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 Tegemist ei ole kulude 
kärpimise ega palgatõusu 
eraldiseisva projektiga, vaid 
ikkagi valvedivisjoni turvatöö-
tajate ühtsetele töö tasusta-
mise alustele üleminekuga.“

Margus Kolumbus
JoonistusvõistlusVäärtuslik tööjõud Ida daamid Tundmatu mees

Loe lk 2

“Tänane peahoone Tamm-
saare teel on meile selgelt väi-
keseks jäänud. Lisaks on prae-
gu mööda linna laiali meie 
karjäärikeskus ja koolitusklas-
sid, sularahadivisjon, Alarm-
tec ja Ühisteenused,” ütles G4S 
Eesti juhatuse esimees Andrus 
Ossip. “Oleme kavandanud 
juba üle aasta uue maja ehi-
tamist, kuhu koondada kõik 
kontserni üksused – nüüdseks 
oleme välja valinud hoone 
asukoha, korraldanud eskiis-
lahenduste konkursi ja pea-
gi algab projekteerimine.” Kui 
kõik läheb plaanipäraselt, val-
mib uus peahoone järgmise 
aasta lõpuks. 

Motiveeriv maja
Personalidirektor Eela Velst-

röm tunneb heameelt, et  uue 
peahoone valmimisega tõotab 
tõusta  selgelt meie töökesk-
konna kvaliteet – see on aga 
töötajate motivatsiooni hoid-
misel oluline faktor. “Loodan 
väga, et ühte hoonesse koon-
dumine suurendab ka sidu-
sust, suhtlemist ja koostööd 
erinevate divisjonide vahel,” 
lisas Velström.  

Uus peahoone kerkib aad-
ressile Paldiski maantee 80. 
Krunt jääb Paldiski maanteel 
linnast väljuva suuna äärde. 
Praegu asub krundil kasuta-
tud autode müügiplats. 

G4S Eesti uue peamaja arhi-
tektuurilise eskiislahenduste 
konkursile esitati kuus tööd. 
Konkursi võitsid arhitektuuri-
büroo Salto arhitektid Maarja 
Kask, Karli Luik ja Ralf Lõo-
ke. Uue maja rajamist juhti-
va infotehnoloogia divisjoni 
direktori Andrus Jauki sõnul 
tõusis Salto pakutud lahen-
duse puhul teistest selgemi-
ni esile parim funktsionaalsus 

ning üldpinna ja kasuliku pin-
na suhe. “Eskiis on küll val-
mis, kuid selleks, et saaksime 
endale moodsa, meile vajali-
ku funktsionaalsusega hoone, 
on veel pikk tee minna,” ütles 
Jauk. “Projekteerimise teevad 
keerukaks meie erinõuded – 
moodsa büroohoonega tuleb 
integreerida üliturvaline raha-
töötluskeskus, juhtimiskeskus, 
koolitusruumid ja spordisaal. 
Lisaks tuleb arvestada meie 
suure autopargiga.” 

Kuni kaheksa korrust
Salto arhitektide kavandi 

kohaselt ehitatakse G4Si tule-
vane kuni kaheksakorruseli-
ne peahoone monteeritavast 
raud betoonist. Hoone fassaad 
on kaetud tumeda klaasiga. 
Maja fassaadi on planeeritud 
katma nn lamellid, mis toi-
mivad passiivse jahutussüs-
teemina. Arhitektide kinnitu-
sel on lamellide tihedus valitud 
nii, et need hajutaks vaadet alt 
tänavapinnalt büroosse, sa-
mas on arvestatud sellega, et 
topeltfassaad ei häiriks vaa-
det ruumidest välja. Lamelli-
de tihedus varieerub vastavalt 
ilma kaarele ning konkreetse-
te ruumide valgusvajadusele 
ning vaatepotentsiaalile. 

Arhitektide sõnul pidasid 
nad eskiislahenduse loomi-
sel silmas, et kuna hoone asub 
liiklusmagistraali ääres, peab 
ta olema meeldejääv ja hoo-
matav sekunditega, mis ku-
lub autosõidukiirusel hoonest 
möödumiseks: "Must kuup on 
ühelt poolt efektne ja range, 
samas annavad vabakäe joo-
nega tõmmatud lamellid majale 
inimliku ja pehme mõõtme." 

Vaata konkursitöid lk 4–5. 
Andres Lember

G4S Eesti ehitab Tallinna uue peahoone, kuhu koonda-
takse kõik praegu pealinna eri paigus asuvad üksused. 

G4S EHITAB uue peahoone
Must kuup on ühelt poolt 
efektne ja range, samas 
annavad vabakäe joonega   
  tõmmatud lamellid majale    
    inimliku ja pehme mõõtme.

Loe lk 8

KONKURSIL OSALENUD BÜROOD:

Arhitektuuribüroo Salto; Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke
Allianss Arhitektid; Illimar Truuverk, Priit Hamer
Arhitektuuribüroo Pluss; Indrek Suigusaar, Armin Valter
Arhitektuuribüroo JVR; Kalle Vellevoog, Velle Kadalipp
Koko arhitektid; Raivo Kotov
R-Konsult; Irina Raud, Ain Kalberg, Tarmo Õkva
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juhiVEERG

Margus Kolumbus
Valvedivisjoni direktor

Kui tahame olla 
turvaturul oma liidri-
positsiooni väärilised 
ja arendada ettevõtte 
teenindusstandardeid 

kõikides piirkondades üheselt, 
peavad ka inimesed saama 
tasustatud ühesuguste 
  põhimõtete alusel. 

TÖÖjuubel

P 

algareformi kui sellist iseseisvalt polegi te-
gelikult vaja. Kui üks süsteem toimib, siis 
ei pea seda ilmtingimata iga aasta muutma, 
sest ka stabiilsel keskkonnal on oma eeli-
sed. Samas tuleb arvestada pidevalt toimu-

vate muutustega meie ümber. Meie ettevõttes laie-
malt, aga ka valvedivisjonis, saabusid muutuste ajad 
2008. aasta septembris, kui alustasime ühtsetele tee-
ninduspõhimõtetele üleminekuga. 

Selline otsus toob omakorda kaasa väga erinevaid 
protsesside, kordade, regulatsioonide, harjumuste, 
inimeste jne muutusi. Üle ettevõtte oli valvedivis-
joni turvatöötajate töö tasustamise aluseid n-ö sei-
nast-seina. Samasugused olid ka turvajuhtide töö 
tasustamise alused. 

Kui tahame olla turvaturul oma liidripositsioo-
ni väärilised ja arendada ettevõtte teenindusstan-
dardeid kõikides piirkondades üheselt, peavad ka 
inimesed saama tasustatud ühesuguste põhimõtete 
alusel. See välistab igasuguse võimaluse vassimiseks 
ja valetamiseks ning arusaamatusteks töötasude 
ümber. Tõesti, osakonniti tekivad erinevad lisatasu-
dena makstavad suurused, kuid siin on seosed en-
nekõike klientidelt saadava teenustasuga või jällegi 
töö intensiivsusega oma ametikohal. Et meil on üle 
300 mehitatud valve objekti, kus töötab kokku üle 
2000 turvatöötaja, peab meil olema ka palgamaks-
mise süsteem, mis võimaldab hinnata küll iga tööta-
ja isiklikku panust ja sõlmitud teenuslepingu tingi-
musi, aga toimib ka süsteemina. 

