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Hooli kodukandist Aasta parimad Maaalune linn

Marek Lassi tööväline elu 
on olnud üks sularahadivisjoni 
hästi hoitud saladusi. Kõik tea-
vad, milline on Marek tööl, aga 
kui küsin tema endistelt Tal-
linna kolleegidelt mehe hobide 
või huvide kohta, siis ei saa ma 
tegelikult midagi teada. 12 aas-
tat koos töötamist ja ei mida-
gi erilist! Mis seal ikka, võtsin 
Mareki tema vabal päeval et-
te ja kuulasin üle. Juba 15 mi-
nutiga sain sellise infohulga, et 
kõige kirjeldamiseks võiks väl-
ja anda erilehe. 

Kuna leppisime kohe kok-
ku, et tööst ei räägi, siis oli mi-
nu huvi eranditult töövälisele 
elule suunatud. 

Kaksikud peres
Mareki peres on kasvamas 

kaksikud, kes käivad juba nel-
jandat eluaastat. Seepärast 
ongi lõviosa Mareki tähelepa-
nust suunatud kodule ja las-
te kantseldamisele. Sodiaa-
gimärkide huvilistele olgu 
mainitud, et kalade tähtku-
just Marek peab kodus hakka-
ma saama kolme skorpioni-
ga. Eks eksperdid 
teavad, on see 
hea või halb…

Kaksikute kas-
vatamine annab 
topeltkoormu-
se, kuid aega on 
ka enda jaoks 
vaja. Mareki pe-
rel on selleks lä-
hedaste tugi. Sa-
mas majas elab ka 
Mareki naisevend, kel 
samuti väike laps peres, li-
saks on lähedal vanavanemad. 

Mareki sõnul püüavad nad 
vabadel hetkedel kõik uue-
mad filmid kinos ära vaadata. 
Viimane oli Sherlock Holme-
sist. Minu küsimusele filmi-
žanri eelistuse osas oli vastus 
kiire ja kindel: „Action ja ad-

renaliin!” Action? Adrenaliin? 
Kas tal sellest siis rahavedaja-
na veel küllalt pole? Aga Ma-
reki sõnul on rahavedaja töö 
pigem tähelepanu koondami-
ne ja adrenaliini otsivad vast 
selles töös tema noored kol-
leegid. 

Jõudumööda püüavad noo-
red Lassid käia ka teatris ning 
ka suuremad kontserdid on 
vaadatud. Elu kontserdiks ni-
metab Marek mullusuvist 
Roxette’i esinemist. Mehe sil-
mad lähevad põlema, kui sel-
lest elamusest räägib. Kes ise 

Perekeskne rahavedaja,
aasta tegija tiitliga pärja
tud Marek Lass otsib 
action'it ja adrenaliini, 
kuid mitte tööst.

Loe lk 7

MEES NAGU ORKESTER

Marek alustas sularahakeskuses aastal 1998 rahatöötluse 
vahetuse vanemana ning hetkel täidab ta sularahadivisjoni 
lõuna piirkonnas rahavedaja ametit. Marek on mees kui or-
kester, iseloomustavad kolleegid. Europrojekti läbiviimisel 
komplekteeris Marek müntide laialiveo plaanide järgi mündi-
koormaid. Nagu ikka, oli palju ettenägematuid olukordi, mis 
tuli kiiresti ja operatiivselt lahendada. Marek leidis ka raske-
matele probleemidele lahenduse minutitega. Mareki ja te-
ma meeskonna sõrmede vahelt käisid läbi kõik eurovahetuse 
mündid ehk siis 180 tonni raha.

Marekiga suhelnud, teab pilti, 
kui Marek millestki vaimustu-
nult räägib.

Adrenaliini ja action'it otsib 
mees ka ratta- ja skuutrisõi-
dust ning ATV-ga kihutami-
sest. Neist väikestest salahar-
rastustest vähemalt enamus 
tema töökaaslasi ei tea. Sa-
mas ei jäta ta mainimata, et 
talle ei meeldi näiteks raha-
veoautoga kihutada või sis-
sesõitu mittelubava märgi alt 
läbi sõita. No äärmisel juhul 
siis, kui märgil on lisatah-
vel, et sissesõit valdaja loal 
ja teadmises, et rahaveoautol 
ikka on valdaja luba.

Peretraditsioonidest mär-
gib Marek pidulike sünd-
muste tähistamist. Tavaks on 
saanud sünnipäevade ning 
pulma-aastapäeva tähista-
mine külaskäiguga kuhugi 
spaasse. Vesi ja ujumine on 
Marekit paelunud juba vara-
semast ajast. Ka praegu püüab 
ta võimalusel ikka Aura kes-
kusest läbi hüpata, et „mingi 
kümme korda basseinipikkust 

mõõta“. Selline lohakas ujumi-
ne, nagu ta ise ütleb.

Sõbralik Tartu
Küsin Marekilt ka viisaasta-

kuplaani kohta. Selgub, et on 
täitsa olemas ja tõsine plaan. 
Nimelt plaanitakse perega las-
te 5-aastaseks saamisel korral-
dada ühine kalalkäik. Täiesti 
päevakohane ja usutav plaan, 
arvestades, et Marek töötab 
koos Tartu rahaveomeeste-
ga, kellest mitmed on kirgli-

Mareki sõnul on 
rahavedaja töö pigem 
tähelepanu koondamine ja   
  adrenaliini otsivad vast selles  
      töös tema noored kolleegid.

 Turvatöö on väärt
 praegu turul makstavast 
suuremat hinda, seepärast 
oleme alustanud ja kindlasti 
jätkame läbirääkimisi klientide
ga saavutamaks hinnatõusu.“

Andrus Ossip
Loe lk 2

NOMINENDID

Paavo Tärk 
Turvatehnikadivisjoni Lääne piirkonna 
osakonnajuhataja

Kuigi Paavo taasliitus G4Si 
meeskonnaga alles 2011. 
aasta alguses, on Paavo 
“kontol” juba TTD 2011.a 
suurima projekti müüja ja 
teostaja tiitel - on ju tema 
ainuisikuliselt Eesti Energia 
Estonia Kaevanduse tule-
ohu automaatikasüsteemi 
taga. Vaikselt ja kärata on 
Paavo juhtimisel 70 m süga-
vuses maa all paigaldatud 
kümnete kilomeetrite kau-
pa valgusoptilist kaablit ja 
üles pandud 40 kapitäit üli-
keerulisi automaatikasead-
meid. Tänu Paavole oleme 
ka sisenenud G4Si jaoks 
täiesti uude tegevusvald-
konda - elektrisüsteemi-
de paigalduse ja hoolduse 
konkurentsitihedale turule. 
Paavo turutunnetus on nii 
nõrkvoolu- kui ka elektri-
süsteemide paigaldusturul 
absoluutsest tippklassist.

Tarvi Hirv
Arendusosakonna juhataja

Tarvi on andnud ettevõtte 
arendustegevustele uue 
hin ga mise. Aasta jooksul 
on värskelt kokku pandud 
meeskond Tarvi juhtimi-
sel töötanud välja mitmeid 
olulisi tooteuuendusi, mis 
on aidanud oluliselt kaasa 
uutele müükidele ja klien-
dibaasi säilitamisele. Tarvi 
suutis arendusmeeskonna 
töö kiiresti käivitada ning 
juhib seda inspireerivalt ja 
loovalt, kuid samas kindla-
käeliselt ja raudse süstee-
miga. Lisaks suunab Tarvi 
arendusmeeskonda pike-
maajalises strateegilises 
plaanis ellu viima mitmeid 
uusi sisemisi äriarendus-
protsesse. Olulisematest el-
lu viidud tooteuuendustest 
olgu märgitud: G4S Häda-
abiteenus, G4S Autovalve-
teenus, G4S Ärivalve tervik-
pakett, G4S Koduvalve uus 
teenuseloogika, G4S Välja-
kutseteenus, Active Guard, 
Milestone videovalve.

kud kalamehed. Vähemalt ka-
lapüügiteooria õppejõud on 
varnast võtta.

Lõpetuseks tunnen huvi ka 
Mareki elukohavahetuse ot-
suse kohta. Kas eelmise aas-
ta kevadel Tallinnast Tartusse 
kolinud mees on rahul? Mare-
ki jutust kumab siirast rahul-
olu selle otsuse üle ja hea on 
kuulda, et Tartu on Mareki sõ-
nul elukeskkonnana tunduvalt 
sõbralikum ja rahulikum kui 
Tallinn. 

Andres Treimann

AASTA TEGIJA IHKAB action'it

Aasta tegijal Marek Lassil oluline roll kroonide eurodeks vahetamise protsessis.
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Andrus Ossip
Juhatuse esimees

Selleks, et saaksime 
edukad olla, 
peavad meie kliendid  

 olema väga rahul iga väikseimagi     
           asjaga meie teeninduses.

S 

ügisel raputas avalikkust ja finantsturge sõ-
num, et koondamislaine tõttu kümme-
konnas Euroopa suurpangas kaotab töö li-
gi poolsada tuhat inimest. Teiste seas teatas 
meilegi tuntud Nordea, et oodatud kuluefek-

