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Koduvalvekampaania Nominent Püssiga naine

Turvatöötaja amet on ras-
ke nii vaimselt kui füüsiliselt 
- igapäevaselt pinge olukorras 
töötav inimene peab suutma 
ennast hoida. Turvatöötajate 
täiendkoolituste sisu ja vorm 
on aastate lõikes olnud eri-
nev. Peamiselt saalikoolitus-
tena loengu vormis läbiviidud 
õppepäevad on andnud infot 
ettevõttesiseste arengute, sea-
dusandluse, töökorralduse kui 
ka turvaturu osas laiemalt. 

Eluliselt vajalik
„Nüüdseks oleme jõudnud tõ-
demuseni, et praktilise välja-
õppe osakaalu koolitusprog-
rammides tuleb tõsta. Sellele 
on andnud kinnitust eelneva-
te aastate osalejate tagasiside 
ning arutelud töötajate esin-
dajatega töönõukogus,“ ütleb 

valvedivisjoni personalijuht 
Valdur Peebo. „Eelmisel aas-
tal kaubandusobjektide osa-
konnas alustatud turvataktika 
koolitusprogramm sai posi-
tiivse hinnangu nii töötajatelt 
kui ka otsestelt juhtidelt.“ 

Peebo on kindel, et prakti-
lise iseloomuga koolitus aitab 
töötajaid oma tööülesannete-
ga paremini toime tulla ja on 
ka eluliselt vajalik – esmaabi- 
ning enesekaitsevõtteid ei ole 
vaja ainult tööl, vaid ka iga-
päevases elus. 

Selle aasta koolituse sisu 
on sihtgruppide lõikes veidi 
erinev. Põhja piirkonna pat-
rullteenistuse töötajad saavad 
täiendavaid teadmisi läbides 
praktilise esmaabi koolituse. 
Põhjalikku käsitlemist leiavad 
liiklus- ja olmetraumad, kuu-
lihaavad ning elustamise ABC. 

Turvatöötajate täiendkoolituse raskuspunkt liigub sel 
aastal loengusaalist spordisaali, praktilist laadi oskus-
te arendamise juurde.

Loe lk 6

G4S KOOLITAB

Sel aastal veel toimuvad koolitused:
•	 Jätkuvad	igakuised	turvatöötajate	kvalifikatsioonikoo-

litused	ning	lennunduse	baaskoolitused	AVSEC
•	 Lennujaama	 töötajatel	 on	 igal	 aastal	 kohustus	 lisaks	

turvatöötajate	 täiendõppele	 läbida	 ka	 lennujaama	
täiendkoolitus.	

•	 Sügisel	alustavad	läbi	täiendkoolituste	oma	teadmiste	
värskendamist	sularahadivisjoni	turvatöötajad.	

•	 Põhja	piirkonna	kaubandusosakonnas	tahame	jätkata	
eelmisel	 aastal	 alustatud	 turvataktika	 koolitusprojek-
tiga,	piirkondades	plaanime	kaubandusobjektide	töö-
tajatele	saalikoolitust.	

•	 Tuttava	intervalliga	-	2	korda	aastas	–	toimuvad	turva-
juhi	baaskoolitused.	Neil,	kes	turvajuhi	kvalifikatsiooni	
on	omandanud	peale	2004	aastat,	on	kohustus	 iga	5	
aasta	tagant	oma	kvalifikatsiooni	taastõendada.

•	 Märtsis	 alustab	eesti	 keele	grupp	–	15	 tublit	õppurit	
hakkavad	pürgima	eesti	keele	tasemetunnistuse	poole.

•	 Aprilli	 lõpus	algavad	rannavalvurite	koolitused	Tallin-
nas	ja	Tartus.	Sel	aastal	arvestavad	nad	kutsestandardi	
nõudeid.

•	 Liskas	pakume	leia	valikut	erinevaid	turvalisusega	seo-
tud	koolitusi	ka	oma	klientidele.

Esmaabi koolitustel peatatak-
se teineteisel verejookse (neid 
eelnevalt tekitamata), seo-
takse haavu ning harjutatak-
se erinevaid sidumise tehni-
kaid. Elustamisvõtted tehakse 
reaalselt läbi kasutades esma-
abi nukk-mannekeene. 

Juhtimiskeskuse operaa-
torite koolitustel pööratakse 
enim tähelepanu teenindus-
protsessidele. Eesmärk on ka-
jastada turvatöö hetkeseisu 
ettevõttes, analüüsida turva-
tööga seonduvat problemaati-
kat ning anda osalejatele tur-
vatööks vajalikku praktilist 
kogemust.

Turvataktika
Põhja piirkonna mehitatud 
valve turvatöötajad saavad 
selga tõmmata spordiriided. 
Turvataktika  koolitusel kä-
sitletakse igapäevaseid töö-
situatsioone – distants õi-
gusrikkujaga, turvakontroll 
tava- ja eriolukorras, trans-
pordivõtted, haaretest vaba-
nemine, gaasi ja käeraudade 
kasutamine. Piirkondade me-
hitatud valve turvatöötajad 
ning patrullekipaažide liik-
med saavad nii esmaabi kui ka 
turvataktikat. Seekord on kol-
leegidega suhtlemist, koge-
muste vahetamist ja aktiivset 
tegutsemist küllaga – kedagi 
passiivselt koolipinki istuma 
ei jäeta. 

Täiendkoolitustel osalevad 
turvatöötajad üle Eesti. Eran-
diks on inimesed, kes on mei-
le tööle asunud (või asuvad) 
käesoleval aastal. Nende jaoks 
on tööleasumise aastal oluline 
kvalifikatsioonikoolituse läbi-
mine ning kutse omandami-
ne. Esimesed grupid alustavad 
juba märtsi keskel. Suvel, mil 
töökoormused suurenenud 
nii ajutiste ürituste kui puh-
kuste tõttu, koolitusi ei toimu. 
Uue hooga alustame septemb-
rist. Kõik koolitusele minejad 
saavad kutsed oma otseselt ju-
hilt. Kui juhtub, et ei saa kut-
sel märgitud kuupäeval osa-
leda, tuleks sellest kohe teada 
anda. 

Gerly Tuisk
Värbamise- ja mehitamise 

osakonna juhataja

Praktilise iseloomuga koolitus aitab
töötajaid oma tööülesannetega paremini 
toime tulla ja on ka eluliselt vajalik – esma- 
     abi ning enesekaitsevõtteid ei ole vaja 
         ainult tööl, vaid ka igapäevases elus.

 Usun, et nii juba 
alustatud muutused kui ka 
need, mis kohe-kohe ees on, 
pälvivad klientidelt positiivse 
tagasiside.“

Priit Sarapuu
Loe lk 2

UUES KUUES täiendkoolitused
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Priit Sarapuu
Juhatuse liige

Vältimaks ettevõtte-
sisest liiga pikka 
protsesside ja 
projektide juhtimist     

      tuleb probleemikäsitluses 
           spetsialiseeruda. 

T 

agasiside teenuste turult, sh kliendirahul-
olu uuring ja kliendipretensioonid viitavad 
meie probleemikäsitluse kiirusele, tehniliste 
probleemide arvule ja klientide soovile saa-
da rohkem nõuandeid ja informatsiooni pa-

kutavatest toodetest-teenustest. 
Seisame küsimuse ees, kuidas suurenevat kliendi-
portfelli olemasoleva ressursiga paindlikumalt hal-
lata, vähendades samas tehniliste probleemide arvu 
ja suurendades klienditeadlikkust meie arenduste-
gevuse viljadest? 
Üle poole G4Si valveobjektidest on kodud. Kuigi 
koduvalve objektide arv teeb meist konkurentsitult 
suurima eraklientide arvuga turvaettevõtte Eestis, 
on selles kliendigrupis kasvupotensiaali kõige roh-
kem.
Seni oleme klientide valvesse tuleku järgset teenin-
dust organiseerinud n-ö projektijuhtimise põhi-
mõttel. Kliendi kõikide pöördumistega tegeleb talle 
määratud haldur, juhtides protsessi info sissetuleku 
hetkest vastuste andmiseni. 
Eelmisel aastal läbiviidud kliendikirjade ja -kõnede 
kaardistuse käigus ilmnes, et ca pooled neist puu-
dutavad tehnilisi probleeme: rikked, kasutajate koo-
litusvajadus vms. Teine pool on seotud lepingulis-
te küsimustega: arved, tingimuste muudatused vms. 
Sellises olukorras tundub mõistliku lahendusena 
tähelepanu suunamine sinna, kust king pigistab. 
Vältimaks ettevõttesisest liiga pikka protsesside ja 
projektide juhtimist, tuleb probleemikäsitluses spet-
sialiseeruda. Algust saame teha klientidele mõeldud 
tehnilise toe, helpdeski loomisega, kus kõnedele vas-
tavad tehnikataustaga töötajad. Seeläbi on võima-
lik lühendada probleemikäsitluse aega, vähendada 
kaudseid kulusid ja parandada otsuste kvaliteeti, tei-
sisõnu muutuda efektiivsemaks. 
Tehniliste küsimuste lahendamisest vabanenud 
„projektijuhist“ halduri ressurssi oleks aga võima-
lik rakendada senisest suurema hulga klientide tee-
nindamiseks. Usun, et läbi spetsialiseerumise enam 
aktuaalsete probleemide valdkondadele, suudame 
eraklienditeeninduses saavutada parema operatiiv-
suse ja kvaliteedi. 
Kindlasti tõstab operatiivse tehnilise toe olemas-
olu ka ärikliendi teenindustaset, kuid see pole ainus 
„võluvits“. Siin segmendis peame astuma sammu 
edasi – sammu kliendi juurde. 
Juurutamisjärgus olev järelteeninduse projekt sisal-
dab endas tagasiside saamist vastliitunud klientidelt 
virtuaalseid kanaleid pidi. Sellele lisaks on sarnaselt 
suurklientide teenindusele ka ärihaldurite aasta ees-
märk külastada enamust meie äriklientidest. Soo-
vime anda ja saada tagasisidet ning seeläbi mõista 
klientide vajadusi. Kohtumiste käigus on eesmär-
giks pakkuda sobivaid tooteid ja teenuseid, anda 
turvanõu.
Usun, et nii juba alustatud muutused kui ka need, 
mis kohe-kohe ees on, pälvivad klientidelt positiivse 
tagasiside, mis omakorda on innustuseks meile, et 
võiksime üheskoos tõdeda – saab veel paremini!  

juhiVEERG naistepäevaKUU

N aised pargivad autot pa-
remini kui mehed. Tean, 
et selle väite esitamise-

ga teenisin ilmselt ära sadade 
sookaaslaste pahameele. Sest 
on ju kõik autosse ja autojuh-
timisse puutuv teemaks, mil-
les mehed on a priori naistest 
targemad, osavamad, pare-
mad. Vastupidine võiks ilm-
selt nii mõnelegi ego-
le kõva laksu anda.

Aga just nii väi-
dab mõni aeg ta-
gasi enam kui 2500 
briti autojuhi seas 
läbi viidud uu-
ring. Uuring näi-
tas, et mehed on 
sageli parkimisel 
liiga enesekindlad 
ja pargivad seetõt-
tu valesti. Naised aga 
on ettevaatlikud ja pargi-
vad suurepäraselt. Mõlema 
soo esindajatele anti parkimi-
se eest punkte. Naiste keskmi-
ne skoor oli 13,4. Meeste oma 
seejuures 12,3. Maksimaalselt 
oli võimalik saada 20 punkti. 
Uuring näitas ka, et kuigi me-
hed pargivad keskmiselt 5 se-
kundit naistest kiiremini, lõ-
petab vaid 25% autoga õiges 
asendis. Naiste puhul oli sama 
näitaja 52%.

Saab veel
 PAREMINI

Juhus, ütlete. Olgu, siit tu-
leb järgmine egolaks. Levinud 
arvamusse kohaselt kasutavad 
mehed erinevaid tehnoloogili-
si lahendusi rohkem kui naised. 
Siiski tuleb aga välja, et õrnem 
sugu ei jää tehnoloogialembu-
ses meestest kuidagi maha. Vä-
hemalt nii tõdeb uuringufirma 
Forrester poolt läbi viidud ca 
1000 mees- ja umbes sama pal-
ju naisrespondendi uuring. 

