiab Einu.

Tervis kui teras
Ikka ja jälle 
jõuame vest-
luses tervise 
juurde ja Ei-
nu ütleb, et te-
ma tegi suit-
su esimest ja 
viimast kor-
da aastal 1949, 
kole oli olla ja 
ei meeldinud. 
Aga väike naps 
õigel ajal ja õi-
ges koguses ai-
tab lõõgastu-
da ning mees 
on seda isegi 
sporditegemise ajal kasuta-
nud. „Küll aga õigesti dosee-
rituna,” rõhutab Einu. Ja hai-
ge oli ta viimati aastal 1969, 
kui oli Eestis gripiepideemia 
ning Einu oli parajasti ametis 
rahvaloenduse korraldami-
sega. „Ju siis loendajad tõid 
selle viiruse mulle, poolteist 
päeva olin töölt eemal,” sõ-
nab Einu kerge kahetsusega. 
Aga rohkem pole haige olnud 
senimaani!”

Muidugi on Einul ka tava-
lisi inimlikke omadusi. Va-
hel ikka vihastab ka ilmaas-
jade peale ja eriti kurvastab 
teda see, et inimestevahelised 
suhted pole need, mis vanas-
ti. Suhted on sassis inimestel. 
Liiga palju on materiaalsust, 
inimlikkust jääb väheseks ja 
üksteisest hoolitakse vähem. 
Samas kiidab ta oma sulara-
ha kollektiivi ja ütleb, et kui 
poleks sellist head meeskon-
da siis vaevalt, et ta niikaua 
oleks siin töötanud.

Aga üldiselt on elu hea, ar-
vab mees: „Mis siin ikka kur-
ta!” Einu on ju mitu rahare-
formi üle elanud ja usub, et 
elu saab ainult paremaks 
minna. Samas mainib, et lii-
ga palju kajastatakse mee-
dias negatiivset, positiivseid 

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

RooTSI  
kolleegidel KÜLAS
A lati on hea ennast kur-

sis hoida ümberrin-
gi toimuvaga ja lisaks 

on kindlasti põnev teada, kui-
das naabritel läheb ning mida 
asjalikku nad teevad. Selleks 
pole tarvis muud kui minna 
naabritele külla ja uudistada 
nende tegemisi. Selline mõt-
teviis on igati kohane ka äri-
suhtluses ning ühte kontserni 
kuuluvate ettevõtete puhul on 
ta vaid tervitatav. Märtsi kes-
kel võtsid naabrite juurde kü-
laskäigu ette  äriarenduse osa-
konna inimesed Andres Jauk 
ja Veikko Raasuke ning tunni-
se lennusõidu järel oldi Rootsi 
pealinnas Stockholmis.

Rootsi positiivne kogemus
Plaanis oli uurida kolleegide 
kogemust mobiilsete seadme-
te abil erinevate e-lahendus-
te kasutamisest. Eks ole ju-
ba pikemat aega kaalumisel 
olnud võimalused kasutada 
mobiilseid seadmeid ka siin 
Eestis, eesmärgiga leida kõi-
ge paremad: töökindlad ning 
ka hinnalt vastuvõetavad süs-
teemid võetigi ette reis Root-
si kolleegide juurde, kellel on 
antud valdkonnas pikaaegne  
kogemus.

Rootsi koostööpartneriks on  
PocketMobile Communica-
tions AB, kes on G4Si part-
ner ka Taanis, Belgias, Soo-
mes ja Norras. Ettevõte on 
asutatud Rootsis 13 aastat 
tagasi ja tegutseb kogu Eu-
roopas. Suuremad partne-
rid ettevõttele on sellised 
mainekad kontsernid nagu 
DSV, DHL, Schenker, For-
tum, ABB ja mitmed teised 
tuntud tegijad. Lisaks G4Si-
le on ettevõtte partneriks ka 
Norra päritolu turvaettevõte 
Nokas Group, kes ostis hil-
juti Rootsi G4Si sularahaet-
tevõtte. Seega on PocketMo-
bile puhul tegemist tugeva ja 
pädeva äripartneriga.