tiivsuse ja tootlikkuse tõstmiseks peab Rootsi suu-
rim pank koondama 2000 inimest ehk 5,9% töö-
tajaskonnast. Nordea president Christian Clausen 
sõnas, et pank reageerib turul oma tugevuse säilita-
miseks varakult, sest alternatiivne variant – oodata 
ja olukorda jälgida – ei tule kõne allagi. Detsembris 
andis Swedbank teada, et Balti riikides kaotab töö 
300 inimest, teist sama palju Rootsis.
Suurpangad on kui baromeeter. Nende käitumine 
näitab, kas majanduses on oodata tormi või päikese-
paistet. Ega läinudki palju aega, kui pangabaromeet-
rit puudutanud jäine hingus jättis oma jälje ka Ees-
ti majandusprognoosidele. Aasta lõpuks olid kõik 
analüütikud pessimistlikud. Euroala puhul ooda-
takse kerget majanduslangust, Eesti puhul usutakse 
siiski veel mõneprotsendilist tõusu. 
Eesti turvaturul on kindlasti ees keeruline ja raske 
aasta. Meie eesmärk on oma turuosa säilitada. Ka 
meie peame baromeetrinäidu põhjal otsuseid tege-
ma. Nii nagu ütles Clausen, ei ole ka meil mõeldav oo-
data ja vaadata, kuidas olukord kujuneb. Seepärast on 
meie jaoks  jätkuvalt teemaks üle vaadata jooksvad ku-
lutused, et leida kohti, kus saame uusi protsesse luues 
või vanu üle vaadates olla efektiivsemad.  Peame ole-
ma targad oma plaanide elluviimisel ja investeeringute 
tegemisel. Peame tagama, et kõik, mida teeme, läheks 
kümnesse, annaks maksimaalse tulemuse ja efektiivust 
ka lühemas  perspektiivis. 
Ehkki turvaturg on jätkuvalt heitlik, ootan turult väi-
kest kasvu. Suurimat turupotentsiaali  näen turvasüs-
teemide paigaldamises ja hoolduses, mis jõudis märki-
misväärsesse kasvufaasi juba eelmisel aastal. 
Valveteenuste turul, usun, hakkab hoogu koguma 
juba aastaid tagasi prognoositud inimtööjõu tehni-
kaga asendamine. Siiani oli see vaid visioon või eks-
klusiivne võimalus väga jõukatele klientidele. Eelmisel 
aastal meie tooteportfelli lisandunud videosüsteemide 
ja nendega seotud analüütikate näol on videovalvest 
esimest korda tekkinud tõsiseltvõetav alternatiiv mehi-
tatud valvele. Seetõttu ehitame G4Si uude majja Tallin-
nas ka moodsa videovalvekeskuse. 
Alanud aasta oluliseks märksõnaks on suured valve-
hanked: Tallinna Lennujaam, Tallinna Sadam, Nar-
va Elektrijaamad, Eesti Raudtee. Kindlasti tahame neil 
hangetel olla edukad – võita uusi kliente ja jätkata tee-
nuse osutamist senistele partneritele. Selleks, et saak-
sime edukad olla, peavad meie kliendid olema väga 
rahul iga väikseimagi asjaga meie teeninduses. Seepä-
rast on neis suurtes hangetes, millel on suur mõju kogu 
turvaurule, oluline roll igal turvatöötajal.
Vaid väga head teenust osutades on meil võimalik 
selle eest kliendilt ka senisest väärilisemat tasu küsi-
da. Parem hind omakorda tähendab palgatõusu tur-
vatöötajatele. Nii nagu me kollektiivleppes lubasime. 
Turvatöö on väärt praegu turul makstavast suuremat 
hinda, seepärast oleme alustanud ja kindlasti jätkame 
läbirääkimisi klientidega hinnatõusu saavutamiseks.
G4S on jätkuvalt majanduslikult tugev ja turuliidrina 
kogu teenusevaldkonda kujundav ettevõte. Säilitasime 
oma tugevuse majanduslanguse aastail, olen kindel, et 
saame edukalt hakkama ka taas majandust tabanud 
jäise hingusega. Olles säästlikud ja efektiivsed, näeme 
baromeetril peagi ka päkeselisemat prognoosi. 
Jõudu kõigile aasta 2012 eesmärkide täitmisel. 

JÄINE hingus
juhiVEERG juhtide ARVAMUS

Seljatades VASTULOLUSID
Esitasime G4Si juhtidele kaks küsimust: millisena jääb meelde möödunud aasta 
ning mida nad ootavad aastalt 2012? 

Andres Lember, 
turundus ja arendusdivisjoni direktor

Mina nimetaks aastat 2011 turvatu-
rul kõrgete ambitsioonide aastaks. Pä-
rast sügavat majanduslangust oli ootus 
uuele tõusule, paremaks muutumise jä-
rele suur. Tegelikkus kujunes aga sel-
liseks, et riigi majandusvankrit vedas 
läinud aastal eksport, jättes sisemaisel 

tarbimisel põhineva turvaturu oodatust kehvemasse seisu. 
Mitu konkurenti näitasid omi kõrgeid ambitsioone sel aas-

tal jätkunud vastutustundetu hinnaralliga. Arutult odavate tee-
nusehindadega turuhõivamise katse osutus suurimaks aadrilask-
miseks aga hinnarallijate endi suhtes. Tulemuseks oli mulune 
suurim vormiline muutus turvaturul – kahe nõrkade majandus-
tulemustega ettevõtte K-Grupi ja Pristise valveosa koondumine 
USSiks, mis on jätkuvalt seotud ettearvamatu hinnapoliitikaga. 

G4Si turundus- ja arendusdivisjonile oli lõppev aasta samuti 
ambitsioonikas: oleme hakanud oma klientide vajadusi senisest 
paremini mõõtma ja mõistma ning selle baasilt töötasime välja 
mitmeid olulisi tooteuuendusi. Ka aastal 2012 jätkame toodete 
portfelli uuendamist, samuti saab meie tegevuse fookuseks ole-
ma ka arukas ja efektiivne kliendikommunikatsioon. 

Margus Kolumbus, 
valvedivisjoni direktor

Lahates 2011.a sündmusi on mul 
keeruline jääda erapooletuks, sest kuri-
tegevuse osas on see aasta toonud kaa-
sa nii ettevõttele kui minule isiklikult 
raskeid läbielamisi. Meie turvatöötaja 
hukkus tööülesannete täitmisel - selle 
ränga sündmuse valguses näen ma, et 

meie ühiskond vajab selgemaid reegleid. Rünnak ametiülesan-
deid täitva turvatöötaja vastu on sisuliselt rünnak seaduse vas-
tu. Iga nädal püüavad turvatöötajad sadu õigusrikkujaid – see 
on oluline panus turvalisema ühiskonna nimel ning pole min-
git kahtlust, et nende raske töö väärib meie kõigi lugupidamist.

Hea märgina näitab meie ettevõtte statistika, et kuigi G4Si 
poolt politseile üleantavate õigusrikkujate arv pole eelmise pe-
rioodiga võrreldes kahanenud, nagu ka rünnakud turvatöötajate 
vastu, on nende käigus saadud füüsiliste vigastuste arv vähene-
nud ligi 20%. Järelikult oleme õigel teel, soovides pakkuda oma 
töötajatele rohkem taktikalisi teadmisi. Kindlasti  toome järgmi-
se aasta täiendõppe programmi juurde rohkem praktilisi harju-
tusi ja kriisisituatsioonide läbimängimisi. 

Priit Valk, 
turvatehnikadivisjoni direktor

2011.a oli G4Si turvatehnikadivis-
jonile väga huvitav ja üle ootuste edu-
kas. Mitmed allüksused suutsid võrrel-
des eelmise aastaga kasvada koguni üle 
50%. Sellega kindlustasime veelgi G4Si 
liidrirolli turvaseadmete müügi-, pai-
galduse- ja hooldusteenuste turul.  

Kasvutrendi jätkumise eesmärgil laiendasime 2011.a julgelt 
pakutavate teenuste valikut, sisenedes  kustutussüsteemide paigal-
duse- ja hoolduse valdkonda ning võttes tüki  ka automaatikasüs-
teemide ehituse turult. Oleme nüüdseks saavutanud ka arvestatava 
andmesidevõrkude projekteerija ning paigaldaja positsiooni - pro-
jekteerisime Eesti suurima maaaluse andmesidevõrgu.

Koostöös Läti G4Si meeskonnaga saime tehniliselt väga kee-
ruka Läti Panga videovalvesüsteemi projekti realiseerimise eest 
rahvusvahelise tunnustuse osaliseks. Tegu oli üle kogu Läti asu-
vate pangakontorite ühendamisega tsentraalsesse Milestone IP-
videovalveplatvormi. 

2012.a vaatame üha rohkem oma põhilisest tegevusvaldkon-
nast väljapoole, olles aktiivne pakkuja ka erinevail IT-,  tehnika- 
ja teenuste integratsioone puudutavatel hangetel. 

Veiko Vaher, 
sularahadivisjoni direktor

Vaadates tagasi aastale 2011 tuleb esi-
mesele asjana meelde eurovahetus. See 
oli väga suur ja vastutusrikas ülesanne, 
mille täitmisega meie meeskond suure-
päraselt hakkama sai. Praeguseks kipu-
me seda juba unustama, kuid põhjuse-
ta, kuna see on tõestuseks, et mistahes 

raske ülesanne ei käi meile üle jõu ja näitab meie tugevust ning 
võimet olla nii erasektorile kui ka riigile partneriks olulistes pro-
jektides.  

Eurole üleminek on ka iga tavakodaniku jaoks olnud viimas-
te aastate üks suuremaid muudatusi. Uus raha nõuab harju-
mist. Enamus meist arvutab hindasid jätkuvalt Eesti kroonides 
ja number 15,6466 ei lähe meil veel pikka aega meelest. Kui aasta 
alguses oli selgelt näha, et sularaha igapäevane kasutamine vähe-
nes, olles tingitud eelkõige uue ja võõra raha kasutuselevõtust, 
siis nüüdseks oleme hakanud sularaha jälle järjest enam kasuta-
ma. Seega on jutud sularaha surmast ilmselgelt liialdatud ning 
kellel veel ei ole rahakotti, kuhu ka euromündid ära mahuks - 
oleks viimane aeg see endale soetada. 

Priit Sarapuu, 
müügi ja klienditeenindusdivisjoni direktor

2011.a oli nii Eesti majanduse kui ka 
G4Si jaoks täis vastuolusid. Vaatamata 
sisemajanduse nõudluse kiirele kasvu-
le jäi lõpptarbimiskulutuste maht siiski 
tagasihoidlikuks st tarbija on jätkuvalt 
ettevaatlik ning pigem säästab kui ku-
lutab. 

Siiski oli sel aastal mitmeid põnevaid töövõite: Tartu city-osa 
on sisuliselt 100% meie valves, tihe oli koostöö Eesti Energiaga: 
paigaldasime alajaamade turvasüsteemid, ehitame Estonia kae-
vandusele allmaa tuleohutussüsteemi. Tallinna Lennujaam on 
jõudsalt kasvanud ning mul on hea meel, et Eesti lennuvärav on 
valinud meid oma turvapartneriks.

Hea stardiplatvorm on loodud ka järgmisesse aastasse: võitsi-
me Maanteeameti uute kiiruskaamerate paigaldus- ja hooldus-
tööde hanke. Põnevusega ootan koostööd energeetikakontserni 
ABBga, kellel seisab ees ambitsioonikas ülesanne – ehitada maa-
ilma esimene üleriiklik elektriautode kiirlaadimisvõrgustik, kus 
meie rolliks saab olema kiirlaadijate võrgu  hooldus- ja operee-
rimisteenus.

