
Sinu eest valvel

MEIE VISIOON: OLLA HINNATUIM TURVALAHENDUSTE PAKKUJA  |  MEIE VÄÄRTUSED: KLIENDIKESKSUS, PÄDEVUS, TULEMUSLIKKUS, PARIMAD TÖÖTAJAD, AUSUS, KOOSTÖÖ

Välisuudised

G4S Eesti infoleht nr 4 (106) | juuli/august 2012 | Ilmub aastast 1995

Loe lk 3 Loe lk 4–5 Loe lk 6

Palun saatke patrull! Rannavalve suvi G4S Kuller haarab turgu

„Terava konkurentsisituat-
siooni tõttu on võimalused 
läbi hinnatõusu palgakasvu 
saavutada piiratud, seetõttu 
püüame leida ka teisi lahen-
dusi turvatöötajate motivee-
rimiseks,“ ütles valvedivisjoni 
direktor Margus Kolumbus. 
Töötasude suurendamise 
programmi üks meetmetest 
on otseselt seotud turvatöö-
tajate kvalifikatsiooni taseme 
tõstmisega senisest suuremas 
mahus. Kolumbuse hinnangul 
toob see kaasa sadade töötaja-
te palgatõusu. 

Viis taset
Selleks, et anda turvatööta-
jatele rohkem võimalusi kar-
jäärikasvuks ning pakkuda 
paremaid palgatingimusi, loo-
me senise nelja taseme juurde 
veel viienda. Taseme tõstmi-
seks teevad ettepaneku otse-
sed juhid, see sõltub kliendiga 
kokku lepitud objekti vajadus-

test ja eripäradest. Tasemete 
tõstmise eelduseks on vastava 
koolituse ja testide või eksami 
läbimine. Lisainfot kvalifikat-
sioonitaseme tõstmise kohta 
saab otseselt juhilt.

Iseenesest ei ole palgatõus 
läbi kvalifikatsiooni tõstmise 
midagi uut. Ka mitmed klien-
did tunnetavad vajadust hästi 
koolitatud teenindajate järe-
le ja on seetõttu valmis turva-
töötajate kvalifikatsiooni kas-
vades teenustasu suurendama. 

Püüdes ära kasutada kõiki võimalikke lahendusi turva-
töötajate sissetuleku suurendamiseks, pöörab G4S olulist 
tähelepanu palgatõusu võimaluste leidmiseks ka läbi ta-
semete tõstmise.
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Üheks paremaks näiteks on 
Stockmanni kaubamaja Tal-
linnas, kellele G4S on olnud 
turvapartneriks ligi 20 aastat. 
Stockmanni kaubamaja töö-
keskkonna ja turvalisuse juhi 
Sergo Kohali sõnul on Stock-
mann turvapartneri valikul 
lähtunud professionaalsu-
sest, kogemustest, hinnast ja 
teeninduskvaliteedist. „Neid 
tähtsuse järgi alati järjestada 
ei saa,“ märgib Kohal. 

Stockmannis vahetuse va-
nemana töötava Raido Sult-
si sõnul on tasemete tõstmise 
süsteem innustav. „See moti-
veerib kindlasti, kui antakse 
võimalus areneda, oma osku-
si täiendada ja seeläbi pare-
mat palka saada, siis tekib ju 
ka endal soov näidata, et oled 
seda väärt,“ ütleb Sults, kel-
le töötasu tõusis pärast III ta-

Turvatöötaja amet 
väärib Eesti keskmist palka. 
Täna see sinna ei küüni, kuid 
olgu see meie eesmärk: peale 
kriisiaastaid oleme G4Sis taas 
alustanud turvatöötajate 
palgat õusuga.“

Priit Sarapuu 
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Tasemetõus SUURENDAB PALKA

Stockmann: kvaliteeti tuleb mõõta 
Stockmanni kaubamaja soovib töökeskkonna ja turva-

lisuse juhi Sergo Kohali sõnul pöörata rohkem tähelepa-
nu teenuse kvaliteedi mõõtmisele ja hindamisele. 