Nüüd aga paneme i-le tä-
pi peale. Aastatuhandeid on 
on ärimaailmas tooni andnud 
mehed. Seetõttu võib olla üp-
ris šokeeriv soovitus, et kui ta-
had oma investeeringule pare-
mat tulusust, pane raha naiste 
juhitud ettevõtetesse. Aga just 
säärast tõdemust tutvustas 
hiljuti Rootsi majandusleht 
Dagens Industri, refereerides 
1500 juhti hõlmanud uurin-
gut, mille viis läbi suur rah-
vusvaheline konsultatsiooni-

firma McKinsey. Uuringu 
tulemused on üsna vapusta-
vad –  ettevõtetes, kus juhti-
de seas on naiste ülekaal, on 
omakapitali tootlus 41% kõr-
gem kui meeste juhitud ette-
võtetes. Veelgi selgem vahe 
tuleb, kui võrrelda rentaab-
lust, siin ületavad naiste juhi-
tud ettevõtted meeste omi 56 
protsendiga.

Miks see nii on? Aga selle-
pärast, kinnitavad uuringud 
samuti, et naised on meestest 
tähelepanelikumad, abi- ja 
koostöövalmivad, empaatili-
semad, tundlikumad. Kind-
lasti on need omadused, mis 
tulevad kasuks ka erinevates 
turvatöö valdkondades. Usun, 
et loetletud omadusi silmas 
pidades on naistel kindel eelis 
näiteks rahatöötleja, lennueel-
se julgestuskontrolli, video-
valve operaatori, administ-
raatori või kaubandusobjekti 
turvatöötajana. Kindlasti pole 
see loetelu täielik. Nii ei olegi 
imestada, et eelarvamuslikult 
väga mehelikus peetavas ette-
võttes G4S Eestis on töötajaist 
32.6% naised. Üllatusena võib 
tulla koguni see, et valvedivis-
jonis on naiste osakaal kesk-
misest koguni veidi kõrgem. 
Kõige väiksem on naiste osa-
kaal aga turvatehnikadivisjo-
nis – 7,9%. Kas tõesti kasuta-
mata potentsiaal, kui mõelda 
eeltoodud näitele naiste tehni-
kahuvi uuringust?

Naistöötajate osakaalult 
oleme G4Si riikide seas maa-
ilmas kindlalt esirinnas. Üle 

maailma on G4Si töötjaskon-
nast naisi 12 protsenti. Kind-
lasti tuleb siinkohal arvestada 
kultuurilisi ja rahvuslikke eri-
pärasid, mis statistilisi näita-
jaid alla tõmbavad, kuna suu-
re töötajate numbritega Aasia 
ja Aafrika riikides on naistöö-
tajate osakaal 3-7 protsenti. 

Pigem tuleb meil end siis-
ki võrrelda Euroopa ja Põhja-
Ameerikaga. Mandri-Euroo-
pas on G4Si ettevõtetes naiste 
osakaal 17%, Inglismaal ja 
Põhja-Iirimaal 21 % ja Põhja-
Ameerikas 23%.

Lõpetuseks siiski väike lo-
hutus ka meestele – me oleme 
paremad saladuste hoidjad kui 
naised. Ja ikka uuringu põhjal. 
3000 briti naist hõlmanud uu-
ring näitas, et üks naine küm-
nest ei suuda saladust hoida. 
Ligi pooled osalejatest tunnis-
tasid, et tunnevad suurt tungi 
ja vajadust saladusekoormat 
kellegagi jagada. Naised näe-
vad ränka vaeva, et saladusi 
hoida ja kõige nõrgemad suu-
davad seda teha vaid 32 minu-
tit. Aga hoolimata sellest par-
givad nad autot paremini…

Kui naised 
PARGIVAD AUTOT PAREMINI KUI MEHED

Naised G4Sis
Naiste osakaal G4S Eestis seisuga 21.02.2012

Valvedivisjon		 33.1%
Turvatehnikadivisjon		 7.9%
Sularahadivisjon	 27.7%
Müügi-	ja	klienditeenindusdivisjon		 59.4%
Tugiteenused	 57.6%
Ühisteenused	 47.1%
Alarmtec	 31.6%
G4S	Grupp	 60%
Kokku 32.6%

Nii ei olegi imestada, et 
eelarvamuslikult väga 
mehelikus peetavas ette-
võttes G4S Eestis on  
    töötajaist 32.6% naised.

NAISENA turvafirmas
G4Sis töötavate naiste osakaal on 1/3, st 3000st töötajast ligikaudu 1000 naist. 
Kuidas on töötada naisena turvafirmas?

Helke Sumre, 
Lääne piirkonna 

turvatöötaja Wendre 
tehases Vändras, samuti 

asendab puhkuse ajal 
Vändra patrullekipaaži

 
Minu kogemus on näida-

nud, et töötades naisena mees-
te hulgas on võimalik just silma 
paista! Kuigi arvatakse, et nais-
terahvas on nõrgem sugupool 
ja ta ei saa asjadega hakkama, 
siis see pole tõsi. Meenub aas-
taid tagasi juhtunud nali, siis 
kui meil olid piirkondades eral-
di ettevõtted. Kord pidin öösel 
panga juhatajale teatama, et te-
ma objektil on häire ja ekipaaž 
juba kohal. Klient arvas, et see 

on nali ja ei suutnud kuidagi us-
kuda, et naisterahvas on turva-
töötaja. Aastatega on muidugi 
olukord muutunud ja inimes-
tel pole enam eelarvamusi naise 
kui turvatöötaja suhtes.

Viivi Palm, 
Tallinna rahatöötluse 

vanemkassiir ja vahetuse 
vanema kt

Minu jaoks ei ole tegelikult 
vahet, kuna töötades raha-
töötluses puutun kokku roh-
kem naistega. Meil lihtsalt 
on tööl rohkem naisi. Kui ei 
peaks vahetuse vanema kohu-

setäitja ametit, siis ei puutuks 
üldse meestega kokku. 

Karina Tokman, 
raamatupidaja

Ausalt öeldes pole kuna-
gi sellele mõelnud, kuidas on 
naisena turvafirmas töötada. 
Raamatupidaja amet on siiski 
pigem naiselik ja ka meie ük-
suses töötavad enamuses nai-
sed. Ühtegi negatiivset koge-
must küll pole olnud, pigem 
naljakaid. Näiteks on ette tul-
nud olukordi, kus minu ema 

käest on tema tuttavad, saades 
teada minu töökoha, küsinud, 
mis objektil su tütar siis töötab. 

Karin Palmets, 
juhtimiskeskuse 

andmesisestusoperaator

Mina tunnen ennast G4Sis 
naisena väga hästi. Juhti-
miskeskuses on operaatorite-
na tööl naised – see töö sobib 
just naistele, kuna suhtlemist 
on palju. Mulle meeldib roh-
kem, kui juhid on meessoost, 
kuna leian nendega kergemi-
ni ühise keele. See on muidu-
gi klassika: kui ütled, et töö-
tad G4Sis, siis küsitakse ikka, 
millises kaubanduskeskuses. 
Sellest on muidugi kahju, et 
G4Si seostatakse vaid kauban-
dusturvatöötaja ametiga, kuigi 
meil on nii palju erinevaid ja 
huvitavaid töökohti.

Andres Lember
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Juba traditsiooniks on saa-
mas G4S koduvalve kevad-
kampaaniad, mis on tuntud 
oma soodsate liitumistingi-
muste poolest. Möödunud 
aastal oli igale liitujale „kauba 
peale“  hinnaline puhkusereis 
luksuslikul kruiisilaeval Root-
si. Sel aastal on meil pakkuda 
veelgi enamat.

Moekas ratas
Kõik kliendid, kes aprilli 
jooksul G4S koduvalve täis- 
või kombineeritud teenusega 
liituvad, saavad kingituseks  
moeka, mugava ja stiilse jalg-
ratta Classic. Valikus on nii 
meesteratas kui ka naiste mu-
del. Rattad on Shimano käi-
guvahetitega ning neil on va-
jalikud tuled, et sellega  oleks 
lubatud sõita ka pimedal ajal. 

Meie taotlus on  anda klien-
dile tervislik liikumisvahend, 
mis on liikluseeskirjas nõuta-
va varustusega: esilatern, ta-
galatern, jalgrattakell. Veelgi 
enam, kampaania ratastel on 
ka lihtsasti käsitsetav alarm. 
Alarmi aktiveerimiseks piisab 
ühest nupuvajutusest. Seejä-
rel pole võimalik ratast pai-
gast liigutada ilma, et alarm 
põrgulärmi tegema ei hak-
kaks. Alarmi deaktiveerimi-
ne käib ratta omaniku poolt 
määratud nelja nupu kombi-
natsiooni vajutamisel.  Seega 
antakse kam-
paanias eda-
si koguni kaks 
turvalisuse sõ-
numit - hoo-
litseme Su ko-
du, aga ka uue 
jalgratta turva-
lisuse eest. Läbi 
jalgratta saame 
juhtida ühis-
konna tähele-
panu turvalisu-
sele laiemalt ning 
näidata, et meil on nu-
pukaid lahendusi erinevatele 
turvaküsimustele.

G4S valvab 20  000 kliendi 
kodu, mis on hinnanguliselt 
ca 75% kõikidest valvatavatest 
kodudest. See tähendab, et tä-
na  kasutab koduvalvet vaid 
5% Eesti peredest. Selleks, et 

juhtida tähelepanu kodu tur-
valisuse olulisusele ning tut-
vustada koduvalve võimalusi, 
korraldame regulaarselt kodu-
valve kampaaniaid. Koduvalve 
kevadkampaania „maasikat“ 
otsides seadsime eesmärgiks 

da kodule sobiv valveseadme-
te hulk ning teenuse pakett 
ja saata andmed sealt samast 
G4Sile. Seejärel hoolitseb meie 
müügimeeskond juba  lepingu 
sõlmise, seadmete paigalda-
mise ja valveteenuse aktivee-
rimise eest. Kui valveseadmed 
on paigaldatud, ei jäägi muud 
üle, kui tuleb seada sammud 
lähima Hawaii Expressi kaup-
luse poole, kes jalgratta klien-
dile väljastab.

Kampaania meediakanalite 
hulk saab olema laiahaardeli-
ne, sisaldades nii TV-reklaa-
me, bannerreklaame interne-
tis, masspostitusi nii e-posti 
aadressidele kui ka tavaposti 
vahendusel. Kampaania rek-
laamide planeerimisel oleme 
seadnud eesmärgiks, et meie 
reklaam jõuab aprilli jooksul 
75% Eesti elanike silma/kõrva.

Kampaania eesmärk
Eesmärk on kampaania pe-
rioodil võrreldes tavapärase 
kuuga tõsta sõlmitavate lepin-
gute arvu kolm korda. Lisaks 

lühiajalisele eesmärkidele 
on taolistel reklaamitegevus-
tel kindlasti väga oluline roll 
pikaajaliselt. Selleks, et turg 
teadvustaks koduvalve vajali-
kust ja oskaks aru saada antud 
teenuse kasulikkusest, tuleb 
meil turu kasvatamisesse ja 
harimisse  ka tulevikus panus-
tamist jätkata. Reklaamikam-
paaniad on üks oluline töö-
riist selles vallas.

Kui võtta arvesse sügi-
sel uuenenud koduvalve loo-
gikat, mis muutus oluliselt 
kliendikesksemaks ning se-
da, et jalgratta lahenduse näol 
on tegemist läbi aegade kõi-
ge hinnalisema soodustuse-
ga, mida oleme koduvalvega 
liitumisel kaasa andnud, on 
praegune pakkumine potent-
siaalse kliendi poolt vaadates 
kõige parem aeg meie teenus-
te tarbima asumiseks. Looda-
me, et kampaania tulemused 
seda ka kinnitavad. Müügiedu 
soovides.

