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Avatud platvormile ehitatud 
lahendus võimaldab videoval-
vesüsteemil „kasvada” koos 
tellija vajadustega. Just sellist 
lahendust kasutab ligi 3000 
elanikuga Harku vallas asuv 
Tabasalu alev.

Tabasalu turvalahendus 
Alates käesoleva aasta algusest 
jälgivad Tabasalu võtmekoh-
tades – sissesõidul, Tabasalu 
Ühisgümnaasiumi, vallamaja, 
suurima korteriühistu ja muu-
des kohaliku elu keskpunkti-
des toimuvat 8 videovalvekaa-
merat. Kokku paigaldatakse 
Tabasallu Harku Vallavalitsu-
se tellimusel 12 videovalve-
kaamerat. Videopilt jookseb 
G4Si juhtimiskeskusesse, kus 
seda sõltuvalt vahetusest on 
ööpäevaringselt jälgimas kuni 
13 inimest. Kui valvekaamera 

peaks näitama õigusrikkumi-
se tunnustega teo toimumist 
- huligaanitsemist, lõhkumist, 
omavolilist sisenemist keela-
tud objektile, alkoholi tarbi-
mist avalikus kohas – on G4Si 
patrull kohal 5 minuti jooksul. 

Videovalve pildi- ning häire-
te edastus toimub Milestone 
videovalve platvormi abil. Ta-
basalu kõige kõrgema hoone, 
Teenuste 4, tehnilisel korru-
sel asub salvestusserver, kuhu 
salvestatakse kõikide Harku 
valla videohanke käigus pai-
galdatavate kaamerate pildid. 
Kaamerate signaalid jõuavad 
serverini üle WiFi võrgu. Sel-
leks on Tabasalu elanike kõ-
nepruugis „veetorni” nime 
kandva hoone katusele pai-
galdatud vastuvõtuantenn ja 
igasse kaamerapunkti on pai-
galdatud saatja antenn. Pildile 

paljud kohalikud oma- 
valitsused seisavad sil-
mitsi vajadusega lei-
da viis, kuidas pakku-
da oma kogukondadele 
suuremat turvatunnet 
ning kaitsta ühiskondli-
kus kasutuses olevat va-
ra võimalikult soodsate 
vahenditega. Samuti ei 
ole kellegi jaoks saladus, 
et enamasti pole ko-
halike omavalitsus-
te rahakott just üle-
määra paks, seega 
turvalahendus peab 
olema võimalikult 
optimaalne ning vi-
deovalve on siin üks 
tõhusamaid abilisi. Videopilt jookseb G4Si juhtimiskeskusesse, kus seda sõltuvalt vahetusest on ööpäevaringselt jälgimas kuni 13 inimest

pääsevad ligi G4Si juhtimis-
keskus ning selleks volitatud 
Harku valla töötajad.

hoitud alev
Paari kuu jooksul, mil video-
valve üleval on, pole G4Si pat-
rullid veel pidanud lahendama 
tõsisema sisuga vahejuhtu-
meid. „Praegu näitab video-
valve väga rahulikku pilti, kuid 
teades, et Harku valla ja Taba-
salu elanikkond suureneb soo-
ja saabudes tänu suvitajatele 
pea neljakordseks, oleme val-
mis reageerima kohe kui sel-
leks tekib vajadus,” selgitab 
G4Si juhtimiskeskuse vahetu-
se vanem Urmas Piirits. Har-
ku vallamajanduse spetsialist 
Rein Kooli sõnul tingis video-
valvesüsteemi vajadust Taba-
salu alevi kiire kasv: „Alevik 
on suureks kasvanud, elama on 

asunud mitmesugust rahvast, 
kes meie turvalisse alevikku on 
ka elu teisi värve toonud. Meil 
toimub palju erinevaid üritusi, 
kuhu tullakse ka väljaspool Ta-
basalu, väljastpoolt valdagi. Ja 
mis peamine - Tabasalu läbib 
tiheda liiklusega Rannamõisa-
Klooga tee, mis on ikkagi kõr-
gendatud ohu allikaks.” 

Tabasalu väljakutseid teenin-
dav patrullekipaaži turvatöö-
taja Erik Lember teab rääkida, 
et kohalikud elanikud oska-
vad hinnata ja hoida turva-
list piirkonda: „Muuhulgas on 
patrulli poole pöördutud in-
foga eramaal nähtud kahtlas-
te sõidukite kohta, Teelahk-
me elanikud on samuti väga  
ühtehoidvad.” 

Julia Garanža
Ülo Russak

TAbASALu eLAniKud 
VideoVALVeST:
Ahto Klaos, Teenuste tänaval asuva korrusmaja elanik:
Meie maja hoovi sai videovalvekaamera paigaldatud veel eel-
mise aasta augustis. Väga tihti ma seda ei vaata, umbes korra 
nädalas. Kuigi selle aja jooksul midagi märkimisväärset veel juh-
tunud pole, leian, et kaameral on distsiplineeriv efekt. G4Si teh-
nikute kaasabil oleme katsetanud erinevaid pildi kuvamise viise 
ning täna liigub korteriühistu liikmete mõte suunas, et võiksi-
me veel ühe kaamera hoovi paigaldada. Nii saaksime kontrollida 
kogu hooviala.

„VideopATruLLi”  
KASuTAJAd: 
Milestoni-põhist videovalvelahendust kasutab ka Mäetaguse 
Vallavalitsus, sarnast, kuid teisel platvormil toimivat videoval-
velahendust kasutab ka Kohila Vallavalitsus.  Samuti kasuta-
vad Milestoni platvormil põhinevat videovalvet ka paljud G4Si 
ärikliendid, nt. kauplustekett Jysk, Eesti Energia, Maag Piima-
tööstus. Ka G4Si peamaja videovalve on ehitatud Milestone  
platvormile.
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Ene Raja
Klienditeenindusdivisjoni 
direktor   

G4Si näo olulised 
kujundajad on tehnikud, 
turvamehed, patrull- 
ekipaažid, lennu- 
julgestajad, operaatorid, 
tehnilise toe töötajad, 

haldurid - inimesed, kes suhtlevad     
 kliendiga igapäevaselt.

Ü leküllastunud tarbimisühiskonnas otsusta-
vad suhted. Just nimelt - kliendisuhted. Tä-
na on erinevate ettevõtete hinnad ja teenu-
sed piisavalt sarnased, mistõttu hästi juhitud 
kliendisuhe on muutumas kliendi ostuotsus-

te tegemisel järjest määravamaks. Kui eelmise sajan-
di esimesel poolel oli domineerivaks otsuse tegemisel 
tootmisvõimekus, 1960-1990 – turundamine, siis tä-
napäeval otsustab klient info ja hea kogemuse põhjal.

Internetiajastul piisab tarbijal paarist klikist, et saada 
ülevaade toodetest, hindadest, teha võrdlev analüüs ning 
tutvuda teiste tarbijate hinnangute, soovituste ja hoiatus-
tega. Kliendil on võim otsustada ettevõtte käekäigu üle. 
Ühe kliendi ebameeldivast kogemusest piisab, et sot-
siaalmeedias veerema lükatud lumepallist kujuneks ette-
võtte head mainet hävitav negatiivsete arvamuste laviin. 
Ilmselge, et infoajastu tingimustes peab ettevõte üha pa-
remini oskama mõjutada klienti läbi meeldiva suhte.

Märtsikuu on Hea Teeninduse Kuu. Turvateenust 
pakkudes kipume mõnikord unustama, et lisaks ris-
kide minimiseerimisele ning rangele turvanõuete jär-
gimisele, oodatakse meilt meeldivat, hoolivat ja klien-
diga arvestavat teenindust. Tähtis ei ole vaid see, kes 
me olla tahame, vaid see, kes oleme ning kuidas iga-
päevaselt toimetame. G4Si näo olulised kujundajad 
on tehnikud, turvamehed, patrullekipaažid, lennujul-
gestajad, operaatorid, tehnilise toe töötajad, haldurid - 
inimesed, kes suhtlevad kliendiga igapäevaselt.

Hea suhte, ka kliendisuhte eelduseks on dialoog. Li-
saks märksa sagedamatele kohtumistele klientidega, 
soovime teada nende suhtumist ja ausat hinnangut ka 
muul moel, küsides tagasisidet äsja kogetud teenuse-
le. Jagan paar G4S Soovitusindeksi küsitluses antud 
kliendikommentaari. „Kiire reageerimine nii häirele 
kui ka riketele süsteemis, palju valveautosid kodupiir-
konnas, seega saavad kiiresti reageerida. Klienditeenin-
dus korrektne.” „Õige varustatus tööriistade ja seadmete 
toomises objektile. Hea väljaõpe. Kiire kohaletulek, hea 
ettevalmistus juba alates objektile kohaletulekuks mars-
ruudi kirjeldusega tutvumise näol. Kliendile informat-
siooni jagamine tellitud konkreetse töö lõikes ning lisaks 
ka nõustamine sideteenuse pakkuja poolse võimaliku 
liinide (VoIP-le) ümberehitusega seonduvalt.” „Just eile, 
18.02 oli meil majas ette teatatud elektrikatkestus kel-
la 13 - 16 vahel ja sellega seoses tekkis ka valvesignali-
satsioonis "häire" - jäi teine piiksuma. Helistasin u kel-
la 13.45 paiku 1911 ja teie klienditeenindaja oli väga 
lahkelt nõus mind aitama - suunas kõne tehnikule, kes 
mind võhikut kenasti suunas ja abistas. Aitäh! Vastaja 
oli sõbralik, abivalmis ja asjalik.”