„Koostöö G4Siga on olnud suhteliselt hea ning mär-
kimisväärseid probleeme või mainimist väärt vastuolu-
sid suhetes ei ole esinenud,“ ütleb Kohal. „Olulisim pa-
rameeter omavahelise koostöö hindamiseks on leping 
–  kas seda täidetakse korrektselt või mitte.“ Samas oleks 
Kohali hinnangul vajadus pöörata veelgi suuremat tähe-
lepanu teenuse kvaliteedi mõõtmisele ja tagasisidestami-
sele.  „Mõistame ju enamusjaolt, et turvatöös on võtme-
teguriks inimene ise, inimlikud nõrkused ja tugevused,“ 
ütleb Kohal. 

seme omandamist. Sults toob 
välja erinevate klientide suh-
tumise turvateenusesse: „Töö-
tasin varem Kristiine Prismas, 
minu töötasu suurenemine  
Stockmanni ületulekul ja ta-
seme tõstmisel on olnud mär-
gatav. Usun, et on olemas ka 
selge seos teenustasude ja tee-
nuse kvaliteedi vahel.“ 

Sultsi tunnetust kinnita-
vad ka statistikanumbrid: 
Stockmanni teenindava G4Si 
turvameeskonna keskmine 
tööstaaž – mis ilmselgelt ise-
loomustab ju töötajate koge-
mustepagasit ja motiveeritust 
– on tunduvalt pikem kui kau-
bandusobjektidel keskmiselt. 
Kui kaubandusobjektide osa-
konna üldine keskmine staaž 
on 3,7 aastat, siis Stockmannis 
on vastav number 6. 

Loob motivatsiooni
Turvajuht Heiki Liiva tun-
nustab samuti Stockmanni 
tegevust lepingupartnerina: 
„Kui partner näitab, et on si-
suliselt huvitatud parematest 
töötajatest ning on valmis 
kõrgema tasemega töötaja 
eest ka suuremat tasu maks-
ma, motiveerib see kindlasti 
ka turvafirmat oma töötajaid 
arendama.“

Stockmanni kaubamaja töö-
keskkonna ja turvalisuse ju-
hi Sergo Kohali hinnangul on 
kõnealune süsteem kasulik ka 
kliendile. „Kui klient nõus-
tub kõrgemate tasemete tel-
limisega objektile, tähendab 
see tõenäoliselt seda, et ob-
jekti vastutavamad töötajad 
on kvalifitseeritumad ja pro-
fessionaalsemad, kellel on pii-
savalt hea turvatöö kogemus 

Kui antakse võimalus areneda, oma 
oskusi täiendada ja seeläbi paremat 
     palka saada, siis tekib ju ka endal 
           soov näidata, et oled seda väärt. 

ning võime panustada kliendi 
objektil turvalisuse tagamis-
se,“ ütles Kohal. 

2011. aasta algusest on G4S 
tõstnud palka ligi 1000 turva-
töötajal, mis on pea 50 prot-
senti turvatöötajaskonnast. 
Meie suurimal objektil, Tal-
linna Lennujaamas, kus on 
ametis ligi 200 G4Si turvatöö-
tajat, tõusis lennueelse julges-
tuskontrolli läbiviijate lisata-
su olenevalt töötaja oskustest 
ja pädevusest alates 1. juunist 
10-15 protsenti. Lisaks on ta-
su tõus rakendunud näiteks 
veel sellistel strateegiliselt olu-
listel suurtel objektidel nagu 
Sillamäe Sadam, Ameerika 
Ühendriikide Sauursaatkond, 
Rahvusraamatukogu ning ena-
mustel kaubandusobjektidel.  

Andres Lember

Stockmanni vahetuse vanem Raido Sults leiab, et tasemete tõstmise süsteem suurendab töötajate enesearengu motivatsiooni

Fo
to

: J
ul

ia
 G

ar
an

ža



Sinu eest valvel

G4S   Eesti infoleht juuli / august 2012 | Nr 4 (106)arvamus

Ene Raja
Klienditeenindusdivisjoni direktor

Ettevõtted, kes näevad 
klienti kui kasumit tootvat 
massi saavad vastutasuks 
vaid kliendi ootuse 
jätkuvatele allahindlustele. 

Teenuste tarbijat kui partnerit hindavad 
       ettevõtted omavad ka märksa 
                rohkem lojaalseid kliente.

T 
äna veavad arenenud riikide majanduskas-
vu teenused, andes üle 2/3 lisandväärtusest 
ja tööhõivest. Majandusarengu rõhuasetus 
on tugevalt nihkumas “asjadelt”  väärtu-
se loomisele teenustes – ning oluline pole 

enam niivõrd kauba omadus, vaid teenuste eripära 
ja positiivne kliendisuhe. 