Ille Einmann, 
personalidivisjoni direktor

Aasta positiivse poole pealt tooks 
välja selle, et tööturg jätkas kosumist ja 
töötuse määr märkimisväärselt vähe-
nes - kuigi aasta lõppedes püsis see siis-
ki kõrgena. Ettevõtete majandustule-
mused, mis kevadel optimismi tõstsid, 
andsid signaali, et tööandjad on taas 

valmis töökohti juurde looma. Samas, enam pole majanduse tu-
levikuprognoosid nii optimistlikud, mis tähendab, et töötuse vä-
henemine pidurdub ja kulutustes tööjõule muutuvad tööandjad 
taas kokkuhoidlikumaks. 

Vaatamata tööturu kõikumistele, saan öelda, et G4Sil tööd jät-
kub ning ka 2012.a vajame tublisid töötegijaid. Positiivse uudi-
sena tuli veel aasta lõpus valitsuse otsus alampalga tõusu kohta, 
optimistliku fooni annab ka sotsiaalministeeriumi uus tööhõive-
programm, mis tõotab olla senisest efektiivsem. 

Loe pikemalt blogist www.g4s.ee/blogi
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K ui turvatunnet peaks ühe 
sõnaga kokku võtma, siis 
võiks selleks sõnaks olla 

informatsioon ehk teadmine. 
Mida rohkem teame ümbrus-
konnas toimuva kohta, seda 
turvalisemalt me ennast tun-
neme.  

Seega võiks seda lugu alus-
tada hoopis lausega: „Tere, 
mina olen Kadi!“ Lisaks sel-
lele, et teretamine on viisakas, 
peitub selles lauses väike in-
fokilluke, mis loob usaldust – 
enne üks paljudest olnud ini-
mene ei olegi enam nii võõras 
ning temaga on võimalik eda-
si vestelda ja informatsiooni 
vahetada. 

Tegelikult on turvalisus seo-
tud väga palju julgusega olla 
nimega kodanik, julgusega pa-
nustada avalikult oma mõtteid 
ja ideid kodukoha arengusse. 
Anonüümsus siia ei sobi. Vaa-
dake Eestimaal ringi – milli-
sed paigad on õitsele löönud? 
Just need kogukonnad, kus 
inimesed on võtnud ennast 
kokku, et koos elu paremaks 
muuta. Olgu selleks korteri-
ühistud, külakogukonnad või 
vabatahtlike liikumised. Ka 
riik ning omavalitsused on 
aktiivsetele, julgetele ja hooli-
vatele kodanikele vastu tulnud 
ja aidanud neid nende tegemis-
tes. Alati võib öelda, et riigi pa-
nus võiks olla suurem. Kuid kas 
oleme ise riigile 
piisavalt avatud 
koostööpartne-
rid? 

Julge ja hoo-
liv kodanik
võiks kaasa-
mõtlemise ja 
argumenteeritud 
ideedega olla rii-
gile abimeheks, sest 
ainult koostöös sünni-
vad elujõulised ettevõtmised. 

G4Si loodud sotsiaalvõr-
gustik Facebookis „Julged 
hoolida?“ võtabki alates jaa-
nuarist ette teekonna, kus iga 
kuu peatume ühes Eestimaa 
maakonnas, et teada saada 
ning teistega jagada informat-
siooni ja erinevate inimeste 
mõtteid turvalisuse teemal:
•	Milline	 peaks	 olema	 tur-

valine lapsepõlv, et meie las-
test kasvaks hooliv ja edasi-
viiv põlvkond. Sest nendest 
sõltub meie tulevik.

•	 Kuidas	on	erinevad	kogu-
konnad saavutanud ühtekuu-
luvustunde, mis tegelikult pa-
kub selle elanikele turvalise ja 
rõõmsa elukeskkonna.
•	Mis	 on	 vabatahtlikkus	 ja	

kuidas aktiivne ühiskondlik 
kaasarääkimine aitab muuta 
Sinu ümbruskonda turvalise-
maks.
•	 Ei	 saa	me	üle	 ega	 ümber	

kuritegevusest, ohutusest ja 
ennetustööst – milles ikkagi 
seisneb ennetustöö.
•	Märka	 ja	 anna	 teada	 –	

millal tuleks sekkuda ning 

kuidas abi pakkuda nii, et tei-
ne seda vastu võtaks.
•	 	 Ja	 muidugi	 turvalisusest	

üldiselt – tänapäeva kiires-
ti muutuvas ühiskonnas tuleb 
iga päev juurde uusi võimalu-
si, kuidas muuta Sinu ja minu 
ümbruskond veelgi turvalise-
maks.

Meie headeks partneriteks 
sellel teekonnal on maavalit-
sused, politsei- ja piirivalve-
amet, päästeamet ning hulk 
häid ja hoolivaid inimesed, 
kelle jaoks turvalisus on olu-
line teema. 

Kampaania esimeseks part-
neriks on Harjumaa. Harju 
maavanem Ülle Rajasalu peab 
kodanike kaasamist tähtsaks. 
„Inimeste kaasamine elukesk-
konna loomise protsessi on 
oluline,“ ütles Rajasalu. „Kui 
aastaid tagasi oli inimestel ar-
vamus, et meist ei sõltu mi-

dagi, siis nüüd on see hoiak 
muutunud.“

„Julged hoolida?“ loodab 
ka kõigile meie töötajate-
le. Iga maakonna juures saad 
jätta kommentaari, mida si-
nu kodukandis tuleks muuta, 
et see oleks veelgi turvalisem 
– tõelisi muresid teavad vaid 
seal elavad inimesed. „Julged 
hoolida?“ tagab, et sinu mure 
jõuab otsustajateni.

Seega, ära jää kõrvalseis-
jaks! Anna oma panus kodu-
kandi turvalisemaks muut-
misesse. Ole meie silmadeks 
ja kõrvadeks ning aita kirja 
panna oma kodukandi prob-
leemid, mis vajavad lahenda-
mist. Mida rohkem meid on, 
seda suuremad võimalused 
on maakonna otsustajatel asju 
paremaks muuta. 

Kadi Sumberg 

sotsiaalMEEDIA

Alates 1. jaanuarist patrullib 
mõlemas linnas igapäevaselt 
G4Si ekipaaž, mis reageerib 
politsei ja linnaelanike poolt 
G4Si juhtimiskeskusele edas-
tatud väljakutsetele, mis on 
seotud linnavara vastu suuna-
tud rünnetega või avaliku kor-
ra rikkumisega. 

Linnade vajadusi arvestades 
on kindlaks määratud ka pat-
rullringide arv ja marsruudid. 
Patrullmarsruutides võetak-
se arvesse mitmeid asjaolusid: 
aastaaegade eripära, avalikke 
üritusi, õppeaasta algust, tee-
de ehitusi ja politsei hinnan-
gut võimalike riskide kohta. 
Vastavalt vajadusele on mars-
ruute alati võimalik muuta 
ning suunata tähelepanu sin-
na, kus seda parajasti rohkem 
vajatakse. 

Patrullringe tehes jälgivad 
turvatöötajad, et ei rikutaks 
linna vara ja peetaks kinni 
avalikus kohas ettenähtud käi-
tumisnormidest. Kuressaare 
G4Si patrullekipaaži igapäe-
vane teekond hakkab koos-
nema 26 punktist, Keila oma 
31, millest igaüks on ühel või 
teisel moel linna elanike jaoks 
oluline. Ööpäeva jooksul läbi-
takse neid punkte (sh koolid, 

G4S patrullib Keilas ja Kuressaares

lasteaiad, mänguväljakud ja 
teised linnale kuuluvad rajati-
sed) mitmel korral. 

Oma tegevustest ja tähele-
panekutest esitame linnaisa-
dele regulaarse ülevaate. Ku-
ressaare patrullekipaaži liikme 
Janno Valma sõnul oli jaanua-
ri algus võrdlemisi vaikne: 
„Mõnele napsuvennale sai ik-
ka sõnad peale loetud ning ko-
ju saadetud. Kõige värvikam 
saab ilmselt suvi olema - siis 
on saar rahvast täis ning vaim 
peab igaks juhuks kõigeks val-
mis olema.“ Kohalik mees 
Janno teab rääkida, et kõige 
terasemat tähelepanu vajab 
Kuressaare kesklinn ja selle lä-
hiümbrus. 

Ka Janno kolleeg Keila pat-
rullis Raul Tarvas arvab, et ke-
vad ja suvi toovad märksa ti-
hedama töö- ja väljakutsete 
graafiku. „Vana gümnaasiumi 
taga kipuvad uljad „mullikad“ 
(toim.: noored) kogunema, 
silma hoiame peal ka keskpar-
gil, parklatel ja pubidel.“

Leping Keila linnaga on sõl-
mitud aastaks, Kuressaares 
osutame patrullteenust kuni 
2015. aastani. 

Julia Garanža

Hoolin OMA KODUKANDIST

Ole meie silmadeks ja 
kõrvadeks ning aita kirja 
panna oma kodukandi problee
mid, mis vajavad lahendamist.

Aastavahetusel tuli hea uudis meie kunagistelt koostöö
partneritelt: Keila ja Kuressaare linn valisid meid taas 
turvapartneriks.

Keila abilinnapea Enno Fels:

Meile kõigile on oluline turvatunne 
ja seda püüab Keila linnavõim oma 
elanikele pakkuda. Oleme turvalisu-

sesse panustanud juba aastaid, paigutanud linnaruumi 
valvekaameraid, toetanud naabrivalve liikumist ja abipo-
litseinike tegutsemist. Turvafirmalt patrullteenuse tellimi-
ne kuulub samasse ritta. 
Senine kogemus näitab, et turvafirma suudab operatiivselt 
reageerida kodanike väljakutsetele ja vajadusel olla abiks 
ka politseile. Patrullimiste käigus jälgivad turvatöötajad ka 
üldist avaliku- ja heakorraeeskirjadest kinnipidamist, va-
jadusel sekkuvad operatiivselt ning raporteerivad tähe-
lepanekutest. Osaledes aktiivselt turvalise elukeskkonna 
loomises, on turvafirma mitte ainult kohaliku, vaid ka riigi-
võimu käepikenduseks selle mõiste kõige paremas mõttes. 

G4S ja Ühisteenused hakka-
vad opereerima ABB poolt ra-
jatavat üle-eestilist elektriauto-
de kiirlaadimisvõrku. 