Tarmo Pärjala
Turundusjuht

KAMPAANIA

Üle-eelmises G4SPressis 
tutvustatud kliendirahulolu-
uuring näitas, et meil on kasu-
tamata võimalusi kliendisuhe-
te tugevdamiseks läbi parema 
nõustamise turvaküsimuste 
alal ja paindlikuma problee-
mikäisitluse. 

Tänaseks saame raporteeri-
da kahe põhimõttelise uuen-
duse ellu kutsumisest, mis on 
seotud just uuringust saadud 
tagasisidega.  Klientide pa-
remaks nõustamiseks turva-
küsimustes ilmub meil alates 
aasta algusest kvartaalne uu-
diskiri.

Uudiskiri 
Esimeses uudiskirja postitasi-
me kõikidele era- ja tehnilise 
valve äriklientidele jaanuaris.  
Seal jagasime nõuandeid, kui-
das tagada turvalisus reisides, 
andsime ülevaate, miks on 
tarvis valveseadmeid hoolda-
da, tutvustasime uudset puu-
tetundliku sõrmistikku, jaga-
sime näpunäiteid, mida tasub 

edaspidi eraldiseisaiks. Pi-
gem on eesmärk informeeri-
da kliente üldturvalisust puu-
dutavatel teemadel, tutvustada 
uuenduslikke turvaseadmeid 
ja turvalahendusi ning anda 
infot  põnevatest tegemistest, 
milles G4S on kaasa löömas. 
Esimese uudiskirja lugejasta-
tistika näitab, et eriti hinna-
tuks osutus „nutika sõrmisti-
ku“ lugu. See julgustab meid 
ka tulevikus veelgi rohkem 
erinevatele tehnilistele lahen-
dustele keskenduma. Järgmi-
ne uudiskiri jõuab klientideni 
aprilli keskel. 

Järelteenindus
Teine detailsemat tähelepa-
nu vajav küsimus oli seotud 
probleemikäsitlustega, kus 
kliendid ootaksid meilt, kui 
teenuse pakkujalt suuremat 
paindlikkust, operatiivsemat 
tegutsemist ja paremat kliendi 
probleemi lahenduse käigu-
ga kursis hoidmist. Selleks, et 
vähendada igapäevases koos-

Koduvalve ANNAB RATTAD ALLA

Selleks, et turg teadvustaks
 koduvalve vajalikust ja oskaks 
aru saada antud teenuse kasulik-
kusest, tuleb meil turu kasvatami-
sesse ja harimisse  ka tulevikus 
        panustamist jätkata.

G4S 

Eesti tütarettevõte 
Alarmtec AS või-
tis Tallinna Trans-

pordiameti poolt korraldatud 
hanke, mille käigus paigalda-
takse aprillis Tallinnas Kristii-
ne ristmikule kaks Eestis seni 
ainulaadset kaamerasüstee-
mi. Valvekaamerad Kristiine 
ristmikul hakkavad jälgima 
mootorsõiduki juhtide rikku-
misi Endla tänava poolt kesk-
linna suunas ja Sõpruse pst 
poolt kesklinna suunas. Kaa-
merate tööpõhimõte seisneb 
punase fooritule rikkumise, 
kiiruse ületamise ja ühistrans-
pordiradade väärkasutuse jäl-
gimises ning rikkumise korral 

hetkeolukorra fikseerimises. 
Fikseeritud andmed edastatak-
se politsei infosüsteemi menet-
lusprogrammi, mis väljastab 
rikkujatele trahvinõuded.

Tallinna Transpordiameti-
ga sõlmitud lepingu alusel pai-
galdab Alarmtec AS ristmikule 
valvekaamerad, lisaks tagatakse 
seadmete hooldus ja valvetee-
nus. Esialgu on kaamerate hool-
dusleping sõlmitud üheks aas-
taks. Tallinna transpordiameti 
projektijuhi Tiit Laiksoo sõnul 
on esialgu tegemist pilootpro-
jektiga, kuid hiljem on plaanis 
projekti laiendada. 

Kaamerasüsteem on ana-
loogne Eesti suurematel maan-

teedel asuvate kiiruskaamera-
tega. Kaamerate tootja Vitronic 
on Saksamaa ettevõte, mis on 
spetsialiseerunud LIDAR-il põ-
hinevate tehnoloogiate toot-
misele. Vitronic toodab ka 
logistikasektorile autode ska-
neerimise, OCR koodide luge-
mise, videojälgimise tarkvara, 
samuti liikluses kasutatavaid 
kiirus- ja fooritulekaameraid 
ning tollimaksude kontrollimi-
se tarkvara. Sarnaseid kaame-
rasüsteeme, mis jälgivad kiiru-
se ületamist ja punase fooritule 
rikkumist kasutatakse laialda-
selt näiteks Saksamaal ja Lähis-
Idas Kataris. 

Maarika Haavistu

Kui naised 
PARGIVAD AUTOT PAREMINI KUI MEHED

Naised G4Sis
Naiste osakaal G4S Eestis seisuga 21.02.2012

Valvedivisjon		 33.1%
Turvatehnikadivisjon		 7.9%
Sularahadivisjon	 27.7%
Müügi-	ja	klienditeenindusdivisjon		 59.4%
Tugiteenused	 57.6%
Ühisteenused	 47.1%
Alarmtec	 31.6%
G4S	Grupp	 60%
Kokku 32.6%

Ainult aprillis saab Eesti parima koduvalvega liituja kingituseks alarmlukuga 
varustatud tip-top jalgratta. Veeda suvi sadulas!

leida atraktiivne lahendus, 
mis paneks koduvalve vajadu-
sele varem mõelnud inimesed 
konkreetselt tegutsema.  

Kampaania ajal koduvalve-
ga liitumiseks on lihtsaim viis 
külastada kampaania mik-
rosaiti, valida sealt välja en-

Kliendikommunikatsioon 
uuenduste tuules

Tagasiside

Uue kliendi järelteeninduse küsimustiku neli peamist teemat:

1)	Miks	liitusite	G4Si	valveteenusega?

2)	Kust	saite	infot	G4Si	teenuste	kohta?	

3)	Kuidas	jäite	rahule	G4Si	müügiesindaja	tööga?

4)	Kuidas	jäite	rahule	G4Si	paigaldustehniku	tööga?

Uudiskirja fookus ei ole müügi- ega 
turundussõnumi keskne – turundus-
kampaaniate teavitused jäävad ka 
     edaspidi eraldiseisvaiks.

töös ette tulevaid probleeme, 
on ellu kutsutud mitmeetapi-
line uute tehnilise valve klien-
tide järelteenindus. 

Järelteeninduse üheks oluli-
seks osaks on klientidelt inter-
netiküsimustiku abil tagasiside 
küsimine, millest saame kohe 
kliendisuhte alguses ülevaate, 
kas klient oli rahul müügiesin-
daja ja tehnikute tööga ning 
kas ta tunneb ennast piisavalt 
kindlalt valvesüsteemi käsitse-
misel või vajaks ta veel täienda-
vat koolitust. Saadav tagasiside 
on oluline märkamaks juba eos 
edaspidi tekkida võivaid teenin-
duslikke kitsaskohti ning enne-
tada nendest tulenevaid prob-
leeme. 

Tarmo Pärjala
Turundusjuht

Kristjan Mikk
MKD tootejuht

kliendiTEENINDUS

Kristiine kaamerasüsteemi hanke võit

teada kodukindlustusest, rää-
kisime G4Si iseteenindus-
keskkonna võimalustest ning 
informeerisime kliente Jul-
ged hoolida? algatusest „Hooli 
oma kodukandist“.

Uudiskiri on loogiline jätk 
poolteist aastat toiminud 
Contra turvaluule postitus-
tele. Humoorikalt köitvad la-
hendused saavad ka edaspidi 
olema meie uudiskirja üheks 
osaks. Nii näiteks oli esime-
ses uudiskirjas Contra turva-
luule valveseadmete hoolduse 
teemal. 

Samas on eesmärk veel-
gi laiendada käsitletavate tee-
made hulka sooviga, et igaüks 
leiaks endale just teda huvi-
tava. Uudiskirja fookus ei ole 
müügi- ega turundussõnu-
mi keskne – turunduskam-
paaniate teavitused jäävad ka 



Sinu eest valvel

G4S   Eesti infoleht märts / aprill 2012 | Nr 2 (104)persoon

G4Si poolt Ees-
ti Turvaette-
võtete Liidu 

Aasta turvatöötaja konkursile 
nominendiks esitatud Alek-
seiga olen kohtunud varemgi 
–  mullu III kvartali parimate 
turvatöötajate autasustamisel. 
Meelde jäi ta sellega, et palus 
teha endast ja naiskolleegist 
ühise pildi. Mis seal ikka - pi-
dulikel hetkedel tahavad pal-
jud end jäädvustada, kuid hil-
jem tulevad fotomeenutustele 
tegelikult järele vaid mõned 
üksikud. Aleksei tuli. 

Tegelikult iseloomustab see 
väike killuke teda väga hästi. 
Teab, mida tahab, tal on tera-
ne mälu, ei jäta midagi juhuse 
hoolde ning oma eesmärkide 
poole rühib kui pühvel. Lisa-
me juurde 2011. aasta jooksul 
tabatud ning politseile üle an-
tud 42 pätti, mitmed klientide 
kiitused ning autahvlipilt ongi 
valmis.

Unistus oma ärist
Siiski, siiski: Aleksei on li-

hast ja luust normaalne ini-
mene, kelle jaoks sissetulek, 
tunnustus ja meeldivad muga-
vused mängivad olulist rolli. 
Eesmärkidest rääkides ei tee 
ta saladust, et üks neist on häs-
ti kindlustatud elu, mille saa-
vutamiseks näeb Aleksei elu-
plaan ette oma äri käivitamist. 
Pikemalt sel teemal Aleksei 
siiski ei peatu, ütleb vaid, et 
valdkond on valitud ning käi-
malükkamisel panevad õla al-
la perekond ja Venemaa su-
gulased. Raha Aleksei lugeda 
oskab ning väike, kuid õpet-
lik ärikogemus on tal olemas. 
Peale kooli tegi ta koos sõb-
raga ehitusfirma, mis tegeles 
fassaadide renoveerimisega 
ning oli üsna tubli väikefirma 
– kuni lahvatas majanduskriis 
ja kellud tuli pan-
na kotti. Üllataval 
kombel ei kuulu 
Aleksei unistuste 
hulka ülikooliha-
ridus, mis muu-
seas on pinnuks 
silmis tema tüd-
ruksõbra emale, 
kes kuidagi ei ta-
ha leppida asja-
oluga, et väimehe 
kandidaat ei raatsi 
kulutada kõrgharidu-
sele oma aega…

G4Si tuli Aleksei 2008. aas-
ta kevadel: „Mõte, et võiks 
veeta aktiivse suvi rannas, te-
ha midagi kasulikku, kuid sa-
mas meeldivat, ning saada sel-
le eest raha, tundus ahvatlev.“ 
Rannavalve hooaja lõppedes 
proovis Aleksei kätt patrullis 
– juhtimiskeskuse kiire tempo 
passis aktiivset eluviisi eelis-
tavale noormehele hästi. „Elu 
peabki kiire olema, muidu 
oleks igav,“ deklareerib Alek-
sei, kes ise on paras elavhõbe 
– pidevalt liikumises. Muud-
moodi ei jõuakski – püüda 

aastas kümneid pätte, tegeleda 
autokooli Nord klientuuriga, 
aidata oma kunagist kooli vee-
bilehe haldamisel, korralda-
da koolipidusid, teeninda lisa 
hotelli administraatorina ning 
kõige selle juures leida aega ka 
isikliku elu jaoks. Peale kõi-
ge muu kulub Aleksei vaba 
aeg 9-aastasele õepojale, kel-
le trennidesse transportimine 
on samuti tema vastutada.

