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Müügivõistlus Rannavalve Turvaluule

„Värbamispreemia maksmi-
se kord kehtestatakse kolmeks 
kuuks selleks, et hakkama saa-
da valvedivisjoni töömahu 
kasvu ja suureneva tööjõuva-
jadusega,“ ütles valvedivisjo-
ni direktor Margus Kolumb-
us. „Pool värbamispreemiast 
makstakse uue töötaja töö-
leasumisel, teine pool pärast 
katseaja läbimist. Piiranguid 
uute turvatöötajate soovitami-
sele ei ole, seega – värba, pal-
ju tahad!“ 

Kui Sul on sõber, kes otsib 
kindlat tööd ja tööandjat, rää-
gi talle oma tööst ning töö-
andjast ja soovita tal G4Si val-
vedivisjoni tööle tulla.

Seejärel tuleb sõbral tulla 
G4Si karjäärikeskusesse või 
piirkondlikku esindusse ja täi-
ta ankeet. Ankeedile kirjutab 
sõber Sinu nime.

Kui sõber on läbinud kõik 
värbamisprotseduurid ja sõl-

minud töölepingu, arvestatak-
se järgmisel palgapäeval Sinu 
palgale lisaks 65 eurot (bruto). 
Kui sõbel on läbinud katseaja, 
arvestatakse järgneval palga-

Kõigile G4S Eesti tööta-
jatele makstakse juulist 
kuni septembri lõpuni 
iga valvedivisjoni tööle 
soovitatud sõbra eest 
kuni 130 eurot (bruto) 
värbamispreemiat.

Loe lk 6

päeval Sinu palgale lisaks taas 
65 eurot (bruto).
Värbamispreemiat makstakse 
vaid ajavahemikul 01.07.11 – 
30.09.11 soovitatud töötajate 

eest. Lisainfot küsi persona-
liosakonnast või karjäärikes-
kusest telefonidel 6511 787 ja 
6511 768. Kampaania lõpus oo-
tab parimat soovitajat üllatus. 

Piiranguid uute 
turvatöötajate soovitamisele 
   ei ole, seega – värba, palju  
       tahad!

• Loe lisaks juhiveergu lk 2
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Rõõmuhõisked majanduskriisi 
möödanikust on ilmselge liial-
dus. Küll aga võib teatud sekto-
rites näha märke tegevuse elav-
nemisest. Ka meie uudisvoost 
jookseb järjest enam läbi posi-
tiivseid sõnumeid – Tallinna Len-
nujaamas ning USA Saatkon-
nas kasvas teenuse maht, oleme 
võitnud mitmeid olulisi hankeid 
ning uusi kliente.
Turu kosumine toob paratama-
tult endaga kaasa probleeme 
tööjõu leidmisel. Rahulikud ajad 
tööturul on meie jaoks möödas 
ja uute töötajate leidmine muu-
tumas järjest keerulisemaks. 
Konkureerime tööjõuturul mit-
mete sektoritega ning lisaks  kit-
sendavad meie valikuid erisea-
dustest ja määrustest tulenevad 
piirangud. 

Uue aja tööotsijad
Turvatöö ei ole tööotsijate hul-
gas eriti populaarne. Madal pal-
gatase, kõrged nõudmised ning 
vastutusrikas töö ei tee antud 
ametit võimalikele kandideeri-
jatele atraktiivseks. Uue aja töö-
otsijad on hea haridusega, har-
junud tipptehnika ja pideva 
online-olekuga, kiire kohanemis-
võimega, mobiilsed ja sotsiaal-
selt võrgustunud. Sellise töötaja 
ambitsioonid ning palgaootus 
on kõrged, töö teenindusvald-
konnas on muutunud ebapopu-
laarseks. 
Turvatööd on paindliku tööaja ja 
kiire oskuste omandamise tõttu 
tihti hinnatud just heaks stardi-
platvormiks või ajutise iseloomu-
ga töövõimaluseks - peale koo-
li ja enne elukutsevalikut, peale 
kaitseväeteenistust, erialase töö 
otsimise ajaks, pensionilisa tee-
nimiseks või õppuritele koo-
li kõrvale. See toob kaasa suure 
tööjõu voolavuse ja staažikate 
töötajate hulga vähenemise. 

Kulude tõus
Lähiaastatel on meie jaoks otsus-
tava tähtsusega palgaküsimused 
ning töötajate rahulolu tõstmine 
töökorralduslike muudatuste lä-
bi. Kindlasti tuleb pöörata suurt 

tähelepanu juhtimiskvaliteedi 
tõstmisele ning panustada töö-
tajate koolitusse .
Prognoosida võib naistöötajate, 
ajutise orientatsiooniga ning n.ö 
äärmuslikesse vanusgruppides-
se kuuluvate töötajate osakaalu 
kasvu. Peame olema valmis vär-
bamiskulude hüppeliseks tõu-
suks ning sotsiaalkulutuste kas-
vuks. Vaatamata sellele peame 
arvestama, et tõenäoliselt ole-
me sunnitud töötama üha suu-
renevas tööjõu defitsiidis, mis 
omakorda toob kaasa sügavad 
organisatsioonikultuurilised ta-
gajärjed ja raskelt hallatavad 
kliendisuhted.

Vähe töökäsi
Välismaal töötajate arvu hinna-
takse mitmele kümnele tuhan-
dele ning see võib püsida samas 
suurusjärgus veel mitme aasta 
jooksul. Registreeritud töötute 
arv on langenud juba alla 50 000.
Enamus täiendavatest töökoh-
tadest luuakse teenindussekto-
ris ning tööjõupuudus kasvab. 
Suure tööjõu vajadusega haru-
des on täheldatav juba praegu 
nii vajalike inimeste puudus kui 
ka pakutava palgataseme vähe-
ne atraktiivsus potentsiaalsete 
töötajate jaoks. 
Järgnevatel aastatel on ooda-
ta igal aastal keskmiselt 11,2 tu-
hande inimese pöördumatut 
lahkumist tööturult. Lisaks pen-
sionile, siirduvad inimesed ka 
ajutiselt tööturult eemale (õp-
pima, lapsehoolduspuhkusele 
jne). Pensioniea tõstmine suu-
rendab toenäoliselt ka Eestis ak-
tiivsuse määra vanemate inimes-
te hulgas. Kui eeldada, et hõive 
ja aktiivsuse määrad püsivad tä-
nasel tasemel, siis vaatamata ül-
disele rahvaarvu vähenemisele 
võib tööturu olukorda paari lä-
hima aasta jooksul käsitleda sta-
biilsena. Peale seda jõuab kätte 
aeg, kus potentsiaalseid tööte-
gijaid hakkab Eestis vahepeal-
se madala sündivuse tõttu vä-
hemaks jääma, kui just ei toimu 
suuri muudatusi immigratsiooni 
osas. 

KOMMENTAAR

Tööjõudu napibTeeni lisa – 
VÄRBAMISPREEMIA 130 €

Suurim tööjõunappus on valvedivisjonisl kaubandus- ja esindusobjektidel. 
Pildil juhtimiskeskuse vahetuse vanem Reiko Tääker kaubandusmiljöös.

nr100

 Läänelikke kvaliteedi-
standardeid järgivaid turvaette-
võtteid on Venemaal võrdle-
misi vähe või õigemini öeldes 
polegi.“ 

Andrus Ossip
Loe lk 2

Gerly Tuisk
Värbamise ja mehitamise osakonna juhataja
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Margus Kolumbus
Valvedivisjoni direktor

Ettevõte panustab 
töötajate palkadesse 
valdava osa ja tihti  

       koguni täisosa kliendilt 
           saadavast lisarahast. 

L 
ugedes ajalehti ja uskudes statistikat, on rii-
gi majanduskasv võrreldes aastataguse pe-
rioodiga 8 %! See on ligilähedane number 
buumiaegsele tulemusele. Teise näitajana 
väheneb töötus lausa nädalatega. Keskmine 

palk on tõusuteel ja inflatsioon kihutab kohale kiire-
mini kui me uusi hinnasilte jõuame trükkida. Tekib 
kaks küsimust, kas me oleme uue majandustõusu lä-
vel ja ning kuidas meie sellest osa saame?

Tänane reaalne seis näitab, et turvaturg kasvutsük-
lisse veel jõudnud ei ole. Kui võtta aluseks meie klien-
tide hinnang hetkeolukorrale, siis üksikud ettevõtted 
saavad rääkida kasvust ja tulemustest, mis ületavad 
eelmiste perioodide näitajaid. See omakorda tähen-
dab, et nii vajalikku teenuse hinna taastumist pare-
mate aegade tasemele tuleb veel oodata. 

Ometigi oleme sõlminud vahepeal uue kollektiiv-
lepingu, kus oleme oma töötajatele näinud ette rea 
soodustusi. Kollektiivlepinguga oleme tõstnud eri-
nevate rahaliste soodustuste summasid, oleme suu-
rendanud soodustust saavate inimeste ringi. Mis 
kõige olulisem, oleme lisanud lepingusse punkti, 
mis kohustab ettevõtet suurendama turvatöötaja 
sissetulekut või tagama tasuta lisaõppe 25% ulatuses 
saadavast teenustasu tõusust.

Lisaks oleme tõstnud Tallinna lennujaama turva-
töötajate algtaseme põhipalka 31,95 eurosendi võr-
ra, oleme tõstnud USA Suursaatkonna turvatöötaja-
te palka 10% võrra, oleme taastanud osalise tasemete 
tõstmise süsteemi juhtimiskeskuses ja kaubanduses. 
Alates augustist lisame Põhja piirkonna kaubanduse 
turvatöötajate palgale objektitasud ning oleme veel 
nii mõnelgi objektil üle Eesti tõstnud turvatöötaja-
te palka.

Seda kõike saame teha vastavalt meie teenuse hin-
nale ja uutele kokkulepetele kliendiga. Rõhutan, et 
ettevõte panustab töötajate palkadesse valdava osa – 
tihti koguni täisosa – kliendilt saadavast lisarahast, 
ja selliselt läheme kindlasti ka edasi. 

Ületundide osas oleme teinud väga suuri järeleand-
misi ning vahepeal osalise tööajaga vormistatud tööle-
pingud sõlmime täna ümber täisajaga lepinguteks.

Kuna üldine seis turvateenuse hindades näitab 
siiski jätkuvalt langustrendi, ei saa me kahjuks rää-
kida kõiki hõlmavast palgatõusust.

Täna, valmistades ette juba järgmise aasta eelarvet, 
seisab ettevõtte juhtkonna ees väga pingeline väljakut-
se – kas ja kuidas suudame taastada masu ajal langu-
sesse läinud oma teenusvaldkonna hinnataseme?

