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 Oleksin oodanud suure-
mat konsolideerumist, mida 
kahjuks pole juhtunud. Üllatu-
sena on väga tihedale turule 
tulnud ka uusi üritajaid.“

Andrus Ossip
Gala erilehtRahavahetus Ettevõtte küberaju Noorteklubi 
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„Ega mina seepärast õnnetu  
olnud, et kommita jäin, vastu-
pidi,“ ütleb Triin ise. „Mulle nii 
väga meeldib, kui teistel on hea.“ 
Laste ja noortega tööd tehes 
teistsuguse suhtumisega ilmselt 
edukas olla ei saakski. Jah, hak-
kama tõenäoliselt saaks, kuid 
tõeliselt edukas olla kindlasti 
mitte. Tõelist edu mõõdetakse 
selles maailmas laste silmasära-
ga, sest just see on peegliks, mis 
näitab, kui palju noortejuht on 
endast andnud. 

101 protsenti
Triinu arvates saab endaga 

rahul olla siis, kui oled endast 
andnud 101 protsenti: „Ise va-
hel tunnen küll, et ei jaksa enam 
101 protsenti anda, aga vähem 
ka kuidagi ei oska.“ 

Kõige rohkem meeldib Trii-
nule korraldamine. „Korral-
damise, tegemise rõõm on see, 
mille pärast üldse tasub asju ette 
võtta. Muidugi on võimalik ka 
ainult eesmärki silmas pidades, 
hambad risti, tulemuseni jõuda 
ja alles siis edu üle rõõmustada, 
kuid minu arvetes ei ole see õige 
– sellest, mida teed, tuleb osata 

rõõmu tunda, see annab elule 
sisu,“ arutleb Triin. 

Sõbrad väidavad, et Triin 
põeb ränka positiivsuse sünd-
roomi, mille sümptomiteks on 
oskus väikestest asjadest rõõmu 
tunda ja valdavale enamusele 
inimestest negatiivseina tundu-
vais asjades helgeid külgi näha. 

Triinu sõbrad
Aktiivse suhtlejana on Trii-

nul häid tuttavaid palju. Ja su-
helda tahab Triin pidevalt. Aas-
tavahetuse eelne seis Facebookis 
teatab, et Triinul on 555 sõpra. 
Tõelisi sõpru, kellega kõigist 
maailma asjadest rääkida saab 
ja kellele kõike usaldada saab, 
loeb Triin aga kokku ühe käe 
sõrmedel. Loomulikult on ta ka 
lastele eeskätt hea sõber, mitte 
kasvataja või õpetaja.

„Mu kõige paremad sõbrad 
on aga hoopis mu pere,“ lisab 
Triin. „Meil on tohutult ühtehoi-
dev ja hooliv pere.“ Perest, usub 
Triin, on ta kaasa saanud ka oma 
ellusuhtumise ja väärtushinnan-
gud. Teadmise, et saavutamiseks 
tuleb pingutada ja et seda pingu-
tust tuleb osata nautida.

Endast andmise kohta on 
Triinul veel üks lugu rääkida. 
18-aastase keskkoolinoorena 
töötas Triin suvevaheajal Piri-
ta rannas G4Si rannavalvurina. 
Vahetusest vabadel päevadel 
käis veel lisaks TOPi ujulas inst-
ruktoriks. Üsna meeletu koor-
mus noore inimese jaoks. Ja na-
gu sellest veel vähe oleks, võttis 
ta hilistel õhtutundidel kodus 
ette keldri remondi. See viima-
ne oli mõeldud reisil viibivate 
vanemate üllatamiseks. „No ik-
ka korralikult tegin: ikka pahtlid 
ja värvid ja siis puuriga augud 
seina ning tüüblite ja kruvidega 
riiulid üles. Isa pärast küll na-
tuke torises, et ei leia oma asju 
enam üles,“ meenutab Triin. 

Staažikas rannavalvur
G4Si rannavalvesse sattus 

Triin 16-aastasena. Henry See-
mel, kes Pirita koolis päästeõpet 
käis läbi viimas, kutsus. Ja juba 
järgmisest suvest sai Triinust Pi-
rita ranna vanem. „Siis tuli suu-
reks saada – kui tajusid oma 
vastutuse suurust. Vastutust 
rannas olevate inimeste turvali-
suse eest, vastutust rannavalvu-
rite meeskonna eest.“

Nüüd vastutab Triin sadade 
laste eest, juhtides Eesti suuri-
ma eraalgatusliku noorteorga-
nisatsiooni tööd. „Noorteklubi 
juhiks sattusingi otse Pirita ran-
nast,“ naerab kõrgkoolis noor-
sootöö eriala lõpetanud Triin. 
„Ühel ilusal päeval tuli randa 
Andres Lember ja rääkis mu 
noorteklubi juhiks.“ (Tõele au 
andes peab allakirjutanu tun-
nistama, et seda tegu pole kor-
dagi kahetseda tulnud.)

Sel aastal täitub Triinul klubi-
juhina viis aastat. „Vahel harva, 
no näiteks pärast nädalase las-
telaagri lõppu on küll tunne, et 
ei taha enam pikka aega ühtegi 
last näha, ja et endale ei taha ka 
kunagi lapsi, aga see tunne on 
väga ajutine,“ räägib Triin. „Ma 
arvan, et minust saab kunagi 
väga hea ema.“ 

Andres Lember

Kui Triin kodust komme sai, jooksis ta neid esmalt naabri-
lastega jagama, jätmata endale tihtipeale ainsatki maius-
tust. See väike seik, mida meenutab G4S Eesti aasta tegi-
ja 2010 G4S Noorteklubi juhi Triin Maripuu lapsepõlvest 
tema ema, iseloomustab Triinu jäägitult tänaseni. 

Andmise ja tegemise rõõm 
annab elule sisu

Triin põeb ränka 
positiivsuse sündroomi,
 mille sümptomiks on oskus 
         väikestest asjadest 
                          rõõmu tunda.

Lapsesuu

Noorteklubi liige, 9aastane Mona: „Triinu on väga lapsemeelne ja 
see on tema juures väga tore. Ta on armsa iseloomuga, selle pä-
rast, et ta on energiline.“ 

Noorteklubi liige, 11aastane Pirte: „Minu arust on Triinu väga ar-
mas, tore, lõbus, asjalik ja enesekindel. Ja alati siis, kui sul on paha 
tuju, siis ta teeb nalja ja sul läheb halb tuju ära. Ning ta korraldab 
väga lahedaid üritusi ja räägib neist nii ägedalt, et sa tahad sinna 
kohe minna. Minu arust on ta hästi ilus ka.“ 

Parool: „Russalka juures“ 
Liisi Lõhmus, Triinu sõber:

„Selleks hetkeks, kui ma neid ridu kirja panen, olen 
ma Triinu tundnud 18 aastat, 118 päeva ja sinna 
lisaks veel mõned tunnid, minutid ning sekundid! 

Triinu puhul oleks nagu kogu aeg 220voldine 
elektriühendus omast käest võtta...energiat tuleb aga 
peale kuskilt. Tema ülienergilisus on üks asi, mida ma 
kadestan. See on hämmastav, kuidas olenemata olu-
korrast, suudab Triin alati jääda positiivseks ja kui on 
isegi juba tunne, et kõik on metsas, siis ta suudab ik-
ka näha asjade helgemat poolt ja muuta ka teiste tu-
ju heaks. 

Meenutades mõnd Triinuga seotud naljakat seika 
võiks rääkida sellest, et varasemal ajal oli Triin krooni-

AASTA tegija

line hilineja. Ajal, kui mobiiltelefone veel polnud, olin 
sunnitud teda kord tund ja kaksteist minutid miinus 
kümne kraadi juures Viru bussipeatuses ootama... Oi, 
ma olin vihane! Aga siis ta tuli ja oli positiivne ja saigi 
kõik andeks antud! 

Aga kui juba mobiilid tekkisid, siis ükskord ma he-
listasin talle, et kaugel sa oled, sest mina olin juba kok-
kulepitud kohas. Tema vastus oli: “Bussi peal Russalka 
juures. Kohe jõuan.”...aga taustaks tõmbas ta ise samal 
ajal tualetis vett ja kahhelkivide kaja oli ka päris kõmi-
sev! Ning sellest ajast peale on see “Russalka juures” 
meil parooliks kujunenud, mida kasutab muuseas ka 
tema isa!
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Andrus Ossip
Juhatuse esimees

Uus mootor on 
kõvasti parem kui 

vana. Uus on kiirem ja võimekam. 
Uus võtab ka vähem kütust.

KÜSITLUS juhtidele

V aadates tagasi 2010. aastasse, ei soovi ma 
rääkida mitte niivõrd finantsnumbritest 
kui just meie tegevustest ja saavutustest. 
Kindlasti oli lõppev aasta organisatsiooni 
kui terviku osas kohanemise aeg. Muu-

datused, mida alustasime tunamullu  ja mis paljuski 
olid 2010. alguseks  ellu viidud, vajasid siiski aega, et 
kõikides osades normaalselt  tööle hakata.

Võrdleksin seda autoga, mis sai uue mootori – see 
vajas sissesõitmist, kõik osad vajasid õlitamist. Õli 
ei kippunud kohe kõikidesse kohtadesse ühtlaselt 
jõudma. Mõni üksik detail vajas pärast mootori käi-
ma panemist veel vahetust või parandamist. Aga uus 
mootor on kõvasti parem kui vana. Uus on kiirem ja 
võimekam. Uus võtab ka vähem kütust.

Ilmekaks  näiteks sellest on aasta teisel poolel üm-
ber kujundatud ja paljuski uute inimestega komp-
lekteeritud turundus- ja arendusdivisjon ning  too-
tejuhtide ametikohad põhidivisjonides.

Me vajame ja meie kliendid ootavad meilt värs-
keid ideid, uusi teenuseid ja lahendusi – uus mees-
kond on selleks võimeline ja valmis. Selle mootoriga 
võime julgelt järgmisesse aastasse sõita.

Mul on väga uhke tunne öelda, et 2010. aasta 
konkurentsivõimelisim teenindusettevõte on G4S. 
Lisaks on meid pärjatud kõige vastutustundlikuma 
ning kõige laste- ja noortesõbralikuma ettevõtte tiit-
liga.

G4S Noorteklubi pälvis UNICEFi Sinilinnu aasta-
preemia. Sinilinnu aastapreemia antakse ettevõtete-
le, kes on Eesti laste heaks aasta jooksul andnud oma 
parima; olnud oma tegevusega lastele eeskujuks, ai-
danud kaasa laste arengule, turvalisusele ning tei-
nud laste ja noortega ennetustööd.

Kui me aastaid oleme oma tunnustust saanud las-
te säravatest silmadest, siis läinud aastal oli väga hea 
meel näha, et seda tööd on tähele pannud ka laiem 
avalikkus.

Mul on hea meel tõdeda, et läbi aastate tehtud töö 
noorteklubiga on kandnud selgelt vilju ja saanud ära 
märgitud sellisel tähelepandaval moel. Suur tänu 
minu poolt noorteklubi juhtidele.