Maailmas esimese üleriikli-
ku elektriautode kiirlaadimis-
võrgu rajab ABB, kes võitis 
vastava riigihanke. G4S osa-
les hankel ABB alltöövõtja-
na. Maailma esimene üleriik-
lik laadimisjaamade võrgustik 
valmib 2012. aasta jooksul.

uus TEENUS

„Operaatorteenust hakkame 
osutama G4Si ja Ühisteenuste 
koostöös,“ ütles ASi Ühistee-
nused juhatuse liige Alar Va-
semägi. „Ühisteenuste ülesan-
deks jääb laadimisvõrgustiku 
haldussüsteemi opereerimine 
– me hakkame sõlmima lõpp-
kasutajatega lepingud, anname 
neile välja kasutajakaarte, taga-
me arveldamise ja aruandluse.“ 
Vasemägi tõi esile, et see kõik 

sarnaneb paljuski tänaste par-
kimishaldussüsteemidega, mis 
on Ühisteenuste tugevuseks. 
Tõenäoliselt jääb Ühisteenuste 
kanda ka jaamade esmahooldus 
Tallinnas ja Harjumaal. 

G4Si ülesandeks jääb juhti-
miskeskuse kaudu 24/7 lõpp-
kasutaja toe tagamine ja ju-
hendamine, vajadusel autoabi 
korraldamine ja teele jäänud 
reisijate transport lähima laa-

dimisjaamani. Loomulikult on 
G4Si ülesandeks tagada laadi-
misjaamade valve ja patrulltee-
nus. Vasemägi sõnul jääb G4Si 
kanda ka jaamade esmahooldus 
regioonides.

Vastavalt lepingule tarnib 
ABB orienteeruvalt 200 elekt-
riautode kiirlaadijat koos nende 
paigalduse, hoolduse ja halda-
miseks vajaliku operaatortee-
nusega viieks aastaks. 

Elektriautode laadimisvõrgu opereerimine

Viimsi abivallavanem Jan Trei

Koostöö eraturvafirmaga on kindlas-
ti lisaturvalisuse loomine kogukonda. 
Enamustel omavalitsusel ei ole raha-

list ressurssi palgata järelvalveametnikku, kes 24/7 teos-
taks patrullsõite omavalitsuse haldusterritooriumil. Samuti 
ei saa meil kunagi olema nii rikast Eesti Vabariiki, kes pa-
neks Viimsi valda 24/7 sõitma politseipatrulli.
Olukorras, kus nagunii 24/7 sõidab turvaettevõtte pat-
rullauto mööda valda ringi oleks äärmiselt mõistlik leida 
koostöökohti. Igal juhul näen kasutegurit tehes koostööd 
turvaettevõttega avaliku korra ja heakorra paremaks taga-
miseks Viimsi vallas.
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K ohtun  müügiesindaja- 
kliendihaldur Avega   
Rakvere kontoris tal-

le vist täiesti ebasobival ajal. 
30. detsembri hommikul on 
Ave veidi äraolev ning tema 
mõtted on ilmselgelt mujal – 
näiteks arvutis, milles valmib 
viimase aastavahetuse hetkeni 
oodanud kliendileping. „Üks 
otsus mehitatud valve osas tu-
leb alles kella nelja paiku, siis 
tuleb kiirelt tegutseda, et kõik 
joonde saada,“ lükkab Ave 
ümber minu heauskliku oletu-
se, et aasta viimasel reedel on 
tööd ehk vähem.

„Kas tead, mis eristab Avet 
teistest müügiinimestest?“ Eks 
ole, Arvo Saaliste kohe oskab 
küsida, tunnen, et kodutöö 
jäi seekord pinnapealseks… 
„Ave müügitulemused näevad 
välja kui tiheda triibuga sokk, 
ta müüb kõiki meie teenuseid. 
Reeglina on müügiinimestel 
omad „lemmikud“, mida ka 
rohkem müüakse, kuid Ave 
müük on mitmekesine,“ sel-
gitab MKD Ida piirkonna osa-
konnajuhataja Arvo Saaliste. 
„Mul on ikka väga hea meel, 
et esmamulje Avest tööinterv-
juul 2007. aasta novembris 
kui võimekast ja ambitsiooni-
kast naisest osutus nii õigeks. 
Panin täppi - ta ongi võime-
kas ja heas mõttes ambitsioo-
nikas inimene, keda toona te-
mas nägin.”

Saagem tuttavaks: Ave Sein-
pere, kolme tütre ema ning 
G4Si aasta parim teenindaja.

Ave meeletuim tegu:  sõp-
rade kutsel läksin 2008. märt-
sis nendega kaasa Andorrasse 

suusatama. Panin elus esi-
mest korda jalga mäesuusad 
ja... sõitsin alla. Mul läks hästi: 
kukkumisi oli vähe, kuid sel-
lest ajast saadik olen nii An-
dorra kui ka mäesuusatamise 
„sõltlane“.

Ave elu moto: võidelda 
oma unistuste ja oma eesmär-
kide eest, mis sest et pole ker-
ge. Kuid kindlasti on ka siin 
piirid olemas: üle laipade ma 
ei lähe.

Ave käib tööl, sest: töö an-
nab võimaluse aidata inime-
si, teha elu paremaks. Tööle 
naastes oli mul palju hirme, 
nt. et kodus lapsega veede-
tud ajaga olen kõik unusta-
nud ning ei tule enam töö-
ga toime. SLXi vaatasin kui 
imelooma. Siis tuli atestee-
rimine, mida alguses väga 
kartsin, mistõttu õppisin ka 
kodus. Ära tegin! Tõesta-
sin endale, et saan hakkama 
– see on hea tunne. Muide, 

nüüd, 
olles jälle tööinimene, nau-
din lastega koosolemise aega 
oluliselt rohkem.

Ave 10 aasta pärast: olen 
rahul sellega, mis mul prae-

gu on. Kui ma 10 aasta pä-
rast olen samas kohas, võib 
olla veidi edukam, siis on 
kõik hästi. Oskust endaga 
rahul olla õpetan ka oma-
tütardele, ning mul on hea 
meel, et minu vanim, kes on 
just mässumeelses eas (toim: 
16 aastane) tüdruk on kahe 
jalaga maa peal. Kohati tun-
dub, et ta mõtteviis ongi pi-
gem 25aastase oma.

Parim ülemus on: tark ja 
hea ülemus on aus. Pigem 
valus tõde, kui endale hoitud 
rahulolematus. Samuti   ei 
tohi ta olla kinnine inimene: 
mul on olnud kogemusi ju-
higa, kellelt oli võimatu taga-
sisidet saada. Selline tööklii-
ma ei soosi arengut.

Parim klient on: hea klien-
di tunned ära selle järgi, et 
saad temaga jutule: nõuda 
võib ju kõike, kuid soov tasa-
kaalu leidmiseks kliendi oo-
tuste ja meie võimaluste vahel 
peaks olema mõlemapoolne. 

Kuusalus on mul üks to-
re klient, kellega hak-

kasime suhtlema 
võrdlemisi juhus-
likult. Meeldiv te-
lefonivestlus, mis 
sai alguse kliendi 
soovist parandada 
oma Tallinnas asu-
va kohviku video-
valvesüsteemi, on 
tänaseks edasi are-
nenud – tema Kuu-

salu maja on samuti meie val-
ve all.

Reisisoovitus: Ikka Andor-
rasse, mägedesse! Veel parem 
on minna kevadel, näiteks 

Ave müügitulemused 
näevad välja kui tiheda 
  triibuga sokk, ta müüb 
     kõiki meie teenuseid.

märtsis, siis võite nõrkemi-
seni suusatada ja pärast all-
linnas plätudega patseerida.

Ave mõttetera:  keeldun 
uskumast, et lapsi on võima-
lik „planeerida“. Olen veen-

dunud, et lapsed valivad oma 
vanemaid ise ning tulevad 
täpselt siis, kui ise soovivad 
tulla.  

Julia Garanža

O n hea meel tõdeda, et 
Eino ei tööta politseis. 
Meel on hea, sest G4S on 

sellest ainult võitnud. Kuigi just 
märulipolitsei ja K-komando 
olid need unistused, mille poole 
Eino Ainula pikka aega püüd-
les. Oli see nüüd “kuri saatus” 
või on mehe eluraamatusse mõ-
ni kõrgem ülesanne sisse kirju-
tatud, aga politsei ridades Eino 
riiki ja rahvast teenima ei hak-
ka. Kadestamisväärse rühi, soo-
ja silmavaate ja kolme kiiksuga 
mees peab hoopis Viljandis tur-
vajuhi ametit. 

Turvakiiks
Vanarahvas armastas öelda, 

et veri on see, mis rähnipoja 
puu otsa viib. Täna ütleme, et 
need on geenid. Mis muu see 
on, mis noore mehe südame 
sunnil korrakaitsevaldkonda 
tõi ja siin juuri ajama sundis. 
Eino ise seda seletada ei os-
ka aga vormikandjale omased 
jooned on temas sügavalt sees 
– sisemine õiglustunne, kõr-
ged eetilised nõudmised nii 

enda kui teiste suhtes, hooli-
vus ühiskonna ja selle liikmete 
vastu. Nagu ta ise ütleb: “Tu-
leb kuulata oma südant ja aja-
da oma asja!” 

Koolikiiks
Mitu aastat politseikooli pin-

ki nühkinud mehe nime leian 
Tartu Ülikooli õigusteaduse üli-
õpilaste nimekirjast. Koolipinki 
istus Eino taas selleks, et ennast 
ületada ja Eesti auväärseima 
ülikooli diplom välja teenida. 
Mõtlen, et enesetõestamise lõ-
pututel radadel seigeldes oleks 
võinud ju langevarjuhüppeid 
sooritama minna. Miks siis ko-
he õigusteadus? Selgub, et ladi-
na keele eksamiks õppiva Eino 
to-do listi on langevarjuhüpped 
lihtsalt juba sisse kirjutatud. 
Kulturismi ja fitnessi treeneri 
“paberid” on ka käeulatuses. 

Peeglikiiks
Kuna ma ei saa lasta Einol 

ennast keset kontorit ja töö-
päeva lahti riietada, võin vaid 
aimata, kui suur töö selle halli 

särgi sees peidus on. Kunagi-
ne Viljandi maakonna sprin-
dimeister peab plaani minna 
kulturismi EMile. Kolman-
dat–neljandat kohta ta tooma 
ei läheks, aga täna ei ole kõr-
gema tulemuse püüdmiseks 
aega. Eino tunnistab kõik au-
salt üles. Oma keha “ehita-
mine” on haigus. 8-10 tundi 
nädalas jõusaali, taipoks, eri-
dieedid. Eino väitel valetavad 
need kulturistid, kes ütlevad, 
et tegelikult neile ei meel-
di oma keha peeglist vaadata. 
Kulturism on edevate meeste 
karm ala – hapukurgi ja võilei-
badega tippvormi ei saavuta!