Sügav kummardus tubli töö eest ka minu poolt! Na-
gu näha, head tööd ja abivalmidust oskab eesti klient 
hinnata. Kliendi usaldus ja hingerahu maksavad pal-
ju: paraku kui nende saavutamine koosneb sajast pisi-
asjast, siis kaotuseks piisab vaid ühest veast. Kui klien-
di sooviks on kiire, lihtsasti hallatav ning mitmekesine 
teenindus, siis just seda peab ta saama: „et hing oleks 
rahul ning muretsema ei peaks”. Erinevaid G4Si tee-
nuseid tarbiva kliendi jaoks on oluline, et omame üle-
vaadet kogu suhtlusest. Just seda me talle varsti uue 
iseteeninduslahenduse näol ka pakume. Muide, meie 
uue iseteeninduslahenduse  partner ADM  käis väl-
ja ühe huvitava võrdluse nimetades G4Si teenust Hin-
gerahu Teenuseks. Meile see meeldis ning Hingerahu 
saab olema meie iseteeninduskeskkonna tunnussõna, 
sest turvateenus ongi hingerahu teenus. 

juhiVEERG klienditeenindajad ARVAVAd

hingerahu teenuse        
    pakkujad

100 SõnumiT aastavahetuseks

marek Zahkna 
TTd suurklientide 

hooldusspetsialist, 

põhja piirkond

Meenub üks juhtum, kus 
klient avaldas tunnustust, 
et lahendasime probleem-
seks kippunud, mitmest 
osapoolest sõltunud olu-
korra korrektselt ning „sir-
ge seljaga” ära. Kuigi sisuli-
selt olid meil kõik õigused 
loobuda, alustasime jäl-
le nullist ning kui kõik sai 
korda, teenisime kliendi tä-
nusõnu. Kiidusõnad alluva-
tele ongi minu jaoks parim  
kompliment.
Parim klient? Ikka see, 
kes viitsib kuulata ja suu-
dab aru saada, mida talle 
selgitatakse. Googeldades 
leiab kindlasti palju asjalik-
ku infot, kuid ainuüksi in-
terneti vahendusel saadud 
teadmistest ei piisa, nad ei 
asenda kogemustega spet-
sialisti nõu. Kui kliendil en-
dal on huvi ja tahtmist teada 
rohkem teenuse kohta – 
oleme alati valmis juurde 
rääkima ja selgitama. Selli-
seid kliente võiks meil roh-
kem olla.
Meenub üks juhtum, kus 
tundsin piinlikkust, selgi-
tades kliendile, et viivitus 
meie töös on seotud tema 
enda tegemata tööga. Kui 
valus tõde temani jõudis, oli 
meil mõlemal parajalt piin-
lik. Minul seetõttu, et pidin 
juhtima ta tähelepanu eksi-
musele ning kliendil - ilm-
selt enda apsaka tõttu. 

Liivi Lampe 
AS Ühisteenused, 

infokaitseteenuse 

kliendihaldur

Üks klient on meil küll selli-
ne, kes alati hea sõnaga meeles 
peab ning kiidab nii meie tee-
nindust, kliendihaldureid kui 
ka kullereid nimeliselt. Meie 
kullerid on samuti klientidelt 
tänutäheks komme saanud, 
vahva, et pärast jagavad nad 
neid komme ka meiega. 
Heaks kliendiks pean ini-
mesi, kes soovivad ja oska-
vad kompromissi saavutada. 
Ka jõupositsioonilt rääkides 
peaks klient jääma alati vii-
sakaks ja inimlikuks. Samu-
ti on oluline, et ta sooviks 
märgata klienditeenindajas 
inimest, keegi meist ei täida 
ju pelgalt rolle, igaüks meist 
on inimene, kellel on omad 
tugevad ja nõrgad küljed, 
head ja vähem head päevad. 
Samuti hindan ma kõrgelt, 
kui klient tunneb teenuse 
vastu huvi ning soovib juur-
de küsida. Uudishimuliku 
kliendiga sujub koostöö alati  
paremini. 
Hea tõdeda, et ebameeldi-
vaid kogemusi ei ole nii pal-
ju, et mõni neist jääks eredalt 
meelde. Tooksin välja vaid 
ühe erandjuhtumi – meile 
esitati kaebus halva teenin-
duse eest. Asja uurima ha-
kates selgus, et kaebuse esi-
tajaks ei olnudki meie klient! 
Sain uue kogemuse osali-
seks, et nii nagu inimesedki 
võivad survestamismeetodid 
väga erinevad olla.

natalja Loginova 
kliendihaldur, 

põhja piirkond

24 klienditeeninduses töö-
tatud aasta jooksul on meel-
divaid juhtumeid ja klien-
dipoolseid tänusõnu väga 
palju olnud. Täna just sain 
huvitava tagasiside: kohtu-
sin kolme kliendiga, kellest 
kaks kurtsid, et meie patrul-
lid tulevad LIIGA kiiresti. 
Leian, et see on kompliment. 
Üks aasta saime kogu perega 
meeldiva üllatuse osaliseks: 
aastavahetuse ööl sain klien-
tidelt üle 100 õnnitlussõnu-
mi. Ka see on kompliment.
Parim klient on tähenärija 
ja pedant, kes jälgib ja järgib 
igat koma. Tõsi, alguses on 
sellistega raskem, sest nad on 
väga intensiivsed ja soovivad 
saada sinult maksimum infot. 
Kuid just tänu sellele, et nad 
on algusest peale enda jaoks 
teenuse üksipulki selgeks tei-
nud, on edaspidine suhtlus 
meeldiv ja probleemivaba. 
Hea klient küsib palju, ning 
see on ainult tervitatav: i-le 
tuleb täpp panna kohe klindi-
suhte alguses.
„Raskeid” kliendimälestusi 
ma niiväga ei mäletagi. Kur-
vaks teevad olukorrad, kus 
kliendi pahameele on põh-
justanud mõne kolleegi te-
gematajätmine. Tööalane lo-
hakus võib ära rikkuda ka 
kõige parema kliendisuhte 
ning endise usalduse taasta-
miseks tuleb kõvasti energiat 
ja aega panustada.

Sveta Veedla 
klienditoe spetsialist, 

 ida piirkond

Meil on üks vahva soliidses 
eas naisklient, kes varem on 
sageli oma halba tuju teiste 
peal välja elamas käinud. Üks 
kord, kui proua jälle esindusse 
tuli ning oli näha, et nüüd on 
minu kord temaga vestelda, 
võtsin end kokku ning peale 
teretamist naeratasin talle sõb-
ralikult. Ei mingit reaktsiooni. 
Küll aga mõne aja pärast, kui 
jõudsime pisut vestelda, mär-
kasin, et proua on hakanud 
samuti naeratama. Järgmine 
kord, kui proua jälle meile tu-
li, oli ta hoopis teine inimene – 
naeratas ja oli heas tujus. Selli-
ne muutus kliendi hoiakus 
tegi südame soojaks, tundsin 
rõõmu, et mul õnnestus muu-
ta inimene positiivsemaks!
Hea klient näeb ka teenin-
dajas inimest. Ta oskab mär-
gata, et mina teenindajana 
tõesti püüan aidata teda ning 
leida parimaid lahendusi. Mi-
nu nipp on jätta meelde oma 
eraklientide nimesid ning 
kõnetada neid alati nimepi-
di. Inimestele meeldib isik-
lik lähenemine - see kehtib ka 
klienditeenindajate puhul.
Õnneks, ei ole neid miinus-
märgiga kogemusi palju – mõ-
ned üksikud. Raske on talu-
da selliseid situatsioone, kus 
klient on juba eelnevalt nega-
tiivselt häälestatud ning tegeli-
kult ei soovigi dialoogi pidada, 
vaid tuleb konkreetse sooviga 
end välja elada. 

ilmselt teavad kõik ning pole kellegi jaoks saladus, millistele nõuetele peab vas-
tama üks hea klienditeenindaja. iseäranis tihti kuuleme tublide klienditeeninda-
jate inspireerivaid lugusid märtsis – hea Teeninduse Kuul. hoopis vähem on aga 
räägitud headest klientidest – milline on parim klient G4Si klienditeenindajate 
pilgu läbi? etteruttavalt olgu öeldud, et eksivad need, kes arvavad, et meeldivuse 
garantiiks on suur rahakott ja kõigega nõustumine. 

Soovime selgitada välja ettevõtte tugevad küljed ja valdkonnad, 
millele tulevikus tähelepanu pöörates saaksime töötajate 
rahulolu määra tõsta.

Küsimustikku täites on Sul võimalik mõjutada oma tööd, 
töökollektiivi ja kogu ettevõtte arengut paremuse suunas.

Uuringus osalemiseks pead avama Sinu töö e-posti aadressile 
laekunud küsitluse lingi ning vastama ligi 20 küsimusele.

Sinu G4S

G4Si töötajate rahulolu-uuring
4. – 24. märtsini viib G4S läbi üle-eestilise 
töötajate rahulolu-uuringu.

Osale küsitluses ja mõjuta oma tulevikku ettevõttes!

Esitasime igapäevaselt kliendi- 
teenindamisega seotud ini-
mestele kolm küsimust:

 Parim kogemus kliendi- 
 teenindajana? 

 Parim klient on -? 

 Õpetlik kogemus kliendi- 
 teenindajana?



Sinu eest valvel

G4S   Eesti infoleht märts / aprill 2013 | Nr 2 (110) uudised

ArTJom SoKoLoV:
SihT pEAb koGuAEG SiLmE EES oLEmA
O ktoobris ametisse 

asunud juhatuse lii-
ge Artjom Sokolov 
on ennast näidanud 

kindla käe ja –sõnaga juhina. 
Tema kohalolekut on näha 
ja tunda, tema arvamust kü-
sitakse ja kuulatakse. Mis on 
see, mis teda käivitab ja liiku-
mises hoiab? Mis on need põ-
hiväärtused, millest oma tege-
mistes juhindub? 

Poliitikutele antakse esimene 
hinnang 100 päeva pealt. Sul 
saab varsti 6 kuud G4Sis täis. 
Mis hinnangu annad ise oma 
senisele tööle?
Siin viitaks ma ühele juhti-
mise tõekspidamisele: sõltu-
mata ametist või ettevõt-
test, võtab inimesel uuel 
ametikohale sisseelami-
ne ja asjast süvitsi aru-
saamine – selliselt, et 
saaks organisatsioonile 
püsivalt väärtust taga-
si anda - minimaal-
selt 6-12 kuud. Ku-
na finantsivälised 
tugifunktsioonid 
võtsin üle alles 
1. detsembrist, 
kestab see pe-
riood, kui or-

ganisatsioon õpetab mind, 
mitte mina teda.