Rootsi kolleegide abil said 
Andrus ja Veikko tutvuda nii 
PocketMobile kui ka G4Si te-
gemistega, külaskäigu ajal 
tekkinud mõtetest on kind-
lasti kasu ka Eestis kasutusel 
tulevate arenduste planeeri-
misel. Saamaks paremat et-
tekujutust sellest, kuidas toi-
mib mobiilne patrull Rootsi 
tõlgenduses, võtame kokku 
Andruse ja Veikko märkmed. 
Juhtimiskeskusesse jõuab 
häire kliendi objektilt. Kohe-
selt läheb töökäsk patrullau-
tos olevasse mobiilsesse sead-
messe koos vajaliku infoga 
- turvatöötaja sõidab häirele 
ning vajadusel saab GPSi abil 
juhendada turvatöötajat teel 
objektile. Kohapeal tehakse 
vastavad toimingud ja kõik 
tegevused sisestatakse ka mo-
biilseadmesse. Näiteks saab 
turvatöötaja teha pildi lahti 
unustatud uksest ja see info 
jõuab kõik koheselt juhtimis-
keskuse arvutitesse. Samal 
ajal kui tegevused juba toi-
muvad, teavitatakse ka objek-
ti omanikku ning klient saab 
vastava info ka jooksvalt.

Kogu tegevus on fikseeritud 
ja hiljem on võimalik ana-
lüüsida igat töölõiku, vaada-
ta, milliseid protseduure ja 
tegevusi saab efektiivsemaks 
ja kliendi jaoks veelgi mu-
gavamaks muuta. Lisaks on 
paljud tegevused automati-
seeritud ning sellega on või-
malik tööprotsesse oluliselt 
kiirendada.

Loomulikult on kõikidel uu-
tel ideedel oma hind ning 
nüüd on järg arendajate taga, 
kes peavad leidma optimaalse 
lahenduse, mis sobiks koha-
like - Eesti vajadustega, olles 
mugav ja edasiviiv töövahend 
meie turvameeskonnale.
 

Andes Treimann

uudiseid 
peaks rohkem esitatama, see 
annab jõudu ju inimestele. 
Einul on mustade mõtete ee-
male hoidmiseks oma sõbralt 
saadud retsept - puhuks kui 
miskit närvi ajab: „Sülita ja 
hoia tervist!” Pidavat hästi ai-
tama, teab Einu.

Lugupeetud mees
Ja seda, et Einu on teatud ja 
lugupeetud mees, sain kogeda 
juba meie jutuajamise alguses, 
kui samasse söögikohta, kus 
Einuga vestlesime, astus sis-
se Indrek Toome ja nähes Ei-
nut, surus tal kätt ning ajas 
paar sõna juttu. Pärast kui Ei-
nu oli tööle tagasi läinud, ka-
sutasin juhust ja küsisin härra 
Toomelt, et milline mees Einu 
on? Paar lauset, palun!

,,Tead, kuidas ma nüüd üt-
leksin… on palju inimesi, kes 
on oma arvates jube targad ja 
püüavad seda oma tarkust ka 
teistele peale suruda. Einu on 
täitsa teistmoodi mees. Tal on 
kõik loogiliselt paigas, mõtleb 
kiirelt ja täpselt. No ta kohe 
oskab mõelda! Mina ei oska 
tema fenomeni seletada. Küll 
aga oskaks seda seletada Einu, 
tema on tark mees.” 

Andres Treimann

Einu kiidab oma sularaha kollektiivi: kui poleks sellist head meeskonda,
siis vaevalt, et ta niikaua oleks siin töötanud.
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häire kliendi objektil tekitab töökäsu patrullautos olevasse mobiilsesse  
seadmesse - koos kogu häire teenindamiseks vajaliku infoga.
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Toomas Lepp 
kullerteenuse logistik

Puhkan esialgsete plaanide 
kohaselt juunikuus. Plaanis 
veeta oma puhkus koos pere-

Andrus Pukk  
Alarmteci juhatuse 
esimees

Hetkel on plaanis maikuus 10 
päeva osaleda Kevadtormil ja 
rohkem puhkuseplaane pole. 
Mina puhkan talvel kui mä-
gedes on lund.

ga. Lapsed nõuavad oma. Ega 
mul polegi puhkuseks endal 
suuri plaane. Mul kodune üle-
mus – naine teeb õnneks kõik 
plaanid minu eest ära. Koos-
tab juba nimekirja J. 