Iga sellise ümberkorraldamisega käivad kaasas 
muutused ja need on täna suurimad Ida ja Lõuna 
piirkonnas. Teisalt jällegi muutuvad põhimõtted ka 
juhtimiskeskuse ja patrullekipaažide töötajate tasus-
tamise osas. Nagu iga sedalaadi suurema reformimi-
sega (tuletame meelde 2001. või 2007. aasta muuda-
tusi töö tasustamise alustes) on süsteemis nii võitjaid 
kui kaotajaid. Tänane muudatus toob kogu VD osas 
kaasa rohkem võitjaid kui kaotajaid, kuid kindlasti 
on ka neid inimesi, kellele muudatused toovad kaa-
sa pisikese palga vähenemise. Kuid võitjaid on roh-
kem ja see omakorda tähendab, et pisikest töötasu 
kasvu on oodata suuremal hulgal inimestel. Tooni-
tan veelkord üle, et tegemist ei ole kulude kärpimi-
se ega palgatõusu eraldiseisva projektiga, vaid ikkagi 
valvedivisjoni turvatöötajate ühtsetele töö tasusta-
mise alustele üleminekuga. Muutused paremuse või 
halvemuse poole on selle tegevuse kaasprodukt.

1. aprillist jõustuv uus kord vaatab ette mitme 
aasta peale ja proovib arvestada meie keskkonna, 
kliendikäitumise ja töötajate võimalike soovide ja 
rõhuavaldustega. Igatahes peaksid tasustamise põ-
himõtted saama nüüd oluliselt selgemaks üle Eesti.

Täpsemat infot uue korra kohta saavad töötajad 
oma otsestelt juhtidelt ja personalitöötajatelt.  

15 aastat tööstaaži 
Saluri Allan, turvatöötaja 
Meiessaar Margus, turva-

töötaja 
Ilisson Hendrik, turvatöötaja 
Kusmin Kalmar, turvatöötaja 
Muoni Viktor, turvatöötaja 
Kaal Aivar, turvatöötaja 
Smetanin Sergei, turvatöötaja 
Luhaäär Indrek, turvatöötaja 
Tumanovski Sergei, turva-

töötaja 
Räni Tarvo, turvatöötaja 
Laas Paul, turvatöötaja 
Rosenberg Raoul, nõunik 
Kuusik Maire, pearaamatu-

pidaja asetäitja 
Oinus Vello, projektijuht 
Luuka Andres, tehnik 
Krihvel Kalle, tehnik 
Jauk Andrus, tehnikadirektor 
Tarassenko Aleksander, 

tehniline spetsialist 
Kalda Meelis, turvajuht 
Kalviste Aveliin, värbamis-

spetsialist 
Kombarova Tatjana, turva-

töötaja 
Vaht Niina, turvatöötaja 
Vassiljev Juri, turvatöötaja 
Koreškova Svetlana, turva-

töötaja 
Arak Roman, turvatöötaja 
Pererainova Niina, turva-

töötaja 
Belova Ljudmila, turvatöötaja 
Raja Aleksandr, turvatöötaja 
Randmäe Tõnu, turvatöötaja 
Antipenkova Alla, müügi-

esindaja-kliendihaldur 
Rozov Igor, tehnik 
Shcherbatskiy Sergey, tehnik 
Vladimirov Valeri, tehnik 
Järvekülg Uno, turvatöötaja 

Miks on vaja 
PALGA-
REFORMI?

ETTEVÕTE TÄNAS staažikaid

Kandla Sairess, andmebaasi 
administraator 

Mäesalu Margus, peaspet-
sialist 

Vaher Sergei, turvatöötaja 
Joost Ilmar, turvatöötaja 
Reinberg Janno, turvatöötaja 
Siimsalu Urmas, turvatöötaja 
Kübarsepp Genne, turva-

töötaja 
Raudsepp Raivo, turvatöötaja 
Avakov Ruben, turvatöötaja 
Koltšin Kalev, turvatöötaja 
Raag Argo, teenistusjuht 
Ritson Raivo, turvajuht 

10 aastat tööstaaži 
Kartash Jelena, turvatöötaja 
Bubert Meelis, turvatöötaja 
Vladimirov Sergei, turva-

töötaja 
Sivaja Margarita, turvatöötaja 
Putkinen Deniss, turvatöötaja 
Tamm Aljona, turvatöötaja 
Aleksene Marju, turvatöötaja 
Neustus Georgi, turvatöötaja 
Tiks Alla, turvatöötaja 
Zubanov Igor, turvatöötaja 
Antonov Andres, turvatöötaja 
Ilves Lembit, turvatöötaja 
Bondarenko Valentina, turva-

töötaja 
Leht Ants, turvatöötaja 
Lazurtšenko Andrei, turva-

töötaja 
Fomenko Aleksandr, turva-

töötaja 
Rassolov Valeri, turvatöötaja 
Tinnuri Toomas, vahetuse 

ülema abi 
Reisi Gerri, müügijuht-

kliendihaldur 
Beikov Eduard, rahaveo juht 
Poom Indrek, turvajuht 

Poljatšihhin Igor, turvajuht 
Korkodin Aleksandr, turva-

töötaja 
Nüüd Jelena, turvatöötaja 
Saženkova Galina, turva-

töötaja 
Tihhonjonok Irina, turva-

töötaja 
Šipulin Sergei, turvatöötaja 
Edovald Jaanus, turvatöötaja 
Ivask Valdur, turvatöötaja 
Norvet Karl, turvatöötaja 
Rudtšenko Aleksandr, turva-

töötaja 
Sizov Aleksander, turva-

töötaja 
Õunap Tarmo, turvatöötaja 
Mölder Ants, turvatöötaja 
Variksoo Anne, turvatöötaja 
Viskar Sulev, turvatöötaja 
Sonn Oliver, turvatöötaja 
Allingu Aare, turvatöötaja 
Rallmann Agu, turvatöötaja 
Bernstein Toomas, turva-

töötaja 
Beltšikov Lev, turvatöötaja 
Nigul Urmas, turvatöötaja 
Käige Andres, turvatöötaja 
Ott Kristi, turvatöötaja 
Loor Leonid, turvatöötaja 
Kukk Tarmo, turvatöötaja 
Kurs Jaanek, turvatöötaja 
Antonov Risto, turvatöötaja 
Kalmu Liivi, turvatöötaja 
Rõõmussaar Jüri, turva-

töötaja 
Perk Rein, turvatöötaja 
Lillipuu Heino, turvatöötaja 
Lõhmus Raul, turvatöötaja 
Košeleva Liliana, turvatöötaja 
Lepasepp Lembit, turva-

töötaja 
Šljahhov Jevgeni, turvatöötaja 
Kont Enn, turvatöötaja 
Suvorov Nikolai, turvatöötaja 
Talujev Vjatšeslav, turva-

töötaja 
Atspol Kaire, turvatöötaja 
Salong Maidu, turvatöötaja 
Kild Tarmo, turvatöötaja 
Padur Irina, turvatöötaja 
Poom Endel, turvatöötaja 
Võrahanso Lemmi, turva-

töötaja 
Petrunenko Sergei, turva-

töötaja 

Mäeots Eduard, turvatöötaja 
Juurikas Heino, turvatöötaja 
Poljakov Daniil, turvatöötaja 
Trošin Sergei, turvatöötaja 
Noormaa Toivo, turvatöötaja 
Niilisk Uudo, turvatöötaja 
Besov Dmitri, turvatöötaja 
Guštšin Andrei, turvatöötaja 
Rannaste Rein, ekspediitor 
Rudõka Vassili, kuller 
Kiisa Jaak, kuller 
Kaun Heldor-Heino, kuller 
Lill Evelyn, mehitatud valve 

operaator 
Salujõe Marge, tehnilise 

valve operaator 
Sageus Claire, tehnilise valve 

operaator 
Kivistik Mati, valvetöötaja 
Taal Veiko, vahetuse ülem 
Boroditš Ljubov, vanem-

kassiir 
Kaju Ramon, vanemmüügi-

esindaja 
Mõis Kristi, andmebaasi 

administraator 
Letošnev Vladimir, finants-

kontrolli peaspetsialist 
Ossip Andrus, juhatuse 

esimees 
Kiiker Evelin, kliendihaldur 
Korpe Katrin, kliendihaldur 
Udusaar Kairit, klienditoe 

spetsialist 
Pent Rain, osakonnajuhataja 
Kasuk Kalle, peaspetsialist 
Velström Eela, personali-

direktor 
Räpp Argo, rahaveo juht 
Lutter Riho, regiooni võtme-

klientide juht 
Kask Urmas, tarkvara teenin-

dusjuht 
Lõoke Riivo, turvajuht 
Mihkelsoo Ülar, turvajuht 
Timberg Olev, turvajuht 
Sumre Helke, turvatöötaja 
Mai Ernhart, turvatöötaja 
Mikson Urmas, turvatöötaja 
Tõppan Erki, turvatöötaja 
Raamets Heiki, turvatöötaja 
Miller Ülle, kassiir 
Kosso Liile, kassiir 
Jaanimäe Arne, paigaldusjuht 
Kiho Kristjan, tehnik 
Salundi Jaak, tehnik 

Veebruaris toimunud tänuüritustel pidas G4S meeles 
staažikaid töötajaid. 15 aastat tööd ettevõttes täitus 46 töö-
tajal. 10aastase tööstaaži täitumise puhul õnnitleti 
110 inimest. 5 aasta staažimärgi sai rinda 218 töötajat 
(ruumipuuduse tõttu paberlehes palun nn viieaastaste 
nimekirja vaadata siseveebist).