Kas ja kuidas on Sinu ar-
vamus G4Sist selle aja jooksul 

muutunud (enne kõrvaltvaata-
jana nüüd seesolijana)?
Positiivselt on üllatanud ettevõ-
tet läbiv inimeste ettevõtlikkus 
ja n-ö „meie oma” tun-
ne. Kartsin veidi, et 
kuna oleme suure 
kontserni liige, siis 
on äkki sisse im-
bunud liigset büro-
kraatiat või piiri ta-
gant juhtimist. Seda 
halba üllatust ei ole 
olnud. Positiivne on 
see, et inimesed ette-
võttes näevad ettevõtet 

n-ö suurema ja tähtsa-
mana kui ta väljast oma 

tegevusega paistab. 
Pakume ju te-

gelikult inf-
rastruktuuri 
ehk tugitee-
nust, mil-
lele klient 
oma iga-
päeva te-
gevuses 
ei mõt-
le. On 
t u n d a , 
et ini-
m e s e d 
G 4 S i s 

on uh-
ked oma 
töö üle. Se-
da tun-

net on meil 
kõigil vaja  

hoida!
Millised on Si-

nu senised pari-
mad praktikad, 
mida G4Sis täna ka-
sutad (või rakenda-
da püüad)?
Eelkõige puudutab 
see eesmärgipära-

sust. Olen veendumu-
sel, et igal tegevusel 
peab olema mõõdetav 

võimalikult objektiivne eesmärk 
(number, tehtud tegevus) ning 
see peab haakuma ettevõtte, kui 
terviku eesmärkidega. Kui ees-

märki ei ole, siis aasta lõpus võin 
tunda, et rabelesin 24/7, kuid 
kui küsimus on, mis on lõppe-
nud perioodi 3 suuremat saavu-
tust ja jään vastusega jänni või 
need pole üldse need asjad, mis 
ma perioodi algul planeerisin, 
siis tegelikult ei ole me ettevõt-
te ega inimesena edasi liikunud. 
Teiseks, ma ei jälgi töötajate töö-
aega või kontoris olemist. Kõik 
me oleme täiskasvanud inime-
sed.  Oluline, et toimiks mees-
konnatöö ja kokkulepitud ees-
märgid on õigeaegselt täidetud. 
See eeldab, et eesmärgid on  
kõigil selged.

Sinu juhtida on kõik tugi-
teenused. Milliseks soovid tu-
giteenuste rolli lähiaastatel ku-
jundada? 
Keeruline vastata, kuna ma al-
les elan lõplikult sisse. Aga 
märksõnadeks oleks:
• süsteemne protsessipõhine 
efektiivne toimimine, kus ei 
lähtuta vaid enda üksuse kitsast 
huvist, vaid ettevõtet läbivate 
protsesside terviklikkusest; 
• sama efektiivsus ja standar-
diseeritus, mis tagab, et me et-
tevõttena toimime kui sünk-
roniseeritud suur masin; 
• eesmärgistatus, mis haakub 
põhi ja äridivisjonidega;

• kliendikesksus, sest meie kõigi 
palga maksab lõpuks klient. 
Ka tugiüksustel on kliendid, 
peale välise kliendi on selleks 
meie äri- ja põhiüksused.

Oled väitnud, et ettevõt-
te atraktiivsus tööandjana on 
äärmiselt oluline. Milline on 
G4Si maine tööandjana täna 
ja kus suunas peaksime selles 
osas liikuma?
Meil on G4Sis erinevad tööta-
jate grupid: erinevate huvide, 
eluväärtuste, sotsiaalse tausta 
ja demograafilise struktuuriga. 
Ühte võluvitsa pole. Aga kolm 
tegurit peaks iga juht meeles 
pidama, kui mõtleb oma töö-
tajate peale: tööl on mõtesta-
tud tegevus; töö arendab töö-
tajat; hea töökeskkond (nii 
ruumid kui kollektiiv).

Kui oluline on Sinu jaoks 
see, et ettevõtte tippjuhil oleks 
omanikega „ühine veregrupp”? 
Väga oluline, sest nagu rahvatar-
kus ütleb: palgatakse CV põhjal, 
lahti lastakse suhtumise järgi.

Tean, et usud väärtuspõ-
hisesse juhtimisse. Selgita 
lühidalt, mis see on ja miks 
see Sulle oluline on.
Inimestele pole võimalik kõike, 
igal ajal ja üksipulgi lahti sele-
tada lootuses,  „nüüd töötab 
ta nii, nagu ma tahan”. Juhid 
ei jõua igale poole, olukorrad 
muutuvad pidevalt, konfliktid 
kerkivad. Oluline on, et sõltu-
mata olukorrast käitub inime-
ne mitte vastavalt 500 lehekül-
jelisele instruktsioonile (mis 
tal nagunii peas ei ole) kartes 
eksida 357-leheküljel mainitu-
le, vaid pigem kui USA mere-
väe eriüksuslane vaenlase ta-
galas, kelle moto on „Semper 
Fi” (alati ustav, alati lojaalne). 

Tippjuhiks olemine eeldab 
head vormi. Kuidas ennast 
vormis hoiad (nii füüsiliselt 
kui ka vaimselt)?

infokaitseteenus: teekond 
Tallinnast honolulusse 

G4S Eesti tütarettevõ-
te AS Ühisteenu-
sed on pakkunud 

infokaitseteenust alates 2012. ke-
vadest. Ühinemise tulemusel on 
teenus muutunud klientide jaoks 
turvalisemaks ja operatiivsemaks.

Alates aprillist 2012 on 
Ühisteenused andnud teenuse-
le uue hingamise ja näo.  Kõik 
suuremad muutused on teos-
tatud ning realiseerime jooks-
valt püstitatud eesmärke.

Eesmärkide saavutamisel on 
suur roll täita ka G4S íl, kelle 
müügimeeskond aktiivselt info-
kaitseteenust klientidele tutvustab 
ning järjest tehinguid lukku lööb. 
Lisaks tagab G4S kuller igapäeva-
selt andmekandjate turvalise ning 
konfidentsiaalse transpordi.

Teenus kasvab jõudsalt ja 
õnneks on arenguruumi veel 

palju. Jätkame samas tempos 
ning koostöö tulemusel tagame 
klientidele kõige turvalisema 
infokaitseteenuse, mida Eesti 
turul on võimalik pakkuda.

Et saada parema ülevaate 
sellest, mida Infokaitseteenus 
endast kujutab, vaadakem ot-
sa arvudele ja kogustele. Ühes 
kuus hävitatakse infokaitse 
teenuse raames keskmiselt 120 
tonni dokumente. Kui asetada 
iga A4 mõõdus leht pikuti üks-
teise järgi, siis 120 tonni doku-
mentide kogupikkus on ligi-
kaudu 11812,5 kilomeetrit ehk 
paberitest saaks teha teekonna 
Tallinnast Honolulusse. Aasta 
kogus, mis hävitatakse, on ligi-
kaudu 1450 tonni - edasi võib 
igaüks juba ise arvutada.

Suurimad kliendid, kes ka-
sutavad infokaitseteenust ja kel-

lel on alaliselt üle 20 püsikoguja: 
SEB, Nordea, Danske, Bigbank, 
Eesti Töötukassa, Eesti Energia, 
EVR Cargo, Tartu Ülikool, Po-
litsei- ja Piirivalveamet ja mõned 
veel lisaks. Poole aasta jooksul on 
lisandunud ka mõned suurklien-
did, kes peamiselt saadavad do-
kumente hävitusse ühekordsete 
kogustena ja rohkem kui 5000 kg 
korraga: Statistikaamet, Rauta-
kesko, Eesti Energia Narva Elekt-
rijaamad. Heameel tõdeda, et 
ettevõtted, kes on kunagi info-
kaitseteenust kasutanud, pöördu-
vad vajadusel meie juurde tagasi.

Märtsi algul teatas Tartu Üli-
kool, et AS Ühisteenused on võit-
nud riigihanke infokaitseteenuse 
osutamiseks, uus leping sõlmi-
takse 3 aastaks. 

märt ostra

Kevadised  
TuRunduSTEGEVuSEd 

Oma naiselt olen saanud pi-
kamaajooksu pisiku. Viimasel 
ajal on see harrastus G4Si tu-
lekuga kahjuks unarusse jää-
nud. Aga eesmärk on sel aastal 
1-2 maratoni läbi joosta. Aega 
ma ei püüa, pigem seda mõ-
nusat kogemust ja eneseüle-
tamist. Vaimne tervis tuleb lu-
gedes. Loen kogu aeg ja kõike. 
Rohkem populaarteaduslik-
ku, kuigi iga kord luban enda-
le, et järgmine raamat on ilu-
kirjandus või elulugu. Hetkel 
loen  paralleelselt 5-6 raama-
tut. Ei tea, kas see püsimatus 
on hea või halb märk. Kõige 
tähtsamal kohal on mu elus 
minu kaks last: 6 aastane tütar 
ja 8-aastane poeg. Püüan igal 
õhtul nendega midagi nende 
jaoks põnevat teha. Hobidest 
suurim kirg on mägimatka-
mine, kuigi viimasest matkast 
on juba 3 aastat möödunud.

Mis on need põhitõed, mille 
oled kodust kaasa saanud?
Vanaisa õpetas mu isale ja 
sealt mulle: „Hoia oma au 
juba noorest!” (A. Pušh-
kin, „Kapteni tütar”). Muidu 
aga „õiglus”. Aeg-ajalt on seda 
joont elus raske hoida, aga sel-
leks väärtused ongi, et meid 
raskel ja segasel hetkel juhtida.