Ajal, mil konkureerivad tooted ja teenused on võr-
reldava hinna ja kvaliteediga, millest kliendid on 
piisavalt hästi informeeritud, muutub kliendi os-
tuotsuse tegemine üha enam emotsiooni- ja suhe-
tepõhiseks. See on ka põhjuseks, miks keskpära-
sest kliendisuhte kvaliteedist enam ei piisa - võidab 
see, kes suudab klienti positiivselt üllatada. Kõik see 
kehtib ka turvavaldkonna teenuste-toodete valikul.

Tuginedes rahvusvahelise juhtimiskonsultatsioonifir-
ma Accenture uuringule, aitab kliendil enam konku-
rente eristada bränd ja maine - 59%, teeninduskvaliteet 
- 50% ning ärisuhete ladusus ja kiirus. Madalatele hin-
dadele kuuluvad eristamispingereas  marginaalsed 3%. 
Need numbrid räägivad selgelt, et ettevõtte majandus-
kasvu eelduseks on investeeringud teenuste kvaliteeti. 
Kliendisuhete arendamisel on kriitiline ettevõtte os-
kus ja võime kaasa minna kliendi arenguga – eri-
nevad iseteeninduslahendused: -veeb, mobiil, tee-
nindus sotsiaalmeedias, kliendikommunikatsiooni 
avatus ja kiirus. Küsimus pole enam hinnas ega aja-
kulus, vaid selles, kuidas klient ennast teenust saa-
des tunneb ning kuidas teenusepakkuja teda väär-
tustab. Saadud head või halba teeninduskogemust 
jagab klient üha laiemalt tänu sotsiaalmeediale ning 
jagatud kogemus on sageli põhjuseks, miks valikute 
tegemisel ühte ettevõtet teisele eelistatakse. 

Kliendi peamine ootus ettevõttele on inimlik. Hea tee-
nindus tähendab oskust asetada ennast kliendi kinga-
desse: suhtu klienti nii nagu oma sõpra, räägi temaga 
nii, nagu suhtleksid oma hea kolleegiga, sest halvim, 
mida ettevõte suudab kliendile pakkuda, on panna te-
da tundma ebaolulisena ja rumalana. 

Ei tasu unustada, et konkurentsieelise saavutamine 
on võimalik eelkõige tänu usaldusväärsele ja päde-
vale meeskonnale. Hea töötaja usaldamine ja talle 
otsustusõiguse andmine annab ettevõttele eelise nii 
kliendisuhetes kui töötajate motivatsioonis, lisaks 
võimaldab tööprotsessi lihtsustamine märkimis-
väärse kulukokkuhoiu ettevõttele. G4Sil on selline 
meeskond olemas, klienditeenindusreformi suund 
on paigas ning sihid selged. Esimesed verstapostid 
on juba läbitud, ees ootavad iseteeninduse täiusta-
mine, teenindusprotsesside lihtsustamine ning sot-
siaalmeedia teenindusvankri ette rakendamine.  

juhiVEERG uus JUHT

Viimased aastad on näidanud, et nii 
Eesti, kui ka maailma turvaturu kasvu-
mootoriks on tehnoloogia. Võidavad 
need, kes suudavad pakkuda alterna-
tiivi ja lisandväärtust traditsiooniliste-
le turvateenustele. Klient ootab lahen-
dust, kuid tema ressursid on sageli 
piiratud. Meie peame neid lahendusi 
pakkuma ning edukad oleme siis, kui 
mõistame kliendi vajadusi ette näha.

Mida peab G4S tegema, 
et hoida jätkuvalt turuliid-
ri positsiooni?

Peame püsima kursil, 
mille oleme paika pannud 
ning stabiilsena hoidnud. 
G4S Eesti on tugev ettevõte 
– nii majanduslikus mõttes 
kui ka kompetentsipagasi 
poolest. Kliendid usalda-
vad meid, sest nende tur-
variskid on meie poolt paku-
tavate teenustega maandatud. 
Kindlustunnet lisab kindlasti 
ka rahvusvaheline taust ja tu-
ruliidri positsioon maailmas. 
Samas ei saa me jääda loorbe-
ritele - peame jätkuvalt inves-
teerima innovatsiooni: toote-
arendusse ja kliendisõbralikesse 
teeninduslahendustesse.