Üks sündmus lõppenud aastal on vaieldamatult 
meile kõigile kõige tähtsam. See on Eesti liitumine 
euroga ja G4Si erinevate divisjonide roll selles prot-
sessis. Tänan sularahadivisjoni töötajaid, kelle õlule 
langes põhiraskus selleks, et eurod oleksid õigeaeg-
selt kõikides kohtades ja kõikidel klientidel olemas. 
Tunnustan ka valvedivisjoni töötajataid, tänu kelle-
le saime kindlad olla, et rahavahetusprotsess möö-
dus Eesti eri paigus mööduda rahulikult ja plaani-
päraselt.

Suur tänu veel kord kõigile ja saavutusterohket 
2011. aastat. 

Andrus Ossip,
juhatuse esimees

A. Sel aastal on turvateenuste 
turult kadunud osa ettevõtteid. 
Samas peab ütlema, et olek-
sin oodanud suuremat konso-
lideerumist, mida kahjuks pole 
juhtunud. Üllatusena on väga 
tihedale turule tulnud ka uusi 
üritajaid. Kõige selle juures on 
G4S säilitanud nii turuliidri po-
sitsiooni kui ka oma turuosa.

Enamike turvaettevõtete 
soov on olla turul hinnaliider. 
Kahtlemata on ka muid kon-
kurentsieeliseid, millega tu-
rul konkureerida. Hea näitena 
tooksin turvaettevõte Alfastar, 
kes keskendudes oma sihtklien-
tidele, on suutnud säilitada oma 
turuosa.

B. Eesti üleminek eurole. Ko-
gu selle protsessi edukaks läbi-
viimiseks oli meie ettevõttele 
usaldatud suur ülesanne – kõik 
Eestis käibele tulevad eurod 
loeti üle meie tragide töötajate 
poolt. Kogu G4S-i meeskond 
annab sellel kiirel ja olulisel aja-
hetkel endast rohkem kui 200% 
- ikka selleks, et eestimaalastele 
tuleks rahavahetus kiirelt ja su-
juvalt. 

C. Meie inimesed on muu-
tumas hoolivamaks ja riik tur-
valisemaks. Minu ja kogu G4S 
Eesti eesmärgiks on olla jätku-
valt truu abimees sellel teekon-
nal. Soovin, et meil kõigil oleks 
siin ohutu ja mõnus elada. 

Priit Sarapuu,
müügi- ja kliendi-
teenindusdivisjoni 
direktor, 
juhatuse liige

A. 2010. aastal hakkas Ees-
ti majandus elavnema, kuid 
turvaturul toimuv on endiselt 
staatiline – toimub iga hinna 
eest klientide eest võitlemine. 
Kurvaks teeb olukord, kus et-
tevõtted teevad järeleandmisi 
teenuse kvaliteedis mõtlema-
ta jätkusuutlikkusele – teenuse 
hinda on kerge alandada, kuid 
selle hinnaga peab suutma pak-
kuda kvaliteetset teenust pike-
mat aega kui üks kuu.

Hea meel on, et vaatamata 
hinnarallile, ei ole G4S teenu-
se kvaliteedis järeleandmisi tei-
nud. Oleme endiselt usaldus-
väärne partner oma klientidele.

B. G4Si jaoks on kindlas-
ti märgilise tähendusega uue 
strateegia väljatöötamine aas-
ta esimesel poolel. Tegemist on 
otsuste ja plaanidega, mille ra-
kendamine peab tagama meie 

KOHANEMISE 
aeg Oli karmi KONKURENTSI AASTA

ettevõtte pikaajalise edukuse. 
Strateegias sõnastatud eesmär-
kide elluviimiseks oleme juba 
sel aastal teinud rea ettevalmis-
tusi: müügi- ja klienditeenin-
dusdivisjoni restruktureerimine 
ja tugevdamine ning turundus- 
ja arendusdivisjoni loomine. 
Ettevõtte jõuline panustamine 
arendusse ja müüki saavadki ol-
la meie kiire kasvu mootoriks. 

C. Ükskõik mis teenust vali-
te, soovitan lisaks hinnale kes-
kenduda ka teenuse kvaliteedi-
le. Turvafirma teenust vajatakse 
reeglina keerulistes olukorda-
des, mil oodatakse kiiret ja usal-
dusväärset tegutsemist. 

Eelkõige soovin ma Eesti rii-
gile majanduskasvu, millest 
saaksid osa kõik eestimaalased. 
Ja loomulikult turvatunnet, mi-
da ainult G4S selle eurohunni-
ku kaitseks pakkuda suudab.

Margus Kolumbus, 
valvedivisjoni direk-
tor, juhatuse liige

A. 2010. aastal pole turvatu-
rul väga suuri pöördepunkte ol-
nudki, sest 2009. aastal alanud 
trend jätkub. See, mis turvatu-
rul toimub, on üsna sarnane 
ehitusturule. Pakkumised tee-
nuse osutamiseks tehakse alla 
omahinna lihtsalt selle pärast, 
et leping kätte saada. Lootuses, 
et hiljem raha juurde küsida. 
Kusjuures selle käitumismalli 
juhtfiguure on raske välja tuua, 
kuna see iseloomustab pea kõi-
ki konkurente v.a mõni ük-
sik erand. Ühe ääremärkuse-
na võiks välja tuua Hotronicu 
langemise turul. Samas, varade 
ja lepingute “ümberkantimise-
ga nn puhtale juriidilisele keha-
le” jätkatakse teenuse osutamist 
riikliku ja sisejulgeoleku seisu-
kohalt strateegilistel objektidel. 
Siin on üleval arusaamad eeti-
lise äri seisukohalt. Kuigi aasta 
lõpupoole räägitakse meedias 
majanduse tõusust (tõsi, seda 
küll suuresti tänu ekspordi elav-
nemisele), on siseturule suuna-
tud turvateenuste valdkonnas 
jätkuv surve hinnalangusele.

B. Sõna otseses mõttes on 
2010. aasta säravaim sündmus 
meie talv ja sellega kaasnenud 
lumi, mida seekord sai ilmselt 
liiga palju. Hetkel aknast väl-
ja vaadates tundub, et see kor-
dub. Kindlasti jäi ja jääb meel-
de kõik, mis on seotud euroga. 
Nii suvel tulnud otsus euro ka-
sutusele võtust Eestis kui sellega 
kaasnevad väga huvitavad välja-
kutsed tööalaselt.

C. Kindlasti edu ja kordami-
nekuid nii tööalaselt kui isik-
likult, aga kindlasti ka kainet 
meelt otsuste langetamisel oma 
turvariskide maandamiseks.

Veiko Vaher, 
sularahadivisjoni

 direktor, juhatuse 
liige

A. Juulis kinnitati ametli-
kult, et Eesti läheb üle euro-
le 01.01.2011. Seda võis suu-
re tõenäosusega eeldada juba 
2010 kevadel ja kuna G4S on 
nii Eesti riigi kui ka kõikide 
pankade ainuke partner sula-
rahavahetuse korraldamisel, 
siis on meie divisjoni põhitä-
helepanu ja energia kulunud 
eelkõige selle rahavahetuse et-
tevalmistamisele. 

2010. aastast rääkides tu-
leb mainida, et üle hulga aja 
on rahaveoteenuse turul tek-
kinud meile arvestatav kon-
kurent. Konkurendi turule 
tulek on igati tervitatav, kuna 
on pannud meid veelgi roh-
kem panustama kvaliteedile ja 
klienditeenindusele. 

B. Kindlasti on selleks eu-
rovahetuse ettevalmistamine. 
Kuna meie ettevõtte roll raha-
vahetuse teostamisel on väga 
oluline siis tunnetame ka vas-
tutust ja tähelepanu mis selle-
ga kaasneb. 

C.  Sooviks, et nad saaksid 
keskenduda oma põhitegevu-
sele ning ei peaks liialt tegele-
ma turvalisuse küsimustega. 
Jätke turvalisus G4S-i mureks 
ja usaldage meid kui profes-
sionaale.

Priit Valk, 
turvatehnikadivis-
joni direktor

A. Lõpuks ometi on toimu-
nud murrang majanduskasvu 
langustrendis ja sellega koos 
ka turvaturul. Paljud märgid 
näitavad, et oleme nüüdseks 
kriisi põhjast läbi ja edasi lä-
heb majanduses olukord vaik-
selt aga stabiilselt ülesmäge.

Oma valdkonnas pean väga 
oluliseks meedias laia käsitle-
mist leidnud Hotronicuga seo-
tud teemasid. Avalik arvamus 
on selgelt kaldunud suunas, 
kus taunitakse klientide üm-
berkantimist seotud ettevõ-
tetesse. Tunda on, et kliendid 
teadvustavad oma turvatee-
nuse pakkuja majandusrasku-
si kui otsest ohtu oma äri tur-
valisusele ning sellega seoses 
on paljud neist algatanud tee-
nuspakkuja vahetuse. Loodan 
väga, et sarnaselt hakkavad 
mõtlema ka erinevad riigi-
asutused ning teenuste tellijad 
munitsipaalsektorist.

B. Väga häid emotsioone on 
tekitanud vahepeal G4Sist ära 
käinud tippspetsialistide ta-
gasitulek - kõik nad on vahe-
peal professionaalses mõttes 
oluliselt edasi arenenud ning 
see annab kindla tunde vaata-
maks tulevikku. 

Samuti rõõmustab see, et 
G4Si maine tööpakkujana on 
väga kõrge - parimaks näiteks 
on hiljutised arendusdivisjo-
ni töötajate otsingud. Oleme 
oma meeskonda tugevdanud 
oma ala tõeliste tegijatega.

C. Häid soove sülemiga 
uueks aastaks kingin, see kingi-
tus on südamest ja kestab aas-
taringi! Suurimaks tänuks mei-
le on alati Teie siiras rahulolu!

Eela Velström, 
personalidirektor

A. Personali osas on rõõ-
mustav see, tööturul on tunda 
elavnemist ja ka meie võtame 
taas juurde töötajaid mitmetele 
ametikohtadele. 

B. Suurepärane suvi! Ja nüüd 
veel suurepärasem talv! Mulle 
meeldib elada siin ja praegu.

C. Soovin kõigile julget pil-
ku tulevikku - Eesti majandus 
on kosumas ja meil kõigil käed 
tööd täis. Olgem üksteise suh-
tes hoolivad ja loogem koos 
ühist turvatunnet!

Andres Lember, 
turundus- ja aren-
dusdivisjoni direktor

A. 2010. aastat turvaturul 
jääb ennekõike meenutama 
konkurentsisituatsiooni veelgi 
teravamaks muutumine, koos 
sinna juurde käiva meediakära-
ga. Kahjuks tõi aga konkurent-
sivõitlus välja varjukülgi, mis 
ei mõjuta ainult häid äritavasid 
ja -eetikat hüljanud ettevõtteid 
või nende juhte, vaid heidavad 
halba varju kogu valdkonnale. 
Olemuslikult kuuluvad siia ka 
osa ettevõtete meeleheitlikud 
katsed iga hinna eest - põhjen-
damatult madala teenusehin-
naga või oma võimekuse koh-
ta valetades - kliente haarata. 
Lisaks sellele, et alla omahin-
na teenuse müük solgib turgu, 
jääb sellisel puhul tihti kaota-
jaks klient. See on olnud raske 
konkurentsivõitluse ja klientide 
säilitamise aasta. Lisaks on ma-
janduslangus muutunud turu 
ülistaatiliseks ja eriti eraklien-
tide valmisolek teenuse ostmi-
seks on väga madal. 