Vastukaaluks konkurentsiameti menetlusele, mis 
uurib meie poolt väidetavat üliodavat teenuse pak-
kumist, võin kätt südamele pannes väita, et tegelik 
olukord on vastupidine. Pigem on meil olemas fak-
tid, et G4S konkurendid on selles vallas lipulaevad, 
kuni selleni välja, et kohati ei saa enam aru, kas riigi-
maksud saavad makstud või mitte? Jääb ainult loo-
ta, et riigipoolset järelevalvet selles osas tõhustatak-
se oluliselt. 

TEENUSE HIND 
peab tõusma

Viimastel kuudel võib mär-
gata, et juhatuse esimehe au-
tokoht on üpris sageli tühi. 
Enamikul juhtudel on sel-
le seletuseks komandeering 
Moskvasse. Mis asju Sa Vene-
maal ajad? 

G4Si äri naaberriigis vajab 
restruktueerimist. Venemaa 
seadusandlus seab piirangud  
turvateenuste osutamisele vä-
liskapitali osalusega firmade-
le. Maksupoliitikaski on omad 
iseärasused, mistõttu omal ajal 
loodi Venemaal 
mitmeid  tur-
vaettevõteid – 
Moskvast Sah-
halinini välja. 
Osa neist ei ole 
enam äriliselt 
toimivad. Riik 
ise on tohutult 
suur ning kont-
serni ettevõtted 
asuvad mitmes eri 
paigus, ainuüksi lo-
gistilises mõttes on sellist 
äri raske ohjes hoida. G4Si 
Ida-Euroopa piirkonda juhtiv 
Peeter Tohver pakkus mulle 

võimaluse olla abiks Venemaa 
ettevõtete korrastamises ning 
laias laastus sellega ma Mosk-
vas tegelengi. 

Kuidas mõjutab turvatur-
gu väliskapitali osalusega fir-
made piirang?

Venemaa turvaturg on äär-
miselt killustatud, tegijaid on 
palju, kuid suuri kontserne si-
suliselt pole. Riigi maksupo-
liitika soosib väiksemaid et-
tevõtteid, suurematel on ka 
vastav maksukohustus. Kas-
vades jaotavad firmad oma te-
gevuse väiksemate ettevõte-
te vahel, et vältida suuremaid 
makse. Nii tekivadki nn ko-
barfirmad – ühe mütsi all toi-
metavad väikesed ettevõtted, 
osutades turvateenuseid eri-
nevate nimede all.

Sellistel tingimustel on rah-
vusvahelistel turvahiidudel 
üsna raske kanda kinnitada, 
mistõttu läänelikke kvaliteedi-

standardeid järgivaid ettevõt-
teid on Venemaal võrdlemisi 
vähe või õigemini öeldes polegi. 

Kuidas on tõmmatud jõu-
jooned riigi- ja erasektori va-
hel? 

Bürokraatiat ja paberima-
jandust on palju, turvavald-
konda kontrollitakse väga 
põhjalikult ning järelevalve-
organeid on mitmeid. Paljud 
turvaettevõtted on asutatud 
endiste jõustruktuuride juh-
tivtöötajate poolt. 

Mitmeid teenuseid, mis 
meil on ammu turvafirmade 
pärusmaaks, osutatakse Ve-
nemaal kas riigi või suurema-
te äristruktuuride poolt: näi-
teks Gaspromil ja  Lukoilil on 
oma sisevalveteenistus, suure-
matel pankadel on oma sula-
rahavedu ja töötlus. Meil on 
need isetegemise ajad ammu 
möödas.

Mis suunas Venemaa tur-
vaturg areneb? Milliseid hu-
vitavaid töövaldkondi tõs-
taksid esile?

Töövaldkondadest rääki-
des toon lihtsa näite: sel suvel 
võib Moskvas näha pea kõiki 
maailma tippartiste, kelle tur-
vamine on väga tulus äri. Siin 
töötame meie näiteks tihedalt 
Sony ja Walt Disney poolt va-
hendatavate artistide turvali-
suse tagamisega.Tuleb mõis-
ta, et nii turvaturg kui ka selle 
mahud on sootuks teised kui 
meil. Ainuüksi Moskvas elab 
mitteametlikel hinnangu-
tel inimesi vähemalt 30korda 
enam kui Tallinnas.

Turu arengusuund sõltub 
paljuski riigi maksupoliitikast 

ja turvasektorit reguleerivast 
seadusandlusest. Aeg-ajalt lip-
sab Venemaa uudistesse tea-
teid, et järjekordne suurin-
vestor sulgeb oma ärisid ning 
lahkub riigist. Hiljuti tuli sel-
line lahkumisteade NRClt 
(Национальный резервный 
банк) ja inglaste suurpangalt 
HSBC – põhjenduseks toodi 
jõustruktuuride survet. Ilm-
selgelt teeb selline info ette-
vaatlikuks ka välisinvestoreid, 
kelle multikultuurse äriajami-
se kompetents ning rahvusva-
helised kvaliteedistandardid 
mõjuksid Venemaa turvatu-
rule korrastavalt. Klienditee-
ninduslikust aspektist on sellel 
ärivaldkonnal kõvasti arengu-
ruumi, just seda võikski rah-
vusvahelistelt suurfirmadelt 
õppida.

Milliste mõtetega naased 
komandeeringust Eestisse?

Nähes lennujaamas Esto-
nian Airi silti, läheb süda soo-
jaks, lennukis, eestikeelseid 
lehti lugedes läheb tunne veel-
gi paremaks. Ka pikema ko-
mandeeringu puhul hoian 
meie ettevõttes toimuvaga 
alati ennast kursis. Nutitele-
fon võimaldab lugeda töö-
alaseid e-meile ka kõige kau-
gemas maailmanurgas. Tahan 
öelda, et Eestis on meil väga 
hea meeskond ja tugev ettevõ-
te. Käies aeg-ajalt mujal, näed 
terviklikumat pilti ning oskad 
paremini hinnata seda, mis 
sul kodus on. 

Julia Garanža

G4Si Euroopa juhtkond PIDAS TALLINNAS NÕU JA TURGUTAS LOOVUST

Enne jaanipäeva kogunes Tallinnas 
igakuiseks nõupidamiseks G4Si Eu-
roopa juhtkond, et vaadata üle riiki-
de tulemused ja teha plaane tulevi-
kuks. Töisele nõupidamisele järgnes 
loov õhtupoolik kunstnik Tauno 
Kangro ateljees, kus nii G4Si Euroo-
pa kui ka G4S Eesti juhid oma skulp-
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toriande proovile panid. Pildil jagab 
kunstnik voolimiseks õpetust G4Si 
Euroopa juhile Willem van de Ven’ile 
(paremal). 
Peeter Tohveri, G4Si Ida-Euroopa te-
gevjuhi (pildil keskel), sõnul aruta-
takse neil nõupidamistel lisaks ma-
jandustulemustele ka strateegilisi 

plaane – näiteks võimalikke oste ja 
uusi valdkondi, kus teenust osuta-
ma hakata. 
„Hetke märksõnad on kindlasti kasv 
ja müük,“ selgitas Tohver olulisemaid 
teemasid. „Mida me ootme igalt rii-
gilt, on senisest aktiivsem müük. 
Müügipower on raske tulema, kuid 

just selle läbi tekib arenguks vajalik 
kasv.“ Tohveri sõnul on suure tähele-
panu all ka loovus ja innovatsioon, 
mille kaudu sünnivad uued tooted 
ja teenused. „Tootearenduses tuleb 
Eestil kindlasti alustatud teed jätka-
ta,“ märkis Tohver. 

Andres Lember

Andrus Ossip KORRASTAB G4Si ÄRI VENEMAAL

Mitmeid teenuseid, mis meil 
on ammu turvafirmade pärus- 
  maaks, osutatakse Venemaal  
     kas riigi või suuremate äri   
              struktuuride poolt
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Juunis tegid parimat müüki 
Põhja - Taimo Nellis  

Lääne - Merike Keerma  
Lõuna - Jaak Luide 

Ida - Anatoli Metelkin
 

MÜÜGIvõistlus 2011 MKD uudised

Rahavedajal oli seljas ba-
naanipildiga särk, veoloo-
maks pearaamatupidaja või 
pangajuhi isiklik auto. Just Ee-
ro oli see, kes I Studiumi ma-
jandusõpingute kõrvalt öösi-
ti hambuni relvastatult panga 
arhiiviruumi valvas ja kolla-
se T-särgiga raha vedas.  Ain 
Hanschmidt pakkus ka ana-
lüütiku tööd, aga Eero leidis, 
et õele on seda rohkem vaja. 
Ju oligi, sest õde töötab pan-
gas siiani. 

Eero valvas rahapada edasi 
ja hakkas Saksast avariilisi au-
tosid tooma. Niisuguse entu-
siasmiga, et Peaaru Paulusele 
92. aasta Toyota Celicat tuu-
nides sai garaaži sein maha 
tõmmatud. 
1999. aastal tõusva 
tähe tiitliga pärjatud 
ja 15 korral auhinna-
tud müügiguru es-
mamainimine meie 
arhiivides on pärit 
aastast 1997, kui Eero 
ESS`i kutsuti.  

Rutiinne töö
Võiks ju arvata, et müügi-

töö on see, mis hasarti tekitab 
ja vere keema ajab. Tegelikult 
on müük Eero sõnutsi rutiin-
ne ja lihtne ning peepvainu-
likke – ma suudan, ma tahan, 
ma usun – võtteid ei ole edu-
kas olemiseks vaja. Vimplid ja 
aukirjad Eerot müüma ei pa-
ne. Tänu on meeldiv, aga tege-
likult on ta vaid sõnakuulelik 
koolipoiss. 

“Artur (MKD müügiosa-

Eero Soone on selle aja mees, kui 5 mln inglise naela 
veeti panka kartulikotiga ja valati arhiivi nurka maha. 

konna juhataja) ütleb: müü, 
ja mina müün,” naerab Eero ja 
oma müügilooma kiita ei os-
ka, “jõuga ma kedagi ostma ei 
pane ja järelteeninduses olen 
nõrk. Kahju, et puhast müü-
giaega jääb järjest vähemaks, 
praegu umbes 2 tundi päevas.” 

Juured on turvamullas ik-
ka nii sügavalt juurdunud, et 
mõnigi on Eero isikliku aren-
gu ergutuseks tema otsesele 
juhile öelnud: tee Eerole tee-
ne ja lase ta lahti.  Aga seda ei 
tohi teha. Sest kui Eero töö-
kohta vahetaks, siis müüma 
ta enam ei hakkaks. Ja sellest 
oleks kahju! 