Eino püha kolmainsus – töö, 
trenn ja kool – moodustuvad 
ühes temaga täiusliku terviku. 
Liiga täiusliku! “Ma oleks üks-
kord peaaegu kiiruse ületamise 
eest trahvi saanud.” Kas peaae-
gu ületas kiirust või peaaegu sai 
trahvi? Ilmselt esimene variant. 
Paistab, et Viljandi on turvalis-
tes kätes! 

Gerly Tuisk

Ave Seinpere: 
TRIIBULISE MÜÜGISOKI MEISTERKUDUJA

Eino Ainula: KOLME KIIKSUGA MEES

aasta PARIMAD

PARIM TURVATÖÖTAJA

Valvedivisjon:
•	 Ilmar	Joost
•	 Maarja	Ruuben
•	 Tatjana	Golohvastova
•	 Villu	Kahar
•	 Kaido	Lääne
•	 Mark	Tšernõhh
•	 Liliana	Košeleva
•	 Indrek	Veski
•	 Ergo	Ojamäe
•	 Anry	Valgepea
•	 Vladimir	Kuzmin
•	 Ruth	Soosalu
•	 Helbe	Auväärt
•	 Urmas	Maidla
•	 Andrei	Logussov
•	 Marek	Teetlok
•	 Toomi	Uuemäe

Sularahadivisjon:
•	 Urmas	Riska
•	 Kristjan	Laasnurm-Šer
•	 Rene	Kottisse
•	 Margus	Helm

PARIM TURVAJUHT

•	 Argo	Raag
•	 Eino	Ainula
•	 Kalle	Kivro
•	 Genne	Kübarsepp

PARIM TEHNIK

•	 Aleksei	Stepanov
•	 Marek	Rautson
•	 Alar	Freimann
•	 Jan	Soop
•	 Marko	Kabrits
•	 Tarmo	Omler
•	 Andres	 Suik	 (AS	 Ühistee-

nused)

PARIM TEENINDAJA

Valvedivisjon:
•	 Evelyn	Lill

Turvatehnika divisjon:
•	 Indrek	Rauba

Sularaha divisjon:
•	 Urmas	Marma

Müügi ja klienditeeninduse 
divisjon:
•	 Natalia	Limberg
•	 Ave	Seinpere
•	 Moonika	Helgand
•	 Märt	Šadeiko

Ühisteenused:
•	 Ksenia	Verhovskaja
•	 Margit	Kaldoja

PARIM MÜÜJA

Müügi- ja klienditeeninduse 
divisjon:
•	 Henri	Alt
•	 Imre	Liiv
•	 Vija	Raadik

Aasta turvajuhi tiitliga tunnustatud Eino Ainula hoiab Viljandit turvalistes kätes.

Nüüd, olles  jälle tööinimene, naudin lastega koosolemise aega oluliselt rohkem, 
ütles Ave Seinpere.
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K uigi ma ei ole lennujuh-
timistornis käinud, võiks 
see ruum Kristiine Kes-

kuse turvaruumiga sarna-
ne välja näha küll. Vähemalt 
naise silma jaoks ja filmidest 
nähtu põhjal otsustades. Suu-
red ja vähem suured ekraanid, 
igal ekraanil kümned kaame-
rapildid, seintel skeemid ja 
plaanid, telefonid helisevad. 
Sisenen Kristiine Keskuse ob-
jektivanema pühamusse.

“Lähme parem istume ku-
hugi!” Loodan, et seal kuskil 
on hea kohv ja lasen Rünno 
Tellingul – peatsel III järgu 
teenetemärgi kandjal – ees 
minna. Kohvi seal ei ole, saan 
oma rumalusest õige kiiresti 
aru. Vaatamata sellele, et me 
ennast paariks tunniks mõ-
nusalt Petroffi poe ette istuma 
sätime, ei või ükski pahalane 
ennast sellel ajal keskuses va-
balt tunda. Kaks telefoni he-
lisevad vaheldumisi, raadio-
saatja krõbiseb seltsiks sekka. 
Koolipõlvemuljetest ja tütre-
kese sünnist pajatades jõuab 
Rünno lahendada hulga prob-
leeme ning keskusest mõned 
ebasoovitavad kodanikud väl-
ja saata: “Viska need kaks väl-
ja, aitab!” See toon ei kannata 
vastuvaidlemist ja paari minu-
ti pärast on raadiosaatja teel 
antud ülesanne täidetud. 

Kui ma küsimustega ei suu-
naks, räägiksime vist ainult 

tööst. Tööst, mis on omamoo-
di hobiks ja elustiiliks kujune-
nud. Tööst, millele kulub suu-
rem osa Rünno ajast ja mida 
ta teeb alateadlikult ka erarii-
deid kandes (loe: märkab ja 
sekkub). Ei saa öelda, et tal 
töö kõrvalt just üleliia palju 
aega oleks. Selle vähese, mis 
on, veedab ta oma naise ja 
3-aastase lapsega. “Kas tütar 
on Su juba ümber sõrme kee-
ranud?” julgen küsida. Julgen, 
sest Rünno on mees, kellel ei 
ole “pojahullust”. Ta loeb hea 
meelega tütrele raamatuid, 
mängib nukkudega kui vaja, 
käib temaga jalutamas ja uju-
mas. “Natuke ikka,” muigab 
Rünno. Jutust aga järeldub, et 
see natuke on kõvasti rohkem 
kui natuke.  

Mis oleks saanud, kui 
Kohtla-Järvelt pärit Rünno 
ema ei oleks Tallinna koli-
nud ja Akropoli poolt mehi-
tatud Marja poodi tööle asu-
nud? Või kui lapsepõlvesõber 
ja ühiselamu toakaaslane ei 

oleks Rünno rahakotti varas-
tanud? Või oleks Rünno Türil 
kutsekooli lõpetanud ja auto-
mehhaaniku hariduse oman-
danud? Siis ei oleks Rünno 
ilmselt turvatööd tegema ha-
kanud. Aga hakkas ja täna-

aasta PARIMADRünno Telling: TÖÖ HOBI KORRAS

seks on sellest saanud 10 aas-
tat kestnud suhe!

Soovin, et ma poleks nii kõ-
vasti tööd rüganud – kahetse-
vat inimesed oma eluõhtutel. 
Lugesin seda hiljuti ühest artik-

list. Teades, palju Rünno töötab, 
tahaksin talle seda lugeda anda. 
Kuigi Rünno tööstiili ei saa kui-
dagi rügamiseks nimetada. Ta 
lihtsalt teeb midagi, mida tun-
neb ja armastab!  

Gerly Tuisk

Koolipõlvemuljetest ja tütrekese sünnist 
pajatades jõuab Rünno lahendada hulga 
   probleeme ning keskusest mõned eba
      soovitavad kodanikud välja saata.

J an Soop, Lääne piirkon-
na aasta parima tehniku 
tiitliga pärjatud mees tu-

leb alla trepikojauksele vastu, 
et ma fonoluku kella ei pläris-
taks: “Laps magab.“ Mu las-
teaia-aegne pruut elas kuna-
gi samas trepikojas. Neljandal 
korrusel, vasakut kätt. Minu 
esimese pruudi kodu praegus-
test asukatest ei tea Jan mida-
gi. Pole enam need ajad, kus 
naabritega kevadel  kambakesi  
laste mänguväljakul kiike pa-
randati. Jan juhatab mind lä-
bi rohelise väljapääsu kleepsu-
ga kaunistatud ukse elutuppa. 
Mänguasju on ohtrasti, kõik 
oluline või kergesti purunev 
on kõrgematel riiulitel ning 
Samsungi  kassetimängija kaas 
on lahti.  Elukaaslane Kaidi pa-
neb kõrvaltoas last magama.

 „Kohvi?“
„Mhmh, võib küll.“ See on 

mulle saabunud aasta esime-
ne. „Kuule, head uut aastat!“

 „Sulle kah. Palju ma suhk-
rut panen?“

 Jan tõstab kohvi üle laua ja 
jätab tassikõrva minu parema-
le käele. Nagu heas restoranis. 
Sularahaautomaati  pannakse 
kah kupüürid nii, et need ko-
he õigetpidi pihku satuksid.

 „Kas nii ei saa, et me teegi 
minust lugu?“

„Ei saa. Käsk on käsk.“
„No aga tee siis hästi lühi-

ke,“ otsib Jan kompromissi.

Jan Soop: ENDA PERE MEES
Jani puhul ma isegi usun 

seda kulunud ja tagasihoid-
likkusest punnis palvet. Ta 
ei tüki pildile. Isegi kõikvõi-
mas Google ei anna tema koh-
ta peaaegu mitte midagi. Üks 
Tõstamaa vallavolikogu istun-
giga seotud dokument, mi-
da ma lugedagi ei viitsinud ja 
Facebooki konto ning sinna-
gi on ta portreefotoks pannud 
oma tütre pildi. Janist  endast 
pole mitte ühtegi pilti. Tagasi-
hoidlik mees.

„Miks sul üldse see 
Facebook on, kui sa oma nägu 
ei näita, ja „laikisid“ ei korja?“ 

„Seal hea vahest kadunud 
sõpru otsida ja mõni ei oska 
enam helistada, nendega saab 
seal siis suhelda.“

Suhtlemisega on Janil oma 
suhe. Töökaaslane Vija mee-
nutab, et aastaid tagasi, kui 
mõlemad juhtimiskeskuses 
töötasid, üks vahetuse üle-
ma ja teine operaatorina, käi-
sid nad koolitusel, kus õpetati 
klientidega telefonitsi  suhtle-
mist. Justkui enne poleks osa-
nud suhelda. Justkui mõlemad 
polekski pärit ajast, mil Iina 
Aasamaa raamat „Käitumi-
sest“ seisis igas kodus riiulis.

Pärast koolitust suhtlesid 
mõlemad kogu hingest nõnda 
nagu äsja oli õpetatud ja said 
selle eest karistatud: klient esi-
tas kaebuse, et teda mõnita-
takse. Pärast seda muutus Jan 

eriti viisakaks ja kummardab 
Vija ees alati, kui kohtuvad. 
Midagi on koolitusest ka ka-
su olnud.