B. MTÜ G4S Noorteklubi ju-
hatuse liikmena on minu jaoks 
kindlasti meeldejäävaimaks 
sündmusteks kõik need tun-
nustused mille noorteklubi on 
pälvinud ja tunnustused, mille 
G4S Eesti on pälvinud tänu aas-
tatepikkusele sihikindlale noor-
sootööle. 

C. Eelkõige hingerahu. Ja 
kindlat teadmist sellest, et koos 
G4Siga on teie asjad korras, 
G4S ennetab teie halbu üllatusi 
- oleme teie eest valvel. 

Küsitlesid: Kadi Sumberg, Julia Garanža. 

A. Mis on olnud 2010. aasta pöördepunktid turvaturul? 
B. 2010. aasta säravaim sündmus?
C. Mida soovid alanud aastaks G4S klientidele? 

*Pärnus aastalõpu galal peetud sõnavõtu põhjal.



Sinu eest valvel

G4S   Eesti infoleht jaanuar / veebruar 2011 | Nr 1 (97) uudised

Võrreldes kaks aastat tagasi 
läbi viidud uuringuga saame 
nentida, et arengud on olnud 
meile positiivses suunas. Li-
saks tuntuse kasvule on suure-
nenud inimeste hulk, kes jul-
geksid G4Si teenusepakkujana 
soovitada. 

Domineeriv positsioon
Kuigi G4S tuntus on vä-

ga kõrge, jääb see veel Falcki 
2006. aasta tasemest (97%) pi-
sut maha. „Kolme aasta taguse 
brändivahetuse mõjul toimu-
nud tuntuse kadu on üldjoon-
tes taastatud. See on rõõmus-
tav, sest kaubamärgi kõrge 
tuntus annab meile selge kon-

Millalgi pool aastat tagasi 
olin ma arvanud teadvat, mis 
on pinge. Tegelikult ei teadnud 
ma siis veel midagi. Alles pä-
rast seda, kui tööpinge mõõdu-
puu möödunud aasta viimas-
tel kuudel muutus, sain teada. 
Sain teada, et sularahadivisjo-
ni pingetaluvuse lävi on palju 
kõrgem, kui me arvasime seda 
veel mõni aeg tagasi olevat. 

804 sularahaautomaati ja 24 
tundi, 178 postkontorit, 80000 
pakitud stardikomplekti, 20% 
tavapärasest enam ületunni-
tööd, jumal teab mitu miljardit 
ringlusest lahkuvat üleloetud 
krooni, mustmiljon tonni vee-
tud euromünte, ligi 10 tonni  
euro paberraha pole ju nalja-
mäng, mis möödaminnes loe-
tud, veetud, täidetud saab. 

Meist sõltus kogu Eesti riigi 

rahandus ning maine maailma 
ees. Mõni ime siis, et pinget 
igas lülis tunda oli. Veoosa-
konna vahetuse ülem on oma 
hinnangus viimas-
tele nädalatele luu-
leliselt otsekohene: 
“See oli räige töö ja 
magamata ööd.” Ma 
usun teda.

•••
Pärast viiendat kat-

set võtab Jüri Sillaste, 
põhja piirkonna osakonna-
juhataja, lõpuks kõne vastu. Ta 
vastab, nagu tavaliselt, aga on 
tunda, et tal on kiire. 

“Kiire?”
“Ropult. Mis mureks?”
“Kas sa täna ööbisid kodus?”
“Mis siis? Eile sain üle nä-

dalate juba üheteistkümnest 

koju magama.”
“A’ kas lapsed tunnevad isa 

ära? Naine sinuga üldse veel 
räägib või?”

“Juba räägib jah.” 
“Muud ma ei tahtnudki. 

Okei siis. Jõudu.”
“Imelik mees oled. Davai.”
Mul on temast kahju. Tal peab 

väga hea naine olema, et ta 

Jüri viimaste nädalate paari-
kümnetunniseid tööpäevi ta-
lub. Peaks talle G4S-i poolt lilli 
viima. Mõistmise eest.

•••
Põhja piirkonna rahaveo juht 

Argo Räpp on tagasi tõmma-

VD uudised

kurentsieelise,“ ütles turun-
dus- ja arendusdivisjoni direk-
tor Andres Lember. „Brändi 
tuntuse kasvu tagavad eelkõi-
ge sihipärased turundus- ja 
kommunikatsioonitegevused, 
kuid G4Si puhul on siin kind-
lasti oma roll ka meie ettevõtte 
suurusel ja turuosal.“ 

Samal ajal pole märkimis-
väärselt kasvanud ühegi olu-
lise konkurendi tuntus (pigem 
veidi langenud), mistõttu G4S 
konkurentsipositsioon turva-
teenuste turul on endiselt do-
mineeriv.

Faktum & Ariko läbi vii-
dud põhjalikust uuringust 
selgus, et turvateenuse pak-

kuja valikul on üldsuse es-
maseks selgeks valikuks 
G4S, edestades konkurente 
mitmekordselt. Teenusepak-
kuja valiku peamiseks argu-
mendiks on usaldusväärsus. 
G4Si kui teenindaja puhul 
tõid inimesed enim esile 
meie kõrget professionaal-
sust  ja kiirust. 

Rõõmu teeb, et G4S soo-
vitamise indeks on võrreldes 
2008. aasta uu-
ringuga suu-
renenud kuue 
protsendi-
punkti võrra. 
Turvafirma 
soovitami-
sel peetak-
se peamiselt 
silmas kol-
me argumen-
ti – kindlus/usaldus-
väärsus, tuntus ning vähemal 
määral ka isiklikku koge-
must (vähemal, kuna koge-
muse omajaid on vähe). 

Oluline roll
Turvafirmade rolli avaliku 

korra ja siseturvalisuse taga-
misel riigis peab väga oluliseks 
22% ning üsna oluliseks 47% 
küsitletuist. Turvafirmadelt 
oodatakse ennekõike problee-
mide ennetamist. Siin on oo-
tuste ja inimeste tegeliku taju 
vahel kahjuks väikesed käärid, 
sest turvafirmade tegeliku rol-
lina nähakse praegu hoopis

 

probleemidele/kahjudele rea-
geerimist. 

Sissemurdmise ja varguse 
riski ning sellega kaasnevaid 

kahjusid üldiselt tõsiseks 47% 
elanikkonnast. Sissemurdmis-
te ennetamisel peetakse kõige 
efektiivsemaks lahenduseks 
turvauste ja lukkude kõrval 
turvafirma teenust. Sellele 
järgnevad videovalvelahendu-
sed, lokaalsed valvesüsteemid 
ja ka vara kindlustamine.

Samas näitas uuring, et ko-
duvalve teenust kasutab siiski 
vaid 7% elanikkonnast ning 
see ei ole võrreldes 2008 aas-
taga praktiliselt muutunud. 
Seega on ohu tajumise ja ko-
duvalve kasutamise vahel suu-
red käärid. 

Põhjalikku uuringut, mille 
eesmärgiks on saada ülevaa-
de ühiskonna turvalisuse ta-
seme muutustest, ühiskonna 
ootustest turvafirmadele ja ka 
turvafirmade brändituntustest 
ja ettevõtete mainekuvandist, 
viime läbi iga kahe aasta ta-
gant.  

Tarmo Pärjala
Turundusosakonna juhataja

Janno Juhkov kirjutab rahavahetusoperatsioonist.

G4Si brändi tuntus tegi suure hüppe üles

VD aasta turundustegu

Novembri esimeses poo-
les saatis valvedivisjoni esin-
dusobjektide osakonnajuha-
taja Villu Õun üle divisjoni 
intrigeeriva sissejuhatusega 
kirja: “Tee turvatööd oma ko-
dukandis!” Edaspidine sünd-
muste areng näitas, et kui 
Villul saab kunagi valvedi-
visjonis töötamisest villand, 
võib teda oodata sama edu-
kas karjäär turunduse vald-
konnas. 

Sajad töötajad

Sügisel võitis G4S Eesti Pos-
ti mehitatud valveteenuse 
hanke rahavahetusperioo-
diks 01.–15.01.2011. Lepin-
gu kohaselt pidi igas post-
kontoris, kus eurovahetust 
teostati,  viibima vähemalt 
üks turvatöötaja. Eesti Postil 
on üle riigi 391 postiasutust, 
kuid rahavahetus toimus 
178 kontoris. Selleks, et me-
hitada nii suur hulk objekte, 
käivitas valvedivisjon firma-
sisese mahuka turvatöötaja-
te teavituskampaania, mille 
põhisõnumiks sai Villu Õuna 
leiutatud slogan “Tee turva-
tööd oma kodukandis”. 

Pole mingit kahtlust, et 
jaanuari esimesel kahel nä-
dalal tekitas turvatöötaja 
postkontoris viibimine väik-
semates kohtades teatud 
elevust kohalike seas – G4Si 
turvamehed hoidsid raha-
vahetusel silma peal ka kõi-
ge kaugemates Eesti paika-
des. Villu Õuna sõnul tundus 
esialgu “Eesti Posti” projekti 
kõige keerukam osa just 
väikesaarte mehitamine, ku-
hu kohalejõudminegi on 
ülesanne omaette, rääkima-
ta majutamisest ja muudest 
olmelistest-olulistest küsi-
mustest. 

Saagem tuttavaks

“Nüüd teame, et meil töö-
tavad ka Kihnult ja Vormsilt 
pärit inimesed. Tundub ehk 
uskumatu, kuid Saaremaa 
postkontoritesse pidime saat-
ma “misjonäre” mandrilt, ko-
halike jõududega me neid 
mehitada ei saanud,“ ütles 
Õun. „Eks kõige rohkem pi-
did pingutama Lõuna ja Lää-
ne piirkondade turvajuhid, 
nende paikade mehitami-
seks leiutasime keerukamaid 
skeeme. Sellises projektis 
osalemine nõuab paindlik-
kust ning mul on väga hea 
meel, et meie meeskond toe-
tas seda ettevõtmist 100%. 
Suudavad pühenduda ja 
kontsentreeruda – võtan 
mütsi maha! ”  

Julia Garanža

Kokku tegid VD tööta-
jad europrojekti turva-
lisuse tagamiseks Eesti 
Postis, pankades kau-
bandusettevõtetes üle 
51 000 lisatöötunni.

LÕPU  VALGUS
nud. Tema jutt on jäänud vii-
mastel nädalatel palju lühe-
maks, kui varem. Ilmselt on 
ajaga kitsas: “Asjad sujusid suht 
hästi ja veel paremini, kui arva-
ta oleks osanud.” Hingab kor-
ra ja jätkab, et “üks omapära-
ne juhtum meenub. Vedasime 
ühte pangakontorisse mitu 
alusetäit euro münte. Kui in-
kassaator oli mündid aluselt 
seifi tõstnud, mis kestis ikka 
hea aja, siis avastati, et sorry, 
siia seifi ei saa ikka raha pan-
na, see tuleb uuesti välja võtta 
ja teise seifi ümber tõsta. In-
kassaator vaatas korra tellerile 
otsa ja hakkas rahuliku ilmega 
münte jälle alusele tagasi laa-
dima. Hiljem helistati ja tä-
nati, et on teil ikka rahulikud 
töötajad, kontoris kardeti, et 
sellise “nalja” peale sõimab in-
kassaator neil näo täis ja jalu-
tab minema.” 