Kahju on ka sellest, et Eerol 
on silmanähtavaid probleeme

puhkamisega. “Puhkuste pla-
neerimine on minu jaoks täit-
sa jama. Rannapuhkuse ini-
mene ma ei ole. Lähen närvi, 
jalad hakkavad öösel tõmble-
ma. Millal ma üldse planeerin, 
ah? Hommikul ei jõua mõel-
da, õhtul ei jaksa mõelda.” Ee-
role meeldivad sisseharjunud 
tegevused ja rutiinid. Igahom-
mikune tööletulek kuulub sa-

masse kategooriasse – kindel 
koht, kuhu tulla, kindel töö, 
mida koos kindlate inimestega 
teha, noad-kahvlid on sööklas 
kindla koha peal (sellepärast 
Eero väga mujal kui peama-
ja kohvikus, söömas ei käigi). 
Turvaline värk! 

Sport teeb lolliks
Sportlikest saavutustest 

peaks, aga ei taha pikalt rää-
kida. Sest hoopis huvitavam 
on see, mis Eeroga sportides 
toimub. “Ma ei ole ju kestvus-
alade mees,“ räägib pikkade 
ja eriti pikkade trennide ning 
võistluspäevade kogemusega 
mees, kelle auto pagasiruum 
on iga spordimehe unistus.

“Mul on sprinteri lihased ja 
jänese süda. Iga kord stardis 
mõtlen, et teen seekord rahu-
likult omas tempos ja tulemus 
ei ole oluline. Aga nii kui pauk 
käib, olen loll valmis. Esime-
se 20 kilomeetriga tõmban en-
nast “rihmaks” ja pulsi puna-
sesse, ülejäänud 60 kilomeetrit 
lihtsalt piinlen (keskmine 
pulss 4-5 tundi 185-190).” 

“Minu organism tahab piit-
sutamist. Saan aru küll, et 
mängin riski piiril, aga teisi-
ti ei oska.” Kuuldu, sünniaas-
ta ja treeningmahtude tõttu 
on põhjust arvata, et Eero pe-
rearst on enam kui murelik. 
“Ma ei tunnegi oma perearsti. 
“Doktor” Ramon Kaju (praegu 
MKD mehitatud valve müügi-
juht, endine kõrgushüppaja, 
kümnevõistleja ja Nybiti korv-
pallur) ikka hoiab mul silma 
peal.”  

Eesti meister
Spordipisiku sai Saue poiss 

Iga kord stardis mõtlen, 
et teen seekord rahulikult
omas tempos ja tulemus ei  
  ole oluline. Aga nii kui pauk 
      käib, olen loll valmis.

siis, kui onu Viisnurgast esi-
mesed suusad tõi. Nüüd osa-
leb Eero EMT Estoloppeti, Ace 
Xdream ja SEB Tartu Nelikü-
rituse sarjas. Eero on mitme-
kordne Eesti meister, EM-il jäi 
parimaks saavutuseks 5-6 koht. 
Valdur Peebo, Eero esimene ka-
ratetreener, meenutab: “Kui-
gi Eero süda kuulus peamiselt 
suusatamisele ja orienteerumi-
sele, jaksas ta karateski rassida. 
Tema areng oli muljetavaldav, 
isegi telesaatesse kutsuti esine-
ma.” Kui kõikvõimalikud palli-
mängud, rallisõit, tennis ja ma-
lemäng igapäevaste harrastuste 
nimistusse lisada, on ööpäevas 
saadaolevad tunnid ammu ot-
sas aga midagi mõnusat jääb 
nagu puudu…

Eero teab täpselt, mis see 
mõnus on? Tunne, kui muru-
niiduki peale putitamist esi-
mest korda käima tõmbad. 
See, kui talvehommikul Vi-
kerraadio saatel kuuris ise 
suusad määrid ja päikesetõu-
suga Aegviidu metsa lähed. 
Spontaanne õhtusöök Pärnus, 
ööbimine rannal, hommikuei-
ne Strandis. Laulasmaa maja, 
mille Eero ehitas, kui isa talle 
kõrval “Ehituse ABC”`d ette 
luges. Sel aastal pani Eero kar-
tuli maha – kaheksa 30-meet-
rist vagu. Näeb, kas sellest 
projektist peale keedukartuli 
ka muud mõnusat sünnib. 

Gerly Tuisk

Eero Soone – maksimaalse saavutuse jahil 
nii spordis kui ka müügil.
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UUS KOLLEKTIIVLEPING
G4S Eesti sõlmis uue kollektiivlepingu, mis kehtib kõikidele ettevõtte 
töötajatele ning millega määratakse kindlaks tööandja ja töötajate töö- 
ja sotsiaalsuhted, mis ei ole reguleeritud Töölepinguseadusega või täp-
sustavad selle sätteid.
Senist kollektiivlepingut on täiendatud mitme punktiga, mis annavad 
G4S töötajatele suuremaid sotsiaalseid garantiisid. Olulise täienduse-
na on kollektiivlepingu soodustusi võimaldavate lähisugulaste ringi li-
sandunud ka elukaaslane, kelleks loetakse isikut, kelle nime ja kontakti 
on töötaja edastanud personaliosakonnale. Eraldi punktina on käsitle-
tud töötajapoolse rikkumise fikseerimist ja töötaja teavitamist sellest 
tööandja poolt. Töötajale soodsamas võtmes on täiendatud ka tööko-
hustuste täitmisel tekkinud tervisekahjude kompenseerimist. Rahalis-
te toetuste määrad on kasvanud eelmise lepinguga võrreldes ligi 10% 
võrra. 
Uue punktina on lisandunud võimalus poolte kokkuleppeks, mida alu-
seks võttes tagab tööandja töötajale ettevõttesisesel edutamisel vähe-
malt ühe ametialase koolituse. Samuti annab tööandja lubaduse ja võ-
tab kohustuse klientidega peetavate läbirääkimiste käigus saavutatava 
teenuse hinna suurenemisel investeerida sellest neljandiku turvatööta-
jate palgafondi ja väljaõppesse.

Loe kogu lepingut net.g4s.ee

tööRAHU

Müük nagu sport – 
TULEMUST MÕÕDETAKSE NUMBRITES

K aks ja pool aastat tagasi 
muutsime seni regionaal-
seil ettevõtteil baseeru-

nud töökorralduse G4S Ees-
tis divisjonide põhiseks. Palju-
sid asju, mida seni eri paigus 
oli tehtud erinevalt, tuli nüüd 
teisiti – ühte moodi – tegema 
hakata. Teadsime ette, et seda-
sorti kannapöörded tekitavad 
ikka segadust küll. Eks tekita-
sidki. 

Võimete piirid
Samas uskusime kindlalt, et 

suudame need segadused võita. 
Sama kindlalt uskusime ka seda, 
et kokkuvõttes tuleme protses-
sist tugevamana välja. Nii nagu 
spordiski – selleks, et paremaks 
saada, tuleb aeg-ajalt oma või-
mete piire kombata.

Eelneva kinnituseks saab pi-
dada ka müügi- ja klienditee-
ninduse divisjoni (MKD) tööta-
jate järjekordse võimete proovi 
ehk atesteerimise tulemust, mis 
demonstreerib kindlalt ühtsust 
ja professionaalsust. 

Atesteerimine ise toimus mai 
lõpus ja juuni esimestel näda-
latel, koosnedes kahest osast 
– kirjalikust testist ja suulisest 
vestlusest. Teadmised pandi 
proovile muutunud tööprotses-
side ja CRMi tarkvara tundmi-
ses. Samuti oli rõhuasetus uute 
toodete tundmisel ja oskusel et-
tevõtet esitleda. 

Tulemus oli tubli – 100 või-
malikust protsendist oli kogu 
meeskonna keskmine 84. Kui 
tulemusi detailsemalt analüü-
sida, võisin täheldada seoseid 
osakondade müügi- ja ates-
teerimistulemuste vahel, mis 
tähendab muidugi seda, et 

Ühtlaselt 
tugev meeskond

mõlema osas on veel paranda-
misruumi. 

Selged eesmärgid
Kuna üle ettevõtte toimus 

atesteerimine esmakordselt, 
siis tekkis nii mõnelgi tööta-
jal kindlasti küsimus: “Milleks 
kõik see?”

Vastused on siinkohal te-
gelikult lihtsad ja kui veidi jä-
rele mõelda, siis meile kõigile 
mõistetavad: 
•	 Meie eesmärgiks on tur-

vaturul trende loov tootearen-
dus; 
•	 Meie eesmärgiks on tee-

nindada kliente ühtlaselt kõr-
gel tasemel nii Narvas, Võrus, 
Kuressaare kui ka Tallinnas – 
igal pool üle Eesti; 
•	 Meie eesmärgiks on ol-

la pädevad – käia kaasas kõigi 
ettevõttes toimuvate muuda-
tusteda ja olla kursis turvatu-
rul toimuvaga; 
•	 Meie eesmärgiks on 

kooskõla kõigi G4S väärtuste-
ga.

Selleks et olla kindlad nen-
de eesmärkide täitmises, vaja-
megi aeg-ajalt kinnitust enda 
headusest. Seega on ka edas-
pidi vankumatu plaan MKD 
töötajate professionaalsete os-
kuste teste jätkata ja innusta-
da neid, kes oma teadmistega 
kolleegidele eeskujuks.

Tänan kõiki MKD tööta-
jaid, nii atesteerimise läbi-
viijaid kui ka atesteerituid. 
Personaalselt minule oli see 
hindamatu kogemus. Veen-
dusin, et meie väärtused on 
paigas – meil töötavad pari-
mad inimesed. 

Priit Sarapuu
MKD direktor

"Nii nagu spordiski – selleks, et paremaks 
saada, tuleb aeg-ajalt oma võimete 
piire kombata."
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E nne kella kümmet ei toi-
mu Pärnu rannas mitte 
midagi. Vaid mõned liiga 

varajase ärkamisega soomla-
sed lohisevad liival oma ranna-
varustuse ja jäteltuleva põlvega 
arusaamatut trajaktoori mööda 
parima vedelemiskoha poole, 
ning täispuhutavate kummiloo-
made ja ultramoodsa päike-
sekreemi müüjad sätivad oma 
eksponaate unest läbiimbunud 
silmadega üles. 

ISS-i rohelise järelkäruga 
traktor undab eemal mitte mi-
dagi tehes ning Rannahotelli 
mansardkorruselt on ses kesk-
suviselt varajases hommikui-
gavuses tubli ruutmeetri jagu 
krohvi ära pudenenud. Tõeli-
ne vaikelu. Isegi õlut ei saa veel 
mitte kuskilt. Ent selle eest on 
A.H.Tammsaare tänaval, seal 
kus on rannale lähim tasu-
ta pakimise ala, ruumi laialt. 
Pargi kuhu ja kuidas tahad.