Sinu isikliku elu „to-do listi” 
TOP 3?
Hoida oma tervis korras, ku-
na ilma selleta ei jõua midagi. 
Anda oma lastele õnnelik lap-
sepõlv, kuna see on inimese 
kogu edasise elu alus. Pühen-
dada rohkem aega oma naise-
le, sest ega minu haual ei ütle 
keegi ”Ta oleks võinud roh-
kem tööd teha”. Kes mind häs-
ti veel ei tea, siis mulle meel-
dib must huumor ja seda ka 
ise enda üle. 

Artjomiga vestles 
Gerly Tuisk 

gusi. Sarnaselt eelmise aastaga 
saab G4S Koduvalvega liitu-
nud klient kingituseks trendika 
linnaratta koos hääleka rattaal-
armiga. Klient saab sel aastal 
Hawaii Expressist valida nais-
teka, meesteka või uudisena ka 
lasteratta vahel.

Kombineerime kevadkam-
paania turunduskommuni-
katsioonis sihtrühmani jõud-
miseks erinevaid kanaleid: 
TV-reklaame, otseposti, e-pos-
titusi, internetireklaame ja sot-
siaalmeediat. Eesmärk on jõu-
da reklaamidega 75% Eesti 
elanikeni.

Meil on varuks ka mitmeid 
üllatusi, millest on lehe trükki-
minekul veel loomulikult vara 
rääkida. Püsige kursil! 

maarika haavistu

ärikliendi ning lugude loeta-
vus on kõrge. 

Aprillis algab juba traditsioo-
niks saanud kevadine G4S Ko-
duvalve rattakampaania. Kui 
põigata meeldetuletuseks kor-
raks aastasse 2012, siis oli kam-
paania keskseks ideeks luua 
Koduvalve teenusele ihaldus-
väärne, ent samas unikaalne 
lisaväärtus – alarmiga jalgra-
tas -, mis haakub G4S filosoo-
fiaga, olla oma kliendi eest val-
vel, ning samal ajal maandada 
klientide riske ja hirme, mis on 
seotud lisaväärtuse omamisega. 
Kui küsite, miks on kampaa-
nia „maasikaks” just jalgratas, 
aga sellepärast, et rattavargus 
asub varguste statistikas kuri-
teo ohvriuuringu andmetel 2-3 
kohal. Rattaalarmi abil enneta-
me ja vähendame ka rattavar-

G4Si ke v a d i s e d 
t u r u n d u s -
t e ge v u s e d 

keskenduvad peamiselt ko-
duvalve teemadele ja püsik-
liendi kommunikatsiooni-
le. Märtsi alguses osalesime 
Kodumessil, kus kolme mes-
sipäeva jooksul tutvustasime 
nutikaid koduvalve ja video-
valve võimalusi, nende hul-
gas demonstreerisime koha-
peal G4Si uusimat videovalve 
teenust, mis põhineb revolut-
siooniliste võimalustega Mi-
lestone XProtect tarkvaral.

Ka sel aastal jätkame G4Si 
püsikliendile suunatud kom-
munikats io onitegevuste-
ga, peamisteks nende hulgas 
kvartaalsed uudiskirjad ja eri-
pakkumised. G4Si uudiskirja 
on tellinud üle 18 000 era- ja 

uustulnukana on mind G4Sis 
positiivselt üllatanud ette- 
võtet läbiv inimeste ettevõt-
likkus ja „meie oma” tunne. 
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Legendid räägivad, et „Lõu-
nal on alati krutskeid varuks”: 
olgu selleks kuraažikad müü-
givõidud, mis ei kahanenud ka 
masuaastatel või turvatöötajate 
kangelasteod – röövijate taba-
mised rekordkiirusega, või up-
pujate päästmine suvekuudel. 
Ühesõnaga, tegijad. Lõunakad 
ise aga usuvad, et edukuse kolm 
vaala on meeskond, mis toimib 
kui õlitatult, klient, kes mõtleb 
alati isepäiselt ning veel kord 
meeskond, kus üks on kõigi ja 
kõik ühe eest.

Lõuna musketärid
„Lõuna meeskonda kuulu-

vad inimesed, kellega alusta-
sime veel 90ndates. Tunneme 
üksteist läbi ja lõhki, ning ma ei 
tee suuri sõnu, kui ütlen, et aas-
tatega kogutud kompetents ja 
usaldus on kulda väärt,” räägib 
Liblik. „Meil töötavad inime-
sed, kes on sõna otseses mõttes 
koos ettevõttega kasvanud. Ja-
nek Vana (TTD Lõuna piirkon-
na osakonna juhataja) on töö-
tanud enamus aega müügijuht 
-kliendihaldurina, Ervin Laa-
neots (valveosakonna juhataja) 
alustas omal ajal patrullis ja töö-
tanud müügijuhina, müügijuht 
Jaak Luide on endine vahetuse-
vanem. Mis peamine, me mõis-

tame üksteist poole sõna pealt 
ning vajadusel saame üksteist 
asendada – ei mingit killustu-
mist ega tööde jaotust. Kui Pil-
vi või Natalia (loe: Pilvi Rahnu 
ja Natalia Mikson) on puhkusel, 
oleme Jaaguga „nende eest val-
vel". Küllap oskab sellist tervik-
likkust ka klient hinnata, kelle 
jaoks oleme 24/7 olemas,” tõdeb 
Liblik.

Tasakaalukas klient 
Lõuna on uhkusega kand-

nud oiviku renomeed ka masu 
aastatel – kahaneva turvaturu 
tingimustes suudeti jätkuvalt 
kasvada nii äri kui era segmen-
dis. G4Si kliendiportfelli kuu-
lub lõviosa Lõuna Eestis asuva-
test kohalikest omavalitsustest, 
samuti piirkonna suurimad 
tööstusettevõtted. Tartus on 
pea kõik äri- ja kaubanduskes-
kused G4Si valves. Oht laisaks 
minna ei kimbuta? „Välistatud”, 
ei jäta Üllar hetkekski kahtlust 
õhku rippuma. „Lõuna eripä-
raks on veidi isepäine ja oma 
otsuseid põhjalikult kaaluv 
klient. Eks enne lõpliku otsuse 
langetamist võetakse erinevaid 
pakkumisi igal pool, kuid eri-
nevalt teistest piirkondadest on 
Lõuna klient suurem skeptik 
ning ainuüksi hinnaga löövaid 

pakkujaid väga ei usalda. Ilm-
selt on see lõunakatele omane 
tasakaalukas-mõtteviis,” võ-
tab Üllar kaasmaalaste hoia-
kud kokku. „Jah, G4Si hind 
võib kohati kõrgem olla, kuid 
sellel on ka kindlad põhjused. 
Oleme läbi aastate pakkunud 
terviklikku ja kompaktset tee-
nindust, mis tähendab, et meilt 
saab täismahus turvateenust, 
alates projekteerimisest, pai-
galdusest ja nõrkvoolutöödest 
ning lõpetades reageerimisega 
ja kogu aruandlusega. Allhan-
kijaid me ei kasuta. Mugavus 
loeb: kui mitme turvapartne-
ri asemel saad asjad kontrolli 
all hoitud ühe abil, on see ar-
gument. Teiseks loeb usaldus – 
oleme vanad olijad, kelle kau-
bamärki on harjutud nägema 
igapäeva elu loomuliku osana,” 
lisab Liblik.

Tõrva õpetlik lugu
Aasta alguses sai Lõuna õp-

petunni, et usaldusega kaas-
nevad alati ka kõrgendatud 
ootused ja kui tahate, siis ka ko-

hustused. Tallinnas sündinud 
ennatlik otsus loobuda Tõrvas 
baseeruvast patrullist, mis tõ-
si, pole kunagi kasumlik ol-
nud, tõi kaasa kohalike elanike 
ja ettevõtjate pahameeletormi. 
„Siin ei saa olla muud vastust, 
et tegemist oli vale otsusega, 
mille langetamisel ei arvesta-
tud ei kohalikku eripära, ega 
asjaolu, et turvafirma patrull 
on kogukonna jaoks turvali-
suse garantiiks,” selgitab Liblik. 
Õnneks, saadi veast kiiresti aru 
ning Lõuna müügimeeskond 
tegi kõik, et heastada lühinäge-
liku otsuse tagajärgi. 

„Mul oleks raske tah-
ta endale paremaid kollee-
ge. Nende inimestega, kelle-
ga koos Lõuna müügivankrit 
veame, oleme käinud läbi tu-
le ja vee. Kui vaja, oleme na-
gu üks mees väljas, see on 
suur väärtus, kui inimesed 
mõistavad maailmaasju üh-
temoodi,” on Üllar oma ini-
mestes kindel.  

Julia Garanža

Lõuna eripäraks on isepäine ja oma otsuseid põhjalikult 
kaaluv klient. eks enne lõpliku otsuse langetamist võe-
takse erinevaid pakkumisi igal pool, kuid erinevalt teistest 
piirkondadest on Lõuna klient suurem skeptik ning ainu- 
 üksi hinnaga löövaid pakkujaid väga ei usalda.

Tartu tankla  
röövija läheb  
aastateks vangi
Veebruaris tunnistas Tartu 
maakohus varguses ja röö-
vis süüdi Rainis Pikksöödi 
(29) ning karistas teda kolme 
aasta ja kaheksa kuu pikku-
se vangistusega. Mullu au-
gusti alguses röövis mees 
Tartu Narva maanteel asu-
vast tanklast 227,40 eurot 
ning põgenes sündmusko-
halt, kuid juba mõne minuti 
pärast tabati ta G4Si patrull- 
ekipaaži poolt, kätte saadi ka 
kogu röövitud raha.