•••
Veiko Vaheri hääl kostub 

telefonist nagu üheksaküm-

Meist sõltus kogu 
Eesti riigi rahandus ning 
       maine maailma ees.

G4Si brändi tuntus on kahe aastaga hüppeliselt kas-
vanud ja jõudnud 90 protsendini, näitas läinud aasta 
lõpus läbi viidud maine ja tuntuse uuring. 

G4Si kui teenindaja puhul tõid 
inimesed enim esile meie kõrget 
     professionaalsust  ja kiirust.
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nendate alguses NMT tele-
fonist. Tuhmilt ja kajata. “Ei, 
minu meelest läks ju kõik vä-
gagi hästi. Sularahaautomaa-
did, eeljaotus, kaaseeljaotus, 
Eesti Posti postkontorid. Ve-
dajatel on juba pisut kergem 
ent sularahatöötlejatel kestab 
see pingeline aeg veel mõnda 
aega. Ütleme, et nad on väsi-
nud, aga õnnelikud veel ei ole. 
Ainuüksi Tartus seisab prae-
gu lugemise ootuses 26 ton-
ni kroone.” Ta peab pausi ja 
lisab: ”Ma kummardan meie 
töötajate ees. See oli väga hea 
töö.”

•••
Praegu arvan ma teadvat, 

mis on pingelangus, ent selle 
uus mõõdupuu pole veel saa-
bunud. Veebruaris ehk. Ma 
loodan, et see meid käpuli ei 
löö. Eemalt, läbi hommiku-
se kerge lumetolmu, paistab 
päikesetõusupunast juba veidi 
teistmoodi, justkui pingevaba-
mat valgust. Lõpu valgust. 

UURING

RAHAVAHETUSE turvalahendus
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IT-vihje

Uuest aastast taasühinenud 
IT- ja haldusosakonda juhtiv 
Andrus Jauk, infotehnoloogia 
divisjoni loomine on kindlas-
ti värskeim uudis Sinu vald-
konnas? 

Jah, see oli puhtalt juhtimis-
alane otsus, et alates jaanuarist 
liideti taas IT- ja haldusosa-
kond, selleks, et finantsdivis-
jon saaks fokuseeritumalt täi-
ta omi ülesandeid, kus 2011 
aasta toob kaasa näiteks suuri 
muutusi aruandluse alal. 

Ka meie haldusosakonna 
tööpõld on ju külalt lai.

Kui IT-osakonnas võib ette-
võtet hinnata arvutipargi suu-
ruse järgi, siis halduses oleme 
kindlasti uhked meie automa-

Andrus Jauk: peaksime rohkem 
vaatama kasutaja poole

jandi üle. Eestis pole just palju 
ettevõtteid, kel aastane autohan-
ge ületab 100 ühiku piiri. Aga 
need ühikud vajavad pidevat 
hoolt, teenindust ja igapäevast 
kontrolli, et süsteem toimiks 
ning seda kõigis piirkonda-
des. Või võtame vormiriietuse 
– see oma elementidega peab 
olema kasutajasõbralik ja sa-
mas tagama töötajale korrekt-
se väljanägemise. Ja neid töö-
tajaid, kes vormi kannavad on 
ju mitu tuhat. 

Millised on suurimad üles-
anded haldusosakonna ees ja 
kas kavatsed midagi töökor-
ralduses muuta?

Meenub ju haldusosakond 
töötajale eelkõige siis, kui tu-

leb kaupa tellida, lumi park-
las rinnuni, kontoris kas liiga 
külm või palav, või on korista-
jal jäänud töö pooleli...  

Vajame siin piirkondlik-
ku tuge ja peremehetunnet 
ning pingutame selle nimel, 
et igapäevatöös kõik sujuks. 
Nagu IT poolel, on ka haldu-
ses tugev, ajahambale vastu 

pidanud meeskond. Kindlasti 
vaatame üheskoos üle täna-

sed tööülesanded ja raken-
dame mõningaid muudatusi, 
mis meie igapäevatööd efek-
tiivsemaks teevad. Proovime 
võtta abiks IT vahendeid, et 
rohkem vabastada töötajate 
tööaega nende põhitegemis-
teks.

Kas on midagi kuulda ka 
uue maja ehitusest?

Lähituleviku suuri-
maks väljakutseks 

saabki olema 
meie uue pea-
kontori ehitus. 
Meil on 10-aas-
tane kogemus 
ajast, mil ko-
lisime Tamm-
saarde. Proovi-
me siinkohal 10 
aastat ette nä-

ha ja projekteerida meie uue, 
kauaoodatud peakontori sellise, 

K ui neliteist-viisteist aas-
tat tagasi oli meie et-
tevõttel sisuliselt üks 

server 120MB Pentium prot-
sessoriga, siis tänaseks päevaks 
on meie serverid 1000 korda 
võimsamad, ütleb IT osakon-
na juhataja Margo Külv. 

Kettaruumi oli tollal 4 GB, 
seegi maht on tuhandekor-
distunud ja oleme jõudnud 
4-5 terabaidini. “Kui serveri-
te osas kipub maailmas trend 
sinnapoole, et füüsilisi ma-
sinaid jääb varasemast vähe-
maks, kuid neid asendavad 
n-ö superarvutid, mille funkt-
sionaalsus on suur,” räägib 
Margo, “siis kettapinda kulub 
kõikjal üha enam.” 

24 ketast
Kõik me ju arvutikasutaja-

tena teame, et salvestame oma 
faile kuskile kettale. Kui aga 
masinate sisse piiluda ja neist 
füüsilistest ketastest endist 

TÖÖTAJAD ARVUDES
IT osakond – 11 (kõik mehed) 
Keskmine vanus – 42,4 aastat
Haridus – 8 kõrg, 3 kesk-eri
Keskmine staaž G4Sis – 10,2 aastat

Haldusosakond – 9 (kõik mehed)
Keskmine vanus – 45 aastat
Haridus – 3 kõrg, 2 kesk-eri, 5 kesk
Keskmine staaž G4Sis –  11,2 aastat

Infotehnoloogia võimsus on TUHANDEKORDISTUNUD
rääkida, siis on taas tegemist 
ülikeeruka süsteemiga. “G4Si 
puhul on tegu kokku 24 ketta-
ga – 12 ketast kahes reas, mis 
pöörlevad kiirusega 15 000 
pööret minutis,” kirjeldab 
Margo. “Ja kui andmeid talle-
tatakse, jääb igale kettale 1/20 
infost. Piltlikult öeldes, kui on 
vaja salvestada 20 täheline sõ-
na, siis iga täht salvestatakse 
eri kettal. See toimub andme-

töötluse 
kiiruse ja andmete turvalisu-
se huvides. Kui üks ketas katki 
läheb ja üks täht kaotsi läheb, 

suudab tark süsteem ülejäänu 
abil hävinud lõigu taastata.” 

Margo toob esile, et and-
memahtude kasvuga toime 
tulemine on kogu maailmas 
tõsine probleem. Seepärast 
püütakse välja mõelda süstee-
me, mis võimaldaksid ketta-
ruumi säästa. “Näiteks tegele-
takse intelligentse varunduse 
arendamisega. On olemas pal-
ju dokumente, mis n-ö ühelt 

põhjalt hakkavad kasva-
ma, neid muudetak-

se natuke ja sal-
vestatakse uuesti. 
Püüdlus on sin-
napoole, et iga 
salvestamisega 
talletatakse juur-
de ainult lisatud 
andmed. Nt pal-
jud meie aruan-
ded jäävad ajas 

struktuurilt sarnasteks, kuid 
muutuvad vaid numbrid – 
neid numbreid mälus hoida 

on palju lihtsam kui kogu do-
kumenti,” kirjeldab ta andme-
te säilitamise võimalikku tule-
vikku. 

Kümne aastaga on kardi-
naalselt muutunud ka interne-
ti osatähtsus tööprotsessides. 
Kui 2000. aastal Tammsaa-
te tee majja koliti, loodi tolle 
aja kohta väga võimsa mahu-
ga  - 2 MB ühenduskanal. “Tä-
na on internetikanali suutlik-
kuseks 60 MB ja seegi on alati 
silmini täis,” ütleb Margo. Just 
internet on üks kanaleid, mil-
lel Margo näeb tulevikus suurt 
rolli ka turvateenuse osutami-
sel.

IT osakaal kasvab
G4Siga, mis tollal kandis 

nime ESS, liitus Margo 1997. 
aastal. “Ja kuigi meie IT park 
oli tollal väike, jätkus tööd pii-
savalt, sest ka valdkonnaga te-
gelejaid oli vähe,” meenutab 
Margo. “Tööle jõudsin hom-

Täna on internetikanali 
suutlikkuseks 60 MB ja 
seegi on alati silmini täis.

Windows XP seadistamine Euro jaoks
Ava Start menüü: Settings / Control Panel.
Avanevast aknast tee topeltklõps ikoonil Regional and Language 
Options.
Regional and Language Options aknas vajuta nupule Customize.
Avaneb täpsem regionaalsätete muutmise aken. Järgnevalt tuleb 
valida kaart Currency.
Currency symbol real praeguse kr asemel tuleb sinna kirjutada € 
sümbol. €-sümboli saab klaviatuurilt kui hoida all tühiku klahvist 
paremal pool olevat AltGr klahvi ja vajutada samaaegselt E-klahvi. 
Vajutada allpool nupule Apply. 
Vajutada OK ja järgnevas aknas veelkord OK.

Windows Vista ja Windows 7 puhul toimida järgnevalt
Avada Start Menüüst Control panel.
Windows Vista Control Panelis valida vasakult Classic View.
Windows 7 Control Panel on veidi erinev, Classic View saab View By 
menüüst, valides Small või Large Icons. 
Teha klõps hiirega ikoonil Regional and Language. 
Avaneb regionaalsätete aken, mis on analoogne Windows XP regio-
naalsätete aknaga. Vajutada nupule Additional settings.
Valida ülevalt kaart Currency.
Sarnaselt XP-ga, asendada kr €-märgiga (klaviatuuril AltGr klahvi all 
hoides vajutada E tähte. Vajutada nupule Apply. 
Vajutada OK ja järgnevas aknas veel kord OK.
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INFOTEHNOLOOGIA divisjon

Vajame siin piirkondlikku 
tuge ja peremehetunnet 
ning pingutame selle nimel, 
   et igapäevatöös kõik sujuks.

DIVISJON ARVUDES
lauaarvuteid – 400
sülearvuteid – 75
servereid – 25
mobiiltelefone – 850  
lauatelefone – 350
autopargi suurus – 403 

SKIS

SAFECON AVAYA

24 KETAST

Margo Külv ja Andrus Jauk: mehed, kes teavad, 
mis juhtmeterägas peidus on.