10 ruutmeetrit
Oliver Lootsmann, ranna-

valve vahetuse vanem, seisab 
oma 10ruutmeetrise boksi ees 
ja tundub mu tulemist ootavat. 
Käed rinnal risti, raadiosaatja 
puusal ja jalad rohkem harkis 
kui noore meditsiinitöötajast 
naisterahva seltskonnas sün-
nis oleks. Sellisest asendist kii-
resti ei stardi. Äsja, veidi enne 
kümmet, on kaks rannavalvurit 
valvetornidesse laiali saadetud 
ning kolmas lükkab just hom-
mikusöögi aseainena viimast 
võiroosi saia suust sisse, et siis 
merevee temperatuuri mõõtma 
minna. Viimase nokamüts on 
mälumisega pisut vasemale kal-
du vajunud nagu hängival rula-
mehel. See sobib talle.

„Teie alustate kell kümme 
ja alkoholi hakatakse ka müü-
ma kell kümme. Kas sellel on 
mingi seos või?“ 
Oliver muigab ja 
ütleb, et „varase-
matel aastatel on 
ka kell üksteist 
alustatud.“ Ma 
arvan, et seda 
enam on kahe 
asja vahel seos. 
Oliver ei arva 
midagi.

Riski piiril
Ega neid rohkem valvatava 

kilomeetrise rannajoone koh-
ta polegi kui 3 rannavalvurit, 1 
liikuvpatrull vahetuse vanema 
näol ja meditsiinitöötaja. Kok-
ku viis. Mõni aasta tagasi oli 
kümme. Reegleid, et kui pal-
ju peab, ju pole. Linn on tel-
linud just nii vähe kui võima-
lik, nii odavalt, et seda üritust 
veel vähegi viisakal moel teha 
saaks. Aga peaks olema teisti: 
nii palju kui vajalik. 

Oliver on koolitatud mees, 

ta teab, et iga saja meetri ran-
najoone kohta peaks olema 
üks vetelpäästja. Oliver on sel-
lise tasemega mees, et temale 
on saadetud personaalne kut-
se kahenädalasse rahvusvahe-
lisse vetelpäästjate laagrisse. 
Leetu. Seal pidavat neid viie-
kaupa keset suurt vett pandama

ja nende asi oleks viis tundi 
elus püsida. Oliver teab, mis-
moodi see käib. Peabki tead-
ma, sest vähe sellest, et ta töö-
tab G4S-s rannavalvurina, on 
ta külmemal ajal ka G4Sis pat-
rullekipaazi liige, päästeame-
tis päästja ja ka Kaitseliidus 
aktiivne tegelane. Õigupoolest 
ongi ta alles esimest päeva üle 
mitme aja jälle tööl, sest tu-
li äsja mitmepäevaselt Kaitse-
liidu õppuselt. Kuus kilo võt-
tis alla.

Ukse ees, justkui maskott, 
seisab miski punane pikem 
kelk, käepidemed korralikult 
halli isoleerpaelaga üle keera-
tud. Hokikeppidele keriti sa-
mamoodi, ehkki seda saada 
ei olnud. Kõik kerisid. „See on 
pinnalt päästmise jaoks,“ näeb 
Oliver mu uudishimu. „Siia 
saab kolm uppujat peale tõm-
mata,“ Oliver istub selle nina-
le ja näitab nasaalselt nohuse 
häälega, et: „Ühe paremale üle 
enda, teise vasemale üle enda 
ja kolmanda otse enda peale. 
A' siis peab teine päästja, see 
kes taga istub, kaldale aerutama. 
Mina hoian neid kinni.“

„See asi kannab viite vääää?“
„Vabalt.“
Tal on Kaitseliidu laagrist 

õrn nohu küljes.
Naisterannast kaugemas ser-

vas, otse krohvi ajava Ranna-
hotelli taga merepiiril seisev 
rannavalve putka on aastatega 
korralikult vatti saanud. Ust on 
parandatud kümneid kordi, põ-
rand seisab veel ainult ausõna 
eest all, aga vaade on aus. Ülla-
tavalt ülevaatlik. 

Valvur istub vaatamata va-
rajasele kellaajale binokliga 
trepil ning on putka põranda 
kanda usaldanud ainult oma 
musta seljakoti. Ta loeb hom-
mikuse aruandmise jaoks pa-

rasjagu inimesi kokku. „Palju 
pakud?“ ja vaatab mulle kõike-
teadva näoga otsa. Oliver vaa-
tab täpselt samamoodi,  nagu 
oleks omavahel ilme kokku le-
pitud. Ma ei paku midagi. 

„10 vees ja 290 rannas,“ lõ-
petab valvur pikaks kiskuva 
pausi. Ma panin mõttes enda 
oletusega poolega mööda.

Hügieeniküsimus
„Ega siin niisama keegi ei 

upu. Selleks peab midagi juh-
tuma. Tõsine terviserike. Aga 
tavaliselt oleme me kadunud 
laste, laudteel jalga astutud 
pindude, keelatud koerte ja 
klaastaara pärast.“ Oliveril on 
ka parameediku tunnistus ole-
mas, ent aegunud. Seda peab 

Koertega on kõige keerulisem. 
Hulkuvad ajame ära – koer saab 
sageli aru ja tagasi ei tule, 
   aga mõni peremees ei saa 
         millestki aru.

JUUNIS ÜLE 2000 KORRARIKKUMISE

G4Si valvatavates randades registreeriti juunis 2027 avaliku korra ja 
heakorra rikkumist, enim teevad muret napsutajad, kes tihtipeale saa-
buvad randa koos ohtliku klaastaaraga. 
Rannavalve poolt registreeritud rikkumistest ligi 70% olid seotud 
klaastaara ja/või purjutamisega rannas. 261 korral tuli rannavalvureil 
korrale kutsuda koduloomaomanikke ja 185 korral oli tegu keelatud 
ujuvvahendi või veesõidukiga suplusakvatooriumis. 

igal aastal uuendama. See on 
mõnel aastal tegemata jäänud 
aga ega oskused kao.

Õrnalt viltuse nokatsiga 
kolmas rannavalvur on veest 
tagasi ja paneb merevee tem-
peratuuri esmalt žurnaali ja 
siis maas lebavale stendile kir-
ja. 21. Ülearu kaugele numb-
reid näha ei ole aga seinale ei 
tohi stendi tõsta, sest kinni-
tusaugud rikuks mõne aasta 
taguse puhta vuugiga laotud 
funkstiilse torni fassaadi. 

„Koertega on kõige keeru-
lisem. Hulkuvad ajame ära – 
koer saab sageli aru ja tagasi 
ei tule, aga mõni peremees ei 
saa millestki aru. Noh, et mu 
koer ei hammusta ja ei kaka, 
et miks ta siis ei või? Ja sa ei 
tea, kui palju ma selle koera 
eest veel maksin.“ Seab noka 
otseks tagasi ning räägib veel 
koerte ja inimeste hügieenist.

„No ja kui ikka aru ei saa, 
siis kutsume patrulli.“

Üks vanamammi pargib oma 
väsinud jalgratta nurga taha, 
rannavalvurite boksi tagumi-
se seina najale, maksab sellise 
valve eest „naeratava terega“ ja 
kaob. Usaldab vist. 

Janno Juhkov

NOORTEklubi

TÖÖMALEV

Kümned lapsed saavad ka sel 
suvel tööd G4S Noorteklubi 
töömalevas. G4Spress uuris, 
mida annab malev lastele, ran-
navalvureile ja vanemaile.

Mida Sulle pakub G4S Noor-
teklubi töömalev?

Liisa Maria Lai ( Pärnu)
See on mu esimene malev ja 
väga uhke on esimest tööko-
gemust just sellise tööga saa-
da. Päris mitmed inimesed on 
juurde astunud ja uurinud, et 
mis malev see selline on ja kui-
das siia saada. 
Ka mitmed sõbrad sooviksid 
rannavalve abilisena töötada. 
Minu jaoks on selle töö puhul 
oluline uus kogemus ja otse-
loomulikult ka päris enda tee-
nitud raha. Esimene palk kulub 
eeldatavasti toredate suveüri-
tuste ja suve nautimise pea-
le ära.

Rasmus Rääk (Tartu)
Alguses arvasin, et töö on 
teistsugune. Tööpäev nägi väl-
ja järgmine: hommikul anti 
raadiosaatja kaasa ja saadeti 
randa ringi liikuma. Pidime jäl-
gima purjus inimesi ja et lap-
sed üle poipiiride ei uju. See 
töö võib tunduda lihtne, kuid 
tegelikult ei või jääda päikest 
võtma, sest muidu ei pane tä-
helegi, kui keegi abi vajab. 
Tahan saada kogemusi ja tee-
nida ka raha, näiteks eelmine 
aasta kogusin raha süntesaa-
tori jaoks ning see aasta tahan 
osta videokaamerat.

Riin Ramm ja Helina Erekvert 
(Tartu)
Valvame siin lapsi ja koristame 
randa. See on kindlasti hea ko-
gemus. Rannavalve töömalev 
annab võimaluse suvel huvita-
vat tegevust leida ja vaba aega 
kasulikult kasutada. 

Gregor Randla (Tartu) 
Arvasin, et rannavalvurid tee-
vad rohkem päästmisi ja elus-
tamisi. Tegelikkuses on roh-
kem jälgimist ja heakorra 
tagamist. 
Suur vahe on sees, kas on soo-
jad ilmad või külmad ilmad. 
Jahedatel päevadel tegime 
rohkem heakorratöid, palava 
ilmaga on raske kogu aeg päi-
kese käes olla.
Alguses arvasin, et töö on ras-
kem, mitte füüsilises mõttes 
vaid et peab rohkem inimesi 
korrale kutsuma. 
Õnneks enamus tartlasi on 
korralikud ja viisakad rannali-
sed. Nägin ka inimesi, kes tar-
bisid rannas alkoholi. Nemad 
minu juttu ei kuulanud ja see-
ga pidin päris rannavalvurid 
appi kutsuma. Tegime ka ran-
na korrastustöid.

reportaaž

Veest OLED SA VÕETUD

Oliver Lootsmann, Pärnu rannavalve vahetuse vanem, sätib 10ruutmeetrises boksis asju korda. 
Vähe sellest, et Oliver töötab G4S-s rannavalvurina, ta on külmemal ajal ka G4Sis patrullekipaazi 
liige,  päästeametis päästja ja ka Kaitseliidus aktiivne tegelane. 
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Suurim korrarikkumist arv (543) registreeriti Tallinnas Pirita rannas, pea-
linna viies rannas kokku oli 1334 rikkumist. Tartu rikkumisterohkeim 
rand on Anne kanal, kus juunis sai kirja 330 rikkumist. 
Valdava osa rikkumisest lahendas G4S omal jõul, vaid 14 korral oli vaja-
lik politsei sekkumime. Kiirabi abi vajati 10 korral. 
Rannalised vajasid meditsiiniabi 419 korral, neist enam kui pooletel 
juhtumitel (228) oli tegu lõike- või torkehaavade ja marrastustega.