8. augusti õhtul veidi enne 
kella 21 saabus G4Si juhti-
miskeskusesse paanikahäire 
Narva maanteel asuvast ben-
siinijaamast. Kolme minuti-
ga sündmuskohale jõudnud 
patrullekipaaži turvatöötaja 
tuvastas, et tanklasse oli sise-
nenud valges maikas ja põlv-
pükstes, umbes 170-180cm 
pikk, lühikese soenguga 
mees. Eesti keelt kõnelenud 
röövel suundus koheselt le-
ti taha, haaras müüjal ühe 
käega kaelast ja võttis teise 
käega kassast sularaha. Pä-
rast mehe lahkumist vajutas 
tanklatöötaja paanikanup-
pu. G4Si juhtimiskeskusest 
edastati ründaja tundemär-
gid koheselt kõigile Tartu lin-
na ekipaažidele, kes asusid 
röövlit otsima. Samuti infor-
meeriti politseid. Juba kell 
21.04 märkas üks G4Si eki-
paažidest kirjeldusele vasta-
vat meest Vene tänaval üle 
jõe viiva silla juures. Kahtlus-
alune peeti kinni ja tuvastati, 
et tegu on tanklat röövinud 
mehega. Kinnipeetu juurest 
leiti sularaha ning ta tunnis-
tas oma tegu. 

Rainis Pikksööt on eelnevalt 
kriminaalkorras karistatud 
10 korral. Tartu ringkonna-
kohtu pressiesindaja sõnul 
peab ta menetluskulude kat-
teks tasuma 1063,60 eurot 
ning ühe kannatanu tsiviil-
hagi katteks 24,75 eurot. 

 LõunA Krimi
Lõuna staažikamad 
töötajad:
Eda Paalberg  
21 aastat 

Andrei Uleksin  
21 aastat

Toomas Mikson  
19 aastat

Heldur Nigul  
19 aastat

Kaljo Siimer  
19 aastat

Ervin Laaneots  
18 aastat

Vjatšeslav Štšerbakov  
18 aastat

Ruben Avakov  
17 aastat

Ilmar Joost  
17 aastat

Argo Raag  
17 aastat

Raivo Raudsepp  
17 aastat

Raivo Ritson  
17 aastat

Sergei Vaher  
17 aastat

Kliendiportfell:
Tartu Ülikool 

Haridus-ja teadus- 
ministeerium

Eesti Rahva Muuseum

Lõunakeskus 

Tasku keskus

Eedeni keskus 

Zeppelini keskus

Võru Kagukeskus

Atria Eesti AS

Valio Eesti AS

AS Põltsamaa Felix, 

Stora Enso Eesti AS 

Pere Leib

Tartu Lennujaam: Liisi Lillipuu otepää patrull: urmas Aaliste ja otepää uhkus – Tehvandi staadion

Lõuna meeskond 

Tartu patrull: Andrei Stepanov
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otepää patrull: urmas Aaliste ja otepää uhkus – Tehvandi staadion Võru patrullekipaaži turvatöötaja  Janek Saia ja Kagu keskuse valvas silm maire meeling

m arek Rautsonist või-
me rääkida kui noo-
rest G4Si töövetera-

nist, täitus ju tal 3. veebruaril 
juba 10 aastat katkematut töö-
staaži. Mareki töökäiku vaa-
dates on kohe näha, et G4Siga 
liitudes sai läbi noorukipõlv 
ning algas tõsine õppimise ja 
arengu periood. Oli ju Marek 
varemgi mõned korrad proo-
vinud kätt siin ja seal, kuid 
hing ei andnud rahu enne kui 
korralikult koos saba ja kar-
vadega tehnikamaailma su-
keldus. 2003. aasta oli toona 
veel aeg, mil asjalikud noor-
mehed leidsid töö ilma erili-
se töökogemusetagi ning kui 
pealehakkamist ja 
nutti jätkus, siis 
polnud enam ta-
gasi vaadata vaja.

Kõr valtvaata-
jale võib Mare-
ki haridusteed ja 
ametikäiku vaa-
dates jääda mulje, 
et mees on alguses 
pikalt otsinud se-
da „õiget”… ja tõe-
näoliselt nii oligi, ku-
na alguses õppis Marek 
hoopis energiamajanduse eri-
ala ja diplomitöö tegi kütuste 
müügistrateegiast. Arvesta-
des Mareki suurepärast suht-
lemisoskust, rahulikkust ning 
empaatiavõimet, võivad müü-
givaldkonna inimesed vaid 
vaikselt omaette kahetseda, 
et selline mees nende eriala 
jaoks kaotsi on läinud. Õn-
neks saab Marek kõiki oma 
oskusi kasutada teeninduses.

Alustanud ettevõttega liitu-
des, lõuna piirkonna paigaldus- 
ja hooldustehnikuna, jõudis 
Marek kuue aasta pärast olulise 
tähiseni – temast sai tehniline 
spetsialist, mis G4Si mõõtu et-
tevõttes tähendab juba inseneri 
ametikohale vastavaid tehnilisi 
oskusi ehk teaduslikus mõõt-
mes kohta kusagil magistri ja 
doktori vahel.

Kuna Marek on kõigis oma 
töödes viimase kui detailini 
piinlikult täpne ja suhtlemi-
ses alati relvituks tegevalt sõb-
ralik, siis on teda alati ka vas-
tavalt premeeritud. Preemia 
mõttes pean siinkohal silmas 
seda, et tema kätte usaldatak-
se alati kõige keerulisemad ja 
süvenemist nõudvamad teh-
nilised lahendused ning kirsi-
na tordil kõige nõudlikumad 
kliendid. Ja selles osas pole 
kunagi olnud põhjust pettuda.

Spetsialistid, kes on näinud 
Mareki poolt tehtud seadmete 
paigaldusi, kaabelduse korrekt-
sust ja üleüldist süsteemsust, 
on väitnud nagu ühest suust-

hoiab omasid
Marek on viimased kolm aas-
tat esindanud turvatehnika-
divisjoni tehnikuid ettevõt-
te töökeskkonna nõukogus. 
Targa mehena teab ta vä-
ga hästi, et nii on ta ettevõt-
te arengutest paremini infor-
meeritud ning on võimalus 
ka ise sõna sekka öelda, oma 
töötingimusi parandada ja 
tõsta ka kõigi teiste tööga ra-
hulolu tervikuna. Ega asja-
ta ei öelda, et kui sul endal 
on kõik hästi, siis on ka kõi-
gil ümbritsevatel kõik häs-
ti ja vastupidi. Siinkohal tuli 
mulle ka meelde fakt, et see 
oli ju Marek, kes aastaid taga-
si Tartus mitmed talvel võrk-
pallitrenne vedas, millest pal-

jud tema osakonnakaaslased  
osa võtsid.

portreteerib metsaelanikke
Marekit eristab ka tõsine hu-
vi fotograafia vastu. Mareki 
pisikuks on ammune sügav 
huvi fotograafia vastu. Kuna 
ka loodus ja loomad ei jäta 

teda külmaks, siis fotograa-
fia annab lõputult võimalu-
si veeta huvitavalt aega värs-
kes õhus. Ma ei usu, et väga 
paljud saavad julgelt väita, et 
nad tunnevad looduses ära 
oksal istuva talvikese, siidisa-
ba ja hiireviu või ei kardaks 
metsas vahetult kohtuda poe-

gadega jalu-
tava pruunka-
ruemaga. Küll 
aga võib seda 
väita Marek.  

priit Valk

nAeruSuine 
MAcGyVER-METSAVANA

Margus Tamm, Mareki  
sõber: "Hull fotohuviline"
Marek on äärmiselt abival-
mis ja sõbralik tegelane. Li-
saks sellele on meil üks ühi-
ne armastus – fotograafia. 
Oleme lugematu arv kordi 
käinud passimas metsloomi 
ja jäädvustanud looduse ilu.

Kõige naljakamad juh-
tumised tulevadki meel-
de seoses meie ühise ho-
biga. Näiteks nägime ühel 
varahommikul Alam-Ped-
jal kobrast oodates isa- 
karu. Marek võttis seepeale 
kohe kiirelt oma fotoaparaa-
di ja tormas suunas, kus hetk 
tagasi olime karu märga-
nud. Jõudsin talle veel vaid 
järele sosistada, et „hüvasti 
sõber” ja läinud ta oligi. Karu 
tal küll seekord pildile saada 
ei õnnestunud, kuid märk 
erilises iseloomust ja pühen-
dumusest oli see siiski.

Tõrva  patrull: dmitri Kostrov
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„See pole lihtsalt võimalik, see on nagu 
kunstniku töö – tegu pole mitte mingi 
boheemlasliku sasipuntraga, vaid tõelise 
graafikameistri šedöövriga, mille võiks 
õrnalt seinalt maha võtta ja oksjonil kümne-       
 kordse hinnaga maha müüa.”

Täname piltide eest margus 
Ansut, oleg Varlamovit, Kristjan 
Lukku ja www.meesmetsast.com
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Ü le 17 000 kasutajaga G4Si 
sotsiaalmeedia-kesk-
konnas „Julged hooli-

da?” saab märtsikuus kampaa-
nia „Hoolin oma kodukandist!” 
raames ring peale kõikidele Eesti 
maakondadele. Oleme maakon-
nad läbi uurinud, nende rõõ-
mud ja mured ära kuulanud ja 
üles kirjutanud. Mis saab edasi?

maavanemad kiidavad
Hiljuti, käies „Hoolin oma 

kodukandist!” kampaania vii-
masena ette võetud maakon-
nas, Jõgevamaal, oli mul rõõm 
kuulda, mida ütles maavanem 
meie arupidamise sissejuhatu-
seks. Ta märkis, et enne meie 
koostöösoovile nõusoleku 
andmist küsis ta „Julged hoo-
lida?” kohta tagasisidet maava-
nemate meililistist ja sai meel-
diva üllatuse osaliseks. Nimelt 
mitte ainult paar maavanemat 
ei saatnud head tagasisidet, 
vaid tema sõnul jõudis temani 
maavanematelt 100-protsendi-
line positiivne tagasiside.

Turvasoovituste keskkond
Olles saanud maakondades 

tuttavaks paljude väärt spet-
sialistidega erinevates vald-
kondades, ei raatsi me neid 
kontakte ka käest lasta, seepä-
rast kaasame neid ka edaspidi 
oma tegemistesse.

Küll aga keskendame edas-
pidi oma teemadevaliku roh-
kem turvaettevõtte-spetsii-
filiseks ning kõneleme laiast 
spektrist teemadest, mis kõik 
üht või teist otsa pidi mõjuta-
vad meie elu-olu turvalisust. 