Kui vahetuse ülema too-
lil istumisest küllalt sai, võt-
tis Jan kätte ja õppis ära teh-
niku ameti. Nüüd veab juba 
mitu aastat juhtmeid ja ti-
nutab, seab andureid paika. 
Elukaaslane Kaidi on kõr-
valtoast Jani kõrvale istu-
ma jõudnud ja hakkab meie 
ülitagasihoidlikku vestlust 
tagant tõukama:“Ta on väga 
hea isa. Väga hea. Kogu aeg te-
geleb lapsega, käivad koos rat-
taga sõitmas, jalutamas.“  Janil 
tundub kiitusest pisut piinlik 
olevat, näpib ammu tühjaks 
saanud kohvikruusi ja vahib 
Tõstamaalt esivanemate maa-
delt toodud pooleteisemeet-
rist kuuske. „Lapsega koos 
tõid,“ leidis Kaidi kohe oma 
äsja lõpetatud  lausele tõestu-
se. 

Vabal ajal teeb Jan isaga ka-
hasse sageli bussijuhitööd. 
Räägivad, et Janil on pea-
le lennuki kõikide sõidukite 
load olemas. Ja et „Simpso-
neid“ võib lõputult vaadata. Ja 
et talle meeldib Pärnus. Olla 
parajalt väike linn. Mitte para-
jalt suur. Aga just parajalt väi-
ke. Selline enda oma. 

Janno Juhkov

Ühisteenused:
•	 Juta	Karjane

PARIM RAHATÖÖTLEJA
•	 Sigrid	Juuse

PARIM SPORDIMEES JA 
PARIM SPORDINAINE
•	 Spordimees	–	Ramon	Kaju
•	 Spordinaine	–	Olga	Andre-

jeva

TEENETEMÄRGID 

III järk

Valvedivisjon:
•	 Taire	Heiskonen
•	 Ivar	Nikopenzius
•	 Veiko	Kurim
•	 Vladislav	Milaševits
•	 Raigo	Pae
•	 Marko	Vaiksalu
•	 Helke	Sumre
•	 Sergei	Mihhailov
•	 Oleg	Morozov
•	 Rünno	Telling

Sularahadivisjon:
•	 Vahur	Rints
•	 Juri	Vassiljev
•	 Viivi	Palm
•	 Ave	Aripmann

Turvatehnikadivisjon:
•	 Aleksandr	Tarassenko
•	 Janek	Tsirp

Müügi- ja klienditeeninduse 
divisjon:
•	 Urmas	Tammerik
•	 Viktoria	Kossenkova

Tugiteenused:
•	 Tarmo	Pärjala

Alarmtec:
•	 Evelin	Tekkel

Ühisteenused:
•	 Meelike	Toim
•	 Alar	Vasemägi

II järk

Valvedivisjon:
•	 Elvis	Karula
•	 Kaido	Kalamets	

Sularahadivisjon:
•	 Ene	Kloch

Turvatehnikadivisjon:
•	 Vello	Oinus

Müügi- ja klienditeeninduse 
divisjon:
•	 Dagmar	Pedaja

I järk

Valvedivisjon:
•	 Üllar	Jürgenson

Müügi- ja klienditeeninduse 
divisjon:
•	 Üllar	Liblik

Sularahadivisjon:
•	 Veiko	VaherJan Soop on mees, kes ei tüki pildile. Isegi kõikvõimas Google ei anna tema kohta 

peaaegu mitte midagi.

„Natuke ikka,” tunnistab Rünno Telling vastuseks küsimusele, kas tütar on ta juba 
ümber sõrme keeranud.
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V õimalust minna maa al-
la, loe: näha oma silmaga 
Estonia kaevandust, mil-

lele G4Si turvatehnikadivisjon 
Lääne piirkonna juhataja, aasta 
tegija nominendi Paavo Tärki 
eestvedamisel ehitas allmaa tu-
leohutussüsteemi, ootas loo au-
tor pool aastat. Selle aja jooksul 
vahetasime Paavoga mitmeid 
meile ning telefonikõnesid. 
Paavo tegi kõik, et summutada 
„kärsitu ajakirjaniku“ soovi nä-
ha oma silmaga G4Si aasta suu-
rima installiprojekti töid. „Tead, 
teeme kõigepealt valmis, siis 
tule vaatama,“ jäi Paavo enda-
le kindlaks. Kuni lõpuks, veidi 
enne jõule saabus „sula“ - aas-
taprojekti tööd jõudsid hääles-
tamise staadiumisse ning koos 
sellega tuli ka võimalus tutvuda 
maa-aluse linnaga.

Maaalune Tallinn
Estonia kaevanduse peainse-

neri Igor Agutini kabineti sei-
na kaunistab suur mäetööde 
plaan, mis kogenematule sil-
male näib üüratu mesilastaru 
läbilõikena. Tuhanded „kasti-
kesed“ ehk kamberplokid jao-
tuvad loogilisse ja nummer-
datud süsteemi, moodustades 
142 ruutkilomeetrilise pindala-
ga linna, mis oma suuruselt  on 
võrreldav Tallinnaga. Paneeli-
strekkideks jagatud kaevandust 
eraldavad veo- ja tuulutusteed. 
Paneelid omakorda on jaotatud 
kamberplokkideks. 

Sarnasust linnaga lisavad ka 
kaevanduse transpordivahen-
did – paljude jaoks tuleb ehk ül-
latusena, et Estonia kaevandu-
ses sõidetakse autodega, kuid 
olgu siinkohal öeldud, et kind-
lasti mitte kiiremini, kui 40 km 
tunnis. Peensustesse laskuma-
ta näeb „linna“ elu lihtsustatud 
skeem välja järgmine: läbindus-
töödega tekitatakse juurdepääs 
kaevandatavatele aladele, sel-
leks kasutatakse puurimist ja 
lõhkamist. 
Järgneva-
te koristus-
tööde käigus 
valmistatak-
se ette „pind“ 
ohutuks 
mäemas-
si lõhkami-
seks ning sel-
le peenemaks 
töötlemiseks ja 
transportimiseks 
mahalaadimispunkrisse, 
kust see suundub rikastusvab-
rikusse. Teel vabrikusse läbib
mäemass kümneid kilomeet-
reid, vahetades tee peal mit-
meid erinevaid konveiereid.

Unikaalne tuleohutus
süsteem

„40aastane kogemus on 
näidanud, et kaevandustes on 
suurimaks tuleohu allikaks 
konveier, mis kilomeetrite vii-
si toimetab omapead - ilma, et 
inimese valvas silm saaks jäl-
gida tema töökulgu,“ selgitab 

kaevanduse peainsener Igor 
Agutin, kes müüs oma hinge 
põlevkivile pea 20 aastat ta-
gasi, tulles kaevandusse otse 
ülikoolipingist. Viimane suu-
rem tulekahju toimus Estonia 
kaevanduses 2008. aasta ok-
toobris, põlevkivi tootmine 
seiskus mitmeks päevaks, tu-
lekahju kustutamine ja taga-
järgede likvideerimine kestis 
mitu nädalat. Ka toona sai tu-
lekahju alguse konveierilindi 
süttimisest. Õnneks inimesed 
kannatada ei saanud.

„Maa-aluse tulekahju kus-
tutamine on alati keeruline ja 
kulukas, mistõttu on mõistli-
kum tuleohtu ennetada. Sel-
leks oli vaja luua tuleohutus-

süsteem, mis jälgiks maa all 
toimuvat ning edastaks in-
fot online-režiimis, kirjeldab 
peainsener lähteülesannet. 
Agutini sõnul alustati pro-
jekteerimistööd sisuliselt nul-
list – teiste riikide kogemusi 
„maha viksida“ ei saanud, ku-
na igal kaevandusel on omad 
iseärasused. Süsteemi välja-
ehitamine jaotati kaheks eta-
piks: esimesena valmis lää-
netiib, mille ehitamise eest 
vastutas AS Triger,   ida telje 
tööde hanke võitis G4S.

Unikaalne süsteem võimal-
dab jälgida ja salvestada nii 

Tuleohutussüsteem on rikastav
 ja edasiviiv kogemus, mis rajab   
   ettevõttele teed täiesti uude 
        tegevusvaldkonda.

kaevanduse eri osade kui ka 
erinevate seadmete tempera-
tuuri. Samuti vingugaasi si-
saldust õhus, tuletõrjevee to-
rustiku rõhku ning tuulutuse 
õhujoa kiirust ja suunda. Ko-
gu info kuvatakse spetsiaalse 
programmi abil nii kaevandu-
se skeemil kui vahetuse juha-
taja ja mäepääste valvekorra-
pidaja ruumides paiknevates 
arvutites, mistõttu on pidevalt 
olemas ülevaade kaevanduses 
toimuvast. 

Fiiberoptiline termotund-
lik kaabel mõõdab õhutem-
peratuuri konveierikäikudes 
20 meetriste lõikudena, häi-
resignaal aktiveerub, kui tem-
peratuur tõuseb üle 40 kraadi. 
ENNE süsteemi loomist jälgi-
ti kõiki neid parameetreid n-ö 
inimjõul. Tõsi, 90ndate pai-
ku võttis kaevandus kasutu-
sele üsna algelised vingugaa-
si mõõtjad, kuid need suutsid 
kontrollida vaid osa strekist. 
Uus süsteem suhtleb kasuta-
jaga nii eesti kui vene keeles: 
et kriitilises olukorras ükski 
nüanss „tõlkes kaduma ei lä-
heks“. 

Just see tõik, et süsteemi pi-
di ehitama „kakskeelsena“ oli 
Paavo Tärgi sõnul selle hää-
lestamise kõrval üks keeru-
kamaid momente: „See on 
umbes sama, et ehitada veel 
üks samasugune programm“. 
„Et uue süsteemi kasutegu-
rid oleksid lõpuni selged, ku-
jutage omale ette ülinutikat 
suitsuandurit, mis lisaks vin-
gugaasi märkamisele ütleb 
omanikule ka seda, mis suu-
nas ja kui kiirelt liigub õhk 
ta toas ning mis seisukorras 
on tulekustuti – juhuks, kui 
kogu ennetava teavituse juu-
res peaks tuleoht siiski tekki-

lühidalt

ma. Kõige tipuks talletab ta 
kõik mõõdetud parameetrid, 
et soovi korral oleks võimalik 
neid rahulikult analüüsida.