G4S 
Eesti kollektiiv-
lepingu kehti-
vuse tähtaeg lõ-

peb 30. juunil 2011. Mis saab 
edasi?
Käesoleva aasta algusest oleme 
alustanud ettevalmistusi uue 
kollektiivlepingu läbirääkimis-
teks ja loodame need lõpeta-
da enne kehtivusaja saabumist. 
Kollektiivsed töösuhted ei kao-
taks oma senist sisu ka juhul, 
kui kehtivusaeg lõpeks enne, 
kui uus leping sõlmitud. Kol-
lektiivlepingu seadus näeb ette, 

Algavad UUED KOLLEKTIIVLEPINGU LÄBIRÄÄKIMISED
et lepingu sõlminud osapooled 
peavad jätkama kokkulepitud 
tingimuste täitmist. Tööandja ja  
töötajate jaoks ei muutuks seega 
senisega võrreldes ei garantiid 
ega  kohustused, ainult töörahu 
ei oleks enam seaduse kaitse all. 
Sotsiaaldialoogil on meie ette-
võttes ligi 10-aastane  kogemus,  
selle aja jooksul on nii juhid 
kui töötajad õppinud hindama 
kollektiivsete töösuhete oluli-
sust. Esiteks oleme tõesti suur 
ettevõte, kus on palju sarnas-
te tegevusalade inimesi. Nen-
de  töötingimuste ühtlustamine, 
samuti töötajate kaasamine töö 
ümberkorralduste protsessi  ja 
igakülgne  informeerimine loob 
meile väärika maine  tööturul. 
Teiseks on kogu ühiskond meie 
ümber pidevas muutumises ja 
seetõttu on ka kollektiivlepingu 
perioodiline ülevaatamine koos 

vajalike uuenduste sisseviimi-
sega loomulik protsess.  

Kuidas läbirääkimised kul-
gevad ja kuidas saavad töö-
tajad sellest teavitatud?

G4S Eesti kollektiivlepin-
gu osapoolteks on tööandja ja 
töötajad, keda esindavad töö-
tajate usaldusisikud ja Turva-
töötajate ametiühing. Enne lä-
birääkimiste algust sõlmitakse 
eelkokkulepe ehk statuut, mis 
määrab ära ühise eesmärgi, lä-
birääkimiskomisjoni liikmete 
arvu ja ülesanded, infovahetuse 
põhimõtted jms. Läbirääkimis-
laua taga saavad kokku 3 dele-
gatsiooni ja esimene kokkusaa-
mine on osapooltel 14. märtsil 
G4S Eesti peahoones. Siis lepi-
takse kokku ka järgmiste koh-
tumiste ajad ja jagatakse nende 
vahel kollektiivlepingu oluli-

semad valdkonnad ja teemad. 
Kõik kohtumised protokolli-
takse ja osapooltel on õigus te-
ha ka vahekokkuleppeid, näi-
teks kui jõutakse  üksmeelele 
olulises muudatuses, siis võib 
selle jõustada veel enne praegu-
se kollektiivlepingu kehtivusaja 
lõppu. Läbirääkimiste protokol-
le protsessi kestvuse jooksul ei 
avaldata, küll aga antakse regu-
laarsetel töönõukogu koosole-
kutel  ülevaade läbirääkimiste 
käigust ja  need protokollid on 
töötajatele kättesaadavad sise-
veebis harjumuspärases korras. 
Usaldusisikult, kelle poolt töö-
taja on hääletanud, on tal õigus 
küsida alati täiendavat infot ja 
teha omapoolseid ettepanekuid 
sotsiaaldialoogi edendamiseks. 

Uut kollektiivlepingut tut-
vustab tööandja vastatavalt sea-
dusele kõigile töötajatele. 

Küsimustele vastab 
personalidirektor 
Eela Velström.
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M üük on ettevõtte põ-
hialus. Just nii ütleb 
Tallinna müügimees-

konna ruumi uksel olev silt. 
Müügi- ja klienditeenindusdi-
visjon alustas märtsis aasta lõ-
puni kestva müügivõistlusega, 
mille eesmärk on motiveerida 
ja tunnustada parimaid müü-
jaid ning tõsta müügitegevuse 
efektiivsust.

G4S Eesti juhatuse esimehe 
Andrus Ossipi sõnul on ette-
võte edukuse võtmeks aktiiv-
ne ja arukas müük, mida suu-
dab tagada vaid hästi toimiv 
meeskond: “G4S müügitiimi 
kuuluvad väga tugevad ja tõ-

Õnneks on tööandjate suh-
tumine puuetega inimestesse 
aasta-aastalt paranenud ning 
üha enam nähakse neis väär-
tuslikku tööjõudu. 

G4Sil on puuetega inimes-
te värbamisest seni tuua vaid 
positiivseid näiteid. Tublisid 
töötajaid on ametis olnud nii 
sularaha- kui ka turvatehni-
kadivisjonis. Tänasel päeval 
töötab meil 36 osalise töövõi-
me kaotusega ning 2 puudega 
inimest.

Mõistma peab, et erivaja-
dusega kolleegi töökeskkonda 
sulandumine on palju raskem 
ja aeganõudvam kui erivajadu-
seta inimesel. Seepärast peak-
sid tööandaja ja kaastöötajad 
tegema kõik selleks, et seda 
protesessi osapooltele võima-
likult lihtsaks teha. Mõned 
kuud G4Si juhtimiskeskuses 
töötanud puudega noormehe 
Deniss Fortõgini sõnul ei ole 
tal kerge hakkama saada. „Nii 
suure hulga inimestega suht-
lemine nõuab teatud oskusi ja 
kogemusi. Mul on hea meel, et 
iga päev toob midagi uut, mi-
da saan jälle kõrva taha pan-
na,“ on ta samas optimistlik ja 
õppimisele avatud.

Mõned aastad tagasi püüd-
sime leida puuetega inimeste-
le töövõimalusi oma ettevõt-
tes laiemalt. Kahjuks saime 
neid otsida vaid teatud ame-
tikohtade lõikes – turvatööd 
puuetega inimesed kõrgenda-
tud tervisenõuete tõttu tihti 

TAD uudised

sised mängijad, kelle isiklikku 
panust ettevõtte edukusse me 
soovime rohkem välja tuua.” 