SAAGE TUTTAVAKS: 
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Meenub tuttava itimehe 
irooniline tsitaat: “Kui kutsu-
te meid liigutama oma arvu-
tit, jätke see kindlasti poole 
tonni postkaartide, piltide ja 
pehmete mänguloomade alla. 
Meil endal isiklikku elu ei ole, 
nii et meid liigutab, kui saame 
heita pilgu teie omale.” 

Pole „õige“ IT mees
Enamus kujutab IT inimesi 

endale tõesti ette patsiga, vei-
di lohakate 
ja sotsiaa-
lselt taga-
sihoidlike 
nohikute-
na, kes rää-
givad aru-
saamatus 
IT keeles 
ja kelle isik-
lik elu kul-
geb peamiselt 
virtuaalmaailmas. 

Kui nende kriteeriumite jär-
gi hinnata, ei ole Heigo Post 
üldse “õige” IT mees. Ta suht-
leb täitsa vabalt, suhted juuk-
suriga on rohkem kui head, 
räägib puhast eesti keelt ja te-
gutseb vajadusel kui kiirrea-

geerimisrühm. Kolleegide sõ-
nul on Heigo kui sõõm värsket 
õhku või janusele klaas vett. 
Isiklik elu koos kassi ja elu-
kaaslasega on ka päris. 

Hakkame sööma. Mis saab, 
kui nüüd IT nalju viskama ha-
katakse? Äkki ei saa ma aru 
ja naeran vale koha peal? Või 
mis saab, kui vestlus tööala-
seks kujuneb ja ma jälle mi-
dagi aru ei saa? Minu kartused 
on asjatud. Huumor on mõnus

 

ja arusaadav, hommikusöök 
möödub kiirelt. Sööklast 
möödujad ei jäta juhust kasu-
tamata: “Heigo, kas Sa...?” Ka-
he suutäie vahel lubab Heigo 
päeva jooksul kolleegi arvuti 
ümber kolida. 

IT osakonna ruumid pea-
maja katuse all on kitsukesed 
ja õhku tuleb targasti hinga-
ta. Esmalt tegeleb Heigo vasta-
mata telefonikõnega. Tegeleb 
pikalt ja põhjalikult. Siis hak-
kab Heigo arveid “häkkima”. 
Sest Heigo teab, kellele, mida 
ja mis raha eest on soetatud. 
Või nagu ta ise oma eksistent-
si põhjendab – ma ostan as-
ju, paigaldan asju ja hoolitsen 
selle eest, et asjad töötaks. Ta-
beleid, mida mööda erinevaid 
oste õigetele ridadele suuna-
ta, on rohkem kui üks. Samal 
ajal hakkab tööle kõrvalboksi 
uudisteankur Tarvi ja loeb et-
te 30. detsembri huvipakkuva-
mad ajalehepealkirjad. 

“Täna peaks suurem laar ar-
vuteid tulema, siis on sebimist 
kõvasti.” Juba kõigi nende ta-
rimine kolmandale korrusele 
on paras sebimine. Siis tuleb 
need kokku panna ja mööda 
maja laiali tassida. Füüsis peab 
hea olema. Ja paistab, et ongi. 

Ma ei tea, kui hea sportliku 
vormi kalastamine annab, aga 
põlise Pärnu poisina on Heigo 
kirglik kalamees. Natuke kala-
de ja natuke emotsioonide pä-
rast. Eriti hommikul kell 5. Ja 
kõhutäie valmistab saagist ise. 
“Mis saab, kui untsu läheb?” 
“Mis siis ikka saab, lähen uute 
kalade järgi.” 

Midagi ei jää tegemata
Siit koorubki see, mis Hei-

got kõige paremini iseloo-
mustab. Ta ei karda uusi asju 
proovida, tundmatutele töö-

dele kätt külge panna või mis 
tahes olukordi lahendada. 
”Kui ei õnnestu, teen uuesti. 
Mis see kõige hullem on, mis 
juhtuda saab? Rahaline kahju 
kui midagi ära rikun? See on 
ju ainult raha...” Kõlab hullu-
meelsena. Või mis moodi ise-
loomustada meest, kes ilma 
teadmisteta autode kallal no-
kitsema hakkas – abiks vaid 
interneti foorumid ja vastava-
sisulised lehed. 

Millegi pärast tundub, et sel-
line hullumeelsus tuleb Hei-
gole vaid kasuks. Midagi ei jää 
tegemata ja suuremaid krah-
he ei ole ette tulnud. Läheme 
arvestuskeskusesse printerile 
lisadetaili paigaldama. Ka se-
da ei ole Heigo enne teinud. 
“Eks otsin arvutist manuaa-
li, kui muidu ei oska.” Oskab, 
tehtud! 

Vaatan teda ja ei suuda 
meenutada, millal ma nii head 
klienditeenindajat viimati 
kohtasin. Iga liigutuse juur-
de käib selgitus, iga küsimuse 
vastus on põhjalik, iga prob-
leem on oluline, tänaseid toi-
metusi homse varna ei visa-
ta. “Rimi kool,“ ütleb Heigo 
ja räägib oma esimestest töö-
kogemustest Pärnu Rimis. Ei 
usu, et see kõik õpitav on... 

Administraatorilt tuleb tea-
de, et kaup on saabunud. Töi-
ne pärastlõuna on ees, teeme 
kiire lõunapausi. Heigo uurib 
kõrvalt lauast, kas arvuti ikka 
töötab ja teatab teisele, et tema 
ostusooviga on juba toimeta-
tud. “Homme pean üle küsi-
ma, kas Ramoni arvutiga sai 
kõik korda.” Tähelepanelikku-
se maailmameister!   

Pealelõunane aeg kulub kas-
tide vedamisele, arvutite kok-
kupanemisele ja sajale muule 
asjale. Homme on vast vähem 
tööd? “31. detsembri öösel tu-
leb olla valmisolekus. Kunagi 
ei tea, mis juhtuda võib.” La-
sen Heigo tema toimetamiste 
juurde. 

Gerly Tuisk

Kolleegide sõnul on Heigo 
kui sõõm värsket õhku või 
janusele klaas vett.

Heigo võtab tavapärase burgeri asemel salati ja kaks 
kaneelisaia, mina pudru ja tee. Ühine hommikusöök pea-
maja sööklas raadio Mania saatel on ühe osa IT meeskon-
na jaoks tavapärane päeva algus. 

PÄÄSTEINGEL 
Heigo Post

KONTORIRAHVA 
et töötajad tunneksid end uuest 
töökeskkonnast motiveerituna.

Milliseid väljakutseid pa-
kub alanud aasta IT poolele? 

IT valdkonnas viime 2011. 
aastal lõpule uue, optimaal-
sema printimislahenduse, vä-
hendades ettevõtte printimis-
kulusid ja tagades sellekohase 
statistika.

Rakendame IT helpdeski, 
mis võimaldaks lisaks telefo-
nikõnedele vastu võtta kasu-
tajate e-kirju, et analüüsida 
probleemide tekkepõhjusi. Ees-
märgiks on kõigile kasutajale 
luua üks koht, kuhu mure kor-
ral pöörduda.

Avaya kõnesideplatvormile 
planeerime arendusi integrat-
sioonina klienditeeninduse ja 
juhtimiskeskuse tarkvaradega.

Samuti oleme oma igapäe-
vatöös toeks meie värskele 
tootearendustiimile, et ühes-
koos kliendile uusi ja huvita-
vaid lahendusi pakkuda.

IT on väga oluline valdkond, 
kuid kahjuks igapäevakasutaja 
tihtipeale ju ei hooma, milline 
keerukas süsteem tema kasu-
tuses on ega näe IT meest n-ö 
tööd tegemas. 

Detsembri algul viisime IT 
osakonnas läbi nö “pehme-
ma poole” meeskonnakoolitu-
se sooviga saada avatumaks ja 
paremaks partneriks meie äri-
poolele. Jätkame teemat aastal 
2011 ja tagasisidet selles osas 
ootame kõikidelt kasutajatelt 
ja meie äripartneritelt. Tõde-
sime üheskoos, et oleme tuge-
vad erialaselt ja suudame end 
kriitilistes olukordades häs-
ti realiseerida, kuid peaksime 
ühiselt vaatama rohkem kasu-
tajate poole. 

Milliseid muutusi arvuti-
kasutaja lähiajal tunda saab?

Lähiajal jõuab kõikide arvu-
tikasutajateni sisult mahukas 
dokument – G4S Eesti info-
turbe nõuded – mille luge-
mist, sisu mõistmist ja igapäe-
vatöös kasutamist ootan meilt 
kõigilt. Seades endale mõist-
likud reeglid ja järgides neid 

igapäevaselt ennetame palju-
sid probleeme. 

Vaadates tagasi 2010ndas-
se, millised olid suurimad IT 
projektid?

Suurim oli meie varuserveri-
ruumi tehniliste lahenduste ra-
jamine Rävala 5 keldrisse koos 
reservjuhtimiskeskuse töökoh-
tade paigutamisega Ühisteenus-
te kontoripinnale. Oleme nüüd-
sest võimelised teenindama oma 
kliente olukorras, kui meil puu-
dub võimalus teha seda Tamm-
saare tee juhtimiskeskusest. 

Ettevalmistused EURO-le 
üleminekuks, millega kaas-
nes ettevõtte teenindustark-
varadesse (SLX, SAP, SKIS, 
HURM,TAP jt.) muudatuste 
sisseviimine. 

Koostöös turvatehnikadi-
visjoniga toimus AES tehnili-
se valvesidevõrgu üleviimine 
uuele töösagedusele, millega 
kaasnes tõsine logistika tööde 
planeerimisel koos võrgu teh-
nilise planeeringuga. 

Avaya kõnesideplatvorm 
laienes piirkondadesse. Tava-
töökohtade haldus koos ren-
divarade vahetusega muudeti 
tsentraalseks ja see toimib hästi.

Kas oli muutusi ka struk-
tuuris?

Struktuurilistest muudatus-
test: alates septembrist asus teh-
nikajuhi ametisse pikaajaliselt 
sularahadivisjoni ja Ühistee-
nuste IT juhina töötanud San-
der Rool. Projektijuhina alustas 
tööd Illimar Vesik, kes senini 
toimetas G4S projektidega Elio-
ni poole peal. Proovikiviks sai 
Illimar Avaya kõneside platvor-
mi juurutamise piirkondades, 
mis on kulgenud edukalt.

Piirkondlikud tugiisikud – 
Imre Soom, Toivo Riik ja Ta-
ro Võsu – said paljuski oma 
esimesed tuleristsed, teenin-
damaks ühinenud ettevõt-
te IT valdkonda oma piirkon-
nas. Oli selleks siis igapäevane 
arvutikasutajate tugi konto-
ris või erakorraline tehniline 
probleem tehnilise valve side-
võrkudes, mehed olid tasemel 
ja tegid oma tööd hästi. 