Selleks loome „Julged hoo-
lida?” lehele uue keskkon-
na pealkirjaga „Turvaliselt  
läbi elu”.

JuLGEd hooLidA

„Turvaliselt läbi elu” oleks 
justkui väike infoportaal, mis 
koondab asjalikke, huvita-
vaid ja usaldusväärseid artik-
leid ja nõuandeid turvalisuse  
teemadel.

Jagame oma teadmisi
G4S omab suure turvaettevõt-

te ja turuliidrina ühelt poolt nii 
teadmisi kui kogemusi turvalisu-
se teemadel, et nende asjus usal-
dusväärset nõu anda, teisalt on 
meil suure tööandjana oluline 
roll Eesti elukeskkonna kujun-
damisel ning sobiv positsioon, et 
neil teemadel ühiskonnas arutelu 
tõstatada ning kutsuda üles käitu-
ma viisil, mis muudaks meie kõi-
gi elukeskkonna turvalisemaks 
ja kindlamaks. Seda nii füüsilise, 
vaimse, sotsiaalse kui mis iganes 
kategooria turvalisust silmas pi-
dades.

uued teemad
Edaspidi kaasame turvasoo-

vituste edastamisel nii koos-
tööpartnereid üle Eesti kui 
jagame G4Si enda kompetent-
sist tulenevaid juhtnööre.

Lood, mida edaspidi „Jul-
ged hoolida?” leheküljel „Tur-
valiselt läbi elu!” keskkonnast 
lugeda saab, hõlmavad järg-
misi teemasid: 

• Julgelt jalgrattaga
• Hooli(n) keskkonnast
• Julgelt puhkama, jul-

gelt vette
• Julgelt kooli
• Hoolin koduturvalisusest
• Turvalisest rahakasu-

tusest
• Turvaliselt internetis 
• Teadlikult ja hoolivalt 

liikluses
• Hooliv kogukond

• Märka inimest!
• Elu maakondades ja 

elu maal
• Vastutustundlik ette-

võtlus
• Tervena tööpostil (töö-

tervishoiust)

Kui kellelgi tekib mõtteid, 
mida veel „Julged hoolida?” le-
hel kajastada või kellest-mil-
lest juba olemasolevate teema-
de raames kirjutada, siis ootan 
suurima heameelega kõiki soo-
vitusi ande.etti@ee.g4s.com. 

Ande Etti

TuRVALiSELT  
LÄbi eLu!

  ulla preeden, 
põlva maavanem

Kampaani "Julged hoolida?" on ettevõtmine, mille sarnaseid võiks 
kindlasti olla rohkem. Meeldejääv pole mitte ainult Põlva maakonna-
ga seotud teemade kajastuse võimalus, tähelepanu juhtimine olulis-
tele kitsaskohtadele ühiskonnas, vaid ka väga meeldiv ja hästi suju-
nud koostöö korraldajatega.

"Hoolin oma kodukandist!" kampaania raames toimunud Põlva-
maa teemaline nuputamismäng tekitas päris palju elevust. Vastajaid 
oli nii oma maakonnast kui ka palju kaugemalt. Jäime osalemisak-
tiivsusega üsna rahule. Ka Põlvamaa Noorteportaali facebooki-le-
hekülg, kus paar küsimust ilmusid, sai tänu mängule mõned fännid 

juurde. Samas loodame, et lisaks huvitavatele faktiteadmistele tekkis ehk nii mõnelgi osavõtjal soov 
oma silmaga Eesti kõrgeim saunakorsten üle vaadata või siis seto leelot kuulata. 

VÄLiSuudiSEd

G4Si Inglismaa lennuteenin-
duse üksus võitis märtsi algu-
ses järjekordse kolmeaastase 
lepingu pakkumaks turvatee-
nust British Airways´ile Heath- 
row ja Gatwicki lennujaa-
mades. Koostööd on tehtud 
Ühendkuningriigi lennutöös-
tuse ettevõtetega enam kui 
20 aastat ja British Airways 
on olnud koostööpartneriks 
kümne aasta jagu. Infoks, G4S 
Aviation Services pakub tur-
valahendusi kõikides suure-
mates lennujaamades Ühend-
kuningriigis.

Turvalahendustena paku-
takse jätkuvalt reisijate, pa-
gasi ja kauba kontrollimiseks 
vajaliku meeskonna mehita-
mist, dokumentide ja isikusa-
masuse kontrolli, tuleohutuse 

tagamist ja veel mitmeid muid 
valveteenuse lahendusi, mis 
kuuluvad lennujaamade julge-
oleku tagamise juurde. Lepin-
gumahu tagamine Heathrow 
ja Gatwicki lennujaamades 
kindlustab töö ligemale 600le 
töötajale Londonis ja selle lähi- 
ümbruses.

Lisaks British Airways´ile 
on G4S Aviation Service-
si suuremad partnerid Ing-
lismaa lennujaamades veel 
Virgin Atlantic Airways, Emi-
rates, Qatar Airways ja DHL.

Kulleritele tuleb tööd juurde
Ja kui juba sellised suured te-
gijad on partneriteks, siis on 
kindlasti neil vaja ka kuller-
teenust ning seda osutab G4S 
Aviation Services just Heat-

hrow lennujaama klientidele. 
Kullerid liigutavad saadetisi len-
nujaama territooriumil asuva-
te ettevõtete vahel, võtavad otse 
lennukitelt kauba ja viivad selle 
saajatele lennujaama alal. Vee-
takse ja julgestatakse ka väärt-
saadetisi ning teenindatakse ka 
kaubaveo terminaali. Arvestades 
lennujaama suurust on see ter-
minal ülisuurte kaubamahtude 
liigutamise paik.

Ettevõtete siseposti veol võe-
takse saadetised Londoni 
ärikvartalites asuvatest lennu-
firmade kontoritest hommiku-
poolikul ja viiakse päeva lõpuks 
Heathrow lennujaama. Arvesta-
des Londoni suurust ja lennujaa-
ma kaugust linnasüdamest, on 
kullerite sõiduvahemaad mär-
kimisväärsed. Komplimendina 

meie pealinna kompaktsuse-
le peab tõdema, et Tallinna 
oludes oleks mõeldamatu, et  
kesklinnast hommikul võe-
tud sisepost jõuab õhtul kella 
neljaks lennujaama. Kliendi-
vastus oleks sellisel juhul ette 
teada. 

Kogu saadetiste ja doku-
mentatsiooni käitlus Heat-
hrows toimub kaasajastatud 
tehnoloogiliste lahendus-
te abil, millele annab olulist 
kaalu asjaolu, et teenuse osu-
taja on turvaettevõte G4S. 
Kui rahulolevate klientide 
hulgas on sellised suurklien-
did nagu Air New Zealand ja 
Saudi Arabian Airlines, on ka 
teenuse pakkujal rahuloluks 
põhjust. 

Välisuudiseid sirvis
Andres Treimann

 Kampaania „Turvaliselt läbi elu” hakkab toimima info-
portaalina, kust saad ammutada usaldusväärset infot 
turvalisusega seotud teemadel, sealhulgas ka ohutu 
reisimise kohta.
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G4S heathrow and Gatwicki LennuJAAmAS
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ELuST eneSeST

Nobedate näpukate vooru 
"pärlid" on pärit teenin-
duskeskuse aruannetest.

•  Viimsis Kooli tee ... maja 
ees jooksis koer ja üritas 
hammustada teenistus-
autot. Koera omanik är-
kas kära peale üles ja pa-
ni koera hoovi kinni. 

•  Helistas klient ja soovis 
ekipaaži reageerimist, 
kuna kliinikus on agres-
siivne külastaja. Koha-
le saadetud ekipaaži sõ-
nul oli üks meeskodanik 
oma kassiga kliinikus-
se vastuvõtule tulnud, 
kuid ei olnud teenuse-
ga rahul, hakkas märat-
sema, ähvardas juhata-
jat kättemaksuga ning 
lõhkus käega ukseklaasi. 
Ekipaaž pidas isiku kin-
ni ning kohale kutsu-
ti kiirabi ja politsei. Po-
litsei tegi isiku kohapeal 
kindlaks, kuid andis see-
järel kiirabile üle ning 
meeskodanik toimeta-
ti käe lõikehaavadega  
traumapunkti.

• Administraatori kinnitu-
sel ei olnud taksojuht ho-
telli töökorraldusega ra-
hul, lõi tal nina veriseks 
ning sõitis enne turvafir-
ma saabumist minema.

• Jõudes tanklasse selgus, 
et autoga oli sõidetud vas-
tu tankureid. 2 tankurit 
said kannatada. Sünd-
must pealt näinud isik üt-
les, et vastu tankurit sõi-
tis auto, mille roolis oli 
kurttumm naisterahvas 
ja auto andmed on edas-
tatud meie kliendile.

• „Pangahoones oli alko-
holijoobes noormees jää-
nud tumbale magama. 
Saadetud pangast välja. 
Kell 16:37 oli sama noor-
mees tagasi ja karjus, et 
andke talle raha. Keegi 
raha ei andnud ja noor-
mees lahkus enne pat-
rulli saabumist.

• 5. oktoobril kell 17:49 
helistas turvatöötaja ja 
teatas, et poes on nais-
teenindaja ilmsete alko-
holijoobe tunnustega. 
Turvatöötajad olid saa-
nud info keskuse külas-
tajatelt, et boksis magab 
maas klienditeenindaja. 
Kõrvalboksis olnud tee-
nindaja oli firma esinda-
jaga ühendust võtnud ja 
kohale tuli uus teeninda-
ja. Naisterahval mõõdeti 
tugev alkoholijoove.