MKD direktor Priit Sara-
puu lisas, et märtsis startinud 
võistlus annab hea ülevaate 
ettevõtte müügitulemustest: 
“Võtsime sihiks üsna ambit-
sioonika müügieelarve. Usun, 
et suudame eesmärgid täita, 
sest põhieeldused, kogenud 
meeskond ja lai tootevalik, on 
meil olemas.” Priit Sarapuu sõ-
nul on müügimeeskonnas pal-
ju tublisid sportlasi: “Loodan, 
et sportliku innu ja hasardiga 
osaletakse ka müügivõistluses, 
mis lisaks vaimu erksusele an-

nab ka materiaalse boonuse.”
Märtsis alanud müügivõist-

luses saavad osaleda MKD 
koosseisu kuuluvad kliendi-
haldurid ja müügiesindajad, 
välja arvatud osakondade ju-
hid. Samuti saavad võistluses 
osaleda ka teiste divisjonide 
müügiga tegelevad töötajad. 
Peamiseks müügiarvestuse 
aluseks olevaks kriteeriumiks 
on teenuste juurdemüügi 
protsentuaalne osakaal ette-
võtte müügieelarvesse. Täp-
semalt arvestatakse perso-
naalset juurdemüügi osakaalu 
müügieelarvesse teenuse seg-
mentide lõikes. Teenuste se-

Tänapäeva elamusühiskonnas 
müüakse elamusi ja räägitak-
se lugusid. Bränd on lugu, mi-
da ettevõttest räägitakse. See, 
millist lugu räägitakse G4Sist, 
on meie endi teha. Seega kõigi 
töötajate teha.
G4Si brändile üleminekust on 
möödas veidi üle kolme aasta, 
kuid siiani on osal valveobjek-
tidel aegunud kaubamärke si-
saldavad kleebised - soovime 
need üles leida ja vahetada 
G4Si omade vastu.
Esmakordselt ajaloos korral-
das G4S kõikidele töötajatele 
mõeldud ekstreemse män-
gu – kleepsujahi. Kutsusime 
üles kõiki G4Si töötajaid jah-
tima meie valveobjektidel 
aegunud akna- ja ukseklee-
biseid. Mängus osalemiseks 
tuleb saata kleebise asukoha 
aadress ja võimalusel ka foto 
e-postiga teenindus@ee.g4s.
com ja märkida kirja teemaks 
“Kleepsujaht”. Kampaania 
kestab märtsi lõpuni.
Kõigi osalejate vahel loositak-
se välja põnevad auhinnad 
iga nädal. Peaauhinnaks on 
kruiis kahele Stockholmi, mis 
loositakse välja kõigi kleebi-
se asukoha aadressi (võimalu-
sel koos fotoga) saatjate vahel 
peale kampaania lõppu. Pea-
auhinna võitja kuulutatakse 
välja G4Si uudiskirjas ja intra-
netis 6. aprillil 2011.a.
Kleepsujahi eesmärgiks on 
teadvustada töötajatele, et 
G4Si bränd ja väärtused on 
ettevõtte jaoks väga oluli-
sed ning G4Si brändi õige ka-
sutamine kõikides ettevõtte 
tegevustes peaks olema ise-
enesestmõistetav, k.a. valve-
objektil oleva kleebise välja-
nägemine.
Kleepsujahi kaudu soovime 
rõhutada G4Si brändi väärtu-
si ja visiooni ning kaasata töö-
tajad brändi ühtse identitee-
di kujundamisse, seeläbi tõsta 
töötajate motivatsiooni ja ra-
hulolu ning suurendada meie-
tunnet.
Lustakas jahis osalemine toob 
G4Si töötajate argipäeva va-
heldust ja põnevust. Esime-
sed jahinädalad on näidanud 
suurt huvi selle vastu ja saa-
bunud on paarikümne osaleja 
kirjad, milles on sadade aegu-
nud kleebistega valveobjek-
tide asukohad. Purustatud on 
esimesed rekordid. Kuluta-
tud sadu kilomeetreid. Tehtud 
kümneid fotosid. 

Maarika Haavistu
Turundusspetsialist

PUUETEGA INIMESED – 
VÄÄRTUSLIK TÖÖJÕUD
Tööotsijate jaoks on viima-
sed aastad tööturul olnud 
keerulised. Enim on kan-
natanud puuetega inime-
sed, kes levinud väärarva-
muse kohaselt ei suuda või 
ei taha tööd teha. 

Kleepse jahtimas? Milleks?

Võistlus innustab müüki kasvule
gmentide lõikes arvestatakse 
juurdemüügis turvatehnika 
projekteerimise, paigalduse, 
hoolduse ja rendi ning tehni-
lise ja mehitatud valve teenu-
se müügi osakaalu.

Müügivõistluse käigus sel-
gitatakse kord kuus välja iga 
piirkonna parim müüja. Kuu 
parimad saavad preemia 
väärtuses 100 € (bruto), mis 
makstakse välja koos arves-
tuskuule järgneva kuu töö-
tasuga. Müügivõistluse tule-
musi kajastame jooksvalt ka 
kõigis sisekommunikatsiooni 
kanalites.  

Julia Garanža

NAD VAJAVAD MÕISTMIST

Tallinnas on puuetega inime-
si ~22 000, Eestis ligi 10% ela-
nikkonnast. 
Tööealistest puudega inimes-
test töötab Eestis umbes 17%, 
samal ajal kui näiteks Suurbri-
tannias üle poole.
Suurbritannia tööministee-
riumi 1990-ndate lõpus teh-
tud uuringus vastas 82% ette-
võtete juhtidest, et puuetega 
inimesed puudusid töölt nii-
sama palju või vähem päevi 
kui nende kolleegid. 79% kü-
sitlusele vastanutest tunnis-
tas, et puuetega töötajad on 
niisama tootlikud või tootli-
kumad kui nende puueteta 
kolleegid

teha ei saa. Tol korral sai Põhja 
piirkonnas üheks suurimaks ta-
kistuseks see, et meie peamajas 
puudusid kaldteed ning invalift 
ratastooli kasutajatele. Kohan-
dused ei saanud ümberehitus-
teks luba ning head soovid too-
kord paremaid päevi ootama 
jäidki. Nüüd paistab, et pare-
mad päevad koos uue kontori-
hoone valmimisega on peatselt 
käes ning seetõttu oleme alus-
tanud ettevalmistusi puuetega 
inimeste värbamiseks. Sobi-
like kandidaatide leidmiseks 
teeme koostööd nii Töötukas-
sa, Astangu Kutserehabilitat-
siooni Keskuse kui ka MTÜga 
Abikäsi. 

Ettevõtetes läbiviidud uurin-
gud on korduvalt näidanud, et 

puuetega inimeste töölevõtmi-
se kogemuse põhjal otsustab et-
tevõte puuetega töötajate arvu 
suurendada. Igapäevaelu toi-
metulekuraskuste ületamine on 
puuetega inimesed muutnud 
leidlikuks ning probleemide la-
hendamise oskus töökohal an-
nab neile lisaväärtust. Puuetega 
inimesed oskavad kõige pare-
mini arendada ja toota tooteid 
või teenuseid, mis on suuna-
tud neile tuttavale turuosale (nt 
puuetega inimesed ja nende pe-
red). Puuetega klientidele juur-
depääsu tagamine ettevõttesse 
muudab selle atraktiivsemaks ja 
külastatavamaks ka kõigile teis-
tele klientidele. 

Puuetega inimeste töölevõt-
mine on igale ettevõttele stra-
teegilise tähtsusega otsus, mis 

Deniss Fortõgin tunnistab, et töö juhtimiskeskuses on raske,
 kuid iga päev uusi teadmisi pakkuv. 
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on seotud nii riskide kui ka või-
malustega. Oleme avatud te-
gema kohandusi tööpaigal ja 
töötingimustes, et viia maksi-
mumini kandidaatide suutlik-
kus meie ettevõttes tööd teha. 
Usun, et positiivne suhtumine 
ja asjatundlik personalipoliiti-
ka toovad meile nii head mai-
net kui ka käegakatsutavat tulu. 
Rääkimata sellest, et saaksime 
tööturule tuua inimesed, kes 
vaatamata oma terviseproblee-
midele on õigel ametikohal täis-
väärtuslik tööjõud. Võimalusi 
puuetega inimeste tööleraken-
damiseks püüame lähiaastatel 
kindlasti suurendada - eelkõi-
ge on vaja head tahet. Seda meil 
jätkub! 