Infotehnoloogia võimsus on TUHANDEKORDISTUNUD
ELUST enesest

Keeleuuendaja Vändrast

Oma IT-alase karjääri jook-
sul on Margo Külv kokku 
puutunud paljude naljaka-
te seikadega. Ühena ereda-
maist meenutab ta Pärnu-
maal Vändras elanud meest, 
kes öises vahetuses tööl ol-
les otsustas hakata igavu-
se peletamiseks arvutisüs-
teemi arendama. Täpsemalt 
võttis mees ette ingliskeel-
sete menüüde ja ikoonide 
nimede tõlkimise maakeel-
de. No ikka selleks, et eesti-
maistel kasutajatel elu liht-
sam oleks. Nii juhtuski, et 
Margol tuli hiljem hulk ae-
ga pead murda, kuidas on 
arvutisse saanud Mikropeh-
me Sõna, Mikropehme Jõu-
punkt jmt nimedega prog-
rammid.

mikul tavaliselt 10 paiku, mit-
te ta ma laisk oleksin olnud, 
vaid varem lihtsalt ei jaksa-
nud, sest tööpäevad venised 
tavaliselt keskööni.” 

Tolle aja IT levikut ja tead-
misi moodsast tehnikast kir-
jeldab hästi järgmine lugu. 
“Tänapäeval teab 99% konto-
riinimestest, milline  üks ser-
veriruum välja näeb. Samuti 
seda, milline on ja kuidas töö-
tab õhukonditsioneer. Tollal 
need asjad nii iseenesest mõis-
tetavad ei olnud,” räägib Mar-
go. “Tihase tänava kontoris oli 
üks kolikamber, kuhu oli muu 
hulgas ka server pandud. Juh-
tus olema kuum suvi ja serveril 
tekkis tõsine ülekuumenemis-
oht. Juhatuse esimees andis 
välja käskkirja konditsioneeri 
ostmiseks. Majandusmees os-
tis aparaadi ja paigaldas selle 
ära. Suur oli aga minu üllatus, 
kui avastasin, et masin oli ko-
gu täiega sinna kolikambrisse 

pandud ja jahutamise asemel 
küttis ruumi veel kuumemaks. 
Selgitasin siis majandusmehe-
le, et konditsioneeri töötami-
sel tekkinud kuumus vajab ju 
nüüd hoopis ruumist väljajuh-
timist, mille peale majandus-
mees teatas, et pole probleemi 
ja puuris ukse alumisse äärde 
kolm auku.”   

Üha kiiremini arenev IT 
maailm on tänapäeval muutu-
nud osaks meie igapäevasest 
elust. G4Si hallata on täna üle 
kahekümne füüsilise serveri ja 
kasutada teist sama palju vir-
tuaalseid. Meist keegi ei ku-
jutaks tööelu ette ilma süstee-
mideta, mis peituvad selliste 
lühendite taaga nagu SLX, SA-
FECON, SAP, SKIS, HURM, 
TAP jt. Ja just selleks, et see 
meie igapäevaselt nii loomu-
likuna tunduv tööelu sujuks 
tõrgeteta, seisabki hea IT osa-
kond. 

Andres Lember

ARVAKE ÄRA! 
Mida tähendavad: 
Narkorabi, Halakull ja Pera-
soolap? Kui välja mõtlete, 
andke teada G4SPressi toime-
tusele (või Heigole).

PERSOON
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G4S on läbi aegade olnud  turvaturul teenuste müügis suunanäitaja ning trendide looja 
– turuliidrina on meie loomulik kohustus jätkuvalt seda positsiooni hoida.

Rahulolu koondindeks taan-
datuna neljapallisüsteemi on 
kahe aastaga langenud vaid 
0,03 punkti võrra. Taandami-
ne oli vajalik, sest seekord sai 
varasema 5 palli asemel ar-
vamust avaldada 4sel skaalal. 
Seda peamiselt kahel põhju-
sel - nii on meil kergem oma 
tulemusi kõrvuti seada teiste 
G4S maade tulemustega ning 

mugaval vastajal kadus või-
malus anda keskmist hinnan-
gut - 3. Kahjuks jäi aga 2010. 
aasta uuringust osavõtt mada-
lamaks, kui oli kaks aastat ta-
gasi (59,3% vs 70,6%). 

Raske aja tulemus
“Tööandja poolelt oleksime 

muidugi meelsamini näinud 
toimunud pisikest muutust 

TOOTEUUENDUS: 
ÄRIKLIENDI TEENUSTASEMED 

1. tase – Ärivalve projekt-
lahendus.  Eelkõige suunatud 
suuremale ärikliendile, kel-
le äri ja turvariskide maanda-
mine eeldab turvavateenuste 
kombineeritud ülesehitust, ala-
tes tavapärastest tehnilistest ja 
mehitatud valve teenustest, lõ-
petades seadmete kaughalduse, 
sularahaveo, regulaarsete turva-
auditite ning seadmete projekt-
lahenduste pakkumisega.

2. tase – Ärivalve tervik-
pakett.  Eelkõige keskmisele ja 
väiksemale ärikliendile suuna-
tud mugavuspõhine teenus.  
Sobib suurepäraselt ettevõtete-
le, kel puudub vajadus või soov 
teha investeeringuid valvesead-
metesse ning kulutada vahen-
deid jooksvate teenuste peale, 
nagu seda on valveseadmesti-
ku hooldamine, rikete kõrval-
damine ning amortiseerunud 
seadmete väljavahetamine.  
Annab kliendile võimaluse 
keskenduda oma põhitegevu-
sele, ostes ühe lepingu raames 
G4Silt sisse kõik turvalisusega 
seonduv.

3. tase – Ärivalve standard-
pakett.  Meile kõigile tuttav 
teenustase, mille raames pa-
kub G4S kliendile vajaliku val-
veseadmestiku ning turvatee-
nust täis- või kombineeritud 
teenusena.

4. tase – Ärivalve stardi-
pakett.  Selle taseme alla hak-
kavad kuuluma sellised va-
jaduspõhised teenused nagu 
tehnilise valve infoteenus, tu-
lekaitse teenus, piiratud võima-
lustega ärivalve, ärivalve abi-
teenus.

Arendustegevus 
kindlustab G4Si suunanäitaja rolli

Paljudes teenusevaldkondades 
üle maailma on teenuse 
osutajad üle läinud teenustaseme 
    diferentseerimise teed

Admintöötajate rahulolu püsib stabiilsel tasemel
Kontserni juhtide ja spetsialistide seas läbi viidud rahul-
olu-uuring näitas, et töötajate rahulolumäär püsinud 
peaaegu samal tasemel kui kaks aastat tagasi.

pigem pluss- kui miinusmär-
giga,“ ütles personalidirek-
tor Eela Velström. „Aga tasub 
meenutada, milline oli see aeg, 
kust oleme tulnud – 2008.a. kü-
sitlusele järgneval perioodil re-
organiseeriti senine kontserni 
struktuur, loodi ühendettevõt-
te, vahetusid mitmed juhid, kol-
leegid said koondamisteateid, 
saabus tõsine majanduslangus, 
töötasud langesid nii kahepool-
sete kokkulepete kui ka vähe-
nenud käibe- ja kasuminumb-
rite alusel. Teame, et rasked 
ajad ei ole veel möödas. See-
tõttu ei olegi reaalne eeldada, et 
suudame oma hinnangutes olla 
optimistlikumad kui keskkond 
meie ümber.”

Heameelt teevad nii mõned-
ki trendid rahulolu-uuringu 
üksikute teemade ja küsimus-
te lõikes. Nii on töötajate poolt 
jätkuvalt kõrge hinnang antud  
töö sisule tervikuna. Küsimuse  
“Minu töö eesmärgid on mulle 
teada” kogu kontserni keskmi-
ne oli 3,70 palli – kõige kõrgem 
hinnang küsitluses ning vaiel-
damatult ka väga oluline. Usu-
me, et nii kõrge hinne on otse-

ses seoses 2010 aastal edukalt 
läbiviidud administratiivtöö-
tajate arendusvestlustega ning 
loodame kõrge teadlikkuse po-
sitiivset trendi kinnistada ka 
käesoleval aastal. 

Suurus loeb
Lisaks oli uuringus osale-

nud töötajatel võimalus vabas 
vormis vastata küsimustele, 
miks olla praeguse töö ja töö-
andjaga rahul ning miks olla 
rahulolematu. Rahulolufakto-
rina tõusid enam esile huvitav 
töö, stabiilsus ja kindlustun-
ne. Lisaks antud märksõna-
dele toodi tihedamini välja ka 
järgnevaid põhjuseid: meeldiv 
tööõhkkond ja head kollee-
gid, rahulolu meeskonna ja/
või ülemusega, ettevõtte poolt 
pakutavad sportimisvõimalu-
sed ja soodustused. Vastustest 
võis selgelt eristada levinuimat 
põhjust, miks olla oma prae-
guse tööandjaga rahul - ligi 60 
korral toodi eraldi välja, et ra-
huloluks annab põhjust ette-
võtte suurus, positsioon turul 
ja prestiiž.Rahulolematuse 
põhjused olid suhteliselt kil-

ARENDUSjõud kasvab

Detsembris asus turvatehnikadivisjoni tootejuhina tööle Veikko 
Raasuke. Veikko Raasuke on pikaajaline kogemus tehnika- ja tur-
vavaldkonnas. Turvasüsteeme projekteerivas ja paigaldavas ette-
võttes Security MS OÜ tegi ta aastail 2000-2006 läbi karjääri tehni-
kust juhatuse liikmeni. Alates 2007. aastast töötas Veikko Oskando 
OÜs toote ja teenuse arendusdirektorina.

Jaanuaris asus müügi- ja klienditeenindusdivisjoni tootejuhi ko-
hale Kristjan Mikk, kes on omandamas Tartu Ülikoolis magistri-
kraadi ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal. Alates 2003. aastast on ta 
töötanud paberi hulgimüügifirma MAP Eesti ASi müügi- ja toote-
juhina. 

Valvedivisjoni tootejuhiks määratud Raido Sepp on töötanud 
meie kontsernis alates 1997. aastast. Tootejuhi kohustuseks on 
oma tooteportfelli raames divisjoni müügi- ja arendustegevuste 
planeerimine ja elluviimine koostöös erinevate üksuste juhtide-
ga. Ettevõtte tootearendusprotsessides on põhidivisjonide too-
tejuhid arendusosakonna juhataja funktsionaalses alluvuses. 

Seni müügi- ja klienditeenindusdivisjonis kliendi-teeninduse 
arendusjuhi ametis olnud Eero Liivandi asus uuest aastast täitma 
arendusosakonna projektijuhi ülesandeid. Eero töö põhifookus on 
kliendihaldus-tarkvara SLX divisjonideülesel arendamisel. Eero on 
töötanud kontsernis 1998. aastast. 

Koostöös EMTga loodud hädaabiteenuse flaier.

UURING

Majanduskasvu faasis sobis 
G4Si pakutavate teenuse loe-
telu suurele osale klientidest. 
Nii näiteks on läinud sajandi 
90ndate lõpus toonase Falc-
ki loodud “Koduvalve” pakett 
tänaseks teatud kohandustega 
kasutusse võetud pea kõikide 
konkurentide poolt.

Muutunud vajadused
Viimased paar aastat, mil 

kogu Eesti majandus on pi-
danud olulisi muudatusi ja re-
forme läbi viima, on aga tingi-
nud muutusi tarbijate ootuste 
osas turvateenusele.