RANNAVALVE arvudes
Sel suvel on rannavalves 93 töötajat, nende hulgas on:
· 5 meedikut, 7 rannavanemat, 12 vahetuse vanemat, 
 18 vahetuse vanem- vetelpäästjat, 51 vetelpäästjat;
· kõige noorem töötaja rannavalves 16 a, 
 kõige vanem 46; keskmine vanus 22,9 a
· naisi 25, mehi 68
· 72% on vallalised
· kõige rohkem töötajatest peavad sünnipäeva juulis (12) 
 ja kõige vähem detsembris (3)
· lapsi on neil kambapeale 9
· kõrgharidus on 8 töötajal
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NOORTEklubi

Millised on malevanoorte 
põhilised ülesanded? 
Riho Treumuth (Pärnu ranna-
valvur)
Noorte abiliste põhiülesan-
neteks on käia patrullis ja ol-
la tornivalves. Kuna rannas on 
rahvast palju ja kõiki jälgida 
raske, on lapsed on meile nii-
öelda lisa silmapaar. Vette neid 
päästma ei saada, aga kaldal 
on neist kohati väga suur abi. 
Näiteks aitas üks rannavalvea-
biline ühes vahetuses väga 
aktiivselt kaasa kadunud lap-
se otsingule. Rannavalve mär-
kas üksikut uitavat väikelast ja 
malevanoor märkas teises tor-
nis lapsevanemat, kes paanili-
selt oma järeltulijat otsis. Ope-
ratiivselt tegutsedes sai ema ja 
lapse taas kokku viia.

JUHTUS

Rannas juhtub

Stroomi rand. Rannavalvu-
rid võtsid ühel juuniõhtul kin-
ni kaks noorukit, kes rannas 
seitsmelt inimeselt rahakotte, 
mobiiltelefone ja seljakotte 
varastasid. Kella poole kahek-
sa paiku õhtul teatati ranna-
valvuritele, et kaks jalgratastel 
mööda randa sõitund teisme-
list poiskest varastasid ranna-
külastajalt koti. Pärast kiiresti 
toime pandud vargust kihuta-
sid posid jalgaratasetel eema-
le. Saanud noorte pikanäpu-
meeste isikukirjelduse, asusid 
rannavalvurid noorukeid ran-
naalalt ja rannapargist otsi-
ma. Mõne aja pärast märka-
sidki rannavalvurid uut ohvrit 
varitsema tulnud vargapoisse 
ja tabasid nad otse teolt. Ran-
navalve selgitas välja, et poi-
sid olid umbes kolmveerand 
tunni jooksul varastanud asju 
vähemalt seitsmelt rannakü-
lastajalt. G4S andis lapsvargad 
üle politseile. 

Harku rand. Soe vesi ja suve-
kuumus on sundinud rooma-
jaid vee poole liikuma ehk kuu 
ajaga püüdsid rannavalvurid 
Harku rannast spetsiaalse va-
hendiga ja pandi ämbrisse to-
sin erineva suurusega ja erine-
vat liiki roomajat. Suuremad 
said päästeametile üle antud, 
väiksemad õhtul metsa vaba-
dusse lastud.

Pirita rand. Häirekeskusest 
tuli kõne rannavalvele, et ran-
nast teatati kellegi Genna-
di kadumisest.Tegemist oli 
joobes kambaga. Häirekes-
kus saatis automaatselt randa 
päästemeeskonna päästepaa-
diga. Mingi aeg hiljem helis-
tati samast kambast häirekes-
kusesse, et Gennadi on leitud. 
Häirekeskuse dispetšer palus 
Gennadi rannavalvele ette näi-
data, et veenduda tema heas 
käekäigus, aga niipalju julgust 
purjus seltskonnal ei olnud. 
Häire lõpetati.

Pikakari rand. Juuli esimesel 
päeval päästsid rannavalvurid 
Tallinnas Katariina kai juures 
ohtlikus kohas ujuma läinud 
ja uppumisohtu sattunud poi-
si. Kella poole kuue ajal õhtul 
hüppasid kaks 14aastast pois-
si Katariina kailt vette ja hak-
kasid ujuma kaist umbes saja-
konna meetri kaugusel asuva 
laevavraki poole. Laevavraki 
juures ühe poisi jõud rauges 
ja ta hakkas appi hüüdma. Poi-
si hüüdeid kuulis teisele poole 
kaid jääva Pikakari supelranna 
vetelpäästja, kes hüppas vet-
te ja uppumisohtu sattunud 
noorukile appi ujus. Ranna-
valvur tõi vees sumava ja aeg-
ajalt juba veel alla vajuva poisi 
veest välja ning G4Si rannaval-
vepunktis anti talle esmaabi. 

Harku järv. Rannavalvetee-
nistus tõi 6. juulil Harku järvest 
välja ja elustas kuueaastast 
poissi ning andis seejärel elu 
tundemärke ilmutanud, kuid 
teavduseta lapse kiirabitööta-
jate hoolde. Lapse elustami-
se ajal saabus sündmuskoha-
le ka poisi ema, kes ei olnud 
vees juhtunud õnnetust mär-
ganud. 

Esmapilgul võimatuna tunduv väide pealkirjas (ookean 
ju vahel) omandab märgilise tähenduse, kui silmas pi-
dada kolmikõdede Leila, Liina ja Lily Luige eesmärki ja 
unistust – joosta 2016. aastal Rio de Janeiros olüpia-
maratoni. 

Arvestades, et neidude tree-
ningmaht püsib praegusel ta-
semel, koguneb igaühel neist 
selleks ajaks (ligi kuue  aasta-
ga) umbes 22 000 jooksukilo-
meetrit. See on vahemaa, mis 
Google Earthi andmeil ka-
tab linnulennult ära teekonna 
Tartust Brasiilia sambakarne-
vali pealinnana tuntud Rio de 
Janeirosse ja tagasi. Etterutta-
valt olgu öeldud, et Rio sobib 
ülihästi, sest tants on jooksu 
kõrval õdede teine suur kirg. 
Kolmas kirg on loomulikult 
suvine töö G4Si rannavalves. 

Poolteist aastat tagasi hak-
kasid õed harjutama Eesti ühe 
edukama kergejõustikutree-
neri Harry Lembergi käe all. 
„Väiksemaid eesmärke ei tasu-
gi seada,“ kommenteerib Lem-
berg neidude olümpiaunistust. 
„Kui kõik jätkub plaanipära-
selt, ei ole selles midagi võima-
tut – Londoni olümpia on nen-
de jaoks ehk liiga lähedal, kuid 
hea õnne korral võiks Leila ja 
Liina isegi juba järgmisel aastal 
B-normi (2.43) ära täita.“

Esimesed edusammud on 
juba tulnud, Eesti meistri-
võistlustelt on võetud nii mõ-
nigi medal. Maikuisel SEB 
Tartu jooksumaratonil oli Lii-
na naiste arvestuses kolmas, 
Leila neljas ja Lily seitsmes. 
Juuni algul Rakvere poolma-
ratonil oli Liina esimene, Lei-
la teina ja Lily kuues. 

„Mul on neisse usku, nad 

on väga motiveeritud, tub-
lid ja kohusetundlikud – ta-
havad rohkemgi teha, kui va-
ja ja pigem tuleb neid tagasi 
hoida,“ ütleb treener. „Õdede 
areng on olnud üllatavalt tu-
gev.“  Lembergi sõnul peitub 
õdede edu saladus just sel-
les, et neiud on elu aeg mõõ-
dukal määral sporti teinud ja 
liikunud. „Samas ei ole nad 
kasvava organismi ajal tuge-
vat koormust saanud, neid ole 
trenniga n-ö ära tapetud,“ sel-
gitab treener. „Nüüd, 25aasta-
selt on nende organism val-
mis, et tõelist trenni teha ja 
koormusi taluda.“ 

Oma unistuse teoks tehes 
püstitavad neiud omalaadse 
rekordi – teadaolevalt ei ole 
olümpiamängudel varem kol-
mikuid koos võistelnud. Vä-
hemalt ei suuda sellist fak-
ti meenutada  Lemberg ega 
spordiajakirjanik ja -ajaloola-
ne Tiit Lääne. „Näiteks vendi 
on küll olnud – isegi Eestist 
kaks paari, mõlemad purje-
tajad,“ ütleb Lääne. „1928.a 
Amsterdami mängudel pronk-
si saanud Georg ja Andreas 
Faehlmannid ning N-Liidu 
hõbedane paatkond Soulis – 
Toomas ja Tõnu Tõnisted, kes 
Eesti eest võisteldes Barcelo-
nas 1992. aaastal pronksi võt-
sid.“  Lääne usub, et tugeva 
kajastuse saaksid olümpialas-
test kolmikud maailma mee-
dias kindlasti. 

Kui maailma tippspordis 
peavad Leila, Liina ja Lily end 
veel tõestama, siis G4S rahva 
seas neiud reeglina tutvustust 
ei vaja. 2003. aastal alusta-
sud nad rannavalve abiliste-
na Noorteklubi töömalevas. 
Sealt see pisik suvise kire – 
vetelpäästjatöö vastu alguse 
saigi. „Tihti jäime kauemaks 
kui ametlik tööaeg ette nägi,“ 
meenutab Liina. Lily lisab, et 
vahel lubasid päris-rannaval-
vurid töömalevlastel ka vormi 
selga proovida: „See oli päris 
uhke tunne!“

Nüüdseks on õed Tartu ja 
Lõuna-Eesti randades vahel-
duva eduga viis suve ametis 
olnud. Nad ei kujuta ettegi, et 
see teisti võiks olla. Ütlevad 
kui ühest suust, et see on pa-
rim töö, mida suveks soovida 
– värske õhk, võimalus palju 
liikuda. 

Lisaks rannavalvetööle ja 
kahele trennile päevas an-
navad õed Annelinna noor-
tekeskuses ka tantsutunde. 
Hiphopiga hakkasid neiud 

tegelema 9. klassis. Liinat on 
tants mõjutanud sedavõrd, et 
ta õpib Viljandi Kultuuriaka-
deemias tantsu erialal. Leila 
ja Lily omandisid Tartu Ter-
vishoiu Kõrgkoolis bioana-
lüütiku kutse, kud tants köi-
dab neidki jätkuvalt. Neiud 
on IDO-võistlustel  saavuta-
nud Eesti ja Baltikumi meist-
ritiitleid. Viimati võis laiem 
avalikkus neid näha tantsimas 
Supestaari saate superfinalisti 
Artjom Savitski esinemisel. 

Eesti esimene meistritiitel 
pikamaajooksus tuli õdelele 
juuni viimasel päeval, kui Lii-
na võitis 10 km distantsi kulla. 
Leila sai hõbemedali ja Lily oli 
kaheksas. 

Võimalusel teevadki õed 
kõike koos. Niivõrd koos, et 
neil on raske üksteisele ise-
gi erinevaid iseloomuomadu-
si leida. Väikese arutamise jä-
rel lepivad nad siiski kokku, 
et  Lily naerab kõige rohkem, 
Liina räägib kõige rohkem ja 
Leila on kõige tõsisem. 