Võhiku kokkuvõte
Päeval, mil maapõue vära-

vad mu ees avanesid, sisenesin 
täiesti uude maailma ning sain 
korraga nii palju infot, et taga-
siteel Tallinnasse pea täiega 

Nutisüsteem KAITSEB MAA
ALUST LINNA TULEKAHJUDE EEST

Andrus Kull oli koheselt nõus lööma kaasa kaevanduse projektis: paraku valmistas maaalune maailm ekstreemsportlase hingega tehnikule pettumuse: 
„Siin on kõik nii korras ja süsteemne.“

Testimistööde lõppedes värvub roheliseks ka skeemi parem pool. Tuleohu korral 
muutub ohustatud lõik punaseks, näitab Paavo Tärk.

huugas. Ei pea vist märkimagi, 
et selle päeva muljed ja uued 
teadmised olid väga rikastav 
kogemus. Ka G4Si jaoks oli 
see põnev projekt murdelise 
tähtsusega: Paavo meeskonna 
ehitatud maa-aluse linna tule-
ohutussüsteem on rikastav ja 
edasiviiv kogemus, mis rajab 
ettevõttele teed täiesti uude te-
gevusvaldkonda. 

Julia Garanža

Töö maa all
•	 Installitööde	„sügavus“:	60-70	meetrit
•	 Süsteemi	väljaehitamiseks	paigaldati:
   28 automaatikakilpi, 
   13 km arvutivõrgukaablit, 
	 	 	 16	km	elektrikaableid, 
   18 km fiiberoptilist sidekaablit ja 
   15 km fiiberoptilist termotundlikku kaablit. 
•	 Paigaldustöödega	olid	erinevatel	töölõikudel	hõivatud	8	tehnikut,	
 1 projekteerija ning 2 tehnikut-programmeerijat.
•	 Investeeringu	kogumaksumus	on	275	000	eurot.

Kaevanduse orienteerumisreeglid
•	 Tuul	liigub	alati	keskusest	perifeeria	suunas,	vesi	liigub	vastu	-
 pidises suunas. 
•	 Orienteerumist	hõlbustab	ka	24/7	töötav	konveier,	liigu	sellega	
 ühes suunas.

Autovalve poolaarjoonel
G4S autovalve jälgimissüstee-
midega varustatud kahest
Toyota	 LandCruiserist	 koos-
nev autoekspeditsioon asus 
30. detsembril teele Venemaa-
le, et teha tutvust polaarjoone 
taga toimuvaga. Kahe sõiduki 
meeskonda kuulusid 5 meest 
ja 1 naine, kokku läbiti ligi 7 000 
kilomeetri pikkune teekond. 
Plaanitav	 teekond:	 Tallinn	 –	
Narva	 –	 Arhangelsk	 –	 Mezen	
–	Nec	–	Niizni	Pjoša	–	Velikovis-
otsnoje	 –	Naryan-Mar	 ja	 sealt	
tagasi. Tegelikku marsruuti kõ-
vasti mõjutasid jõejää paksus 
ning talveteede olemasolu. 
Reisiseltskonna	 varustuse	 alla	
kuulusid peamiselt soojad ja 
väga soojad riided ning kaks 
matkaettevalmistusega	 Toyo-
ta	LandCruiser	80-t,	millel	olid	
peal G4S autovalve seadmed, 
mis aitasid sõidukite asukoh-
ta positsioneerida ning nende 
teekonda reaalajas jälgida. 
Kogemus suvest, mil sama rei-
siseltskond võttis ette retke 
Mongooliasse, näitas, et au-
tovalve on väärt abimees nii 
matkasellidele endile, kes tun-
nevad end sellega turvalise-
malt, kui ka nende teekonda 
jälgivatele sõpradele-lähedas-
tele. Peab lisama, et detsemb-
ris ja jaanuaris oli reisi sihtko-
has polaaröö, mis tähendab, 
et ka päeval on nähtavus öiselt 
kehv. Ekstreemsed ilmastiku-
olud sunnivad veelgi detailse-
malt mõtlema ka turvalisusele
ning seetõttu olid ka sel korral 
masinad jälgimisseadmetega
varustatud.
Reisiliste	seiklust	said	kõik	hu-
vilised G4S Autovalve vahen-
dusel jälgida aadressilt
www.g4s.ee/polaarjoon

Soovita sõpra

Eelmise aasta lõpus toimus ko-
duvalve klientidele suunatud 
iga-aastane kampaania Soo-
vita sõpra, mille sõnumiks oli 
„Turvatunnet	 jaga	 sõbraga“.	
Koduvalve kliendid said kam-
paanias osaledes teha midagi 
head ja kasulikku enda sõp-
radele soovitades neile Eesti 
parimat koduvalvet. Iga soo-
vituse alusel sõlmitud uue ko-
duvalvelepingu eest sai nii 
soovitaja kui ka soovitatav 3 
kuud tasuta koduvalvet. Ol-
gu kliendil kasvõi sada sõpra. 
Kampaania pakkumise said 
kõik koduvalve kliendid nii 
e-posti kui ka tavaposti teel. 
Kampaanialehte külastati üle 
500 korra, mille tulemusel sai-
me 153 kliendi soovituse.
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Üldteada lahendused on 
turvakohvid, milles on tindi-
pritsesüsteemid ja kohvri sisu 
hävitamise võimalused. Lisaks 
on juba olemas nn nutika vee 
(SmartWater) süsteemid. Nuti-
ka vee süsteemi puhul lisatak-
se turvakohvri värvivedelikule 
kodeeritud kunstlikku DNAd ja 
kohvri aktiviseerumisel pritsi-
takse vedelikku röövli riietele ja 
kehale. Seda DNAd saab kiires-
ti tuvastada UV-lampide abil ja 
vastav koodilugeja tuvastab ku-
riteopaiga.

Ajas muutuvad olud sunni-
vad arendajaid välja mõtlema 
veelgi täiuslikumaid lahendu-
si ja üheks selliseks võimalu-
seks on nn kleepuv lahendus 
või liimilahendus. Liimilahen-
duse puhul on turvakohvrid 
varustatud spetsiaalse aine-
ga täidetud padrunitega. Kui 
kohver rahaga satub valedesse 
kätesse, siis süsteem aktivisee-
rub ja rahasedelid kaetakse lii-
miga. Selle käigus moodustub 
ühtlane rahatähtede kamakas 
ja sedelid muutuvad kasutus-
kõlbmatuks. Kasu ei too ka 
see, kui kurikael arvab, et tal 
on aega ja kannatust kõik kok-
kuliimunud sedelid ükshaaval 
lahti nokitseda – selgub, et te-

gemist on sellise liimiga, mis 
muudab iga sedeli jäigaks na-
gu pangakaardi. Loomulikult 
pole neid sedeleid võimalik 
enam kasutada.

Sellise süsteemi nimetuseks 
on G4S Glue ja toode on val-
minud koostöös Leedsi üli-
kooli teadlastega Inglismaal. 
Samuti tehakse toote aren-
damisel koostööd politsei ja 
klientidega, et tagada sulara-
havedude turvalisus.

G4S Eesti sularahadivisjo-
nis kasutatakse turvakohvreid 
juba aastaid, ja järjest enam 
püüame ka uute lahenduste-

ga sammu pidada. Järgmi-
sel aastal võtame kasutusele 
uuendatud turvakohvrid ja 
nende katsetuste tulemused 
on senini head olnud. Milli-
sed kaitsesüsteemid nendes 
kohvrites kasutusel on, jääb 
siinkohal turvalisuse huvi-
des välja ütlemata – selge 
on aga see, et vargal nende 
kohvrite sees olevast rahast 
kasu ei oleks.

Avalikkus sai Eestis raha-
veol kasutatavatest turva-
meetmetest aimu 11. jaanuaril 
Märjamaa lähistel rahaveoau-
toga juhtunud liiklusõnnetu-
se tõttu, kui kraavi kummuli 
paiskunud veokis aktiveerus 
ka kohrvrite turvasüsteem. 

Andres Treimann
SRD osakonna juhataja

välisMAA

Detsembris iPhone jaoks 
avatud nutiparkimise näol on 
tegemist veebikeskkonna par-
kimine.ee edasiarendusega. 
Androidtelefonidele suunatud 
rakendus plaanitakse käivita-
da veebruaris. Nutiparkimise 
kliendiks saavad olla nii era-
isikud kui ka ettevõtted. 

„Uus parkimise app muu-
dab kliendi jaoks parkimise 
hõlpsamaks,” ütles Ühistee-
nused ASi juhatuse liige Alar 
Vasemägi. Nutikas lahendus 
pakub erinevaid makseviise, 
leiab GPS-positsioneerimi-
se kaudu lähimad parkimis-
kohad, jätab meelde viimased 
kasutusel olnud parkimistsoo-
nid ning annab detailse üle-
vaate kliendi parkimise aja-
loost.

G4S asus esimese ettevõttena kasutama tütarfirma 
Ühisteenused detsembris käivitunud mugavat nuti
parkimise rakendust.

G4Si finantsdirektori Veiko 
Vetto sõnul on nutiparkimise 
eelis ettevõtte jaoks, et parki-
miskulud on vajaduse korral 
selgelt eristatavad ning liht-
salt kajastatavad. „Ühistee-
nuste nutiparkimise süsteem 
annab ettevõttele võimaluse 
saada ülevaate parkimiskulu-
dest sõidukite kaupa ning sea-
da piiranguid, millistel ette-
võtte sõidukitel on parkimise 
õigus,“ ütles Vetto. „Olles ise 
nutiparkimise rakendust tä-
naseks ligikaudu kuu aja jook-
sul kasutanud, saan eelnevale 
lisaks kinnitada, et rakendus 
näeb hea välja ja seda on prak-
tiline ning mugav kasutada.“ 

Aasta lõpu seisuga oli Ühis-
teenused nutiparkimine lepin-
gu sõlminud 33 ettevõttega. 

Eraisikutest lepingupartne-
reid oli üle 300. Ühisteenus-
te nutiparkimist saab kasuta-
da suuremate linnade avalikel 
tasulistel parkimisaladel ja et-
tevõtte poolt opereeritud era-
parklates. Alar Vasemägi sõ-
nul on ettevõte huvitatud ka 

teiste parkimisoperaatorite 
kaasamisest nutiparkimisse. 

Ühisteenuste nutiparkimie 
rakenduse allalaadimine on 
tasuta. Klient sõlmib Ühistee-
nustega krediidilepingu, mille 
alusel toimub parkimise eest 
tasumine arve alusel järgneva 

UUS teenus

NUTIKAS ETTEVÕTE KASUTAB 

nutiparkimist Nutiparkimise eelis ettevõtte 
jaoks on, et parkimiskulud on 
vajaduse korral selgelt eristatavad 
      ning lihtsalt kajastatavad

kuu alguses. Hea uudis on see, 
et nutiparkimise eest saab ta-
suda ka krediitkaardiga. Seega 
saavad nutiparkimist kasutada 
ka Eestit külastavad turistid.