•  Paanikahäirele reageeri-
nud ekipaaž  pidas kin-
ni alkoholijoobe tunnus-
tega meesterahva, kes 
ähvardas valvetöötajat 
kahvliga.

päEV  
kliendihaldurite juures
V eetsin haldurite juu-

res mõnusa naistepäeva 
hommikupooliku. Ku-

na olen isegi aastaid äriklien-
dihaldurina töötanud, siis oli 
meeles, et hommik on kliendi-
halduri kõige kiirem aeg, kus 
tuleb kiired ja kriitilised küsi-
mused lahendada.  Manasin 
silme ette pildi siginat-saginat 
täis ruumist ja vahetpidamata 
helisevatest telefonidest. Kuid 
ei, oli vaikne ja rahulik. Ruu-
mis, kus kantakse hoolt kogu 
Eesti klientide eest, ja kus on 
palju inimesi korraga, tuleb 
õppida teisi häirimata rääkima. 
Panen vaikuse siiski naistepäe-
va hommiku arvele, ka klienti-
del on naistepäev.

4 in1
„Kliendihaldur on kliendi jaoks 
meie visiitkaart”, meenub mul-
le esimese asjana kunagi aas-
taid tagasi sisseelamisprog-
rammi käigus kogetu. Võime 
küll mõelda, et mis klišee, kuid 
paratamatult nii see on. Ette-
võttes üle aasta töötanud erak-
liendihaldur Ere Jürgenson 
nõustub minuga, lisades omalt 
poolt „olen kliendi jaoks kõik 
ühes: tehnik, haldur, raamatu-
pidaja ja psühholoog”. „Psüh-
holoog olen veel kõige enam: 
kuulan, mõistan ja vajadu-
sel hoian kätt.” Minu küsivale 
pilgule vastates lisab Ere „iga 
klient vajab personaalset lähe-
nemist, igaühel on oma küsi-
mus või mure, millele leiame 
koostöös kliendiga lahendu-
se.” „Selleks ma olengi, et klien-
ti kuulata ja tema jaoks sobiv 
lahendus leida, muud moodi 

ei olegi võimalik oma tööd häs-
ti teha.” Kõige keerulisemaks 
peab Ere töö juures seda, et tu-
leb olla kompetentne valvesüs-
teemide tehnilistes küsimustes 
ning käima kaasas uuenduste-
ga. Vaadates ruumis ringi näen 
enda ümber vaid naisterah-
vaid, kelle igapäeva rutiin ongi 
orienteeruda kohati nii mehi-
ses maailmas. „Mõnikord tun-
nen puudust suuremast teh-
nikakoolitusest”, paneb ta mu 
mõttele punkti. „Kuna olen 
siin juba mõnda aega tööta-
nud, tean kindlalt väita, et kõi-
ge olulisem on ajajuhtimise 
ja organiseerimise oskus: mul 
on isegi välja mõeldud klienti-
de kirjade tüüpvastused, mida 
ma vastavalt olukorrale kohen-
dan”, osutades arvuti töölaual 
lahtiolevatele dokumentidele 
ja täiendades „iga klient vajab 
küll tähelepanu ja hoolt, kuid 
need vastused aitavad mul aega 
efektiivsemalt kasutada.” 

Värvikad lood
Lõpuks uurin Erelt, kuidas 
jääb siis vürtsikate lugudega, 
mis kohati näivad kui legen-
did, mida küll räägitakse, aga 
ei mainita iial detaile. Tundub, 
et neid räägitakse uutele tuli-
jatele sisseelamisprogrammi 
käigus staažikamate kolleegi-
de poolt. Ikka selleks, et när-
vikava tugevaks treenida. „Eks 
kuuleb igasuguseid lugusid, 
küll tulnukate maandumisest, 
vannitoa külalistest, sala-su-
pisööjatest, infrapuna-täppi-
dest seintel ja külmkapist sa-
lapärasest toidu kadumisest” 
viskab Ere vastuseks nalja.

G4Sis pea 8 aastat ärikliendi-
haldurina töötanud Anneli 
Ott lisab „Närvikava läheb aas-
tatega tugevamaks, pole mõtet 
stressi langeda, aeg-ajalt on ik-
ka kliente, kes uut haldurit nö 
testivad, aga kui suudad klien-
diga ühise keele leida, ei tohiks 
hiljem probleeme esineda.” 

„Mulle väga meeldib inimes-
tega suhtlemine, keeruliseks 
teeb töö aga keskendumisel 
n-ö häkkimine – päeva jook-
sul tuleb vahele igasuguseid 
tööülesandeid – tuleb osata 
kriitiline selekteerida.” Uuene-
nud klienditeeninduse põhi- 
mõtete järgimisel on Anneli 
jaoks kahtlemata väljakutseks 
kliendikohtumised: „Aastate 
jooksul olen kohtumas käinud 
küll ja küll, kuid veidi harju-
matu on kohtumisi kokkulep-

pida siis, kui kliendil selleks ot-
sest vajadust ei ole, aga võtangi 
seda kui väljakutset ning enda 
jaoks õppimise kohta, mis kas-
vatab ja harib.”

Suurkliendihalduri Märt Sha-
deiko jaoks, kes kannab hoolt 
kõige suuremate klientide eest 
juba 13 aastat, on kliendikoh-
tumised ja läbirääkimiste pi-
damine igapäevane asi. Märt 
on mees kui orkester: dirigee-
rib ettevõtte tippspetsialisti-
dest tehnikute, mängib juhti-
miskeskuse ja mehitatud valve 
pille, ikka selleks, et klient tee-
nusega maksimaalselt rahu-
le jääks. Kui uurin, kuidas ta 
kõike jõuab ning kas 24 tun-
nist ööpäevas väheks ei jää, 
vastab mulle Märt küll nae-
ratades, „Mõtle ise, postkasti 

Sel suvel korraldame üle mõ-
neaastase pausi taas ettevõtte 
suvepäevi. See on kahtlema-
ta hea uudis kõigile ettevõtte 
töötajatele, aga rohkemgi veel 
meie pikaajalistele töökaaslas-
tele, kes varasemalt toimunud 
suvepäevi mäletavad ja neid 

Osavõtutasuks on 5 eurot töö-
taja kohta, mille eest saab ka 
Suvepäevade särgi.

Transpordi eest Käärikule 
ja koju, samuti majutumise, 
maitsvate söökide-karastavate 
jookide ning programmi eest 
hoolitseb ettevõte.

vad tulla meelelahutuslikud, 
kus omal kohal on nii sport-
likumad tegevused, kui ka va-
ba aeg leili viskamiseks, nalja 
tegemiseks ning suve nauti-
miseks. 

Osavõtt on oma töötajatele 
ning seekord ilma kaaslaseta. 

iga suve saabudes nostalgiaga 
meenutavad.

Suvepäevad toimuvad ühe 
ööbimisega 13-14. juulil. Toi-
mumiskohaks on Kääriku 
Spordibaas Otepääl. Majutus 
on nii siseruumides kui ka 
telkides. Suvepäevad tõota-

Täpsemat infot jagame Si-
nuga edaspidi nädala uudis-
kirjades ning järgmises G4SP-
ressis. Seniks jääme lootma, et 
ilm meid soosib ja 13.-14. juuli 
on päevad täis päikest.  

ille Einmann

rohkem humoorikaid 
noppeid G4Si sise- 
veebis: net.g4s.ee

G4S SuVepÄeVAd ToimuVAd TAAS!

TEhnikud LäbiSid täiendkoolituse
Veebruaris ja märtsis toimusid 
tehnikute täiendkoolitused nii 
põhja-, lõuna- kui lääne- piir-
konnas. Koolituse eesmärk oli 
viia tehnikud kurssi üha roh-
kem areneva IP-seadmete maa-
ilmaga. Tehnika arenedes pakub 
kaugligipääs seadmetele hulgali-
selt lisavõimalusi, kuid seoses ar-
vutivõrkude kiire arenguga seab 
ka paigaldusele kõrgemad nõud-
mised. Igapäevaselt paigaldata-
vate alalispingel töötavate valve-
seadmete installatsioonist erineb 
IP-seadmete paigaldus peamiselt 
kõrgemate nõudmiste poolest 
kaabeldusele ja mõningate spet-
siifiliste töövahendite vajaduse 
poolest. Enam ei saa ühendu-
se korrektsust mõõta igal tehni-
kul kohvris oleva multimeetriga, 

vaid vaja on keerukat ja kallist 
võrguanalüsaatorit, mis annab 
alles sisulise hinnangu paigaldu-
se kvaliteedile ja korrektsusele.

Suur osa koolitusest pühen-
dus praktilistele oskustele, kus 
tehnikutel tuli reaalselt seinale 
kinnitada arvutivõrgu seadme-
raam, kinnitada sinna erinevad 
paneelid ning need otsastada. 
Ka patchkaablid tuli tehniku-
tel endil valmistada. Praktilise 
koolituse eesmärgiks oli luua 
olukord, kus iga tehnik oleks 
eksperdi pilgu all teinud valmis 
reaalse paigalduse, et seda mit-
te kliendi juures esmakordselt 
sooritada. Peale paigalduse val-
mimist ühendati loodud võrku 
ruuter ja IP-kaamera ning al-

gas põhiparameetrite seadista-
mine. Tehnikud läbisid kahek-
satunnise tiheda koolituskava, 
mille eesmärgiks oli kvaliteedi 
tõstmine ning mille tulemusena 
valmis reaalne paigaldus.

Koolitajana olen alati pööranud 
suurt rõhku praktilisele osa-
le. Hea praktika aluseks on ele-
mentaarmõistete- ja oskuste 
tundmine. Üldjoontes said teh-
nikud ülesannetega hästi hak-
kama, kuigi mõneti oli märgata 
ka aastate jooksul justkui sisse 
juurdunud harjumusi. Peamiselt 
olid vead seadmete ja kaablite 
kinnitamises ja korrektsuses. Ka 
baasteadmisi elektrist võiks aeg-
ajalt meelde tuletada, sest madal 
seadmete toitepinge on üks levi-

numaid rikete ja häirete põhjusi. 
Eraldi tõstaksin esile Lääne piir-
konna tehnikuid, kes on kõrge 
tasemega nii paigalduskorrekt-

suse kui teadmiste poolelt – kii-
duväärt tegijad.  