Andres Lember

TARTUST JOOSTES 
Rio de Janeirosse ja tagasi

Traditsioonilised segadused

Nagu äravahetamiseni sarnaste mitmike puhul ikka, on ka 
Leilat, Liinat ja Lilyt omavahel segi aetud. 
Neidude sõnul on isal õed kogu aega segamini, ka ema ek-
sivat aeg-ajalt. Treener Harry Lemberg ei tee vahet Lilyl ja 
Leilal. Liina tunneb ära väikese sünnimärgi järgi näol. 
Õdede sõnul on ette tulnud olukordi, kus nad on põhjusta-
nud segadusi rannalistes. Nii ei suutnud kord Anne kanali 
ääres aega veetnud ja seejärel Emajõe randa läinud noor-
mees kuidagi mõista, kuidas teda „sama“ rannavalvur juba 
ees ootas. 
Kõige krooniks on juhtunud, et ühe õe poiss-sõber on tei-
nud ekslike lähenemiskatseid teisele õele. 

Leila, Liina ja Lily. Või hoopis Liina, Lily, Leila? Või ehk Lily, Leila ja Liina. Mine võta kinni...
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Jaanus Paurman (Pirita ranna 
vanem)
Lisaks põhiülesannetele tege-
levad noored rannavalveput-
ka ja inventari korrashoiuga 
ning teavitavad igast reegli-
rikkumisest rannakülastajate 
seas, kas siis klaaspudelite või 
loomade toomisega randa.
Noored on meil rannas väga 
aktiivsed. Näevad kõike ja tea-
vitavad kõigest, mis kahtlane 
või keelatud. Tunnen, et mida 
rohkem neid kiidan, seda hak-
kajamad ja tublimad nad on. 
Ma siis jätkan kiitmist…

Kuidas kasvatada lapses 
kohusetunnet? 
Margit Toom (lapsevanem)
On hea, et juba 13aastane 
noor saab esimese töökoge-
muse. Eks kohusetunnet saab 
isegi kodus kasvatada, andes 
lapsele erinevaid väikeseid 
ülesandeid ja kohustusi, aga 
oma vanematele on ikka ker-
gem vastu hakata ja asju te-
gemata jätta. Kui laps on aga 
ametlikult tööl, on tal hoopis 
suurem kohustus ja vastutus. 
Samuti muutub ka lapse suh-
tumine rahasse. Õpib hinda-
ma, et teenimiseks peab vaeva 
nägema ning kõik ostud ja ot-
sused läbi kalkuleerima. Vah-
va on jälgida, kui uhkelt laps 
hommikul puhkusel viibivale 
emale ja isale tähtsalt teavi-
tab, et tema peab nüüd tööle 
minema.

Marge Sauga (lapsevanem)
Tegelikult algab kõik juba va-
rem, trennis käimisest ja muu-
dest kohustustest. Lapsi tuleb 
natuke ka heas mõttes sundi-
da. Vahepeal võib raske olla, 
kuid ikkagi peab lõpuni tege-
ma. Kelin on juba 8 aastat uju-
mistrennis käinud. Rannavalve 
on tegelikult huvitav töö ja tal-
le meeldis see. Rannas tööta-
mine on andnud talle julgust 
ja suhtlemisoskust juurde – va-
jadusel pead võõrastele mär-
kusi tegema, mis tegelikult ei 
ole väga lihtne. Malevas saa-
vad lapsed ennast kasuliku ja 
vajalikuna tunda.
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Üle 3000 FB fänni

G4Si poolt Facebookis alga-
tatud sotsiaalse liikumisega 
Julged hoolida? on liitunud 
enam kui 3000 hoolivat fän-
ni!  Teadvustamaks erinevaid 
turvalisuse probleeme, lõime 
konto juurde „Hoolin“ lehe. 
30. maist – 21. juunini toimus 
„Hoolin“ lehel kampaania 
„Kannan kiivrit“, mille jooksul 
liitus kontoga enam kui 500 
uut fänni. „Hoolin“ lehele jät-
tis kommentaari teemal “Mil-
leks kiiver?” 164 fänni ja 133 
fänni soovis osaleda loosimi-
ses. Loosiõnn naeratas see-
kord tartlanna Kadri Isakule 
kes võitis Funky jalgratta ja 
kiivri.
29. juunist – 11. augustini 
käib veeohutuse kampaania, 
mille peaauhinnaks on me-
rereis 12 inimesele Tallinna 
lahel. Ootame kõiki liituma 
Julged hoolida? kontoga ja 
jagama veeohutuse-alast in-
formatsiooni oma sõpradega.

Haldusjuht vahetus

1. juulist lahkus Edauard Vir-
kunen haldusosakonna ju-
hataja kohalt ja ameti võttis 
üle Andres Pastarus (pildil). 
Andres on töötanud G4S Ees-
ti kontsernis erinevatel ameti-
kohtadel alates 1999. aastast. 
Alates selle aasta märtsist 
töötas Andres arendusosa-
konnas äriarendusprotses-
side projektijuhina. Andrese 
algatatud projektid võttis ku-
ni uue töötaja leidmiseni üle 
arendusosakonna juhataja 
Tarvi Hirv.

Personalidirektor lahkub

Üle kümne aasta kontserni 
personalipoliitikat kujunda-
nud Eela Velström (pildil) lah-
kub juulis ametist, et asuda 
tööle siseministeeriumi per-
sonaliosakonna juhatajana.
Viimase kümmekonna aas-
ta jooksul on toimunud meie 
kontsernis suured organisat-
sioonikultuuri arengud ja 
Eelal on olnud kanda oluline 
roll nende muutuste elluvii-
misel. Selle aja sisse jäävad nii 
meie saamine osaks rahvus-
vahelisest turvaärist, mitmed 
kaubamärgivahetused kui ka 
väga suured põhimõttelised 
struktuuri- ja juhtimismuu-
datused kontserni ettevõte-
tes Eestis.

JUHTUS

Kaks kärbest ühe hoobiga
25. juunil kella 16 ajal pidas ühes Valga kaupluses paanikahäi-
rele reageerinud ekipaaž kinni mänguasju varastanud poisi. 
Politseid oodates pidas ekipaaž kinni veel ühe meesterahva, 
kes varastas pudeli õlut.  Rikkumata kaubad tagastati poele 
ning pikanäpumehed anti üle politseile.
Päev hiljem rakendati sama stiilivõtet Kohtla-Järve kauplu-
sest tulnud paanikahäiret teenindades.  Häirele reageerinud 
ekipaaž pidas kõigepealt kinni naisterahva, kes varastas vis-
kit väärtuses 13,99€ ning politseid oodates - veel ühe alko-
holilembelise varga, kes ei pidanud vajalikuks maksta viina-
pudeli eest. 
Järgmiseks rekordiks prognoositakse kolm üleandmist korraga.

Tasa, kuid mitte targu
26. juuni pärastlõunal märkas meie ekipaaž Harjumaal Viljan-

di maanteel 70 alal kummaliselt aeglaselt liikuvat autot. Mus-
ta värvi Opeli sõidukiiruseks võis pakkuda maksimaalset 20 
kilomeetrit tunnis. Peale olematu kiiruse veiderdas autojuht 
ka sõidustiiliga, tehes kummalisi ja ohtlikke manöövreid. 
Teavitades politseid kahtlasest juhist, asus patrullekipaaž te-
da eemalt jälgima. Kui auto Veerenni tänaval peatus, sai sel-
geks, et teokiirusel liikunud autojuht on tarbinud narkootilisi 
aineid. Edasi tegeles temaga politsei. 

Andetu sissemurdja
26. juuni öösel kella 4 ajal tuli häire Tallinnas Tammsaare 
teel asuvast kaubanduskeskusest. Kohale sõitnud ekipaaž 
teatas, et häiret andnud asukoha ligiduses (apteegi vitrii-
niklaas) viibib silmnähtavas alkoholijoobes meeskoda-
nik. Vitriiniklaas oli terve, vandaalitsemisest andsid märku 
vaid väiksed kriimud. Kõrval maas vedeles kummuli keera-

tud plekist prügikast ja kaks telliskivi. Kuigi meesterahvas 
väitis, et temal ei ole mingit seost ei apteegi ega kummu-
li keeratud prügikastiga, näitas videosalvestis vastupidist. 
Valvsa videosilma vaatevälja jäid meesterahva korduvad 
katsed vitriinist jagu saada, prügikast abivahendiks. Puru-
nematu vitriini saladuseks oli turvakile, mis pidas napsise 
jõmmi jõukatsetele vapralt vastu. 

Silm silma vastu 
23. juunil kella 12 ajal ründasid kolm joobes noormeest Töös-
tuse tänava kaupluses neile märkuse teinud turvatöötajat. 
Kolmekesi ühe vastu jõudu pruukinud, hüppasid noormehed 
trammi peale ning suundusid Kopli poole. …Trammile järg-
nesid G4Si patrullekipaažid. Suur oli noormeeste üllatus, kui 
peatuses ootasid neid turvatöötajad, kes andsid nad viivita-
matult politseile üle. 

Julia Garanža

V eidi üle aasta enne maail-
ma suurima spordisünd-
muse avatseremooniat, 

valiti G4S 2012. aastal Londo-
nis toimuvate olümpia-ja para-
olümpiamängude ametlikuks 
turvapartneriks. 

Alates 2008. aastast on G4S 
olnud vastutav olümpiapargi 
turvalise arengu eest Stratfordis, 
Ida-Londonis.Kolmekümnen-
date olümpiamängude ja üht-
lasi maailma suurima spordi-
sündmuse eel on G4S’il leping 
olümpiapargi ehituse eest vas-
tutava asutusega Olympic De-
livery Authority (ODA).

Unikaalne projekt
“Meil on nüüd üle 600 täis-

kohaga G4Si töötaja töötamas 
ODA lepingu juures” ütleb 
John Whitwam, G4S Secure 
Solutions tegevdirektor, kes 
on olnud projekti eest vastu-
tav algusest peale.

“See on unikaalne projekt 
Ühendkuningriigis,” lisab ta, “ja 
see hõlmab peaaegu kõiki G4Si 
tegevusvaldkondi.” Tema mees-
konna ülesannete hulka kuulub 
sularaha kogumine, riskijuhti-
mise nõustamine, patrullimine 
nii mootor- kui ka veesõiduki-
tega ning turvakontroll.

Kui olümpiapark valmis 
saab, antakse see üle olümpia-
mängude ja paraolümpia kor-
ralduskomiteele (LOCOG). 
“G4S jätkab kõikide turvatee-
nuste pakkumist kogu män-
gude toimumise ajal ning tee-
me seda ka peale mänge, kui 
olümpiapark muudetakse ko-
gukonna hüvanguks üldkasu-
tatavaks spordikompleksiks,” 
ütleb John Whitwam.