Kaugele välisriikidesse pole 
plaanis minna. Avastada veel 
avastamata ilusaid Eestimaa 
kohti, lootes et ilmataat soosib 
mind. Ka majapidamises vaja 
pisut nokitseda. Kindlasti on 
soov paar päeva veeta ka maal, 
mis asub kenas mereäärses ko-
has nimega Pärispea. Seal ole-
mas paat, saab rannas aega vee-
ta ja ka kalapüüki harrastada.

Andres Haller 
turvatöötaja

Sellel suvel puhkan poolest juu-
list augusti alguseni. Suvelt oo-
tan palju päikest ja soojust. Puh-
kuse veedan kodus, mere ääres, 
kala püüdes ja koduseid töid te-
hes. Suvi on lesta püügi aeg ja 
minu juures, Küdema lahes, on 
seda alati rohkesti olnud. Tavali-
selt siis käib mul ka palju külalisi. 
Kes tuleb kalale, kes niisama mõ-
nusalt vaikuses puhkama. Üritan 

osa võtta ka G4S suvepäevadest 
ja kindlasti Saaremaal toimuva-
test kultuuri üritustest. Jaanipäev 
on minu jaoks väga oluline, siis 
teeme sõpradega oma suure tule 
mereäärde ja ühtlasi peame ma-
ha ka minu sünnipäeva.

kaire Ladoga 
klienditoe spetsialist, 
Põhja piirkond

Minu suvepuhkus algab pä-
rast jaanipäeva. Puhkuse vee-
dan perekonna ja sõprade 
seltsis. Ootan sooja ja kuiva 
suve. Soovin palju õues päi-

kese käes olla ja mere ääres 
käia, veeta aega maakodus. 
Kindlasti rändame pisut ka 
Eestis ringi. Lastega külas-
tame alati suvel loomaaeda, 
Vembu-Tembumaad. Sel aas-
tal tahaks ära käia ka Vudi-
las. Ilusate ilmade juurde so-
bib ka mõõdukas sportimine: 
kosutav jooksuring või jalg-
rattatiir.

M illal Sa viimati su-
vepäevadel käisid? 
Just. Kuid see on vaid 

üks põhjus, miks võtta telefo-
nitoru kätte ning registreeri-
da end G4Si Käärikus 13.-14. 
juulil toimuvatele suvepäeva-
dele, mille motoks on „Tsir-
kust ja leiba!”. Etteruttavalt 
olgu öeldud, et söök-jook 
on ettevõtte poolt, kaasa tu-
leb võtta hea tuju ning kui 
peaks selguma, et Kääri-
ku kompleksis on kõik toad 
juba kiiremate kolleegide 
poolt hõivatud – siis ka telk.

Programmist
Esimese päeva hommik algab 
suvepäevade lipu heiskami-
sega. Päevakava esimene osa, 
mis algab kell 11, tuleb sport-
lik: rannavõrkpall ja rahvat-
riatlon, millele järgneb tugi-
toolisportlaste kümnevõistlus. 
Viimaste puhul on eriti hinnas 
ladus meeskonnatöö ja üks-

meel: muuhulgas saab näida-
ta stiili vähikäigus, sooritada 
kollektiivkaugushüppeid, tõu-
gata kuuli, harrastada spordi-
fotograafiat ning olla mitmel 
muul viisil vaimukas ja sport-
lik. Muhedas võtmes jõukatsu-

miste vahele mahub üks tub-
li lõunasöök. Kümnevõistlus 
Kääriku karika eest jätkub kel-
la 18.30ni, mil avatakse saunad 
ning pakutakse õhtusööki. 

Õhtust kava sisutavad G4Si 
tsirkuseartistid, lastes fantaasia 
vabaks. Oodata on nii akrobaa-

tide, klounide kui ka mustkunst-
nike etteasteid. Uuri järgi, kas 
Sinu üksusel on juba õhtuse et-
teaste idee paigas! Julged kavad 
ja põnevad kostüümid on tere-
tulnud! Õhtu jätkub parimate 
tsirkuseartistide autasustamise-
ga ning tantsukeerutamisega. 