Lisainfo nutiparkimisest 
www.parkimine.ee 

Andres Lember

spordiKLUBI

Spordiklubi kalender 2012

15. jaanuar 
Reketlon (võistkondlik)
G4S MV 
Tallinn

25. jaanuar 
Male 
G4S MV 
Tallinn 

5. veebruar 
Sulgpall (üksik, paar)
G4S MV 
Tallinn

19. veebruar 
Suusatamine 
Tartu Maraton 
Otepää

(kuupäev lahtine) märts 
Laskmine (võistkondlik) 
G4S MV 
Tartu

24. märts 
Korvpall 
G4S MV 
Tallinn

8. aprill 
Lauatennis (üksik, paar) 
G4S MV 
Tallinn 

9, 16, 23. aprill 
Bowling (võistkondlik) 
G4S MV 
Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva

13. mai 
Jooksmine 
Tartu	Jooksumaraton	
Tartu

27. mai 
Jalgratas 
Tartu	Rattaralli	
Tartu

1. juuni 
Tänavakorvpall 
G4S MV 
Tartu

9. juuni 
Tennis 
G4S MV 
Tallinn

27. juuli 
Rannavõrkpall 
G4S MV 
Tallinn

4.august 
Jalgpall 
G4S MV 
Pärnu

12. august
Rulluisutamine
Tartu	Rulluisumaraton
Tartu

9. september
Jooksmine 
Sügisjooks
Tallinn

16. september
Jalgratas
Tartu	Rattamaraton
Otepää

7. november
Male
Malesimultaan
Tallinn

12. detsember
Mälumäng (võistkondlik) 
G4S MV
Tallinn

Lisainfo net.g4s.ee, 
Raido Rätsep 502 4719

KLEEPUV LAHENDUS kaitseb raha
G4S Cash Solutionsi poolt loodi Inglismaal uudne 
lahendus, et ennetada kallaletunge inkassaatoritele 
ja kaitsta klientide raha võimalike röövide eest. 

Kui kohver rahaga satub 
valedesse kätesse, siis süsteem 
   aktiviseerub ja rahasedelid 
        kaetakse liimiga.
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Priit Valk 
Maarika Haavistu

Gerly	Tuisk		

Tarmo Pärjala
Andres Treimann

Artur Aunapu

varia

Arva, kes on pildil, mis sündmusega on tegu ja millal see toimus. Saada 
need vastused koos oma andmetega enne 10. veebruari aadressile julia.
garanza@ee.g4s.com ja võid võita vingeid G4Si logoga auhindu. Lehe eel-
mises numbris ilmunud fotol testisid Tarvi Hirv ja Silver Lume 2006. aasta 
koduvalve müügikampaania raames klientidele kingitavat kodukinosüs-
teemi, mis oli paigaldatud Mercedese kaubikusse. Loosiõnn naeratas 
Marek Kutepovile esindusobjektide osakonnast, kes saab õige vastuse 
eest G4Si logoga meene.

Loodusõpetus
Küsimus: Milline järgnevatest 
lindudest on kiireima lennuga? 
Part, faasan või suitsupääsuke?
Vastus: Part	(kuni	65	km/h)
Alar: 0; Hendo: 1

Rahandus
Küsimus: Milline on Vatikani 
rahaühik?
Vastus: euro
Alar: 1; Hendo: 1

Sport
Küsimus: Mitu punast joont on 
hokiplatsil?
Vastus: 3	(keskjoon	ja	kaks	vä-
ravajoont)
Alar: 1; Hendo: 1

Alar Vasemägi vs Hendo Priimägi
Tehnika
Küsimus: Kui kiirelt läbib rong 
Inglise kanali tunneli? Eksimis-
ruumi 5 minutit
Vastus: 35 minutit
Alar: 0; Hendo: 0

Varia
Küsimus: Maailmas elab 7 mil-
jardit inimest. Kui kõik need 
inimesed panna üksteise kõr-
vale seisma, siis kui mitme Saa-
remaa suurusele alale nad ära 
mahuvad?
Vastus: kahele
Alar: 0; Hendo: 0

Tulemused:
Alar Vasemägi 2 punkti ver-
sus Hendo Priimägi 3 punkti

T ähelepanelikud G4Si uu-
diste jälgijad teavad, et 
sügisel tekkis meie juh-

timiskeskuse vanemoperaa-
toril Reiko Tääkeril väärt 
mõte kinkida oma  poja las-
teaiakaaslastele helkurid ning 
ühtlasi tutvustada neile tur-
vatöötaja ametit. Vahvatest 
kohtumistest Lepistiku ja Lää-
nemere lasteaia lasteaia asuka-
tega koorus välja mõte koguda 
laste lennukaid ütlemisi-ar-
vamusi turvatöötajate kohta. 
Mõeldud-tehtud: nüüd saa-
te teada, mida arvavad lapsed 
turvatöötaja ameti kohta: mis 
tööd nad teevad ning kus saab 
nendega kohtuda.

Andrei, 4aastane, Tallinn
Turvatöötajad valvavad maju

ja losse, neid saab kohata seal, 
kus on kurjategijad ja ilusad 
tüdrukud. Veel turvatöötajad 
kaitsevad kodusid ja lasevad 
pahasid relvast. Turvafirma on 
selline firma, millel on palju 
kaubikuid. 

Angela, 5aastane, Tallinn
Turvatöötaja on turvaonu. 

Turvaonud päästavad inimesi. 
Neid võib kohata seal, kus mi-
dagi juhtub.

Karl-Romet, 13aastane, 
Kuressaare

Enamasti näeb turvatöötajaid 
kauplustes, kus nad turvavad ja 
valvavad, et inimesed ei varas-
taks. Tähtsad inimesed, nagu 
president ja riigitegelased sa-
muti vajavad turvatöötajaid. 

Või on see siiski politsei, kes 
neid valvab?

Aleksandr, 4aastane, Jõhvi
Turvatöötaja on suur onu, 

kes töötab kaupluses. Tal on 
riided ja väike telefon, ju tal-
le meeldib helistada sõpradele. 
Turvatöötajad töötavad kaup-
lustes, kus nad kõiki valvavad, 
sealhulgas ka toitu. 

Turvatöötajad on head, nad 
peavad palju sööma, et oleks 
ka palju jõudu. Turvatöötajaid 
saab kohata meie kaupluses. 
Nad on nagu multikakangela-
sed, ainult, et neil pole mõõ-
ka. Nad on head, kuid ma siis-
ki veidi kardan neid…

Oskar, 4aastane, Jõhvi 
Turvatöötajad valvad pätte,

poes nägin, ma vaatasin teda, 
aga ta mind ei näinud. Nad kut-
suvad politsei ja viivad pätid 
kohe vanglasse.

Roko, 5aastane, Keila-Joa
Turvatöötajad on suured me-

hed nagu onu Marx (toim: onu 
Marx on hästi pikk ja turske 
mees). Turvatöötajad võtavad 
pätte kinni, neid saab kohata 
politseide kodus.

Ksenija, 7aastane, Tallinn
Turvatöötajad jälgivad, et 

kauplusest ei varastataks. Äk-
ki keegi võtab midagi poest, 
paneb endale kotti ja ei mak-
sa selle eest… Turvamehi võib 
kohata kauplustes, lennujaa-
mades, muuseumis ja poliklii-
nikus. 

JUHT versus ALLUV

nagu KAKS tilka vett

fotoNOSTALGIA

Veiko Tormet,
 tehnik

Tegelikult päris otsest lu-
badust ma endale andnud ei 
ole, aga kui pisut järele mõel-
da, siis on mul üks soov sellel 
aastal küll, nimelt tahan suu-
remat elamispinda. Veel olen 
mõelnud, et tänavu hakkan 
korralikult trenni tegema.

Ravo Talviste, 
Jüri piirkonna 

patrullekipaaži turvatöötaja

Olen andnud endale päris 
mitmeid lubadusi ja loodan, 
et mul õnnestub need ka täi-
ta. Kõige suurem lubadus on 
mõne lihtsama jalgrattaspordi 
maanteesõidu võit. Lihtsama 
all mõtlen seda, kus tippusid 
kohal ei ole. Samuti luban, et 
vahetan majal katuse ära, see 
jäi eelmine aasta tegemata.

Natalia Vihman
Venemaa skan-
daalne popdiiva

Lada Dance 
Ida piirkonna 
turvatöötaja

turvatöötajad on kui multikakangelased, ainult mõõk on puudu
LAPSESUU EI VALETA:

TÖÖTAJATE aastalubadused 2012

Taavi Tambur, 
maratonijooksjast 

turvatöötaja

Viimistlen Kohila vallas asu-
vat maja: paar seina vajavat 
veel kõvasti siseviimistlust.

Kasvatan vasika-suurust kut-
sikat viisakaks pereliikmeks. 

Veebruari lõpus selgub, kas 
pääsen treenima Lõuna-Eu-
roopasse ning aasta lõpuni ka-
vatsen vältida sporditrauma-
sid, sest detsembri vigastus on 
veel liiga eredalt meeles.

Olga Andrejeva, 
maratonijooksjast 

turvatöötaja

2012. aastal tahaksin saada
Eesti parimaks naisjooksjaks, 
eel misel aastal tekkis 3 tugevat 
konkurenti, kellest tahan jagu 
saada. 

Isiklikku rekordit tahan pa-
randada, et saaks klassikalise 
distantsi (42 km) vähem kui 
2,54 tunniga. 

Kui maja remondist midagi 
üle jääb, siis läheksin hea mee-
lega autokooli.

Rohkem raha, rohkem münte!

Sellist nukrat aega ei võiks tulla kunagi,
kus kõlisevat münti pole kundel taskus.
Loodame, et nii palju ja veel enamgi
kasvab järjest meie rahaauto veetav raskus.

Mündikolin kõrvadele võib ju olla valus,
arvata võib ainult diletant, kes asjast eemal.
Meie jaoks on sellel oluline, püsiv alus
kindlustamaks tööd ja arendusi sellel teemal.

Rohkem raha ja veel rohkem münte saate,
saate kõik me kallid kunded, armsad!
Ainult soovige ja te saate homme vaate,
kus te laual säramas on mündid kuldsed!

TREIMANNI värss

Juhtimiskeskuse vanemoperaator Reiko Tääker lasteaialastele turvatööd tutvustamas.
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Andres Treimann