Millised on Sinu eesmärgid 
G4Si juhina, kuidas neid saa-
vutada kavatsed? 

Eesmärk on luua meeskon-
nas teadmine ja usk, et ükski 
eesmärk pole kättesaamatu. 
Tahan, et G4S Eesti oleks alati 
selline tööandja, kelle juurde 
inimesed tahavad tööle tulla.

Jätad müügi- ja arendus-
valdkonna juhatuse esime-
hena oma otsejuhtimise alla? 
On see kuidagi tähenduslik 
- kas oleme liikumas varase-
mast agressiivsema müügi 
juurde ja panustame senisest 
enam arendusse?

Jah jätan ja on küll tähen-
duslik. Me peame olema ka 
agressiivsed, kui turg se-

TIPPTASEMEL 
teenused on 
majandus kasvu 
eelduseks

riigi keskmise palgaga - kui suur oleks turvatöö-
taja õiglane tasu?

Turvatöö maine ühiskonnas võiks ja peaks ole-
ma kõrgem. Inimesed, kes kaitsevad teiste vara ja 

päästavad elusid, riskides seejuures enda oma-
ga peaksid leidma suuremat austust ja tä-

helepanu. Turvatöötaja amet väärib Eesti 
keskmist palka. Täna see sinna ei küü-
ni, kuid olgu see meie eesmärk. Pea-

le kriisiaastaid  oleme täna G4Sis 
taas alustanud turvatöötajate pal-
gatõusuga. Kindlasti vajame selle 
sammu juures ka meie klientide 
mõistmist ja heakskiitu. 

Milliseks end juhina hindad? 
Mida pead oluliseks? Mida 
väärtustad oma meeskonnas?

Ennast hinnata mulle ei 
meeldi, seda tehku kriitikud. 
Pean oluliseks ausust ja jul-
gust võtta vastutust. Minu ju-
hitud meeskond peab olema 
kiire nii otsuste tegemisel kui 
ka nende elluviimisel. Sa-
mas pean oluliseks, et tii-
mis oleks ka kõike hoolikalt 
kaaluv „pidur“, kes aitab aeg-
ajalt hoogu maha võtta ja va-
likuid pikemalt analüüsida.

  
Kirjelda oma tavalist 

tööpäeva - milline on Sinu 
retsept tippjuhina oma aja 

efektiivseks planeerimiseks 
ja meeskonna tulemuslikuks 

juhtimiseks?

Iga päev on erinev ja just see 
mulle oma töös kõige rohkem 
meeldibki.

Kõige efektiivsem tegevus 
on eesmärgistatud tegevus. 
Delelegeerin, sest usaldan. 

Mis Sind inimesena rõõ-
mustab ja mis närvi ajab?

Rõõmustab lähedaste, kol-
leegide ja enda kordamine-
kud. Hea tuju on ju ikka siis, 
kui läheb hästi... Vihastab 
valskus ja otsustamatus. Kum-
mi venitamine mulle ei sobi.

Lõpetuseks - millega tege-
led vabal ajal?

Mulle meeldib sport. See on 
minu elustiil, kui nii määrat-
leda. Tunnen ennast hästi, kui 
olen teinud tugeva treeningu 
või mõnelt rahvaspordiüritu-
selt järjekordse medali, karika 
või diplomiga naasnud. Pere-
kond, sport, saun ja sõbrad – 
neile mu vaba aeg kuulubki. 

Alates 1. augustist võtab G4Si juhtimise üle 
Priit Sarapuu – juhatuse liige ja ettevõte 
üks staažikamaid töötajaid. Milliseid aren-
gusuundi prognoosib uus juht G4Sile ja 
turvavaldkonnale tervikuna uuris Priidult 
Andres Lember.

da nõuab. Äriarenduse mes-
kond on meie kasvu võti. Ole-
me koondanud sinna tugevad 
spetsialistid ja usun, et tule-
musi pole vaja kaua oodata.

Kuivõrd vajalikuks ja või-
malikus pead G4Si liikumist 
väljaspoole traditsioonilist 
turvavaldkonda?