Sellise elutempo juures peab 
olema hea akude laadija – mis 
võiks see küll olla? „Suvel ma 
põhimõtteliselt ei puhka – see 

on rannavalve aeg. Puhkuse-
avalduse kirjutan alati septemb-
ris ning siis oleme sõpradega 
nädalakese mõnes spaas või rei-
sime ringi.“ Muide, tänavu lä-
heb Aleksei ja Co Valgevenes-
se, kus juba leiti korralik maja 
soodsa hinnaga. Teine akude-
laadija on jooks: nii kui lumi 
on läinud – tossud jalga ning 
Nõmme teed mõõtma – iga 
päev 6-7 kilomeetrit korraga, et 
hingamine oleks paigas. Vastu-
pidavus ja hea jooksutempo on 
korduvalt olnud Aleksei trum-
pideks metalli- ja kütusevaraste 
tabamisel. 

Pättidega omad sotid
Erinevalt oma heast naab-

rist Nõmmest, on Männiku ja 

kesklinna ääreala kõike muud 
kui rahulik tööpiirkond. Mul-
lu mais käis Aleksei metal-
livargaid noppimas kui mõni 
mees kalal. 7. mail Silikaltsiidi 
tänava tootmisterritooriumilt 
– kolm isikut koos varastatud 
kaubaga. Nädal aega hiljem sa-
mal territooriumil veel üks me-
tallivaras koos kahemeetrilise 
luugikaanega. 24. mail veel kaks 
varast koos tõestusmaterjaliga. 
Veidi hiljem – kütusevaras, kes 
lahkus tanklast maksmata, ben-
siinikanistrid näpus. 

Veel? Suve algul Männiku 
metsas üksikut jalutajalt röö-
vinud seltskonna tabamine. 
Varastega „suhete klaarimisi“ 
on Alekseil olnud ka väljas-
pool tööaega: kui tema autos-
se murti sisse, tabas ta varga 

tunnustus

Tunnustatud turvalahendus 

Turvaettevõtete	liit	avaldas	tra-
ditsioonilist	 tunnustust	 2011.	
aasta	 parimatele	 turvalahen-
dustele,	 mille	 hulgas	 on	 ka	
G4Si	 loodud	 allmaatuleohu-
tussüsteem	 Estonia	 kaevan-
dusele.		
Sellise	 tunnustuse	 osutamise-
ga	 soovib	Turvaettevõtete	 Liit	
tõsta	 esile	 innovatiivseid,	 teh-
niliselt	ja	korralduslikult	keeru-
kaid	 lahendusi	 turvavaldkon-
nas	 ja	 tunnustada	kliente,	 kes	
vaatamata	 keerulisele	 majan-
dusolukorrale	 turvalisusesse	
märkimisväärselt	panustavad.

Tunnustatud	Turvalahen-
duseks	2011	osutusid:
Estonia põlevkivikaevanduse 
allmaatuleohutussüsteem,	
tellija	 AS	 Eesti	 Energia	 Kae-
vandused,	lahenduse	autor	AS	
G4S	Eesti.	
Tuleohutussüsteem	 kindlus-
tab	võimaliku	 tuleohu	avasta-
mise	 varases	 staadiumis.	 Süs-
teem	katab	 ligi	15	kilomeetrit	
kaevanduskäike	 ning	 annab	
operaatoritele	 lintkonveieri-
te	 juures	 toimuvast	 reaalajas	
ülevaate	 nii	 kaevanduse	 eri	
osade	 kui	 ka	 seadmete	 tem-
peratuurist.	 Lisaks	 mõõdab	
see	vingugaasi	sisaldust	õhus,	
tuletõrjevee	 torustiku	 rõhku	
ning	 tuulutuse	 õhujoa	 kiirust	
ja	suunda.		

Koidula piiripunkti ooteala	
info süsteemiga integreeritud 
turvalahendus,	 tellija	 AS	 Pal-
diski	Sadamad,	 lahenduse	au-
tor	Turvateenistus	Alfastar	AS.
Möödunud	 aastal	 muutus	
Eesti-Vene	 piiril	 piiriületami-
se	 kord.	 Uue	 korra	 järgi	 loodi	
ühtne	 piiriületuse	 ootejärje-
korra	infosüsteem,	mida	kasu-
tatakse	kolmes	Eesti	maantee-
piiripunktis:	Narva-	Ivangorod,	
Koidula-	Kunitsina	Gora	 ja	Lu-
hamaa	-	Šumilkina.	 Iga	maan-
teepiiripunkti	 lähedale	 loodi	
ka	ooteala,	kus	autojuhid	saa-
vad	 paremates	 tingimustes	
piiriületusaega	 oodata.	 Oote-
alal	 on	 juurdepääs	 internetile	
(WiFi),	valgustus	ja	valve,	seal-
hulgas	 videovalve	ning	olme-
jäätmete	 kogumise	 ja	 tualett-
ruumi	 kasutamise	 võimalus.	
Tunnustatud	 turvalahenduse	
tiitli	pälvis	Alfastari	ehitatud	vi-
deovalvesüsteem.

Portatiivne röntgenseade 
FlatScan-TPX,	 tellija	 Maksu-	
ja	 Tolliamet,	 lahenduse	 autor	
Hansab	 AS.	 Hansab	 AS	 päl-
vis	 tunnustuse	 Maksu-	 ja	 Tol-
liametile	 hangitud	 kaasaskan-
tava	röntgeniseadme	eest,	mis	
toodab	 reaalajas	 nähtavad	 x-
ray	 pilte.	 Pildistamise	 ala	 või-
maldab	operaatoril	skaneerida	
kontrollitavaid	 esemeid	 ning	
neis	oleva	sisu	ka	üle	 lugema.	
Seade	koosneb	kolmest	osast:	
generaator,	 mis	 tekitab	 rönt-
genkiirguse,	 vastuvõtumoni-
tor	 ning	 arvutisüsteem,	 mille	
kaudu	juhitakse	ja	vaadatakse	
pilte.	

Julia Garanža

Aktiivse koolinoorena sõitis Aleksei läbi pea kõik Euroopa Liidu institutsioonid: 
esindamas Eestit Strasbourg´is toimunud noorte foorumil.

aasta turvatöötaja NOMINENT

Männiku  HUNT KRIIMSILM

MOSKVASSE OMA STATIIVIGA

Igor Kalakauskas, 
Tallinna Tõnismae Reaalkooli huvijuht (Aleksei õpetaja):

Aleksei	on	lahe	säga.	Kuigi	viiemees	pole	ta	kunagi	olnud,	
oli	ta	koolikaaslaste	seas	tõeline	autoriteet.	Tema	eestveda-
misel	 ja	korraldamisel	on	toimunud	palju	huvitavaid	koo-
liüritusi,	kooli	koduleht	oli	samuti	tema	hallata,	ka	praegu	
kasutame	tema	tehtud	pilte	ja	videomaterjale.	Aleksei	kir-
jutatud	uudised	olid	alati	koolilehele		magnetiks.	
2007.	aastal,	kui	Aleksei	osales	Haridus-	ja	Teadusministee-
riumi	ja	MTÜ	Integratsiooni	ABC	korraldatud	koolide	sõp-
rusprogrammis	 „Sõprusrong“	 ning	 käis	 koos	 teiste	 Eesti	
koolide	õpilastega	Moskvas,	hämmastas	ta	oma	reisikaas-
lasi,	võttes	kaasa	peale	videokaamera	ka	raske	statiivi.	Sel-
le	statiivi	otsa	paigutatud	kaameraga	võttis	ta	intervjuusid	
otse	Punasel	väljakul	 -	 	küsitledes	Moskva	Kremli	külasta-
jaid.	Mõte	„Sõpruserongi“	kajastamisest	tekkis	Alekseil	veel	
enne	sõitu,	ning,	muide,	hiljem	 jõudsid	 tema	 reisimuljeid	
ka	Postimehe	veergudele.	

ise, teenides tänusõnu naab-
rimehelt, kelle sõiduk langes 
sama rüüstaja ohvriks. Tä-
nutäheks hinnalise automaki 
päästmise eest võttis naaber 
Aleksei auto klaasi vahetamise 
kulud enda kanda. 

Põhimõte – kes teeb, see 
jõuab – kehtib Aleksei puhul 
väga hästi. Tänusõnad, kiitu-
sed ja preemiad on tema töö-
elu lahutamatu osa. Ning näib, 
et pildil olek on talle oluline. 
„Tunnustus paneb rohkem lii-
gutama, kui oled ise aktiiv-
ne, on ka häid võimalusi roh-
kem,“ selgitab Aleksei. „Sama 
ütlen ka oma õepojale: ole ise 
tubli ning võimalused leiavad 
su üles.“ 

Julia Garanža

Lisame juurde 2011. aasta 
jooksul tabatud ning 
politseile üle antud 42 pätti, 
mitmed klientide  kiitused    
     ning autahvlipilt 
            ongi valmis.

„Elu peabki kiire olema, muidu oleks igav,“ deklareerib Aleksei.
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Valga Lihakombinaadi ob-
jektil turvatöötajana töö-
tav naine ütleb ilma igasugu-
se paatoseta: „Minu jaoks on 
oluline teada, et kriitilisel het-
kel saan oma riigile toeks ol-
la. Olen inimene, kes võib jää-
gitult pühenduda kodumaa 
kaitsele.“ Ning pange tähele, et 
need ei ole artikli autori poolt 
sepitsetud sulnissõnad, vaid 
täpipealt kirja pandud tsitaat, 
mis võiks kuuluda riigi- või 
sõjamehele. Just nimelt: me-
hele, sest isegi tänapäeva piiri-
deta soorollide juures tundub 
selline mõtteavaldus pigem 
mehele kohane. Naised – need 
tegelegu lastega ning kaitsku 
pehmeid väärtusi, kas pole? 

Rohelised metsad 
Mõistmaks, kust pärineb 

Kirsti isamaalilisus ning mas-
kuliinsed huvialad, heidame 
pilgu perealbumisse. Kirs-
ti ja tema nelja Viljandimaal 
elava õe-venna kasvatami-
ne oli enamjaolt karmikäeli-
se vanaema Kati õlul. Ingeri-
soomlasest Jekaterina toodi 
Nõukogude vägede poolt sõ-
jakeerises Pihkva tagant Ees-
tisse ning kange iseloomuga 
naine ei teinud saladust oma 
suhtumisest  riigivõimu, mis 
ajas ta oma kodunt välja ning 
kihutas võõrale maale. „Mei-

Arusaadavatel põhjustel 
ei hiilanud Kirsti kuigi suu-
re õppeedukusega. Kui keha-
line kasvatus välja arvata, olid 
veerandihinneteks enamasti 
kahed. Hollywoodilik kanna-
pööre toimus siis, kui Kirsti sai 
teada, et paremate hinnete juu-
res pääseks ta lootustandva ju-
domaadlejana õppima Tallin-
na Spordigümnaasium (TSG). 
Soov näha pealinna tulesid kor-
rutatuna meeletu tahtejõuga te-
gid oma töö – Kirsti otsustas 
korrata klassi ning poole aas-
taga vahetas saadud kahed viite 
vastu, püstitades ühtlasi ka koo-
li õppeedukuse rekordi.

Sinised juuksed 
Mõistagi polnud 9. klassis 

maalt linna kolinud judotüd-
ruku elu pealinnas meelakku-
mine: „Olin vaene kui kiriku-
rott. Pidin leidma lahenduse, 
kuidas distantseeruda vaenu-
likuna tundunud maailmast. 
Hakkasin kandma neete, vär-
visin juuksed siniseks – selli-
se outlooki puhul ei tekkinud 
kellelgi küsimust, miks kan-
nan kogu aeg ühte ja samu ku-
lunud rohelisi pükse…“ 

Samasse perioodi jäävad ka 
teised Kirsti maailma avas-
tamised: kiire tagasipöördu-
mine kodukanti, töö Soomes 
laevatehases, kuid üsna peagi 

hataja mind Kaitseliidu Saka-
la maleva pidulikule üritusele. 
Seal kohtasin vormis inime-
si, kes panustasid vabatahtli-
kult oma aega Eesti riigikait-
se arengule.“ Kohtumine jäi 
hinge, kuid enda kutsumuse 
äratundmiseni oli Kirstil veel 
pikk tee käia. Rahuliku pe-
reelu rutiinis hakkas ta järjest 
tihedamini otsima seda „mi-
dagi muud“, mis tooks silma-
desse sära ja ajaks selja sirgu. 
Nii sai neli aastat tagasi Kirs-
tist Naiskodukaitse Valgamaa 
ringkonna Tõrva jaoskon-
na  liige, nüüdseks küll  Valga 
jaoskonna liige - elukoha va-
hetuse tõttu. 