Gerly Tuisk

Puuetega inimeste tööle-
võtmine on igale ettevõttele 
strateegilise tähtsusega otsus,   
    mis on seotud nii riskide 
            kui ka võimalustega.
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R-KONSULT
Irina Raud, Ain Kalberg, Tarmo Õkva

Läbi sajandite on linna korravalvurid jälginud tornidest linna elu, sellest ideest leidsid enda sõnul inspiratsiooni ka 

R-Konsuldi arhitektid, luues eskiislahenduse, kus G4S – linna kaitsja – jätkab seda sajanditepikkust traditsiooni.

ARHITEKTUURIBÜROO SALTO
Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke

Salto arhitektide sõnul pidasid nad eskiislahenduse loomisel silmas, 

et kuna hoone asub liiklusmagistraali ääres, peab ta olema meelde-

jääv ja hoomatav sekunditega, mis kulub autosõidukiirusel hoonest 

möödumiseks. 

KONKURSI 

VÕIDUTÖÖ
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ARHITEKTUURIBÜROO PLUSS
Indrek Suigusaar, Armin Valter

Hoone välisilme põhilised märksõnad on kasutajasõbralikkus, turvalisus ning loodus-

lähedus.  Kavandis on palju rohelust ja loodusmotiive. Arhitektide väitel kindlustab see, 

et suhteliselt suur  hoone ei mõju pealetükkivalt, vaid põimub rohelusega, mis on pea-

mistelt lähenemissuundadelt kergesti märgatav.

ARHITEKTUURIBÜROO JVR
 Kalle Vellevoog, Velle Kadalipp

Arhitektuurses eskiisis on hoone jagatud erineva kõrguse ja arhitektuurse 

käsitlusega selgelt eristuvateks mahtudeks. Hoone välisviimistluses on kasu-

tatud eri värvi ja kujuga väliseid aknazalusiisid otsese päikesevalguse haju-

tamiseks ja tõkestamiseks.

KOKO ARHITEKTID
Raivo Kotov

Koko arhitektide kavandis on alates kolmandast korrusest kuni seitsmenda kor-

ruseni läbiv aatrium. Aatrium on ühenduslüliks erinevate korruste vahel, sinna on 

kavandatud sisehaljastus, mis aitab kaasa hea sisekliima kujundamisele. Samuti 

lisab aatrium emotsionaalselt väärtust ning mõjub hästi töötajate tööviljakusele, 

leidsid arhitektid. 

ALLIANSS ARHITEKTID
Illimar Truuverk, Priit Hamer

Nordic Lights – Kogu hoone arhitektuurne lahendus on inspireeritud virma-

liste mängust. Virmaliste vaatemäng on väga võimas ja maaliline, kordumatu 

oma ilus, samas kättesaamatu ja müstiline. Sama müstiline ja kordumatu eri 

aastaaegadel ja olekutes on ka meie poolt pakutav hoone fassaadilahendus. 
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V eebruaris toimunud tra-
ditsioonilistel G4Si staa-
žikate töötajate tänuüri-

tustel surus juhatuse esimees 
Andrus Ossip kätt tublidel 
töötajatel, kel viimase poo-
le aasta jooksul täitunud et-
tevõttes 5, 10 ja 15 tööaastat. 
Auväärne, 15-aastase staažiga 
kategooria, oli tänavu esinda-
tud 46 töötajaga, kellest 8 olid 
naised. Mis vägi hoiab neid 
naisi üsna maskuliinses ette-
võttes? Mida nad oma tööst 
arvavad ning mis toob sära 
nende silmadesse? 

Alla Antipenkova ja Niina 
Vaht elavad Narvas. Alla töö-
tab kliendihaldurina, Nii-
na teenib leiba turvatööd te-
hes. Peale kodulinna ja pika 
tööstaaži on kahel naisel veel 
üks ühine joon. Nimetage se-
da kuidas tahes: kirg, usk või 
sügav veendumus, mis kingib 
neile hingerahu ja oma koha 
ümbritsevas maailmas. 

Usu või ära usu
Kuuekordne vanaema Alla 

Antipenkova on malbe proua, 
kelle hoiak ja välimus võiks 
inspireerida Mary Poppinsi 
seiklustesarja jätkamist. Vaos-
hoitud kõnemaneer ja rahulik 
meel ei jäta Allat ka siis, kui 
suhtlus kliendiga võtab tera-
va pöörde. 

“Paraku on meie klientide 
seas ka võlgnikke, kes maks-
misest vabanemiseks lasevad 
käiku ka lausvalet ja süüdis-
tusi,” selgitab Alla talle oma-
sel tasasel häälel. Alla leiab, et 
inimene peab jääma viisakaks 
ükskõik kui tuliseks vaidlus 
ka ei kujune. Sellistel hetkedel 
saab Alla tuge perekonnalt, 
eelkõige juuraharidusega abi-
kaasa Vladimirilt, ja usust. 

Alla on sügavalt usklik ini-
mene. Enda sõnul avastas ta 
tee jumalani täiesti 
ootamatult: “Mi-
dagi drastilist mi-
nu elus tol ajal ei 
juhtunud, lihtsalt 
tekkis tahtmine 
uurida piiblit.” Al-
la peab end juma-
la inimeseks alates 
1997. aastast. Nai-
se järel võtsid bap-
tismi vastu ka kõik 
teised pereliikmed, 
isegi tol ajal mässulises 
puberteedieas olnud tütar. 
“Mina ei sunni oma usku kel-
lelegi peale. Kui inimesel on 
huvi, võib sellest alati rääkida, 
kuid ise ma sellest juttu tege-
ma ei kipu,” ütleb Alla. 

Kindel koht meelekindlale
“16 aastat tagasi tulin ma 

piirkondlikku ESSi pearaama-
tupidaja kohale kindla tead-
misega, et tahan teha mida-
gi uut ning see uus peab mul 
võimaldama ehitada tööprot-
sessi minu äranägemise järgi. 
Ma ei ole kunagi juhutöid tei-
nud, stabiilsus on minu jaoks 
väga oluline ning seda meie 

ettevõtte kahtlemata ka pa-
kub,” seletab Alla, kes vahe-
peal jõudis töötada G4Sis ka 
klienditeenindusadministraa-
torina. “Müügiesindajana teen 
ma sootuks teist tööd, eks see 
paneb proovile suhtlemisos-
kuse ja nõuab head inimese-
tundmist,” ütleb Alla. 

Niina lugu
Erinevalt Allast, kelle sõnul 

hoiavad teda G4Sis eelkõige 
ettevõtte soliidne maine, sta-

biilsus ja aus palgapoliitika, 
leiab Cargotec Estonia AS ob-
jektil töötav Niina, et ükskõik 
kui stabiilne ettevõte ka po-
leks, on inimese teed ettearva-
matud. 

“Ma olen vahetanud palju 
erinevaid töökohti, kuid kõik 
nad on vähem või rohkem ol-
nud valvega seotud. Enne G4Si 
tulekut töötas Niina Kreen-
holmi vabriku sisevalves, kus 
tema põhitööks oli neljajalg-
sete valvurite dressuur. En-
ne Kreenholmi treenis Niina 
raudteevõrku valvanud koeri. 
“Olen välja treeninud üle 20 

Kindel kolleeg

Imre Liiv, Alla pikaaegne kolleeg:

Minu jaoks on Alla inimene, kelle olemasolu ja kohalolek loo-
vad tööalase kindluse ja turvatunde. Inimene kui püsiväärtus. 
Kuidas teistmoodi saakski kirjeldada tundmust, mille kujune-
miseks on kulunud enam kui 15 aastat koos töötatud aega. 
Alla põhjalikkus on see, mille pärast ma võiksin teda kadesta-
da, tema tagasihoidlikkus on lausa imetlusväärne. Alla on vä-
ga innukas eesti keele õppija ning tihti oleme koos pisarateni 
naernud, kui mõni sõna või rõhuasetus läheb usinal õppi-
jal veidi metsa.

koera. Niina lisab, et ta mäle-
tab kõikide treenitud koerte 
nimesid, erinevalt endiste kol-
leegide nimedest… 

Naiskodukaitsja ja rahvakoh-
tunik

Üle kümne aasta on Nii-
na täitnud ka rahvakohtuniku 
kohustusi. Naiskodukaitsjate 
ridadesse kuuluv Niina ei pel-
ga kutsuda korrale koduhoovi 
pinke sodivaid noori ega saa-
ta tagasi ebakaines olekus töö-
postile ilmunud töölist. 