Pean seda möödapääsma-
tuks. Turvaturul on huvitav 
madistada, kuid suurt orgaa-
nilist kasvu on meil raske saa-

vutada. Peame mõtlema jul-
gelt ja loovalt! Meie 45  000 
klienti vajavad ka teisi teenu-
seid. Tuleb leida suuremat sü-
nergiat võimaldavaid lahen-
dusi, et uute toodete-teenuste 
lisandumisel majandada või-
malikult efektiivselt.

Milliseks hindad turva-
töö mainet ühiskonnas? Mi-
da  peaks tegema, et turva-
töötajatele oleks võimalik 
selle raske töö eest väärilise-
mat palka maksta? Võrreldes 

Priit Sarapuu – 
MÕTLEME JULGELT 

JA LOOVALT  

K äeoslev lugu on suurepä-
rane näide meie töötajate 
algatusvõimest.  Nimelt 

andsid  TTD Ida piirkonna 
tehnikud Dimitri Pešin, Sergei 
Lõssenko, Jevgeni Drumov, 
Mihhail Minajev ja Artjom 
Poljatšihhin ühel päeval tea-
da, et nemal lähevad nüüd en-
da algatusel  oma isiklikust va-
bast ajast täiendõppele. Tegu 
oli Narva Kutseõppekeskuses 
korraldatud  valve- ja signali-
satsioonisüsteemide tehniku 

Täiendkoolitus omal initsiatiivil – tehke järele!
täiendkoolitusega, mis kestis 
28. maist 6. juunini, 3 tundi 
igal õhtul. Koolitusest  ligikau-
du veerandi moodustas teo-
reetiline õpe ning ülejäänud 
ajal tegeleti praktiliste ülesan-
nete lahendamisega.  

Kuna koolituse oli kokku 
pannud mehhatroonika õppe-
tool, siis oli koolituse eesmärk 
harida tehnikuid automaatika 
ja erinevate süsteemide integ-
ratsiooni vallas. Reaalselt jõuti 
koolituse lõpuks välja nn. targa 

maja lahendusteni.  Koolitusel 
osalejad mõistsid, et tulevikus 
on valvesüsteem tõenäoliselt 
osa iga hoone automaatikasüs-
teemist ja ajaga kaasas käimi-
seks  tuleb igaühel täiendada 
oma teadmisi justnimelt auto-
maatika valdkonnas.  Seda, et 
koolitus läks asja ette, kinni-
tab kõige paremini fakt, et osad 
koolitusel käinud tehnikud 
avaldasid soovi asuda  võima-
lusel põhierialana elektroonikat 
ja automaatikat õppima.  Kõik 

osalejad kinnitasid, et tahaksid 
koolitustega võimalikult kiiresti 
edasi minna.

Üritamegi nüüd õppekesku-
sega paika panna plaane jätku-
koolitusteks.  Loodame, et koos-
töös kooliga saame tulevikus 
oma ridadesse ka mõne auto-
maatika eriala lõpetanud spet-
sialisti – heaks alguseks võiks ol-
la praktikakohtade pakkumine 
parematele õppuritele. 

Priit Valk 
Turvatehnikadivisjoni direktor
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„T ere, meil siin ma-
ja hoovis on üks lär-
makas seltskond. Joo-

vad ja karjuvad – terve maja 
ei saa nende pärast magada, 
palun saatke patrull, et see ja-
ma ükskord lõppeks,“ seda 
laadi kõnesid laekub G4Si juh-
timiskeskusesse pea iga päev, 
tihedamini mõistagi suvel ja 
nädalalõppudel, kus isegi kõi-
ge depressiivsemad Eesti linnad 
elavad tempokas samba rütmis.

Eesmärk on ühine
Peale mitmekümne tuhan-

de era- ja ärikliendi, kuulub 
G4Si portfelli üks üsna iseära-
lik ja väga nõudlik kliendiliik 
– linnad ja vallad. Kümme ko-
halikku omavalitsust on sõl-
minud G4Siga patrullteenuse 
lepingud, pakkudes oma ko-
gukondadele suurema turva-
tunde lisapatrulli näol. Laias 
laastus tähendab selline koos-
töövorm, et turvafirma patrull 
hoiab tähelepanu all kohali-
ku elu keskpunktid: koolid, 
lasteaiad, mänguväljakud ja 
muud munitsipaalrajatised; 
reageerib elanike väljakutse-
tele ning edastab operatiivset 
infot kohalikule omavalitsu-