„Naistel on suur roll riigi-
kaitses.  Lapsi kasvatades ole-
me esmased ja olulisemad, kes 
annavad eestluse vaimu edasi  
järelpõlvele. Organisatsioonis 
tegeleme huvitavate asjade-
ga:  teavitustööga,  toitlusta-
misega, side tagamisega, õpi-
me meditsiini ja omandame 
sõdurioskusi.  Just viimasele 
sh laskmisele saigi käsi antud. 
Esimesel aastal tegin sõdu-
ri baaskursuse ära ning prae-
gu olen jõudnud etappi, kus 
koolitatavast saab koolitaja,“ 
räägib naine. 

Nooremallohvitseriks õppiv 
ning kaks aastat järjest maleva 
parimaks naislaskuriks tun-
nistatud Kirsti on oma „rel-
vahaigusest“ rääkides tagasi-
hoidlik: „Need, kes arvavad, et 
olen militaarfanaatik, lihtsalt 
ei tea, et veel tund enne lai-
gulise vormi selga tõmbamist 
keetsin lastele putru ning trii-
kisin särke.“ 

Nädalavahetusel on Kirsti 
taas õppustel või koolipingis, 
sest riik vajab tarku ja tuge-
vaid naisi. 

Julia Garanža

julged HOOLIDA?Püssiga naine VALGAMAA METSAST

Need, kes arvavad, et olen militaarfanaatik, 
lihtsalt ei tea, et veel tund enne laigulise 
   vormi selga tõmbamist keetsin lastele
         putru ning triikisin särke.

Suvel mõõdab Kirsti Eestimaa teid motoklubile  „Viimane võimalus“  kuuluva auväärses eas Dnepriga. 

Mine tea - kui Kirsti Paavel elaks esimese Eesti Vaba-
riigi ajal, oleks täna ta nimi lisaks Googlile ning seal 
leiduvale teabele, et tegemist on arvestatava kaliib-
riga laskjaga ja aktiivse Kaitseliidu liikmega, leitav ka 
ajaloo õpikutest?

NAISTEPÄEVAKS KÜTUST JA LASKEMOONA

Arnold ja Toomas (pildil)
Motoklubi kaaslased ja Kirsti laskmistreenerid:

Selliseid	 tüdrukuid,	 kelle	 silm,	 kuuldes	 sõna	 relv,	 hakkab	
põlema,	on	vähe.  	Kirsti	on	selles	mõttes	unikaalne.	Ta	on	
meeletu	tahtejõuga	inimene	ning	see,	kuidas	ta	on	lasku-
rina	arenenud	Kaitseliiduga	ühinemise	hetkest,	on	 samu-
ti	meeletu.	Viimane	 laskmine	näitas,	et	õpilane	 saab	 juba	
paremini	 hakkama	 kui	 õpetaja.	 Tal	 on	meeletu	 tahtmine	
õppida	 ja	areneda,	see	ongi	 ta	suurim	tugevus.	Ega	ükski	
talent	ei	avaldu	enne,	kui	annad	talle	võimaluse.	Meie	mo-
toklubis	saab	Kirsti	olla	tema	ise:	tsiklihaige	ning	inimene,	
kes	ütleb	asju	otse	välja,	 ilma	keerutamata.	 Igatahes,	tun-
des	teda	sõbrana	ja	motoklubi	kaaslasena,	ei	kingi	me	talle	
8.	märtsil	 lilli,	vaid	pigem	kütust	 ja	 laskemoona.	Ja	veel…	
kuigi	Kirsti	ei	ole	pika	viha	pidaja,	ei	 tahaks	 tema	vaenla-
ne	olla.

Aili Popp, 
relvaõde, kahekordne Euroopa meister jahilaskmises:

Meie	 sõprus	algas	Kirstiga	 tänu	Kaitseliidule.	Oleme	koos	
käinud	 ühistel	 õppustel,	 võistlustel	 ja	 kursustel.	 Meid	
seovad	 ühised	 huvid:  relvad	 ja	 laskmine.	 Saades	 Kirsti-
ga	tuttavaks,	oli	algusest	peale	tunne	nagu	ma	teaks	teda	
juba pool	oma	elu,	seepärast	kutsumegi	me	teineteist	õde-
deks.	Tema	on	mulle	vanema	õe	eest!	Kirsti	on	sihikindel,	
töökas,	 abivalmis	 ja	 järjepidev,	 püüdleb	 oma	 eesmärkide	
poole	ega anna	esimese	ebaõnnestumise	korral	alla.	 Igas	
olukorras	võin	ma	tema	peale	loota.

le tehti üsna varakult selgeks, 
kuidas asjad tegelikult olid. 
Vanaema oli tõsine töörügaja 
ning parimaks kasvatusmee-
todiks pidas ta mõistagi vitsa,“ 
selgitab Kirsti. Sedasama vitsa 
sai Kirsti kümneid, kui mitte 
sadu kordi, sest koeruste tege-
misel oli ta tunnustatud meis-
ter. „Mulle meeldis hulkuda 
metsas, meisterdada poistega 
püsse, ehitada onne - nukkude 
jaoks polnud minu maailmas 
lihtsalt ruumi. Kihk rännata 
ja maailma avastada oli kere-
täie saamise hirmust alati suu-
rem,“ meenutab Kirsti, kelle 
pattude registrisse kuulub nii 
külalastega loata metsaminek 
kui kaklused. 

oli ta jälle Tallinnas, kus õppis 
rätsepaks, laulis kooris ning 
mõõtis paljajalu pealinna tä-
navaid koos teiste krišnaiiti-
dega. „Lugesin päevas 1000 
palvet ning loobusin lihast,“ 
kirjeldab Kirsti oma õpingu-
aega. Veidi hiljem, taas kodu-
kandis olles, tutvus Kirsti oma 
kolme lapse isaga ning maail-
ma avastamine oli mitmeks-
mitmeks aastaks unustatud. 
„Putitasime talu ja kasvatasi-
me lapsi, kuid hing ihkas kogu 
aeg veel midagi.“

Roheline vorm 
„Veel  enne  spordigümnaa-

siumi minekut kutsus klassiju-

Kirsti mõtteterad

•	Mind	inspireerivad	tugevad	
naised,	kuid	võistelda	soovin	
eelkõige	meestega.

•	 Laskmine	 on	 nagu	 jooga:	
selles	 kehtivad	 samad	 reeg-
lid	 –	 õige	 asend,	 hingamine	
ja	mõtteviis.

•	„Julged	hoolida?“	on	suurepä-
rane	nimeleid,	sest	sageli	ei	julge	
inimesed	näidata	end	hoolivate	
inimestena,	kellele	peale	 iseen-
da	läheb	korda	ka	muu	maailm.

•	„Kallis	 sõjajumal,	 tee	 nii,	 et	
mulle	 satuks	 hea	 võistlus-
relv“ 	(loosirelvaga	laskevõist-
luste	palve)

•	 Naiste	 nägemus	 parimast	
sõbrannast:	 ontlik,	 usklik	 ja	
mitte	nii	väga	ilus.

Kirjuta tulevik turvaliseks
Julged	 hoolida?	 tänavune	
kampaania	 on	 läbi	 käinud	
kaks	maakonda	–	Harjumaa	ja	
Järvmaa	ning	märtsis	räägime	
HOOLIN	lehel	Tartumaa	turva-
lisuse	teemadel.	Nende	kolme	
kuuga	 oleme	 kokku	 saanud	
paljude	 erinevate	 inimestega	
ja	rääkinud	mitmeid	tunde	tur-
valisuse	teemadel.	Kuid	kõigist	
nendest	vestlustest	on	kõlama	
jäänud	 üks	 mõte	 –	 turvalisus	
on	 hoolimine;	 see	 on	 märka-
mine	 ja	 tähelepanemine	ning	
nendest	tähelepanekutest	rää-
kimine.	Ja	olgu	nendeks	tähe-
lepanekuteks	siis	head	või	hal-
vad	juhtumid.

Hea&halb
Milleks	 jagada	 häid	 näiteid?	
Inspiratsioon	 on	 hea	 tööriist.	
Teate	 isegi,	 millist	 energiat	 	
saame	 positiivsetelt	 inimes-
telt	 ja	 positiivsetest	 näidetest.	
Edulood	 teevad	 küll	 pisut	 ka-
dedaks,	 kuid	 panevad	 meid	
otsima	uusi	 lahendusi,	 otsima	
väljapääsu	–	see	innustab	ole-
ma	parem	inimene.	
Milleks	 jagada	 halbu	 näiteid?	
Lihtne	öelda,	 raske	 teha	–	õpi	
teiste	 vigadest!	 Ja	 selleks	 võt-
mesõnaks	 on	 rääkimine	 näi-
dete	varal	–	need	lood	on	mõt-
lema	panevad,	sest	need	lood	
on	juhtunud	reaalsete	inimes-
tega,	kes	elavad	meie	lähedal.	
Kui	minu	naaber	on	juba	kord	
astunud	 selle	 reha	 peale,	 siis	
miks	peaksin	 seda	 tegema	ka	
mina?

Võida kinkekaart
Oleme	ka	ise	õppinud	ning	sel-
lest	 tulenevalt	 muutnud	 Jul-
ged	hoolida?	üleskutset:
Õppigem	 teiste	 õnnestumis-
test	 ja	 ebaõnnestumistest!	
Räägi	meile	lugu,	võib-olla	just	
Sinu	 tähelepanek	 aitab	 tei-
si	 sarnases	 olukorras.	 Turvali-
sus	algab	meie	suhtumisest	ja	
käitumisest.	Aita	märgata	ohte	
või	anna	teada	turvalisusmure-
dele	 leitud	 lahendustest,	 mil-
lest	teistel	õppida	tasuks.	
Kõigi	 hoolivate	 kommenteeri-
jate	vahel	 loosime	 iga	kuu	Pi-
letilevi	 kinkekaarte	 väärtuses	
30	€,	ikka	selleks,	et	me	hooli-
me	Sinu	ajast,	mida	Sa	pühen-
dad	 teiste	 heaks.	 Tartu	 linna-
pea	Urmas	Kruuse	ütles	Julged	
hoolidale?	kuldsed	sõnad	„Kui	
iga	inimene	pühendaks	aastas	
vähemalt	 ühe	 tunni,	 et	mõel-
da,	mida	saaks	paremini	 teha,	
oleks	meie	riik	kordi	turvalisem	
ja	hoolivam.“
Lõpetuseks,	 minevikku	 me	
muuta	 ei	 saa,	 kuid	 tulevik	 on	
meie	endi	kätes.	

Kadi Sumberg

Faktid:

Kahe	kuuga	on	Julged	hoo-
lida?	seinale	jäetud	ligi	
poolsada	tähelepanekut.

Kahe	kuuga	on	Julged	
hoolidasse?	juurde	tul-
nud	üle	345	fänni,	kokku	
on	fänne	enam	kui	4300.



Sinu eest valvel
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Verekeskuse andmeil andis 
mullu verd 99 G4S-lasest doo-
norit, vereloovutusi oli nende 
peale kokku 145. Viimase kol-
me aasta tublimad vereloo-
vutajad on verekeskuse and-
meil olnud Ove Sesmin, Janek 
Konsap ja Margus Taprimäe.

Doonorlus pole rekordijaht
Aastail 2009-2011 kokku 

16 korda verd annetanud Ove 
Sesmin hakkas doonoriks ju-
ba paarkümmend aastat taga-
si tehnikumi lõpus. „Esimest 
korda käisin verd loovutamas 
ühe Raekoja platsil toimunud 
ürituse ajal, Õpetajate ma-
jas vist,“ meenutab juhtimis-
keskuse päevniku ametit pi-
dav mees. Pea sama kaua kui 
doonoristaaž, on kestnud Ove 
töömehetee ka G4Sis – tuleval 
aastal jõuab kätte 20. tööjuu-
bel. 