“Kohtusin hiljuti ühe tut-
tava kohtunikuga, kellega 

meenutasime endisi ae-
gu ning tõdesime, et kui 
ma olengi mõnest tei-
sest inimesest julgem, 
siis seda tänu koertele. 
Olen harjunud, et mi-
nu kõrval on alati tu-
gev koer, veel parem 
kui neid on kaks,” nal-
jatab Niina ja lisab, et 
küllap tihedast koerte-
ga suhtlemisest on tal 

tekkinud omamoodi Pavlovi 
refleks, mis hoiab ta julgena 
ka siis, kui truud neljajalgset 
sõpra kõrval pole. 

“Minu lapsed on juba suu-
red: tütar oma pojaga elab 
Itaalias, poja pere elab Narvas. 
Kodus ootab mind alati hea 
sõber suur nautser Tail.” Niina 
usub, et inimestel on koertelt 
väga palju õppida: “Sageli taju-
vad koerad ohtlikke olukordi 
inimestest paremini ning toi-
mivad neis arukamalt. Samuti 
võiksime õppida koertelt sõb-
ralikkust ja truudust.” 

Julia Garanža

KRIMI

Ühel kargel veebruarihom-
mikul astus Tallinnas Viru kes-
kuses asuvasse juveeliärisse 
tõmmu nahaga härra, must 
karvamüts lõuani tõmmatud. 
Karvamütsi edaspidised toi-
metused, olles vaadelduna 
läbi kiirrežiimil töötava turva-
kaamera, meenutavad hullu-
nud mesilase tantsu. 

Poetas raha maha
Esimese asjana palus Ve-
nezuelast pärit meesterahvas 
näidata vaateaknal olevaid 
kõrvarõngaid, demonstree-
rides nende vastu suurt os-
tuhuvi. Seejärel pälvisid võõ-
ramaa külalise tähelepanu 
veel mitmed kaunid ehted, 
mida teenindaja talle ka näi-
tas. Siis andis isik kõrvarõn-
gad teenindaja kätte, paludes 
need kinni panna ning ajal 
kui müüja toote ärapaneku-
ga tegeles, liikus mees uues-
ti vaateakna juurde. Poetas 
seal maha mõned 5-eurosed 
rahatähed, kutsus teeninda-
ja uuesti vaateakna juurde, 
soovides vaadata järjest uusi 
ehteid. 
Hetk pärast vitriini avamist 
juhtis mees teenindaja tä-
helepanu maas vedelevate-
le rahatähtedele ning sel ajal 
kui viimane asus neid abival-
milt üles korjama, napsas vit-
riinist kaks ehtekarbikest ja 
pani need jope taskusse. En-
ne kauplusest lahkumist jõu-
dis juveelifänn tutvuda veel 
mitme kallihinnalise tootega, 
jätkates näitemängu teenin-
daja ees, teadmata, et juvee-
lide käekäiku jälgib veel üks 
silmapaar. 

Osutas vastupanu
Mehe karvamüts ja spon-
taanne sõelumine äratasid 
läheduses viibinud turvatöö-
taja Merle Välgu tähelepa-
nu, kes koheselt edastas info 
juhtunust oma kolleegidele. 
Kauplusest väljumisel oota-
sid Venezuela kodanikku G4Si 
turvatöötajad Hillar Nevski 
ja Andre Äkke, kes vaatama-
ta mehe vastupanule, toime-
tasid ta turvaruumi ning and-
sid politseile üle.
Juveelivarguse veel üheks 
markantseks asjaoluks on, 
et varguseobjektiks valis Ve-
nezuela kodanik briljantide 
mulaažid. Jääb vaid üle tsi-
teerida asjaosalist ennast, kes 
ütles turvaruumis selgitusi 
andes, et “lihtsalt oma ruma-
lusest tegin nõnda…”.  

Julia Garanža

TÖÖTAJATE ESINDAJATE-USALDUSISIKUTE VALIMISTEST VALVEDIVISJONIS

TANTS 
VÕLTSJUVEELIDE

 ÜMBER

IDA kirglikud DAAMID

Mis vägi hoiab neid naisi 
üsna maskuliinses ettevõttes? 
Mida nad oma tööst arvavad ning  
    mis toob sära nende silmadesse? 

Kuulutame välja uued VD Põhja piirkonna juhtimiskeskuse ja MV logistika osakonna ning Lää-
ne piirkonna töötajate esindajate-usaldusisikute valimised.
Kirjalikud kandidaatide ülesseadmise avaldused, kandidaadi nime ja ametikoha ning vähe-
malt 25 kaastöötajast toetaja nime ja allkirjaga, on oodatud posti teel aadressil Tammsaare 
tee 25, Tallinn 11314 hiljemalt 31. märtsiks 2011.a.

Aprillis jaotatakse valimistes osalevates struktuuriüksustes laiali kirjalikud valimissedelid ning 
kuu lõpuks valmivad kokkuvõtted ning selguvad usaldusisikute nimed, kes asuvad töötajate 
esindajatena oma ülesandeid täitma.

Aktiivset osalemist soovides,
Maarja Aas, Valvedivisjoni personalijuht

Niina Vaht ja tema truud sõbrad doberman 
Dželsi ja bokser Unga aastal 1978. 

Niina Vaht (vasakul) ja Alla Antipenkova Jõhvi kontserdimajas 
staažikate tänuüritusel. 
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E ga ma olnud samuti te-
mast midagi kuulnud. 
Kaabermaast, Novosjo-

lovist ja Loitist olin, aga te-
mast mitte. Võis ju olla, et just 
sel ajal, kui Anu Säärits aasta-
te eest spordiuudistes rääkis, 
kuidas Jevgeni Blinov juunio-
ride EM-ile sõidab, tegin pa-
rasjagu sprotisaia. Ja võis ka 
nii olla, et kui Lembitu Kuu-
se tema mullust Eesti meistri-
võistluste hõbemedalit mainis, 
olin tühja pudelit taarakasti 
viimas. Kõik võib olla. Vehk-
lemise endaga oli täpselt sa-
ma lugu. Ma ei teadnud sel-
lest muud, kui et “neljas koht 
on jama.*” Ei huvitanud, see-
pärast ei teadnud. Ent pruugib 
vaid kellelgi tundmatul võita 
“Läänemaa lahtistel” valitsevat 
maailmameistrit, kui hakkab 
huvitama. Intriigi ju tahaks. 

Reedel, vei-
di enne kella 
kümmet, just 
siis, kui ma 
Jevgeni poole 
sõidan, män-
gib Ivo Lin-
na viienda-
kuuenda klassi 
lastega Vikerraa-
dios Miniturniiri. Ivo 
küsib ja lapsed vastavad. “Mil-
lisel spordialal võisteldakse 14 
meetri pikkusel ja 1,5-2 meet-
ri laiusel rajal?” Just. Vehk-
lemises. Lustivere Põhikool 
sai punkti ja mina targemaks. 
Pool tundi hiljem olen ma Ka-
daka Selveris. Pood on Moskva 
saia kreemi lõhna ääreni täis, 
justkui omaaegse Kolhooside 
Ehituskolonni KEK-i puhvet. 
Jevgeni ja tema pika ninaga 
kingad jalutavad nagu juhus-
likult mulle otse sülle. No ei 

ole sportlase kasvu mees, mit-
te ei ole. 