sele ja politseile. Kohalike ela-
nike aktiivsus info edastamisel 
on paiguti erinev: „Kõige ti-
hedam on infovahetus Keila, 
Saue, Kiili ja Türi elanikega – 
inimesed annavad teada par-
kimiskorra eirajatest, annavad 
vihjeid võimalikest kütusevar-
gustest ning ootavad abi kum-
mivilistajate korralekutsumi-
sel. See on märk usaldusest, 
mida hindame väga kõrgelt,“ 
selgitab G4S juhtimiskesku-
se juhataja Margus Alamets. 
„Juuni keskel küsisime Keila 
elanikelt linna Facebooki le-
hel, milline on nende kogemus 
seoses G4Si patrulliga, mis ju-
ba pool aastat hoiab linnas toi-
muval turvapilk peal. Valdavas 
osas oli tagasiside positiiv-
ne, kuid oli ka paar kriitilist 
repliiki, kus inimesed soovi-
sid kiiremat ja resoluutsemat 
olukorra lahendamist. Samuti 
koorus vastustest välja, et G4Si 
ja kohalike nägemus paljus-
ki ühtib: suuremat tähelepa-
nu vajavad noorte öised (loe: 
üsna lärmakad) kogunemised 
ning parkimiskorra eirajad,“ 
lisas Alamets. 

Kõnekaid näiteid „kohalike“ 
ja turvafirma patrulli tõhusast 
dialoogist on teisigi: 18. april-

lil andis G4Si patrull politseile 
üle Loksa bussipeatuses inimesi 
noaga ähvardanud mehe – info 
tuli vahejuhtumi pealtnägijalt. 
Jaanuaris anti Türil politseile 
üle kütusevargad, meeste kaht-
lasest tegevusest andis patrullile 
teada varastele peale sattunud 
kohalik mees. 

Tegijaid tuntakse 
Oma osa sellest, kui tõhu-

saks ja usaldusväärseks peab 
kogukond patrullteenust, on 
mõistagi inimfaktori määrata: 
„Tegijaid mehi tuntakse nägu-
pidi ning kui need on valves, 
ei tunne ükski Keila kurikael 
end liiga turvaliselt,“ märgib 
linna suhtekorraldaja Valdur 
Vacht. „Patrullekipaaži töö-
tajal peavad silmad ka kuk-
las olema: tähelepanelikkus, 
õigluse tunne ja soov aidata 
on selle töö märksõnadeks ja 
eelduseks. Turvahanke võit ja 
allkirjastatud koostööleping 
ei tähenda automaatselt koha-
liku kogukonna usaldust, sel-
le saab võita vaid hea tööga – 
kui inimesed näevad, et nende 
eest ollakse valves, tekib ka 
usaldus,“ lisab Alamets. 

Julia Garanža

„Palun SAATKE PATRULL!“

Turvahanke võit ja allkirjasta-
tud koostööleping ei tähenda 
automaatselt kohaliku kogu-
konna usaldust, selle saab võita 
vaid hea tööga – kui inimesed 
näevad, et nende eest ollakse 
     valves, tekib ka usaldus.
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Staažikas patrullekipaaži turvatöötaja Aare Korju tunneb Keila linna kui oma viit sõrme, samahästi tuntakse Keilas ka Aaret

VÄLJAVÕTE G4SI KOHALIKE OMAVALITSUSTE
 PATRULLIDE PÄEVIKUTEST:

Saue linn
23. juuni kell 1:10 väljakutsele reageerides märkas patrull Saue jaanitu-
leplatsi juures, et lõkkematerjal põleb ja valvur on kustutamisega kim-
pus. Laululava juures olnud noored jälgisid valvuri katseid tuli kontrolli 
alla saada eemalt ning ei sekkunud. Informeeritud koheselt politsei väli-
juhti ja kutsutud tuletõrje. Selgus, et kohalik valvur oli palgatud valvama 
tuleplatsi eesmärgiga, et enne 23da juuni õhtut keegi lõket ei süütaks.

Kiili vald
5. mai kell 13.40 kontrolliti kohaliku konstaabli palvel Nabala teel alko-
holi pruukivat noorte seltskonda. Noortele tehtud märkus, mille peale 
seltskond lahkus otsima sobivamat kohta.

Kuressaare
3. juuni kell 03:30 klubi Ärtu eest toimetatud noormees haiglasse, kes oli 
seal lähedal peksa saanud.