„Ei oskagi öelda, miks ma 
üldse doonoriks hakkasin. 
See lihtsalt läks nii – järgmine 
kord juba verekeskus helistas 
ja kutsus, nii ma käima jäin-
gi,“ räägib Ove. „Nüüd on sel-
lest saanud lihtsalt harjumus, 
et iga kahe kuu tagant käin 
korra verekeskusest läbi.“ 

Neid verekeskusest „läbi 
käimisi“ on Ovel tänavu keva-
deks kogunenud juba 97. Mis 
tähendab seda, et kui tervis 
korras püsib – ja doonori ter-
vis peab olema laitmatu – tä-
histab mees sel aastal oma sa-
jandat vereloovutuskorda. 

100 vereloovutust on mul-
jetavaldav number – teoree-
tiliselt võib see tähendada, et 
Ove on oma 0-positiivse vere-
ga päästnud 100 inimelu või 
rohkemgi. Ove ise jääb oma 
heategudest rääkides tagasi-
hoidlikuks. „See ei ole ju mär-
kimist väärt,“ püüab ta ko-
guni intervjuusoovi tõrjuda. 
„Verd andes ei käida rekor-
deid püstitamas, see ei ole tee-
ma eputamiseks.“ 

Kolme viimase aasta jook-
sul 14 korda verd loovutanud 
esindusobjektide osakonna 
turvatöötaja Janek Konsap üt-
leb, et on doonor seepärast, et 
head teha. „Olen tihti mõel-
nud, et ka minu endaga võib 
ju midagi juhtuda ja ma võin 
doonoriverd vajada,“ räägib 
mees. „Seepärast käingi, et tun-
nen – seda lihtsalt on vaja.“ 

Janek hakkas doonoriks 
1996. aastal ja on sellest ajast 
verd loovutanud kokku 73 
korral. 

Lisaks täisvere annetamisele 
vereplasma doonoriks olnud 
Janek toob esile ka selle, et 
doonoriks olles saab regulaar-
selt ülevaate ka oma tervisli-
ku seisu kohta, kuna iga kord 
tehakse põhjalik vereana-
lüüs. Janek soovitab veredoo-
norlust kõigile, kel tervis lu-
bab. „Pärast vereloovutust on 
enesetunne ülihea,“ kinnitab 
mees. 

Verele pole alternatiivi
Põhja-Eesti Regionaalhaig-

la kommunikatsioonispet-
sialisti Eva Maimre sõnul va-
jab Euroopa riikide statistika 
järgi vereülekannet oma elu 
jooksul iga neljas inimene. 
„Loovutades verd saame olla 
kindlad, et verevarud Eestis 
on piisavad, et päästa kõiki-
de abivajajate elusid, sest õn-
netuste ja ootamatute saatu-
sekäänakute eest ei ole meist 
keegi kaitstud,“ räägib Maimre. 

„Abivajaja rolli võivad õnne-
tu juhuse tõttu sattuda meie 
sõbrad, lähedased ja tuttavad 
ning doonorivere olemasolust 
võib ühel päeval sõltuda ka 
meie enda elu.“

Doonorlus (Donare (ld. k) – 
annetamine, kingitus) on hea-
tegevus, mis ei nõua palju aega 
ega vaeva ning sellega saaksid 
hakkama paljud meist.  „Vere-
toodetele pole leiutatud tehis-
alternatiivi  ning ilma doono-
rivereta ei saaks ka parimad 
arstid päästa kõikide abiva-
jajate elusid,“ ütleb Maim-
re. „Doonoritel on erakordne 
võimalus aidata raskes seisun-
dis patsiente, sest üks vereloo-
vutus võib päästa mitme ini-
mese elu.“ 

Andres Lember

tööVÕIDUD

PORTFELL KOSUB

Aasta	 algus	 on	 müügi	 jaoks	
olnud	 väga	 toimekas.	 Hooli-
mata	 tavapärasest	 jaanuari-
veeb	ruari	 madalast	 kliendi-
aktiivsusest,	 on	 ette	 näidata	
tublisid	 töövõite.	 Järgnevalt	
toon	esile	mõned	neist.	
Pakri	poolsaare	tuulikutepargis	
võtsime	üle	kliendi	valvesead-
med	ning	tänasest	on	kõik	tur-
valisusega	 seotud	 küsimused	
(tehniline	valve,	hooldus,	sead-
mete	 rikked	 jne)	 meie	 vastu-
tusel.	 Suurematest	 hangetest	
võitsime	AS	Tallinna	Vesi	ning	
Rahvusraamatukogu	 hanked.	
Rõõm	 tõdeda,	 et	 pikaaegsed	
koostööpartnerid	 hindavad	
meie	tööd	kõrgelt	ning	näevad	
meis	 usaldusväärset	 partnerit	
strateegiliselt	 oluliste	 objekti-
de	turvalisuse	tagamisel.
Märtsi	 algul	 sai	 teatavaks,	 et	
meie	tütarettevõte	Ühisteenu-
sed	 võitis	Tallinna	 linna	 pileti-
vahendushanke.	

hoolin

Sadakond doonorit 
JA ÜLE 65 LIITRI VERD
G4Si oma tööandjaks märkinud doonorid annetasid 
eelmisel aastal Põhja-Eesti Regionaalhaigla Vere-
keskuses kokku üle 65 liitri verd.

KAS SINA HOOLID?

Tule doonoriks, kui oled: 
•	terve,	puhanud	ja	söönud	(vältida	tuleks	rasvarikkaid	toite)		
•	kehakaaluga	üle	50	kg		
•	18-60	aastane		
•	Eesti	Vabariigi	kodanik	või	elanud	Eestis	elamisloa	alusel	üle	1	aasta	
	
Sa ei sobi doonoriks, kui oled:  
•	nakatunud	HI-viirusega	või	arvad,	et	võid	olla	HI-viiruse	kandja		
•	põdenud	või	nakatunud	B-	või	C-hepatiiti	või	arvad,	et	oled	hepatiidi-
viiruse	kandja	(NB!	A-hepatiidi	puhul	võib	verd	loovutada	aasta	pärast	
tervenemist)	
•	kasutanud	nõelaga	süstitavaid	uimasteid		
•	omanud	või	omad rohkearvuliselt	seksuaalpartnereid	sh	raha	eest 	
•	mees,	kes	on	olnud	seksuaalvahekorras	teise	mehega		
•	olnud	seksuaalvahekorras	eelpool	mainitud	nakkusohtlikku	
riskigruppi	kuuluva	inimesega	

Ajutiselt ei sobi Sa doonoriks kui:
•	põed	hetkel	mõnda	haigust	
•	tarvitad	ravimeid	(v.a.	vitamiinid,	toidulisandid	ja	rasestumisvastased	
vahendid)		
•	oled	tarvitanud	vereloovutusele	eelneval	või	samal päeval	alkoholi
Meditsiinilise	läbivaatuse	käigus	määratakse	esmasel	doonoril	esmane	
veregrupp	ABO-süsteemis	ja	hemoglobiinisisaldus,	korduvdoonoril	ai-
nult	hemoglobiinisisaldus.	Hemoglobiini	normväärtuseks	on:	
•	naistel	125-165g/l	
•	meestel	135-180g/l

Esmasel	doonoril	ja	vajadusel	ka	korduvdoonoril	mõõdetakse	vere-
rõhku	ja	pulssi,	mille	normväärtuseks	on:	
•	vererõhk	100/60-180/120	mmHg	
•	pulss	50-100	lööki	minutis

Lisainfo:	www.verekeskus.ee ja	Facebookis	lehel	Doonorid	ja	Sõbrad

Need eriskummalised 
vargad
6. märtsi hommikul juhtus 
Tartu kaubanduskeskuses eris-
kummaline intsident. Kella 
poole üheteistkümne paiku si-
senesid kauplusesse kaks mees-
terahvast, kes võtsid poeriiulilt 
ligi 17 euro eest šokolaadi ning 
püüdsid mööduda maguslas-
tiga kassarivist kauba eest ta-
sumata. Meeste tegevus jäi aga 
turvatöötajatele silma ning nad 

juhtus

Verd andes ei käida rekordeid 
  püstitamas, see ei ole teema  
     eputamiseks.

mõlemad kutsuti turvaruumi. 
Ruum, mida reeglina kasuta-
takse selleks, et teisi kaupluse-
külastajaid häirimata suhelda 
pikanäpumeestega, on ilmselt 
näinud nii mõndagi, kuid, see, 
mis edasi toimuma hakkas, 
oli ka turvaruumi seinte jaoks 
uus. Üks kinnipeetuist haaras 
taskust tablettidepotsiku ning 
neelas selle sisu korraga alla. 
Ootamatu kinnipeetu reakt-
sioon käivitas turvatöötajate 
vastureaktsiooni ning kiirabi-

brigaadi kaasamise. Meedikud 
viisid ettearvamatult käituva 
meesterahva, kellel eluisu kor-
raga otsa sai, endaga kaasa.  

Turvatöötajatelt head när-
vikava ning kiiret reageerimist 
nõudis ka järgmine juhtum. 5. 
märtsil kella 16 ajal tuli paa-
nikahäire Tallinna kauplusest, 
kus tugevas alkohoolses joo-
bes meesterahvas ja naisterah-
vas varastasid kaupa ning jook-
sid sellega … WCsse. Bonnie ja 

Clyde osutasid kaupluse turva-
töötajatele vastupanu ning sat-
tusid kähmlusesse ka tualett-
ruume koristanud naisega. 
Valel ajal valesse kohta sattunud 
koristajat ähvardati tulekustu-
tiga ning proua prillid peks-
ti puruks. Vägivaldse olukorra 
lahendasid appi saadetud pat-
rullekipaažid, kes panid märat-
sejate käed raudu ning andsid 
politseile üle.

Ilu nõuab ohvreid
15. veebruaril kella 11 paiku 
hommikul tuli paanikahäire 
Tallinna kaubanduskeskusest, 
kus vargusega jäi vahele nais-
soost meigihuviline. Daam 
ladus käekotti erinevaid kos-
meetikatooteid ühtekokku 
660 euro eest ning kavatses 
lahkuda poest nende eest ta-
sumata. Elav näide sellest, et 
ilu nõuab ohvreid - sõna otse-
ses mõttes.

Linnad ja hotellid 
Kuresaare	ja	Keila	linna	haldus-
territooriumil	 alustasime	 taas-
kord	patrullteenuse	osutamist,	
võttes	 selle	 teenuse	 üle	 oma	
konkurendilt	Securitaselt.	
USSilt	 oleme	 aasta	 esimeste	
kuudega	 muuhulgas	 üle	 võt-
nud	 Norma	 büroo-	 ja	 toot-
mishoone	 ja	 Viru	 Hotelli	 me-
hitatud	 valve	 osutamise	 ning	
Ristiku	10	asuva	suure	büroo-
hoone	 tehnilise	 valve	 osuta-
mise.	 Norma	 puhul	 lähevad	
kiidu-	 ja	 tänusõnad	 turvala-
henduste	 osakonnale	 ja	 Viru	
hotelli	puhul	valvedivisjonile.	
Viru	 hotelli	 lepingu	 järgi	 kan-
navad	 nii	 hotelli	 külastajate	
kui	 töötajate	 turvalisuse	 eest	
ööpäevaringselt	 hoolt	 meie	
turvatöötajad,	samuti	on	G4Si	
valves	 ööklubi	 Amigo.	 Lisaks	
mehitatud	 valvele	 monitoo-
rib	 hotellis	 toimuvat	 läbi	 vi-
deovalve	 G4Si	 operaator,	 ho-
telli	 väljakutsetele	 on	 valmis	
ööpäevaringselt	 reageerima	
ka	kesklinnas	baseeruvad	pat-
rullekipaažid.	Nüüd	kasutavad	
Tallinnas	meie	 valveteenuseid	
28	ning	üle	Eesti	ligi	110	hotelli	
ja	majutuskohta.	
Jaanuaris	 toimunud	MK-etap-
pi	 suusatamises	 turvas	 tava-
pärases	 headuses	 G4S,	 nagu	
ka	Viljandi	järve	jääl	toimunud	
„Kuldkala“	ning	Pärnus	Jääfes-
tivalil.	