***
“Kas sa tead, et sa oled Ees-

tis tundmatu?” Valveruumi 
aastatega lääpa istutud ratas-
tega kontoritool kägiseb mu 
tagumiku all. “No, Õhtuleht 
kirjutab, et tundmatu.” Tool 
vaikib, kui koos temaga veidi 
vasakule kaldu vajun. 

“Ma ei tea, miks nad nii kir-
jutavad. Ma olen teda ju va-
remgi võitnud. Trennis vehk-
leme temaga üsna tihti. Seal 
oleme üsna võrdsed.” Õhtu-
leht kirjutas, et ta olla võit-
nud poolfinaalis ka Eesti teist 
numbrit. 

Juhuslikkust vehklemises 
ei ole. Et võtad kätte ja kobis-
tad ära. Koroonas võib vahest 
juhtuda, et lööd kaheksa nup-
pu kohe esimese löögiga au-

ku ja partii tehtud. Või tuleb 
pokkeris hea käsi ning võidad 
mängu ilma bluffimatagi. Vii-
teteist korda kogemata vastast 
ei torka. “Vehklemises on kõik 
siin,” Jevgeni koputab vastu 
vasakut oimukohta. Ta teab, et 
ta on ebamugav vastane: lühi-
ke, kiire ja vasakukäeline.

“Pikkade kätega oleks ju 
lihtsam vehkida. Või noh, ve-
helda?”

“Ma olen selle võrra kiirem. 
Mingit vahet ei ole.”

Eesti koondis määratakse 
enne iga võistlust ja eelmise 
olulise võistluse põhjal. Kaks 
paremat automaatselt ja kaks 
ülejäänud määrab vehklemis-
liidu peatreener. 

Jevgeni on praegu, pärast 
Läänemaa lahtisi, teiselpool 
piiri, viies. Ta kavatseb märt-
si algul, “Tallinna Mõõgal” 
ennast kahe parema eestlase 
hulka vehelda, et ei peaks mit-
te kellestki, peale iseenda sõl-
tuma. ISE. Mulle selline arro-
gants meeldib.

“Tead, sa oled sümpaatselt 
poh… ee ükskõikne.”

Ta ei mõista.
“Et ülearu tõsiselt seda kõi-

ke ei võta. Et noh, elus on 
muud kah ja mine tea, ehk 
selline ülbe enesestmõiste-
tav enesekindlus su pea kül-
ma ja närvid korras hoiabki?” 
Koputan oimukohta. Parema 
käega.  

Ta ei vasta, vaid näpib vasa-
kuga raadiosaatja nuppu.

Jevgeni töötab G4Sis poole 

kohaga. Vahel treenib endast 
kaks korda vanemat meest, 
kes on jaapani vehklemises 
ehk spochanis maailmameis-
ter. Spochan on vehklemine 
ühe torke peale pika jaapani 
mõõgaga. Umbes sellisega na-
gu ninjafilmides pahasid noti-
takse.

”Ma teen ise kah vahest 
spochani. Tavaliselt hoitakse 
seda mõõka kahe käega, ma 
hoidsin ka ja midagi ei tulnud 
välja. Võtsin ühte kätte ja läks 
paremaks.” 

Läks paremaks on vähe öel-
dud, sest äsja lõppenud IV 
Võitluskunstide Maailma-
mängudel sai Jevgeni spocha-
nis kuldmedali.

See pole veel kõik. Vahepeal, 
kui ta vehelda ei viitsinud, siis 
käis hoopis kick-boximas. “No 
niisama, et end liigutada.” Ma 
ei imestaks, kui ta ka seal vars-
ti võitma hakkab.

“Mida sa tegelikult teha ta-
had. Ma mõtlen turvatöö ase-
mel?” Vastus tuleb kohe. Ta ta-

“Mis toimub! Maailmameister 
Novosjolov kaotas 

tundmatule vehklejale!”
Õhtuleht 14.02.2011

Üheksa saasta jooksul on 
klubist läbi rännanud sadu 
noori, kuid vaid vähesed klu-
bijuhid. Kui lastele on klu-
bis seatud vanusepiir kuni 15 
eluaastat, siis klubijuhtidel va-
nusepiir puudub. Vajalik on 
elurõõm, tahe ja seiklusjanu. 
Need omadused on klubijuh-
tides olemas, kellest mõned on 
klubis tegutsenud lausa orga-
nisatsiooni sünnist saati. Meil 
on vahva ja toimiv tiim, kus 
igaüks on oma nägu ja oma te-

gu, kuid kõik sama eesmärgi 
nimel väljas. Uurisime klubi-
juhtidelt, mis hoiab neid G4S 
Noorteklubis.

Urmas Veersalu, Keila: Mi-
nu sees on endiselt üks “poi-
sike”, kes tahaks ehitada onni, 
sõita tõukerattaga ja mängi-
da indiaanlasi. Õnneks saan 
noorteklubi juhina rahulikult 
iseenda moodi toimetada. 
Mulle meeldib.

Liivi Kingu, Jõhvi: Lapsed 
on toonustandvad ja vahetud. 

Oma igapäevase, seadustest 
tulvil töö kõrval on see väga 
värskendav ja positiivne - võt-
ta ette midagi tegusat ja asja-
likku. Kordaläinud üritus kor-
vab sellele kulutatud aja.

Aljona Tamm, Rakvere: Tõ-
sise ja pingelise põhitöö kõr-
valt on see lõõgastav, kuigi ka 
siin on vahel pingeid ja proo-
vile panekuid. Annad tükikese 
endast ja vastu saad suure sä-
rasilmse naeratuse. Igati posi-
tiivne laeng!

Reelika Ender, Haapsalu: 
Olen saanud juurde hulgali-
selt kogemusi ja palju uusi ela-
musi. Mu ümber on rohkelt 
särasilmseid noori, kes on ala-
ti valmis kaasa lööma erine-
vates tegevustes ja mis kõige 
tähtsam - nad on klubist sama 

suures vaimustuses kui mina.
Kiira Udu, Pärnu: Laste ja 

noorte ilmekas ning mure-
tu eneseväljendus on minule 
andnud teadmise, mis on ela-
mise “point” - tunda elust rõõ-
mu, valmistada oma olemas-
oluga teistele rõõmu, tegeleda 
meeldivaga ning nautida oma 
aega mõnusate inimeste kes-
kis.

Kadi Sumberg, Tabasalu: 
Noorteklubi kaudu saan las-
tele pakkuda kõike huvitavat, 
mis avardab nende silmarin-
gi. Õpivad nad koolis, siin ta-
han neile pakkuda kogemusi 
ja elamusi, millest laps võiks 
unistada. Ikka selleks, et või-
malikult paljudel oleks õnne-
lik lapsepõlv.

Marit Raudoja, Tartu: Klu-

bijuhina on väga vahva ühes-
koos positiivsete noortega 
käia, teha ja näha paljutki, mis 
muidu jääks kogemata. Lä-
bi erinevate tegevuste on to-
re näha noorte ühtekuulu-
vustunde kasvamist, kuidas 
tehakse uusi avastusi endas ja 
enda ümber. 

hab joonistada. Töötada seal, 
kus saab joonistada. 

“Joonistada?” Tool kägiseb. 
“Mida joonistada?” Jevgeni 
sobrab oma telefonis. “Sa os-
kad joonistada?” 

“Näe,” Jevgeni tõuseb esi-
mest korda ja näitab oma te-
lefonist pilti grafiitpliiatsiga 
joonistatud väga ilusast nai-
sest. “Minu elukaaslane.” 

“Ja see on sinu tehtud? Si-
nu?? See on ju väga hea!”

“Minu.” Ma kadestan sellise 
käe ja silmaga inimesi. Mina 
oskan ainult parte joonistada. 

“Sooh. Mida veel?” see oli 
rohkem hämmeldus, kui kü-
simus. Jevgeni näitab veel: ta 
on tuttavale lastetuppa tapee-
di asemele maalinud katkendi 
Madakaskari multikast. Pisi-
keselt telefoniekraanilt pais-
tab joonistus nagu autentne 
fototapeet. “Tead, sa oled us-
kumatu tüüp.” Jevgeni istub ja 
paneb telefoni taskusse. Vase-
masse taskusse. 