G4Si vastutada on nüüd uu-
te töötajate värbamine ja väl-
jaõpe, et tagada koos politsei 
ja kohalike võimudega olüm-
piamängude turvaline läbivii-
mine rohkemas kui 130 män-
gudega seotud punktis.

Selle eesmärgi saavutami-
seks teevad G4S ja LOCOG 
koostööd näiteks Suurbri-
tannia Turvatööstuse Liiduga 
ning enam kui 90 haridusasu-
tusega, et leida sobivate os-
kustega inimesi.

Tuhanded uued töötajad
Algatuse eesmärgiks on 

tuua tuhandeid uusi töötajaid 
julgeolekutööstusesse, samu-
ti anda vastavaid kutsoskusi 
õpilastele üle kogu Ühendku-
ningriigi. 

“Õpilaste esmane roll on 
kontroll ja järelevalve, tur-

vaalade valve ning teatud 
määral varade kaitse,” selgitab 
Mark Hamilton, G4S Secu-
re Solutions LOCOG operat-
sioonide tegevjuht. “Olüm-
pialadele sisenejad ja alalt 
väljujad otsitakse korralikult 
läbi ning ühtlasi toimub ka 
akrediteerimise kontroll.”

G4S tagab turvalisuse kõi-
gil olümpia ja paraolümpiaga 
seotud paikades üle Ühend-
kuningriigi. “Me peame mee-
les pidama, et see toimub nii 
olümpia- kui ka paraolümpia-
mängude kestel. Suveolüm-
piamängud toimuvad paar 

nädalat, paar nädalat on vaba, 
ning siis maailmas suuruselt 
teise spordiürituse korralda-
mine – paraolümpiamängud,” 
seletab Ian Horseman Sewell, 
G4S Suurbritannia suurüri-
tuste direktor.

Kui avatseremoonia toimub 
järgmise aasta 27. juulil, saab 

Londonist esimene linn, mis 
on võõrustanud olümpia-
mänge kolmel korral. Kor-
raldajate sõnul toetub män-
gude õnnestumine väga 
suurel määral 70 000 vaba-
tahtliku panusel.

2012. aasta olümpiamän-
gud ei ole loomulikult ainult 
Londoni või Ühendkuning-
riigi teema. Võistlustest võ-
tavad osa enam kui 200 riigi 
tippsportlased. Neid omakor-
da saadavad toetajad, riigi 
olümpiakomiteed, riigi para-
olümpiakomiteed ning teised 
olümpiamängudega seotud 
isikud. Lisaks tulevad Suur-

britannia pealinna
 ka tuhanded 

meedia esin-
dajad ja spon-
sorid.

R a h v u s -
likud olüm-
pi a kom i -
teed, spon-
sorid ja muud 
külalisorga-
nisatsioonid 
kõik vajavad 

erineval määral kaitset, mida 
G4S meeskond on valmis nei-
le pakkuma. Sealhulgas ollak-
se valmis turvama nii ärime-
hi, kuulsusi kui ka kuningliku 
taustaga isikuid. 

Andres Raudjalg
G4S Internationali põhjal 

Londoni olümpia 
ametlik turvapartner on G4S

G4Si vastutada on uute töötajate 
värbamine ja väljaõpe, et tagada 
olümpiamängude turvaline 
   läbiviimine rohkemas kui 130 
        mängudega seotud punktis.

Raul Rebane: turvalisusega nalja ei tehta
Alates 1998. aastast ajakirjaniku, teamleaderi kui ka EBU infogrupi 
liikmena kokku 11 olümpial käinud Raul Rebane koges kõige kar-
mimaid turvameetmeid Atlantas. 

Kuidas hindate olümpiamängude turvalisuse muutumist lä-
bi aastate? Karmimaks, süsteemsemaks ja paremaks. Tegelikult 
kõik, kes mängudele tulevad, peavad arvestama lisaajaga turva-
kontrollis, kuigi süsteemi on kogu aeg lihvitud, siiski tekib ummi-
kuid. Minu kotti on vist tuhandeid kordi kontrollitud ja see muu-
tub täiesti automaatseks tegevuseks, sa ei pööra sellele enam 
üldse erilist tähelepanu- need lihtsalt omad mängureeglid. 
Mllised on äärmuslikemad turvameetmed, millega olete kok-
ku puutunud? Atlantas 1996 pärast pommiplahvatust olümpia-
pargis läks asi muidugi karmiks.
Ma olin 14 minutit pärast plahvatust pressikeskuse värava juures, 
kuid siis oli kogu perimeeter juba hermeetiliselt isoleeritud. Lä-
ti ajakirjanikud oli öö läbi plahvatuspaigast 100 meetri kaugusel 
bussis kinni. Ise elasime alarmi üle mängude avatseremoonia eel, 
kui meediakeskuses oli pomm. Sellest ei kirjutatud, et mitte män-
ge rikkuda, kuid hiljem teatati, et see oli. 
Meediakeskus ei ole tavaline asi, see on hiigelsuur tehnikat täis 
hoone, kus töötab 11000 inimest. Enamik evakueeriti, väike osa, 
teiste hulgas ka mina, jäime sisse. Helar Osila näiteks ei saanud 
kätte oma avamise materjale, sest sisse enam ei saanud. 
Milliseid nõrku kohti olete turvalisuse poole pealt näinud?
Eriti ei ole, välja arvatud see, et kui kõik läheb hästi ja midagi ei 
juhtu,siis hakkavad inimesed väsima ja kaotama valvsust. Eriti oli 
see märgata Moskva mängude ajal, kus alguses olid kõik nööbid 
kinni, lõpus juba üsna lahti.
Kuidas turvameetmed mõjutavad sportlaste, pressi ja pealt-
vaatajate üritusel osalemist? 
Ei sega midagi. Turvalisus on elementaarne nõue ja pärast Münc-
heni katastroofi sellega enam nalja ei tehta.... 

Andres Raudjalg
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 Kas turvaluulet kirjutades 
panid ka endale midagi kõr-
va taha? 

Ei oskagi öelda, pigem oli 
selline äratundmisrõõm tee-
madega tutvudes, aga eks ka 
äratundmisrõõmuga on nii, et 
asjad võivad olla natuke unu-
nenud ja siis värskendad tut-
vust.

Aga loodan, et mõned asjad 
ikka kinnistusid, sest ka kõige 
teadlikum kodanik võib sega-
ses olukorras millegagi möö-
da panna. 

Mille poolest erineb turva-
luule romantilise luule kirju-
tamisest? 

No turvaluulet võib nime-
tada “luuletamiseks tellija ma-
terjalist”. Eks ma lisasin G4Si 
mõtetele lihtsalt värve ja rii-
me. Romantiline luule tuleb 
või vähemalt peaks tulema 
nii, et ka algmõtted on enda 
omad. Ja filosoofiline ja sõ-
namänguline ja loodusluu-
le ka.  Tellija materjalist luule 
kirjutamine sarnaneb mõne-
võrra matemaatikaülesandele, 
tegelikult on ka luuletuse pu-
hul oluline, et lõpptulemus tu-
leks ainuõige. 

 
Milline turvaluule teema-

dest on olnud kõige hingelä-
hedasem – veeohutus, ohutus 

suurüritustel, väldi valehäi-
reid, väldi murdvargusi, ohu-
tud pühad, esmaabi, valve-
seadmete hooldus, koolilapse 
turvalisus, internetiturvalisus? 
Miks? 

Eks ikka lastega seonduv, 
nad on üsna õrnas eas, eluko-
gemust vähe, oluline ei olegi 
siin esmajärjekorras, et mida 
lapsed peaksid tegema ja mil-
lest hoiduma, vaid see, kuidas 
neile seda kõige paremini sel-
geks teha. 

Milliseid turvasoovitusi 
vajab eestimaalane enim? 

Ma ei tea, kuidas inime-
sed saaksid hakkama esma-
abi andmisega, auto juhiloa 
saamiseks peaks see selge 
vist olema. Ma ise autoga ei 

Kardan, et arstiabi andmisega 
jääksin hätta. Olen ka jäänud, 
  kui pidin oma poja sünnitust  
      metsa vahel vastu võtma.

turvaLUULE

G4S on alates eelmisest sügisest postitanud klienti-
dele humoorikaid videoklippe, milles luuletaja Contra 
annab turvaküsimustest värsivormis nõu. Uurisime, 
milline on poeedi enda suhtumine turvalisusesse.

sõida, ja ma kardan, et ars-
tiabi andmisega jääksin hät-
ta. Olen ka jäänud, kui pidin 
oma poja sünnitust metsa 
vahel vastu võtma, hea et on 
mobiiltelefonid, millega saab 
kiirabisse helistada. 

Väga asjalik teema G4Si kä-
sitletutest paistab ka valve-
seadmete hooldus ja kontroll, 
seal on tõesti asju, mille peale 
ei tarvitse tul-
lagi.  

M a a i l m a 
parim turva-
töötaja on…?  

Tu r v at ö ö -
taja peaks ini-
messe turvali-
sust sisendama, 
nii et tema töö-
piirkonnas viibijal 
oleks tunne, et ta on 
kaitstud. Olema lisaks karmu-
sele ka parasjagu sõbralik, et 
tekitada usku, et turvatööta-
ja on tema sõber, kes kindlasti 
appi ruttab, kui vaja. 

Mis on Sinu jaoks turvali-
sus? Kas Eestis on turvaline 
elada? 

Turvalisus on sisemine 
kindlustunne, mis moodustub 
paljude väliste tegurite koos-
mõjul. 

Arvan, et Eestis on pättide 
üle siiski mingi kontroll olemas, 
100%   kuritegude vältimist ei 
õnnestu kuskil saavutada.

Rohkem murettekitav on 
ehk hoopiski see, et inime-
sed ei julge enda nime all ar-
vamust välja öelda, ka see on 
osa turvalisusest, et  su sõna-

Contra: JULGE OLLA JULGE
vabadus on kaitstud. Et  sind 
poliitiliste ja muude vaadete 
pärast taga kiusama ei haka-
taks. Üldist klassisallimatust 
on vist siiski päris palju - üks 
versioon on veel ka see, et 
tööandjatel on liiga suur võim 
töötajate üle, et need tööko-
ha kaotuse hirmust on pigem 
vait ja kannatavad. 

Millistel turvalisust puu-
dutavatel teemadel räägid 
enda poegadega? Milliseid 
tarkuseteri neile õpetad? 

Kaks esimest asja, mis tu-
levad meelde, on internet ja 
ujumine. Ujuda poistele vä-
ga meeldib, aga selline kord 
on küll, et kui üks tiigist ära 
tuleb, peab teine ka tulema. 