Ervin neeme 
Koolitaja 

ere Jürgenson tunnistab, et kliendihalduri amet eeldab ka 
psühholoogi oskusi.
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Foto: Ervin neeme

tuleb igapäevaselt ligi 100 kir-
ja, lõunale mõnikord ei jõuagi, 
istun siin kella 19-ni, käin va-
hest ka nädalavahetustel tööl, 
aga ma ei kurda: mulle meel-
dib see töö ja ei kujuta ette, et 
teeksin midagi muud.” 

Kõik kolm erinevat klienditee-
ninduse tasandit: era-, äri- ja 
suurkliendihaldurid, on ühelt 
poolt nii erinevad ja teiselt 
poolt jällegi nii sarnased. Eri-
nevad kliendid, erinevad mu-
red, erinevad fookused. Kuid 
samad töömured ja -võidud, 
samad teeninduse põhimõt-
ted, samad rutiinid. Hea meel 
on tõdeda, et klienditeenindus 
hingab ühes rütmis ning teeb 
asja südamega.  

maarika havistu
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Kaasaegsed videovalve-
süsteemid on muutunud 
juba nii targaks, et suu-
davad ise reageerida-näi-
teks soovimatute inimeste 
sisenemisele jälgitavale 
territooriumile.
Tänapäevased seadmed võimal-
davad juba ka ilma inimese sek-

LApSESuu:
mis on videovalve?

parkimiskontrolörid  
meenutavad
Parkimiskontrolöri töö on 
üsnagi stressirohke ja konf-
liktid korrarikkujatega on 
kerged tekkima. Aeg-ajalt tu-
leb selles raskes töös siiski et-
te ka naljakaid seiku. Haka-
tuseks olgu meenutatud, et 
Tallinna tasulise parkimise 
alal saab tasuta parkida vee-
rand tundi. Selleks tuleb par-
kimise alustamise kellaaeg 
kirjutada auto armatuurlaua-
le jäetud paberile või fikseeri-
da parkimise alustamine au-
tos nähtavale kohale jäetud 
parkimiskellaga.

pRESS 7 AASTAT TAGASi

kumiseta võtta õigeaegselt tarvi-
tusele vajalikke meetmeid. See 
tähendab, et seadmed tuvas-
tavad liikumise iseloomu jär-
gi kõrvaliste isikute kohaloleku. 
Kaameratelt tulev kujutis edas-
tatakse serverisse, kus see tuvas-
tab spetsiaalse tarkvara abil, kas 
liikumine oli ettenähtud või mit-
te ning vajaduse korral käivitab 
koheselt tööle ka häiresignaali.

Videovalvesüsteemi ajalugu ula-
tub aga juba Teise maailmasõja 
perioodi, kui firma Siemens AG 

aga ka eraomandi, kodude ja 
suvilate jälgimisel.

Küsisime lastelt, mis on video-
valve ning milleks on seda vaja?

Kregor (viiene): see on telekas, 
sealt näeb uudiseid ja filme.

Angelina (kaheksane): vaa-
datakse, mis tehakse, kui on 
pahasti siis võetakse kinni.

Arthur (kaheksane): valva-
takse pätte kaameratega. 

paigaldas 1942. aastal esimesed 
süsteemid Saksa raketikatse-
tuste jälgimiseks. Pärast Teist 
maailmasõda hakati valvesüs-
teeme kasutama ka kommerts-
likel eesmärkidel ning nende 
paigalidamine ei vajanud enam 
riiklikku luba. 1973. aastal pai-
galdas New Yorgi politsei kaa-
merad linna keskväljaku Time 
Square’i jälgmiseks. 

Tänapäeval on kaamerad vä-
ga levinud pankades, kauban-
duskeskustes, linnaruumis, 

kÜSiTLuS: nAiSenA TurVAÄriS

Annika kallin 
turvatöötaja,
töötajate usaldusisik

Ene Lillep 
Turvatehnikadivisjoni
tehniline sekretär

Loomulikult on eriline töötada 
naisena turvavaldkonnas, sest 
me oleme siin erilise tähelepanu 
all. Mida vähem meid (naisi) kol-
lektiivis on, seda rohkem hoitak-
se. Varem olime raamatupidaja-
ga kahekesi, aga nüüd on meie 
turvatehnika divisjonis kokku 
juba kuus naist 75 mehe kõrval. 
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Robi (seitsmene): need kaa-
merad vaatavad pätte, kui need 
ei oska neid koode panna.

Leila (viiene): valvatak-
se koolis lapsi, kui lapsed lä-
hevad koolist ära ilma luba  
küsimata. 

Karl (neljane): videovalve on 
kui inimene kõnnib ja siis see 
filmib teda ja pärast saab lin-
ti vaadata. Kõige parem oleks 
lasteaias, iga nurga tagant tu-

leb kaamera, siis on näha kui 
mõni pätt lasteaia õuel kõnnib.

Daniel (neljane): Videoval-
ve on kui seina peale pannakse 
kaamera ja filmitakse. Siis saab 
pärast järgi vaadata, kui keegi 
pahandust tegi.

Gabriel (üheteistkümne-
ne): videovalve on vist see, 
kui videokaamerad on pan-
dud kodu või maja valvama. 

 

Väga hästi tunnen ennast tur-
vaäris. Kolleegideks on küll 
valdavalt mehed, aga ma ei 
näe erilist vahet. Kõikidesse 
suhtutakse ühtemoodi ja ma 
olen selle ametiga nii ära har-
junud. Alguses võisid küll eel-

mari-Ann Veende   
ip-videovalve lahenduste 
süsteemiadministraator

Ümberringi on tõesti valdavalt 
mehed. Miks see nii on? Ilm-
selt arvatakse, et see on rohkem 
meeste amet. Aga nagu elu näi-
tab, üritavad naised ka järjest 
rohkem tehnikaalasid omanda-
da ja ma julgen väita, et naiste 
revolutsioon on alanud. Aga eks 
ikka ollakse üllatunud, kui ob-
jektile tuleb kohale naisterahvas 
ja hakkab probleeme lahendama. 

Naiseks olemise eeliseks minu 
ametis võib kindlasti lugeda seda, 
et mehed on meie suhtes abival-
mivamad, kui nad omavahel on. 

arvamused olla, kuid nüüd-
seks on need kadunud.

Me kõik oleme väga hoitud. Igal 
juhul on parem töötada meeste 
kollektiivis naisena, kui töötada 
naisena naiste kollektiivis.

kristiina Eelmaa 
Turvajuht

See, kas turvajuhi alluvuses on 
rohkem mehi või naisi, sõltub 
objektidest. Ma ei tea, kas kok-

kuvõttes on meeste ja naiste osa-
kaal võrdne, aga minu juures 
töötab mehi rohkem. Ma arvan, 
et ma olen (naisena) selle tööga 
ära harjunud ja kõik teised on ka 
minuga harjunud, sest ma olen 
siin juba pikka aega töötanud.
Kui selle ametiga alustada, 
siis loomulikult peab naise-
na ennast rohkem tõestama, 
et kas sa saad selle tööga hak-
kama. Samuti mängib rolli ka 
vanus. Kui ma alustasin, olin 
noor, üle kahekümnene. Siis 
oli raskem ja paljud ei osanud 
näha mind sellel ametikohal. 
Aga aastatega on kõik paika  
loksunud.

Liina Lelov  
patrullekipaaži 
turvatöötaja

Mina tunnen ennast väga häs-
ti, sest olen juba poolteist aas-
tat olnud lapsehoolduspuhku-
sel (naerab).
Naisena on väga tore olla tur-
vatöötaja, ühtegi miinust ei 

oska esile tuua. Meeskonna 
toetus on väga suur, hoitakse 
palju. Varem oli meil siin Pär-
nus patrullis mehi rohkem, aga 
nüüd on naisi ka tulnud. Selja-
tagune on tugev ning pole hul-
lu midagi. Naisterahvas saab 
hakkama küll selles ametis.

Parkimine algusaja märkimi-
sele originaalsete lahendus-
te leidmisega tunduvad mõ-
ned liiklejad üksteist suisa üle 
trumbata soovivat.
Üks noormees kirjutas parki-
mise alustamise aja sõrmega 
oma tolmuse auto kapotile. Par-
kimiskontrolörid on näinud 
ka autojuhti, kes üritas parki-
misaega fikseerida liivakellaga. 
Kord aga sättis parkija auto esi-
klaasi taha kohvikannukujulise 
köögikella. Kuna kell töötas, siis 
parkimise algusaega sellega fik-
seerida küll kuidagi ei saanud.
Parkimiskella ülesande keeras 
suisa pahupidi aga üks vene 
keelt kõnelev noormees, kes 

helistas Falcki juhtimiskes-
kusesse ja teatas ärritunult, et 
oli ostnud parkimiskella, peal 
kirjad ”Falck” ja ”parkimis-
kell”, kuid see kell ei käi!
Jaburaid selgitusi oma eksi-
muste mittetunnistamiseks on 
teisigi. Nii näiteks palus üks 
kesklinnas töötav poemüüja 
parkimistrahvi tühistada, ku-
na ta kliendi süül ei jõudnud 
parkimiskella ”õigeks seada”. 
Naise sõnul hüppab ta tavali-
selt iga 15 minuti tagant kor-
ra poest välja, et parkimiskella 
edasi lükata. Seekord aga sattu-
nud poes olema ”tülikas” klient, 
kes kuidagi lahkuda ei tahtnud 
ja seetõttu kell keeramata jäigi.

mäRTSi värss

l'amore di amore

Armastava naise jaoks on oluliselt tähtis iga hetk,
Mil võtad oma tugevasse pihku tema soojad käed,
Olgu see siis hetkeline toetus või ees ootav  retk,
Rahulolu, lahkust, armastust siis naise silmis näed.

Armastava naise kirehoovus haarab kaasa innukalt,
Meelsalt tundeid kokku liites, uskudes ning lootes,
Oskab elutantsus kiireid poognaid  teha lennukalt,
Rikkalikult kirge, õnne, armastust veel juurde tootes.

Andres Treimann

"Need kaamerad vaatavad pätte, kui need ei oska 
koode panna"