433 uut objekti 
Jaanuari-veebruari	 jooksul	 li-
sandus	 G4S-i	 turvalisse	 klien-
diportfelli	 433	 tehnilise	 valve	
objekti	ning	6	mehitatud	valve	
objekti.	 Täname	 oma	 kliente	
meile	osutatud	usalduse	eest!	
Uutest	töövõitudest	juba	järg-
mises	 lehenumbris	 ja	 võite	
kindlad	olla,	et	meil	on,	millest	
rääkda.		

Artur Aunapu
MKD osakonnajuhataja

Veredoonorluses vahepeal pausi pidanud juhtimiskeskuse vanemoperaator Reiko Tääker on taas verd andmas.
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Koolitusel oli viis põhi-
teemat: treeningu tasakaalu 
skaala, mentaalse arengu alu-
seks olevad aluskomponen-
did, sooritust pärssivad versus 
sooritust toetavad tegurid, vi-
sualiseerimine – vaimse tree-
ningu kõige tähtsam element 
ja sihtide seadmine. 

Esimesed raskused juba 
kodus
Koolituse põhiline eesmärk oli 
panna spordiharrastajaid roh-
kem mõtlema oma tegevuste 
efektiivsusele. Kuidas lahenda-
da ettetulevaid takistusi, alates 
treeningule minekust, lõpeta-
des võistlusteks valmistumise ja 
võistlemise endaga? On ju sel-
ge, et harrastaja-algaja puhul 
võivadki sedalaadi mentaalsed 
probleemid tihti alguse saada 
just kodus olles, end trenni mi-
nekuks ettevalmistamisel – kui-
das üldse motiveerida end tren-
ni tegema?

Olles suutnud end treenida, 
saavutades teatud taseme, põr-
kub harrastaja järgmise takis-
tusega, milleks on võistlemine. 
Selge on ka see, et treenimi-
se eesmärk ei pea olema alati 
võistlemine ja oma sportlikku 
ettevalmistuse realiseerimine 
mõnel võistlusel. Treenimise 
tulemusena saadud hea ene-
setunne võib olla ka eesmärk 
omaette ja siit ei peagi kuhugi 
edasi püüdlema. 

Teisalt, saavutades teatava 
sportliku taseme, tasub harras-
tajal aga kindlasti end mõnel 
võistlusel proovile panna. See 
on ka väga heaks indikaatoriks 
oma taseme hindamisel, olgu 

Spordiklubi korraldatud spordipsühholoogia sisseju-
hataval koolitusel jagati teadmisi sellest, kuidas end 
trenniks ja võistluseks valmis seada ning harrastaja 
või rahvasportlasena mitte läbi põleda. 

tegemist siis rahvaspordiüritu-
se või mõne muu võistlusega. 
Mõistes paremini oma taset ja 
suutlikust, saab muuta efektiiv-
semaks treeningute sisu. Me 
esitame endale tihti liiga pal-
ju küsimusi, ja selle asemel, et 
minna ja panna ennast lihtsalt 
proovile, mõtleme läbikukku-
miste ja veel mõningate hirmu-
de küüsis end “haigeks”. 

Viimane aste on võistlus ise. 
Kuidas olla vaimselt valmis 
ja anda võistluse käigus en-
dast maksimum. Kestvusaladel 
on see pigem võitlus iseenda-
ga, pallimängudes tuleb lisaks 
oma hirmudele hakkama saada 
ka võistkonnakaaslastega. Va-
hetus võitluses vastasega, pea-
me suutma jääda rahulikuks ja 
andma endast nii taktikaliselt, 
kui ka füüsiliselt maksimumi. 

Ootame jätkukoolitusi
Loomulikult kaasnevad iga 
spordialaga spetsiifilised prob-
leemid, mis keskendumist ja 
vaimset valmisolekut tugevalt 
mõjutavad. Sissejuhatava koo-
lituse mõte oligi teha algust esi-
meste sammudega selles maail-
mas. 

Kõik koolitusel osalejad said 
endale koolituse lõpus isikliku 
arenguplaani, mis peaks aitama 
samuti oma plaane ja eesmär-
ke selgemalt seada ja muutma 
teekonna nendeni pisut lihtsa-
maks. Kuna osalejad jäid kooli-
tusega väga rahule, siis loodeta-
vasti õnnestub meil juba varsti 
selle teemalist koolitust jätkata 
ja koguda ka uusi osalejaid 

Raido Rätsep
Spordiklubi juht

spordiKLUBI

G4S Tartu maratonil neljas

19.	 veebruaril	 toimunud	 jär-
jekordsel	 Tartu	 suusamara-
tonil	 saavutas	 G4S	 ettevõte-
te	 arvestuses	 tubli	 neljanda	
koha.

Sel	aastal	oli	ilmataat	armuli-
ne	ja	hoidis	külmakraadidega	
tagasi.	Küll	oli	seekord	suhte-
liselt	 tugev	tuul,	mis	küll	õn-
neks	 suusatajaid	 peamiselt	
tagant	või	küljelt	toetas.	See-
kord	asus	meie	ettevõttest	63	
km	rajale	21	meest	ja	2	julget	
naist.	 Lühema	 distantsi	 läbi-
sid	 9	 suusatajat.	 Meie	 edu-
kaimaks	oli	sel	aastal	Kunnar	
Zirk	saades	ajaga	3:24:43	kok-
kuvõttes	203.	koha.	Head	sõi-
tu	näitas	Janek	Vana	olles	aja-
ga	3:27:35	üldarvestuses	246.	

Firmade	 arvestuses	 saime	
neljanda	 koha,	 jäädes	 kol-
manda	 koha	 saanud	 Eesti	
Posti	 võistkonnale	 alla	 vaid	
kahe	minutiga.	 Seda	 siis	 viie	
parima	suusataja	aegade	ko-
gusummas.	 Meie	 võistkon-
nast	 läksid	firmade	arvestus-
se	 kirja	 veel	 Ain	 Lubi,	 Eero	
Liivandi	 ja	 Harri	 Israeli	 tule-
mused.	
Firmade	arvestuses	osales	sel	
aastal	23	ettevõtet.	Parimaks	
ettevõtteks	 tuli	 Swedpank,	
kes	 osales	 ettevõtetest	 ka	
suurima	esindusega.	
Suhteliselt	 hilja	 alanud	 talv	
jättis	 kahjuks	mõrad	 nii	mõ-
negi	 meie	 mehe	 ettevalmis-
tusse.	Nii	pidi	meie	üks	staa-
žikamaid	 suusamehi	 Eero	
Soone	 astuma	 rajalt	 kõrvale.	
Hea	 stardinumber	 innustas	
Eerot	 esimeste	 meeste	 tem-
pos	 kaasa	 kihutama,	 ja	nii	 ei	
tulnud	“haamrit”	 kaua	 ooda-
ta.	 Nii	 pidi	 tubli	 spordimees	
loodusele	 alla	 vanduma	 ja	
leidis	 endale	 mugava	 koha	
katkestajate	 bussis.	 Eero	 en-
da	sõnul	ei	töötanud	mootor	
seekord	 suurtel	 pööretel	 nii	
nagu	ta	lootis.	

Tahaks	 veel	 ära	mainida	Tar-
tu	mehe	Jaak	Luide	saavutu-
se,	kes	distantsi	keskel	alanud	
lumetuisku	 ja	 tuult	 trotsides	
suutis	 lõpetada	 ajaga	 8	 tun-
di	ja	19	minutit.	Nii	pikka	pin-
gutust	 suudavad	 kannatada	
vaid	vähesed!	

Raido Rätsep
Spordiklubi juht

MIDA TEHA, KUI 
SPORDITEGEMISE EES 

on hirm?

OSALEJAD ARVAVAD
Kalev Põlluaas: Jäin	koolitusega	väga	rahule.	Sain	oma	tead-
mistele	 kinnitust	 ja	 alati	 on	 huvitav	 kuulata	 ja	 näha	 asju	
kellegi	 teise	 vaatenurgast.	 Koolituselt	 meeldejäävaimaks	
pean	eesmärkide	püstitamise	olulisust.	Sõltumata	inimes-
te	sportlikust	tasemest,	peaksid	kõigil	olema	oma	tegevu-
sega	seotud	eesmärgid.

Kristiina Alliksaar: Spordipsühholoogia	koolitusel	 	käsitletud	
teemad	olid	minu	 jaoks	vana	meelde	 tuletamine,	kuid	ka	
tõuge	ja		inspiratsioon	veel	rohkem	panustada	oma	võime-
tesse	ja	tugevustesse,	ning	tegeleda	ka	nõrgemate	külge-
dega,	et	anda	endast	maksimum	ja	seda	nautida	nii	spordis	
kui	elus	üldiselt.	Koolitusel	antud	oskusi	ja	teadmisi	saavad	
kõik	väga	edukalt	ka	igapäevaelu	erinevates	valdkondades	
kasutada,	et	elada	täisväärtuslikumat	ja	õnnelikumat	elu!	

Eero Soone: Osalesin	sellisel	koolitusel	esimest	korda	ja	ega	
mul	erilisi	ootusi	ei	olnud.	Enda	üllatuseks	sain	aga	teada	
väga	 palju	 uusi	 asju,	millest	mul	 varem	 aimugi	 ei	 olnud.	
Sain	aru,	et	probleemidele,	mille	küüsis	ma	väga	tihti	vaev-
len,	 on	 olemas	 väga	 lihtsad	 ja	 selged	 lahendused.	 Kuna	
koolitus	oli	seekord	suhteliselt	 lühike,	siis	kindlasti	 tahak-
sin	sel	teemal	ennast	veel	täiendada.

Taoline koostööleping era-
ettevõtte ja  politsei vahel on 
esimene sellelaadne ning tõo-
tab huvitavat koostööd mõle-
male poolele. Konkursil osales 
160 pakkujat, kellest viisaliti 
välja läbirääkimisteks ja finaa-
li jõudsid G4S ja ettevõte ni-
mega Steria. 

200 miljonit naela
22. veebruaril allkirjastati G4Si-
ga 10aastane 200 miljonit nael-
sterlingit väärt leping. Nüüd 
ootab G4Si meeskonda ees kõ-
va töö, sest juba aprillist tuleb 
asuda lepingujärgselt teenust 
osutama. 

G4S peab osutama mitme-
suguseid tugiteenuseid nagu 
haldusteenust, tegelema per-
sonali haldamisega ja finants-
majanduse korraldamisega. 
Samuti osutatakse mehitatud 
valve ja tehnilist valve teenust 
ning arestimajade kompleks-
teenust. 

Olgu mainitud, et G4S ei 
võta üle politsei igapäevatöö 
rolli ja uurijad ning inspekto-
rid on ikka politseinikud. Pa-
rema teenuse tagamiseks on 
G4Sil võimalik välja ehitada ja 
sisustada kaks funktsionaalset 
kontorit ning mehitada need 
turvatöötajatega. Selline la-
hendus on Ühendkuningriigis 
samuti uudne ja annab või-
maluse politseile sulgeda va-

välisMAA

G4S OSUTAB BRITI 
POLITSEILE TUGITEENUSEID
G4S võitis eelmise aasta lõpus hanke Ühendkuning-
riigis enam kui miljoni elanikuga Lancolnshire´i 
krahvkonnas politseile tugiteenuste osutamiseks. 

nad, ajast ja arust jaoskonnad 
Lincolni kesklinnas ning pak-
kuda oma töötajatele kaasaeg-
seid töötingimusi. 

Lisaks koondatakse sellesse 
hoonesse ühistranspordi pile-
timüük, tulirelvade lubade ük-
sus, kuritegevuse ennetamise 
ja kriminaalõiguse bürood ja 
veel mitmed teised vajalikud 
üksused. Kõikide nende ük-
sustega tegeleb G4S rohkemal 

la kogu lepinguperioodil, siis 
peaks selline uudne lahendus 
olema rõõmustav ka maksu-
maksjale.