14. juuli hommikul kinnita-
me keha ning suundume su-
vepäevade muljeid seedima. 

Tuletame meelde!
Suvepäevadele saad registree-
ruda 14. juunini:

Põhja piirkonnas: 
Kristiina Alliksaar 651 1700 
ja Linda Lehtmäe, 651 1900.

Ida piirkonnas: 
Sveta Veedla 6511600

Lõuna piirkonnas:  
Moonika Helgand 6511972

Lääne piirkonnas: 
Vija Raadik 6511698

Suvepäevadele? SuVEPäEVADELE!

Lapsesuu: 
kES on LEnnuJuLGESTuSTööTAJA?
I nimeste liikumine ühest 

asukohast teise on aasta-
aastalt kasvanud. Kui 2008. 

a reisis statistika andmetel ühest 
asukohast teise 4,9 miljardit ini-
mest, siis 2020. a ulatub see arv 
koguni 7 miljardini ehk sama 
palju kui elab inimesi maa peal. 
Üha suurenev reisimiste arv pa-
neb aga proovile kogu lennun-
duse sektori, eriti aga reisijate 
turvalisuse tagamise.

G4S tagas eelmise aasta sei-
suga turvalisust 61 lennujaamas 
teenindades 81 lennufirmat 49 
riigis üle maailma. Suurimad 
neist on Inglismaal Londonis 
Heathrow ja Gatwick, Dubai, 
Kanadas Vancouveri ja Indias 
New Delhi lennujaamad. Len-
nujulgestus sisaldab endas tee-
nuseid, mis ületavad kaugelt 
tavapärase turvatöö mõiste: len-
nunduse meeskonna turvakont-
roll ja läbivalgustamine, reisijate 
turvakontroll, pagasi ja saadetis-
te läbivalgustamine, reisijate do-
kumentide ja viisade kontroll, 
õhusõidukites turvalisuse taga-
mine, õhusõidukite juhtimine, 
perimeetrivalve, administraa-
tori teenus, läbipääsu kontroll 

ja personali koolitus. Samu-
ti pakub G4S oma pikaajalis-
tele partneritele näiteks check 
in- teenust, toitlustamist, käsi-
kärude rendi- ja pakikandja-
teenuseid jms. G4Si osa lennu-
jaamade turvalisuse tagamisel 
algab turvariskide hindamisest 
ja analüüsist ning sellele järgne-
va turvaplaani realiseerimisega.

Tõsi, üha rohkem reisitak-
se koos lastega, sestap ka tun-
neme huvi: kas lapsed teavad, 
kes on lennujulgestustöötajad 
ja mida nad teevad?

Mark, 5-aastane
Ta on lennukis ja tema käest 
saab süüa ja juua osta. Veel 
saab multikaid ja filme vaadata.

Angela, 6-aastane
See töötaja on julge ja juhib 
lennukit, kui lennuk katki lä-
heb, oskab ta seda parandada.

Marta Mia, 7-aastane
Kui lennukiga reisil käisime, 
siis üks onu vaatas emme ko-
ti sisse. Ma lendan suvel veel 
lennukiga. Ja siis vaatan, mis 
nad teevad ja räägin sulle.

Jasper, 5-aastane
No ma täpselt vist ei tea, aga 
äkki on see lennuki turva-
mees, kes valvab reisijaid.

Christian Marcus, 8-aastane
Lennujaamas töötavad ja vaata-
vad, et pahad inimesed ei pää-
seks lennukisse. Nad kontrolli-
vad inimeste passe ja pileteid.

Liina, 5-aastane
L: Ma arvan, et ta töötab len-
nukis.

E: Mis tööd ta täpsemalt teeb?
L: Pole vahet, mis vaja teha se-
da teeb.
E: Aga kuidas ta teab, mida 
vaja teha?
L: Onu ütleb talle, mida vaja 
teha on
E: Miks just onu, võib-olla on 
see tädi?
L: Emme, tädid ju ei juhi len-
nukit.
E: Juhivad ikka.
L: See on ainult filmides nii.

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

Uuri järgi, kas Sinu  
üksusel on juba õhtuse  
etteaste idee paigas?
Julged kavad ja põnevad
kostüümid on teretulnud!

Tarmo Pärjala
G4Si turundusjuht