Sellest tulenevalt on aeg 
tuua värskendust meie toode-
tesse ja teenustesse. Kui läi-
nud küm-
nendil 
rahuldu-
ti paljus-
ki stan-
dardsete 
lahen-
dustega, 
siis palju-
des teenu-
sevaldkonda-
des üle maailma on 
teenuse osutajad üle läinud
teenustaseme diferentseeri-
mise teed, mille eesmärgiks 
on just kaasas käia klientide 
ostukäitumisega ning pakku-
da lahendusi klientide erine-
vatele vajadustele.

Turundus-arendusdivisjoni 
käesoleva aasta prioriteediks 
on osutada maksimaalset tuge 
põhidivisjonide müügile ning 
klientide teenindamisele, seda 

nii uute juurdemüükide teos-
tamisel kui ka klientide säili-
tamisel. Tagamaks G4Si põ-
hiteenuste jätkusuutlikust, 
usume, et teenustaseme-
põhise loogika juurutami-
ne ennekõike tehnilise valve 
teenustes aitab meil säilita-
da oma positsiooni ning viia 
meid uutele võitudele.

Uued teenused
Käesoleva aasta algusest 

alustasime ärivalve tervikpa-
keti- ning seenioridele suu-
natud G4S Hädaabiteenuse 
müüki. Peatselt saab valmis 
uuendatud G4S Autovalve. 
Oma järge aga ootavad nn 
ärivalve abiteenus ning kogu 

erakliendile suunatud teenus-
te reform, uute videolahen-
duste ning muude mugavus-
toodete ja -teenuste arendus.

Need on eesmärgid, mille 
nimel arendusosakond koos-
töös meie meeskonnaga liitu-
nud divisjonide tootejuhtide-
ga käesoleva aasta tegevuskava 
sisustab. 

Tarvi Hirv
Arendusosakonna juhataja

Kontserni rahulolu koondtulemus 2008. a 2010. a Muutus

TÖÖANDJA 3,3 3,2 -0,1

TÖÖKESKKOND 3,2 3,2 0,0

TÖÖÕHKKOND JA KOLLEEGID 3,2 3,1 -0,1

TÖÖ SISU 3,3 3,3 0,0

TÖÖTASU JA MOTIVATSIOON 3,0 3,0 0,0

OTSENE JUHT 3,3 3,3 0,0

KOONDTULEMUS 3,21 3,18 -0,03

lustunud (mitmesugused indi-
viduaalsed põhjused) ja ilma 
selgete trendideta. Mitmed 
vastanud tõid rahulolematu-
se põhjustena välja järgmist: 
rahulolematus töökeskkonna-
ga (olmetingimused), rahul-
olematus töötasu suuruse ja 
töökoormusega, divisjonide 

vaheline halb koostöö või eba-
reaalsed eesmärgid. 
Rahulolu-uuringu tulemused 
analüüsitakse läbi nii tipp-
juhtkonnas kui ka iga divisjo-
ni sees eraldi näitajaid silmas 
pidades. 

Gerly Tuisk
Värbamise- ja mehitamise osakonna juhataja
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2010. aasta oli G4S Noorteklubile väga edukas – saime 
kogu tegutsemisaja jooksul kõige enam auhindu ning 
suutsime tekitada hulga tähelepanu nii meedias kui 
ka paljude laste, vanemate ja õpetajate seas. 

Nüüd, kus me kelgule on 
lükatud suur hoog sisse, tu-
leks veelgi enam lapsi sõidule 
kaasa kutsuda. Selleks oleme 
andnud oma noorteklubi ko-
dulehele www.g4sklubi.ee po-
pi ja noortepärase uue kuue. 
Kogu seal olev informatsioon 
on blogistiilis, mis annab ka 
noortele blogijatele võimaluse 
kaasa lüüa oma klubi kodule-
he kujundamisel. Klubinoorte 
endi seast valime aasta esime-
ses pooles välja noored aja-
kirjanikud, kes oma lugude ja 
teadmistega kodulehte rikas-
tama hakkavad. 

Noorteklubi kolis ka hilju-
ti Facebooki, sest kui sind po-
le seal, pole sind olemas. See-
ga, et olla kursis, mis toimub 
noorte maailmas, ootame li-
saks noortele facebooklastele 
ka kõiki G4Si töötajaid ja sõp-
ru G4S Noorteklubi Faceboo-
ki kontoga liituma. 

Astu klubisse
Soovitus 2011. aastaks: Ol-

la G4S Noorteklubi liige ei ole 
kohustus, vaid privileeg! Kuna 
klubi aastamaks on vaid süm-
boolne summa – 8 eurot, siis 
ei juhtu midagi hullu, kui kõi-

kidel üritustel ei jõua osaleda. 
Klubiüritused toimuvad eri-
nevates kohtades, erinevatel 
aegadel. Kindlasti leiab iga 
laps aasta jooksul nii mõne-
gi huvitava ürituse, millest ta 
oma trennide ja õppimiste va-
hel jõuab osa võtta. 

Enamus üritusi on tasuta, 
tuleb vaid kohale tulla. Seega, 
kallid lugejad, kui teate mõn-
da 7-15aas-
tast last, kes 
tahab olla 
tegija, andke 
talle teada 
G4S Noor-
teklubist.

Väikestest 
tegudest sün-
nivad suured 
teod. Kunagi alus-
tas noorteklubi ühest linnast 
ning 8 aastaga oleme suutnud 
tekitada 8 klubipesa. Seega, 

iga aasta uus laps. Nagu igas 
peres, on iga laps oma nägu. 
Kuid tore oleks omada ka mi-
dagi ühist, nn. pereväärtusi. 
G4S Noorteklubi väärtusteks 
on turvalisus, ühtehoidmine, 
teistega arvestamine. Eesmär-
giks on olla noortele teejuhiks, 
kuidas läbi põnevate tegevuste 
õppida ja areneda. 

Täitsa OK
2011 jaanuaris saab avalöö-

gi G4S Noorteklubi uus pro-

2011 jaanuarist saab avalöögi 
G4S Noorteklubi uus projekt 

„OK“ (Oskan Kõike).

2010. aastal G4Si 
spordiklu-
bi peami-

seks arengusuunaks võetud 
piirkondlike sportimisvõima-
luste laiendamise abil kasvata-
sime spordiklubi liikmete ar-
vu 25 protsendi võrra. 

Palju uusi alasid
Kindlasti aitas liikmete ak-

tiivsuse kasvule kaasa spordi-
klubi korraldatavate spordi-
ürituste varasemast tunduvalt 
suurem arv ja laiem alade va-
lik. Lõppenud aastal jagati G4Si 
meistritiitlid sulgpallis, lauaten-
nises, males, korvpallis, jalgpal-
lis, tennises, bowlingus, ja rull-
uisutamises. 

Populaarseimad võistlused 
olid bowling ja korvpall, mis on 
ka mõistetav, kuna korvpalli on 
mängitud meie ettevõttes aas-
taid ja bowling on harrastaja ta-
semel sportlike eelduste poolest 
suhteliselt vähenõudlik. Samu-
ti sai meeldiva tagasiside võist-
kondlik reketloni turniir. 

Spordiklubi osales erinevatel 
rahvaspordiüritusel ja lõi kaa-

sa Firmaspordi kevadpäevadel, 
kus saavutasime 3. koha. Pee-
ti ka sõpruskohtumisi korvpal-
lis ja jalgpallis. SEBga sai alguse 
sõpruskohtumiste traditsioon, 
kus pärast iga kohtumist läheb 
võitja kätte rändkarikas, kuni 
järgmise kohtumiseni. Sel aastal 
mängisime pankuritega korv-
palli ja jalgpalli. 2011. aastal ta-
hame lisada veel mõned spordi-
alad. Uusi spordialasid tahame 
lisada ka ettevõtte meistrivõist-
luste nimistusse. 

Ühtlane tase
Lisaks spordiklubi liikmes-

konna kasvule suurenes iga 
võistlusega võistlustel osalejate 
arv. Sportlaste head ja ühtlast 
taset näitab see, et mitte keegi ei 
suutnud tulla kahekordseks in-
dividuaalseks G4Si meistriks. 

Aasta paremaks spordime-
heks valiti Meelis Kalda, kes 
näitas erakordset aktiivsust just 
ettevõttesisestel võistlustel. Sa-
muti osales ta ka aktiivselt rah-
vaspordiüritustel. Naistest päl-
vis aasta parima tiitli Maarja 
Aas. Maarja oli samuti väga ak-

tiivne osaleja ettevõtte turniiri-
del ja ta tegi seda ka väga edu-
kalt, võites auhinnalisi kohti 
kõikidelt võistlustelt, kus ta osa-
les. Meestest väärivad äramär-
kimist veel Janek Vana ja Eero 
Soone, ning naistest Triin Ma-
ripuu. 

Uus edetabel
Alanud aastal üritab spordi-

klubi samuti hinnata kõrgemalt 
just ettevõtte sisest sportimisak-
tiivsust. Oleme koostamas ette-
võtte sisest edetabelit, 
kuhu on kõigil soo-
vijatel võimalik en-
dale punkte koguda. 
Selle edetabeli põh-
jal peaks selguma ka 
2011. aasta parim 
mees- ja naissportla-
ne. 

Alanud aasta üheks 
suuremaks väljakutseks 
on kindlasti piirkondade 
esindajate kaasamine just ette-
võttesisestele võistlustele. Kind-
lasti lisame võistluskalendris-
se ka uusi divisjonide vahelisi 
võistlusi. Üritame olla edukad 

Firmaspordi mängudel ja suu-
rematel rahvaspordiüritustel. 

Osa liikmete seas on küsimu-
si tekitanud spordiklubi uued 
liikmetasud, mis hakkavad keh-

tima 2011. aastast. Peamiselt 
mõjutab see väljaspool G4Si 
töötavaid spordiklubi liikmeid. 
Liikmetasude tõusu eesmärgiks 
on aga ikkagi tõsta meie tege-

Noorteklubi ootab töötajate lapsi
jekt „OK“ (Oskan Kõike).

„OK“ on oma olemuselt 
noorteklubi põhimõtteid täis 
üritustesari. Tegemist on koo-
litustsükliga, kus kõik klubi-
pesad läbivad iga kuu erine-
va turvatemaatika. Näiteks 
jaanuaris läbib iga piirkonna 
klubinoor õppepäeva esma-
abi andmise teemal. Järgneva-
tel kuudel saadakse teadmisi 
enesekaitse, veeohutuse, tule-
ohutuse, metsas ellu jäämise 
jms teemadel. 

Kokku läbitakse aasta jook-
sul 12 turvalisuse teemat ning 
aasta lõpus toimub kõikide 
klubinoorte teadmiste kont-
roll. Parimatele on kindlasti 
auhinnad. Projektiga tahame 
tõsta laste oskust näha oh-
te ja oskust erinevates ohu-
situatsioonides õigesti käitu-
da. Oluline on noortele anda 
edasi teadmine, et neist en-
dist sõltub palju. Mida hooli-
vamad ja tähelepanelikumad 
on nad iseenda ja teiste vastu, 
seda turvalisem on meie elu-
keskkond.