Politsei juhtivisikute sõnul 
sai konkursi võitja otsustami-
sel üheks oluliseks kriteeriu-
miks see, et G4Sil on sobivad 
väärtushinnangud ja ambit-
siooni võtta vastutust ja täita 
võetud ülesandeid, ning olu-
lised on ka vahendid ja koge-
mustepagas, mis kindlustab 
lepingu eduka täitmise. On ju 
G4S ka senini osutanud erine-
vaid tugiteenuseid jõustruk-
tuuridele ja olnud kindel le-
pingupartner.

Traditsiooniliselt on po-
litseitöö Inglismaal 

hästi kogukonna-
keskne ja oma-

valitsused 
ning ko-

danikkond 
on vägagi 
motivee-

ritud oma 
turvalisuse-

ga tegele-
ma. Sellised 
pikaajalised 

lepingud 
näitavad, 

et suudetakse ette näha tu-
levikku ja kulutada ressurs-
se efektiivsemalt ja parimal 

viisil oma kogukonna heaks.
G4S usub, et ka Eesti rii-

gi- ning omavalitsusjuhtidel 
tasuks brittide kogemusest 
õppida ja senisest suuremal 
määral eraettevõtlusega koos-
tööd teha. 

Andres Treimann
SRD osakonnajuhataja

Politsei juhtivisikute sõnul sai 
konkursi võitja otsustamisel üheks 
oluliseks kriteeriumiks see, et G4Sil 
on sobivad väärtushinnangud ja 
   ambitsiooni võtta vastutust ja 
        täita võetud ülesandeid.

või vähemal määral vastavalt 
lepingus sätestatule.

Politsei säästab raha
Politsei on võtnud eesmär-
giks tegeleda oma põhitööga 
ja koondada optimaalne res-
surss kuritegevuse enneta-
misele. Kui siia lisada ka see, 
et lepinguga tahetakse säästa 
mõnikümmend miljonit nae-

spordiPSÜHHOLOOGIA
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Lincolnshire´i politseinikud saavad pühenduda põhitegevustele, tugiteenuste eest hoolitseb G4S.
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Arva, kes on pildil, mis sündmusega on tegu ja millal sündmus toimus. 
Saada need vastused koos oma andmetega enne 10. aprilli aadressile ju-
lia.garanza@ee.g4s.com ja võid võita vingeid G4Si logoga auhindu. Le-
he eelmises numbris ilmunud fotol võis näha kaubanduskeskuse piduli-
kul avamisel osalenud müügi- ja klienditeenindusdivisjoni Ida piirkonna 
müügiosakonna juhatajat Arvo Saalistet. Küsimus osutus sedavõrd kee-
ruliseks, et toimetusse ei laekunud ühtegi õiget vastust.

Kirjandus
Küsimus:	 Millisest	 raamatust	
on	tuntud	tegelased	Lisa,	Las-
se,	 Bosse,	 Britta,	 Anna,	Olle	 ja	
Kerstin?
Vastus:	Bullerby	lapsed
Katri:1; Dagmar: 0

Rahandus
Küsimus:	Kui	mitmes	erinevas	
vääringus	münti	on	eurol	(kaa-
saarvatud	sendid)?
Vastus:	Kaheksa	(1,	2,	5,	10,	20,	
50,	senti	ja	1	€,	2	€)
Katri: 1; Dagmar: 1

Sport
Küsimus: Millega	 on	 täidetud	
tennisepallid?
Vastus: Mitte	 millegagi	 ehk	
õhuga
Katri: 1; Dagmar: 1

Katri Laanela vs Dagmar Pedaja
Kultuur
Küsimus: Mille	 järgi	 sai	 Root-
si	popgrupp	ABBA	oma	nime?
Vastus: Liikmete	nimetähtede	
järgi	 (Agnetha,	 Benny,	 Björn,	
Anni-Frid)
Katri: 1; Dagmar: 0,5

G4S
Küsimus: Mitu	 fänni	 on	 Face-
bookis	 Julged	 Hoolida?	 le-
hel,	 mida	 toetab	 G4S?	 Kas	 a)	
üle	2000,	b)	üle	3000	või	c)	üle	
4000?
Vastus:	üle	4000	fänni
Katri: 0, Dagmar: 0

Tulemused:
Katri Laanela 4  punkti versus 
Dagmar Pedaja 2,5 punkti

L astega on ikka nii, et üks-
ki küsimus ei jää leidliku 
vastuseta. Sageli ei tea ise-

gi meie, täiskasvanud, kõige-
le vastust. Vahel olen tabanud 
end mõttelt, kust lapsed selle 
nutikuse võtavad? Kuidas suu-
dan mina nendega sammu pi-
dada? Mida nad ometi söövad, 
et nad nii targad on? Komme? 
Šokolaadi? Präänikuid? 

Tuntud pediaater Ruth Soo-
nets osutab ühes ettekandes 
lapse aju arengut puudutava-
tele faktidele. Näiteks vastsün-
dinu aju kaalub ligikaudu 25% 
täiskasvanu ajust ja kolman-
daks eluaastaks on aju oman-
danud 90% oma potentsiaalist. 
Närviühenduste areng kestab 
aeglasemas tempos kümnenda 
eluaastani. Näiteks lapse oskus 
moodustada lauseid kujuneb 
välja esimesel viiel-kuuel elu-
aastal. Võime õppida teist keelt 
on samuti suurim kuni kuuen-
da eluaastani. Aju arengu n-ö 
lõpuspurt toimub 10. eluaastal. 
Järgnevatel aastatel säilib vaid 
varases eas, peamiselt esime-

sel kolmel eluaastal, kogemuse 
abil saadud ajumuster. Inimese 
võimekuse potentsiaal võib olla 
geenidesse kodeeritud, kuid kas 
see potentsiaal realiseeritakse 
talendikusega matemaatikas või 
johtub sellest briljantne krimi-
naalintelligentsus, sõltub vara-
ses kriitilises eas kogemuse abil 
saadud ajumustrist. Need faktid 
räägivad iseenda eest ja vasta-
vad minu küsimusele suutlik-
kusest laste nutikusega sammu 
pidada - ega suudagi.

Jätkates eelmises numbris al-
gatatud rubriiki „Lapse suu ei 
valeta“, esitasime väikestele ja 
nutikatele lastele seekord kü-
simuse: „Mis on koduvalve?“ 
Vastuseks saime teada päris 
mitmeid huvitavaid mõtteid. 

Astrid, 5aastane
„Kas sina ei tea? Aaa, mina tean 
vist. Tahad, ma räägin sulle? Kui 
mõnel inimesel on kodus kutsu 
ja nad ei pea panema signalisat-
siooni, kui keegi röövas tuleb ja 
siis hakkab taksikutsu või min-
gi suurem kutsu haukuma ja siis 

röövas hakkab kartma ja jook-
seb ära. Aga kui kellelgi ei ole 
koera, siis peab panema signa-
lisatsiooni. See ongi koduvalve. 
Meil on lasteaias õpetatud sel-
list asja.“

Marek Henrik, 10aastane
„Koduvalve on see mis meil 
on (näitab käega välisukse 
poole), no andurid, noh.“

Agu Artur, 5aastane
Ema: Kas sa tead, mis on ko-
duvalve?
Laps: Mmm… see… korista-
ja või?
E: Ei, see ei ole inimene.
L: Jumal või?
E: Ei, ma annan sulle vihje, 
seal on üldse masinad ehk teh-
nika asjasse segatud.
L: Aa, oota… Politsei! Ei. Tur-
vaonu! Ei…
E: Turvaonu on peaaegu õige. 
Tuleta meelde seda pulti, mis 
maal ukse kõrval on ja kus 
peab numbreid vajutama ja 
mis piiksub.
L: Aaaa… sa mõtled signa-
natsooni.

E: Jah, signalisatsioon. See on-
gi põhimõtteliselt koduvalve. 
Kas sa tead, mis juhtub, kui 
signalisatsioon tööle hakkab?
L: Siis on vargad. Ja siis tuleb 
politsei. Ei, turvaonu tuleb. Ja 
kui ta ise hakkama ei saa, siis 
tuleb politsei ka!

Ilja, 6aastane
„Koduvalve, see on kui valvur 
valvab maja, lukk ja väravad.“

Helena Miia, 4aastane
“Koer”

Nastja, 7aastane
„Koduvalve – see on lukk ja 
fonolukk.“

Herman Artur, 13aastane
“Tead küll, kui oled kodus need 
turvasüsteemid lasknud üles 
panna, noh, nagu G4S näiteks”

Angela, 5aastane
“Koduvalve, mhm, no ei tea. 
See on vist nagu lossivalvur, 
kes peab kodu valvama. Aga ta 
ei tohi kunagi lahkuda, muidu 
ei saa ta valvata.”

JUHT versus ALLUV

nagu KAKS tilka vett

fotoNOSTALGIA

Vladimir Putin
Turvajuht

Meelis Kalda
Venemaa	president

LAPSESUU EI VALETA: Mis on koduvalve?

Naised, lilled, teater ja kevad!

Naised, lilled, teater ning ka algav kevad,
märtsikuule omased need teemad  kõik.
Naised, jah siin jälle põhjuseks on nemad,                                        
et meil kirkalt meeles oleks järgnev tõik.

Näitelava mängusäras sajab lilli naisele,
kes ikka usutavalt oma rolli ette kannab.
Eluteatris lilli ei jää olendile ebamaisele,
olgugi, et  ta tõeselt endast kõike annab.

Kevadel on kombeks  üles äratada meid,
märkamaks me kõrval naisi tõeses rollis.
Hooligem ja tunnustagem ikka kõiki neid,
lilled toogu rõõmu alati, ka hetkes hallis.

TREIMANNI värss

Juhtimiskeskuse vanemoperaator Reiko Tääker lasteaialastele turvatööd tutvustamas.

Andres Treimann

Milliseid traditsioone on Sinu üksuses erinevate tähtpäevade tähistamiseks?

Margus Alamets, 
juhtimiskeskuse

 juhataja

Juhtimiskeskusel on kaks suu-
remat traditsiooni: vahetuse-
peod ja nn juhtide peod. Ku-
na üksuses on neli vahtust, siis 
organiseerib iga vahetus koos-
viibimise ehk nn vahetusepeo 
koos mõne tegevusega. Asja võ-
lu seisneb selles, et mõlemate 
ettevõtmiste eestvedajateks on 
töötajad ise, koos on käidud nii 
keeglit mängimas, matkamas, 
laskmas, jalgpalli mängimas ja 
ka saunas.

Kristjan Saarik,
Tallinna lennujaama

 turvajuht

Lennujaamal on tõesti üks 
vahva traditsioon: puhkusele 
minnes teeb valvekeskuse töö-
taja teistele tordi välja. Teeme  
motivatsiooniüritusi, oleme käi-
nud nii Rootsis kui ka Lätis ja 
Soomes lennujaamasid külasta-
mas. Lennujaama töötajaid kaa-
satakse tihti ka G4Si kliendi Tal-
linna Lennujaama omatöötajate 
üritustele, mille raames oleme 
käinud näiteks Rock Cafes. 

Genne Kübarsepp, 
Järvamaa piirkonna 

turvajuhi kt

G4Si suvepäevad Samlikul 
on saanud iga-aastaseks tradit-
siooniks, mille eestvedajaks ja 
korraldajaks on Järvamaa piir-
konna vabatahtlikud. Suvepäe-
vade raames on olnud nii ka-
nuuralli, odavise, käesurumine 
kui ka karaoke. Loomulikult 
on suvepäevade lahutamatuks 
osaks ka pidulik G4Si lipuheis-
kamine ja –langetamine. 

Martin Pius, 
kullerteenused

Traditsiooniks on iga-aas-
tased suve- ja talveüritused, 
kus saab töökaaslastega vabas 
õhkkonnas lustakalt aega vee-
ta. Eelmisel suvel käisime koos 
Viimsis karti sõitmas, millest 
kujunes välja inspireeriv konto-
rirahva sõiduoskuste testimise 
üritus. Varem oleme käinud ka 
Taktikalise laskmise keskuses 
püssi laskmas. 