Õrritan: “Tuleb ehk veel 

JEVGENI BLINOV

2006 – valitud Eesti Vehklemisliidu poolt Eesti parimaks nooreks vehklejaks
 juunioride MK etapil 3. koht
2007 – juunioride MK etapil 5.koht
 juunioride Maailmameistrivõistlused võistkondlik 5. koht
2008 – Eesti koondise kooseisus Euroopa Meistrivõistlustel 10.koht
 Põhjamaade Juunioride Meistrivõistluste 3.koht
2010 – Eesti Meistrivõistluste hõbemedal vehklemises.
2011 – Läänemaa lahtiste meistrivõistluste 2.koht
 IV Maailmamängude kuldmedal spochanis

midagi?”
“Sõpradele teen vahest tat-

toosid.”
“Tõsiselt või?.” Mu suu on 

vett täis. 
“No ühe auto küljed olen 

kah ära värvinud. Või noh, 
aerograafilise pildi joonista-
nud.”

“Sa oled uskumatu tüüp. 
Täiesti uskumatu tüüp.” Pea 
vangub imestusega samas rüt-
mis. Peab väga kindel käsi ole-
ma, et teise mehe auto täis joo-
nistada. Närvidest rääkimata. 
Oleneb küll auto hinnast aga 
viletsa pildi eest võib vist pek-
sa saada küll.

***
 “Muide, kas sa tead, kui 

pikk ja lai on see vaip, millel 
vehklejad võistlevad?”

Õlakehitus. Ma ütlesin talle.
Aga intriigi ma ei leidnudki.  

Janno Juhkov

NOORTEKLUBI astus 10. eluaastasse

Triin Maripuu, Tallinn: Vä-
ga meeldib ja kõik! Organi-
seerimine, suhtlemine, laste 
siirus, nendega vaidlemine, 
nendega koos elu üle arutami-
ne. Mulle meeldib neid paika 
panna ja ka kui nemad näita-
vad mulle koha kätte. 

Kadi Sumberg

TUNDMATU
MEES

* - vehkleja Kaido Kaabermaa 
lause intervjueerijale, pärast Barce-
lonas saavutatud neljandat kohta.

G4S Noorteklubil täitus 20.märtsil üheksas tegevusaas-
ta. Klubinoortest õhkab teotahtelisust, uudishimu, ava-
tud meelt ja siirust. Samad sõnad iseloomustavad ka ko-
gu G4S Noorteklubi.

 Sõbra lastetuppa joonistas Jevgeni stseeni multikast.

Peale elamuste pakutakse sünnipäevaliste ka uhket torti.
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JUHT versus ALLUV

Eelmise ristsõna õige lahendus: pildil ütleb juhatuse esimees Andrus Ossip “Tutvustan teile uut motivatsioonipaketti” Õige vastuse saatnutest osutus loosi tahtel võitjaks logistikagrupi turva-
töötaja Anatoli Avdejev Tallinnast, kes saab auhinnaks G4Si logoga saunalina. Uue ristsõna lahendus, pildil oleva isiku nimi ja ametikoht ning oma kontaktandmed saatke kuni 10. aprillini 
2011 e-posti aadressile julia.garanza@ee.g4s.com või postiga Tammsaare tee 25, 11314 Tallinn. Õige vastuse saatnute vahel loosime taas välja auhinna.

fotoNOSTALGIA

Arva, kes on pildil, mis sündmusega on tegu ja millal sündmus toimus. 
Saada need vastused koos oma andmetega enne 10. aprilli aadressile ju-
lia.garanza@ee.g4s.com ja võid võita vingeid G4Si logoga auhindu. Le-
he eelmises numbris ilmunud fotol kihutas kardiga peamaja baaridaam 
Lembe. Õige vastuse saatnutest osutus loosi tahtel G4Si logoga meene 
võitjaks Safeconi andmebaasi operaator Olga Petšonkina.

Loodusõpetus
Küsimus: Mitu värvi on viker-
kaarel? Nimeta need õiges 
järjekorras! 
Vastus: 7 värvi (punane, 
oranž, kollane, roheline, sini-
ne, tumesinine, violetne) 
Eela: 1; Valdur: 1

Geograafia
Küsimus: Mitu maakonda ja 
kohalikku omavalituse ük-
sust on Eestis?
Vastus: 15 maakonda, 226 
kohalikku omavalitsust
Eela: 0,5; Valdur: 1

Film
Küsimus: Mis on uue 2011.a. 
esilinastuva Lotte filmi nimi?
Vastus: Lotte ja kuukivi sa-
ladus
Eela: 0; Valdur: 0

G4S
Küsimus: Mitu naist oli 
01.02.2011 kuupäeva seisuga 
G4Si 3100 töötaja seas? Kas 
879, 944, või 1031?
Vastus: 944
Eela: 1; Valdur: 0

G4S
Küsimus: Millise mängulise 
kampaania korraldas G4S 
oma töötajatele käesoleva 
aasta veebruaris ja märtsis?
Vastus: Kleepsujaht
Eela: 1; Valdur: 1

Tulemused:
Eela 3,5 punkti versus 
Valdur 3 punkti
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G4SPressi toimetus ootab aadressil 
julia.garanza@ee.g4s.com tähele-
panekuid kontserni töötajate koh-
ta, kes sarnanevad mõne kuulsa ini-
mesega. 

Rain Pent
Kinnisvaramagnaat

Arti Arakas
Sisekontrolli boss

nagu KAKS tilka vett

Juba kolmandat kuud on käimas 
G4S Noorteklubi ja Facebook´i 
konto Julged hoolida? poolt väl-
ja kuulutatud lastejoonistuste 
võistlus. Joonistuskonkurss toi-
mub läbi aasta: iga kuu anname 
lastele mõtlemiseks ja joonista-
miseks erineva teema. Jaanuaris 
mõtisklesid lapsed turvalise ra-
ha üle, veebruaris joonistasime 
hoolivaid sõpru, märtsi teemaks 
on talveunest ärkav loodus. Iga 
kuu kuulutame võitjaid kolmes 

JOONISTUSkonkurss

vanusekategoorias: kuni 7-aas-
tased, kuni 12-aastased ning 
kuni 18-aastased kunstnikud. 
Osalema on oodatud kõik Ees-
tis elavad lapsed, kel huvi joo-
nistada ning kes soovivad kaasa 
mõelda hoolimise ja turvalisuse 
teemadel, kuid eriti hea meel on 
meil G4Si töötajate laste joonis-
tuste üle! Rõõmu teeb fakt, et 
veebruari kuus laekus meie töö-
tajate lastelt juba palju rohkem 
töid kui jaanuaris. 
Joonistamisega saab anda lapse-
le võimaluse oma pingeid välja 
elada. Kui jooksmine on hea viis 
energia väljaelamiseks, siis läbi 
joonistuste saavad lapsed oma 
emotsionaalseid pingeid maan-
dada. Sageli tunnete sõnadesse 

22URVE

Vanessa Rahnu, 12.a. MKD Lõuna piirkonna 
kliendihaldur Pilvi Rahnu tütar

Mõned meie laste töödpanek võib olla keerulisem, kui 
seda paberi peal väljendamine. 
Kutsu oma lapsed joonistama 
ning võitke vahvaid auhindasid!

Martin Laas, 1.a.11 k. 
MKD Lääne piirkonna kliendi-
haldur Liilia Kalde poeg

Sulo Kuuler, 8.a. 
VD Põhja piirkonna logistika grupi 
turvahuhi Meelis Kalda poeg

Jaagup Vana, 6.a.TTD Lõuna piirkonna osakonna 
juhataja Janek Vana poeg
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Eela Velström vs Valdur Peebo

Žürii esimees kunstnik Tarmo Roosi-
mölder parimaid joonistusi valimas.