Võõraste internetisõprade 
eest ka  olen hoiatanud. Li-
saks kõige tähtsamad liiklus-
reeglid, aga vanem poiss te-
gi jalgrattaeksami ära, nii et 
liikluseeskiri talle võõras ei 
ole. 

Julia Garanža

3. - 8. juulini kohtusid Toosikannu 
puhkekeskuses 67 klubinoort, et 
veeta koos seiklusrikkad päevad täis 
lusti, sporti ja ka puhkust. Iga päev 
tõi endaga kaasa põnevaid üritusi: 
Esimesel päeval käis lastel külas AH-
HAA teaduskeskus, kes demonst-
reeris täheteadust ja keemia plahva-
tuslikku maailma ning põneva õhtu 
lõpetas nohikute pidu. Teisel päe-
val pani lapsed proovile seiklusfir-
ma 360 kraadi, kelle organiseerimi-
sel said laagrilised mängida põnevat 
disc-golfi, kihutada raftirallil, hüpata 
5m kõrguselt trampliinilt ja kõndida 
tasakaaluliiniil. Järgmisel päeval viis 
bioloog lapsed metsa, et tutvustada 
taime ja loomariiki, sai vibu lasta ja 
õhtul minna laste abiga organisee-
ritud spasse. Viimane päev proovi-
sid lapsed ise klubijuhtide abiga kätt 
ürituste organiseerimisel ja laagri-
õhtu lõpetas särav lauljanna Getter 
Jaani.
Kokkuvõtvalt mängisime erinevaid 
mänge ja tegime palju sporti, kuid 
lastel oli ka piisavalt vaba aega, et 
omavahel suhelda, vabalt laagri-
alal ringi lipata ja ujuda, ujuda, uju-
da. Igal õhtul vihuti kõvasti tantsu, 
aktiivsemad (loe: enamus) venita-
sid hambapesuga lausa öörahu esi-
meste minutiteni, et päevast viimast 
võtta. 
Vaata lõbusaid fotosid suvelaagrist 
klubi kodukalt www.g4sklubi.ee

Noorteklubikad LUSTISID TOOSIKANNUL SUVELAAGRIS
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varia

Arva, kes on pildil, mis sündmuse-
ga on tegu ja millal sündmus toi-
mus. Saada need vastused koos 
oma andmetega enne 1. sep-
tembrit aadressile julia.garanza@
ee.g4s.com ja võid võita vingeid 
G4Si logoga auhindu. Lehe eel-
mises numbris ilmunud fotol oli 
rannavalve juht Henry Seemel 
basseinis kahe aasta tagusel ve-
telpäästekursantide väljaõppel.
Õige vastuse saatnutest osutus 
loosi tahtel G4Si logoga meene 
võitjaks juhtimiskeskuses töötav 
Aleksei Jakovlev.

Filosoofia
Küsimus: Kellelt pärineb kuu-
lus ütlus “Mõtlen, järelikult 
olen (olemas)”, ladinakeelne 
originaal kõlab “Cogito ergo 
sum”?
Vastus: René Descartes
Ervin: 1; Raivo: 0

Geograafia
Küsimus: Milline on maailma 
sügavaim järv?
Vastus: Baikal Ida-Siberis, sü-
gavaim koht 1637 meetrit
Ervin: 1; Raivo: 1

Kunst
Küsimus: Eesti kunstnik, kes 
elas aastatel 1865-1943 ja 
kelle kuulsamad teosed on: 
“Ohver (Palve)”, “Kalevipoja 
sõit Põhjamaale (Sõit maail-
ma otsa)”, “Lennuk”, “Ahasta-

Andrus Ossip
American Idoli produtsent

Nigel Lythgoe
G4S Eesti juht

Ervin Laaneots vs Raivo Ritson

suveRETSEPTID

Katri Laanela
Klienditeeninduse osakonna 
juhataja

“Hommikune äratus” 4-le
Vaja läheb:
· kausitäis maasikaid  
 (või vaarikaid)
· liiter piima
· maitse järgi suhkurt
Lisa maasikad ja suhkur 
kaussi ning purusta saumik-
seriga. Vala piim peale ja va-
husta uuesti saumikseriga. 
Serveeri klaasis ja kaunista 
maasikaga. Naudi külmalt.
Nipp: Sobib hästi ka hommi-
kuhelveste ja müsli peale.

Jaan Nappus
Turvalahenduste osakonna 
juhataja

“Grillitud lõhe meega”
Vaja läheb:
· lõhet
· mett
· maitse järgi soola
Lõika lõhe pooleks ja ase-
ta mõlemad pooled grillile. 
Küpseta lõhet nii, et see ära 
ei kuivaks ja pintselda seda 
aeg-ajalt meega. Kui lõhe on 
valmis, siis tõsta see grillilt 
maha. Pintselda uuesti mee-
ga üle see ning jäta mõneks 
minutiks jahtuma. Serveeri-
misel lisa maitse järgi soola.
Nipp: Soola lisa kalale alles 
lõpus, muidu on oht, et grilli-
des muutub kala kuivaks.

Martin Pius
Kullerteenuse osakonna 
juhataja

“Toitvad soojad saiad 6-le”
Vaja läheb:
· 6 viilu täisteraröstsaia
· võid
· 100 g riivjuustu
· 100 g kodujuustu
· 4 sl piima
· 50 g sinki
· 1 muna
· 2 tomatit
· peterselli
· soola pipart
· pisut ketšupit
Kuumuta ahi 200 kraadini. 
Rösti eelnevalt õhukese või-
kihiga määritud saiad. Klopi 
lahti muna, sega hulka kodu-
juust, maitseroheline, tükel-
datud sink, hakitud tomat, 
kodujuust, lisa piim. Mait-
sesta soola ja pipraga. Jaga 
täidis eelnevalt küpsetatud 
saiadele ning puista peale 
riivjuust.10-15 minutit 200 
kraadises ahjus ja saiad on 
valmis nautimiseks.

“Suvine jahutus”
Vaja läheb:
· 1 liiter vanilli-koorejäätist
· 300 ml õunamahla
· 1/2 kg maasikaid
        soovi korral muid marju
Kõik suurde kannu, püreeri ja 
serveeri kohe külmalt pipar-
mündilehe ja värvilise joogi-
kõrrega!

fotoNOSTALGIA

JOONISTUSVÕISTLUSE parimad
M aikuu joonistusvõist-

lusele “Minu ema on 
super” saabus kokku 

46 vahvat tööd superema-
dest. Enamus pilte oli joonis-
tatud 7-12aastaste laste poolt, 
kuid saabus ka 6 ema-pilti 
väikestelt kunstnikelt. Ku-
ni 6aastaste kategoorias tu-
li võitjaks 4aastane Astrid 
Lii Sepp, 7-12aastaste kate-
goorias tunnistati parimaks 
Iris Mäeotsa pilt “Minu em-
me sisimas”. Noore kunstniku 
hoogne käekiri ja hea värviva-
lik jäi paljudele žüriiliikmete-
le koheselt silma, joonistuse-
le lisasid sära ema roheliseks 
värvitud küüned. Pirte Laura 
Lemberi töö “Minu ema leiab 
mind alati üles” paistis silma fi-
losoofilise lähenemise poolest.

Valik pilte: Pirte Laura Lember, Astrid 
Lii Sepp, Iiris Mäeots, Gustav Gretškov, 
Kristjan Tuus, Nele Truber, Carina 
Maris Volmerson, Getrin Vaar manni, 
Kaili Malts.

JOONISTUSVÕISTLUS – VEEOHUD SUVEL.

G4S Noorteklubi ja Facebook´is tegutsev sotsiaalne liikumine Julged hoolida? korraldavad 29. 
juunist – 11. augustini veeohutuskampaania raames lastejoonistusvõistluse “VEERÕÕMUD JA 
-OHUD SUVEL”. Konkursi eesmärgiks on panna lapsed mõtlema ja kaasa rääkima hoolivusest ku-
jundite keeles nägemaks võimalikke veega seotud rõõmu- ja ohuallikaid läbi lapse silmade. 

Joonistusvõistlus toimub koostöös Päästeameti, Veeteede Ameti, Sailing.ee, Georg Ots Spa Ho-
tell, Kalev Spa Hotell & Veekeskus, Tallink Hotels, Meriton Hotels, Aqva Hotel & Spa ja Tervise Para-
diisiga. Parimatele auhinnad! Rohkem infot Facebooki kontol Julged hoolida?

Uus ühiselamu
Ettevõtte siseleht kirjutas 2006. aasta juulikuus, et 
kohe on algamas uue ühiselamu ehitus, kuhu aas-
ta pärast kolib elama ligi kakssada turvatöötajat. Oli 
majandusbuumi aeg ja kätte oli jõudmas tööjõukrii-
si tipphetk. Personalidirektor Eela Velström ütles too-
na: „Riigi kiire majandusarenguga kaasnenud tööjõu-
puuduse olukorras peavad ettevõtted üha rohkem 
mõtlema soodustustele, mida oma töötajatele suu-
detakse pakkuda.“ Taas saame kinnitada vana tarkust, 
et ei ole midagi uut siin päikese all – käesoleva lehe 
esikülg tõdeb, et aastal 2011 oleme taas maadlemas 
tööjõunappusega.

miinus VIIS

Palja käega päti relva vastu
Siseleht portreteeris Tarvo Räni – meest, kelle tegu-
dest on meil ka hilisemail aastail olnud mitmel kor-
ral põhjust kirjutada. Olgu selleks põhjuseks siis taas 
kord ära hoitud kuriteod või aasta turvatöötaja tiit-
li saamine turvaettevõtete liidu poolt. Meie ettevõ-
te on sportliku mehe jaoks esimene töökoht. „Trenn 
on nagu narkootikum - olen harjunud treenima juba 
lapsest peale,“ ütleb edukas karateka, kes Eesti meist-
rivõistlustel on korduvalt kogunud esikolmikukohti. 
Võitluskunstide tundmine pole jätnud meest ka siis 
hätta, kui tal on tulnud seista paljakäsi päti relva 
vastu.

Miinus viis on rubriik, kus vaatame tagasi, millest kirjutas viie aasta tagune siseleht.

JUHT versus ALLUV

ja” ja “Mardus”. Ühtlasi oli ta 
kujutatud Eesti ühekroonisel 
paberrahatähel.
Vastus: Kristjan Raud
Ervin: 0; Raivo: 1

Teadus
Küsimus: Kes eestlastest on 
saanud Nobeli preemia?
Vastus: mitte keegi
Ervin: 0; Raivo: 1

G4S
Küsimus: Mitu Andrust töö-
tab G4Sis (21.06.2011 seisu-
ga)? 27, 13 või 7.
Vastus: 13
Ervin: 1; Raivo: 1

Tulemused:
Ervin Laaneots 3 punkti ver-
sus Raivo Ritson 4 punkti

nagu KAKS tilka vett