Uue projektiga “OK” ta-
hame liita kõik klubipesad 
üheks suureks perekonnaks. 
See annab lastele kokku saa-
des tunde, et ollakse võrd-
sed ja sama keelt kõnelevad 
noored. Ja neid kokku saa-
mise võimalusi on meil mitu 
– jaanuaris toimuv talvelaa-
ger, klubisünnipäev märtsis, 
juulis  suvelaager, augustis 
metsalaager ja loomulikult 
igasuvine töömalev. Metsala-
agrist veel lühidalt nii palju, 
et see on üks osa OK sarjast 
suurematele lastele. Ööbimi-
ne on telkides, tingimused 
metsikumad ja seega lastele 
kindlasti veelgi põnevam kui 
tavaline laager.

LIITU NOORTEKLUBIGA

Liitu noorteklubiga aadres-
sil www-g4sklubi.ee või kir-
juta otse piirkonna juhile.

Tallinn
Triin Maripuu
triin.maripuu@ee.g4s.com
 5027974

Tabasalu
Kadi Sumberg
kadi.sumberg@ee.g4s.com
5106501

Keila
Urmas Veersalu
urmasveersalu@gmail.com
5141416

Haapsalu
Reelika Ender
reelika.ender@gmail.com
58052045

Pärnu
Kiira Udu
kiiraudu@gmail.com
5242806

Tartu
Marit Raudoja
marit.raudoja@ee.g4s.com
55563831

Rakvere
Aljona Tamm
aljonatamm@hot.ee
5244035

Jõhvi
Liivi Kingu
liivi.kingu@ee.g4s.com
5133018

Et kõigest sellest põnevast 
osa saada, liitu G4S Noorte-
klubiga.

Triin Maripuu, Kadi Sumberg

SPORDIKLUBI liikmeskond kasvas veerandi võrra

vuse kvaliteeti ja pakkuda pare-
maid spordivõimalusi just G4Si 
töötajatele. 

Raido Rätsep
Spordiklubi juht

Alanud aasta üheks suuremaks väljakutseks  
  on kindlasti piirkondade esindajate   
    kaasamine just ettevõttesisestele võistlustele.

Noorteklubi lapsed lustimas talvepäevadel.
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VIGANE (4T) MAAKITSUS 
TAIS

FEODAALNE 
RIIGIMAA-
VALDUS 
9. SAJAND

TUNTUD 
BLONDIIN

VÄÄVEL EBATAVALINE KARUS-
NAHKNE 
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MUUSIK 
N+EN
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LINN 
ROOTSIS

EESTI 
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…-40 
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SUUR 
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KÕHUTUUL

LINN RU-
MEENIAS

ON INGL. K. 

BIOOTA MEHE NIMI

JAAPANI 
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MARK

EL.18

EESTI 
EKSPRESS
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TONN

ASESÕNA
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TÄHENDAB” 

KANADA 
LAULJA

NAISE NIMI

JÕGI 
POOLAS

NÄITLEJA EL.104 

JÄÄTISE 
MARK

AUTO-
MARK

KUNSTI-
TEADLANE

KOHT 
JÄRVAS

NAISE 
NIMI

… POGODI! KONTROLL 

KORV-
PALLUR 
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ARMAS KOHT

EL. 7

SAAR 
TALLINNA 
LAHES

MITTE 
RINGIGA

ILMAR 
TAMMUR 

… EVER

UNITED 
KINGDOM

RIIK AASIAS

LOOM 

KOLM 
ERINEVAT 
VOKAALI

MASTI 
RÕHTPUU

KOHT 
VIRUS 
LEELO 
TUNGAL

KROON

TANTSU-
SAMM 

2X TÄHT

KOHT 
RAPLAMAAL

ROSTA… BRASIILIA 
VORMELIÄSS
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Kadi Sumberg

Andres Lember

Imre Soom 
Janno Juhkov

Maarika Haavistu

Gerly Tuisk  
Tarmo Pärjala

Andres Pastarus
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meediaPILK

Eelmise ristsõna õige lahendus: pildil ütleb VD tootejuht Raido Sepp “Triikraud jäi vist sisse” Õige vastuse saatnutest osutus loosi tahtel võitjaks Sirje Metsaäär Haapsalust, kes saab auhinnaks 
G4Si logoga saunalina. Uue ristsõna lahendus, pildil oleva isiku nimi ja ametikoht ning oma kontaktandmed saatke kuni 1. märtsini 2011 e-posti aadressile julia.garanza@ee.g4s.com 
või postiga Tammsaare tee 25, 11314 Tallinn. Õige vastuse saatnute vahel loosime taas välja auhinna.

fotoNOSTALGIA

Arva, kes on pildil, mis sündmusega on tegu ja millal sündmus toimus. Saada 
need vastused koos oma andmetega enne 1. märtsi aadressile julia.garanza@
ee.g4s.com ja võid võita vingeid G4Si logoga auhindu. Lehe eelmises numbris il-
munud fotol oli valvedivisjoni direktor Margus Kolumbus 2006.a  suvepäevadel. 
Õige vastuse saatnutest osutus loosi tahtel G4Si logoga meene võitjaks 
Maarja Aas.

Meediapilk on rubriik, kus 
avaldame valikuliselt lühiüle-
vaateid turvavaldkonna või 
meie kontserni kohta ajakir-
janduses avaldatud materja-
lidest.

Sularaha(pesu)divisjon
Jaanuari algul, mil meedia 

tähelepanu keskpunktis oli eu-
ro tulek Eestisse ning eestlas-
te toimetulek euroga, oli pea-
aegu võimatu leida selles läbi 
ja lõhki arutatud teemas uut 
lähenemisnurka. SLÕhtulehel 
läks see korda: 5. jaanuaril esi-
tas väljaande naisajakirjanik ül-
latava küsimuse: kas G4Si su-
larahakeskused tegelevad ka 
raha pesuga? Ning seda mit-
te mingis muus, vaid sõna ot-
seses mõttes. Eurosid on enne 
meie rahakotti jõudmist puu-
dutanud märksa suurem hulk 
inimesi, kui äsja manalateele 
läinud krooni puhul. Ajakirja-
nik jätkas selgitamist: osa eu-
rosid võib tulla riikidest, kus le-
vivad ohtlikud haigused ning 
ka hügieeninormidest ei peeta 
piisavalt lugu. Kas euro puhul 
pole ohtu, et nii laialdaselt ka-
sutatav raha on kasvualaks vii-
rustele ja bakteritele, mistõttu 
tuleb seda kohelda erilise et-
tevaatlikkusega ning korral-
dada profülaktilised pesud?

G4S sularahadivisjon tä-
nab SLÕhtulehte väärt äri-
idee eest ning lubab lähitu-
levikus tuua turule täiesti uue 
ja ainulaadse teenuse raha-
pesu näol. Rahapesu projek-
ti rahastamiseks plaanitakse 
saada toetust Eesti Haigekas-
sa fondidest. Hügieeniliselt 
puhtaid ning kõikidele sani-
taarnormidele vastavaid ra-
hatähti saab tulevikus osta 
kõikidest suurematest kau-
banduskeskustest. 

Loe ridade vahelt
Novembris vahendas mee-

dia kahte juhtumit, millel es-
mapilgul puudub igasugune 
seos.13. novembril püüti Kei-
las endise riidevabriku terri-
tooriumilt metallivaras ning 
24. novembril anti politseile 
üle Tallinna tanklas vandaalit-
senud meesterahvas, kes jõu-
dis lõhkuda ka lähedal asu-
va toidupoe sissepääsuukse 
klaasi. 

Mõlema juhtumi taga (li-
saks kuulumisele krimirub-
riiki) on turvafirmade hea 
koostöö: korrarikkujate taba-
miseks panid õlad alla G4Si ja 
Securitase turvatöötajad. Kei-
las tehase territooriumil kaht-
last liikumist märganud Secu-
ritase naisturvatöötaja kutsus 
enne reageerimist abiks ka 
G4Si ekipaaži, et koos pida-
da metallivargad kinni. Tallin-
na tanklas märatsenud mees 
ei piirdunud vaid Securitase 
valvatava tankla automaatide 
lõhkumisega ning lõi puruks 
ka üle tee asuva G4S valves 
oleva kaupluse ukseklaasi. 
Nagu eelmisel juhulgi – aitas 
info kiirele liikumisele kaasa 
kahe turvafirma juhtimiskes-
kuse koostöö. 

Julia Garanža
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G4SPressi toimetus ootab aadressil 
julia.garanza@ee.g4s.com tähele-
panekuid kontserni töötajate koh-
ta, kes sarnanevad mõne kuulsa ini-
mesega. 

Raoul Rosenberg
nõunik

Ltn Gruber
nats sarjast “Allo, allo”

nagu KAKS tilka vett

1. Astronoomia
Küsimus: Mitu planeeti on päike-
sesüsteemis?
Priit: 1       Andres: 0

2. Kokandus
Küsimus: Mitu suutäit saab ter-
vest leivast?
Priit: 0       Andres: 1

3. Loodusõpetus
Küsimus: Mitu sammu teeb varb-

JUHT versus ALLUV

lane aastas?
Priit: 1       Andres: 1

4. Inimeseõpetus
Küsimus: Miks kardab blondiin 
arvutit?
Priit: 1       Andres: 0

5. Sport
Küsimus: Kes võitis G4S Korvpalli 
Meistriliiga 2009/2010 hooajal?
Priit: 1       Andres: 1

Tulemused:
Priit 4 punkti versus Andres 3 
punkti
Vastused: 1. 8 planeeti (Merkuur, Vee-
nus, Maa, Mars, Jupiter, Saturn, Uraan, 
Neptuun); 2. Ainult ühe, sest peale se-
da pole leib enam terve; 3. Mitte üh-
tegi, sest ta hüppab; 4. Sest arvutil on 
hiir; 4. TÜ/Rock

G4SPress otsustas hakata proovile panema juhtide ja nende alluvate teadmisi.
Esimestena olid duellis TTD direktor Priit Valk ja divisjoni ressursi- ja arendusjuht Andres Pastarus.

jaanuarist Eesti arveldama
hakkab ka Euroopa ühisrahaga
see ei tähenda et järsku Eesti kroonid
lihtsalt kokku lükkama peaks sahaga

mine rahulikult kroonid näpu vahel
kasvõi siis kui käibel juba raha uus
spekulantidel end ära lase petta
kurss on täpselt 15,6466

krooni eest saad jah kuus eurosenti
ärgu sellepärast hinge pugegu sul õud
kuigi number pangaarvele (või taskusse) jääb väiksem
ikka sama suur on tema maksejõud

aga on üks nipp – ehk kavalam veel
las teeb vahetuse ära automaat
hoia lihtsalt kroonid pangaarvel
seal ei aurustu vaid eurostuvad nad

nii et esimesel jaanuaril kell 0.01
aeg on küps
kui sa oled hästi majandanud
kohe alata võib automaadist euro väljalüps
sest on kõigis automaatides
paari tunniga teind töö G4S

 nii et see kes uueaastaöösel joob
kallab õlut sisse toobi järel  toop
mõtleb hommikul et on end välismaale joond
euroks muutunud on viimane kui kroon
aga siin on ikka Eesti hea ja endine 
Eesti sendist saand vaid eurosendine

ja kui ettevõttes sellised  on lood
et on kõikaeg suured sularahavood
siis sul õigel ajal kroonid eurodeks
aitab muuta kes – G4S

G4S

G4SG4S
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