Maardu
13. juunil kell 20.30 Keemikute tänaval pingil tugevas joobes liikumisvõi-
metu meesterahvas. Isik üle antud politseile. 

Keila
21. juunil kell 18.50 märkas patrull Keskpargis veetorni juures noorte 
seltskonna, kes tarvitasid alkoholi. Noorukitel paluti koristada alkoholi-
pudelid ära ning korjata kokku muu pidutsemisega tekitatud prügi, mi-
da ka tehti.
8. juulil kell 00.10 tuli G4Si ekipaaži juurde autojuht, kes palus, et turva-
töötaja mõõdaks tal alkomeetriga joovet, ekipaažil olev alkomeeter joo-
vet ei tuvastanud.  

II kvartali parimad 
turvatöötajad
12. juulil toimus Haapsalus Side-
muuseumis 2012 aasta II kvartali 
parimate turvatöötajate autasus-
tamine. 
Aitäh teile hea ja pühendunud 
töö ees!

Lääne piirkond
Rain Toomann  
Aleksander Simkin  
Henn Tiron

Kaubandusobjektide osakond
Marina Granditskaja  
Jüri Sikka  
Tõnis Joarand

Esindusobjektide osakond
Jaak Kerstna  
Maret Luik-Ivanova  
Mirko Saar 

Logistikaobjektide osakond
Sergei Molotovnik  
Andres Ollesk  
Boris Pavlov

Juhtimiskeskus
Leenu Sepa  
Raul Menind 
Feliks Larionov

Lõuna piirkond
Galina Lehtsalu  
Raivo Raudsepp  
Karin Kuus

Ida piirkond 
Vjatšeslav Mosin  
Aleksandr Šipoš 
Denis Bartoš

Sularahadivisjon 
Egert Pilliroog

juhtus

Kodusõjas surma ei saa
16. juunil veidi enne kella 20 
sai G4Si juhtimiskeskus paa-
nikahäire Kristiine linnaosas 
asuvast hotellist. Kohale saa-
bunud patrull selgitas välja, 
et paanikanupu vajutamiseks 
andis põhjuse hotellikohviku 
töötaja elukaaslase raevukas 
etteaste. Mehe ja naise vahel 
tekkinud peretüli kulmineerus 
hoogsa tooli viskega aknas-
se, mis suutmata kirgede tor-
mile vastu pidada lendas kil-
dudeks. Kuigi patrulli jõudes 
oli toolilennutaja juba lahku-
nud, leiti ta hotellist saadud 
kirjelduse järgi õige pea lähi-
tänavatelt üles. Raevuhoost 
toibunud mees oli nõus vaba-
tahtlikult hotelli naasma ning 
seal politseid ära ootama. Pin-
gete maan damine läks mehele 
maksma 800 eurot. 

Viirukitrikk
28. juunil kell 17.40 tuli juh-
timiskeskusesse üldhäire Tar-
tus asuvast büroohoonest. 
Häirele reageerinud patrulle-
kipaaž selgitas välja, et häire 
tuli ilusalongist, kuid lähemal 
vaatlusel selgus, et suits tuleb 
hoopis kõrvalasuvast juuksu-
risalongist. Turvatöötaja tea-
vitas olukorrast päästeametit, 
kohale saabus ka juuksurisa-
longi esindaja. Ruumide üle-
vaatusel selgus, et lahku-
des oli juuksur jätnud viiruki 
suitsema ning see oli kukku-
nud turbamullaga lillepot-
ti, põhjustades turba süttimi-
se. Päästjad kustutasid põleva 
turba ning tuulutasid ruumi. 
Tuleohust teavitas G4Si juh-
timiskeskust juuksurisalongi 
kõrvalruumides asunud suit-
suandur, mis edastab vajaliku 
häire juhtimiskeskusele isegi 
siis, kui valvesüsteem ise ei ole 
aktiveeritud.

Internetiühendusevaras
25. juunil kella 13 ajal laekus 
G4Si juhtimiskeskusesse sisse-
tungihäire Kohtla-Järvel kor-
rusmajas asuvast telekom-
munikatsiooniobjektilt. Häire 
edastus korraga kõigist kol-
mest: 2, 5 ja 8 korrusel asu-
vast kaablikarbist. Kohale saa-
bunud patrullekipaaž selgitas 
välja, et majast just jooksis väl-
ja noormees, kaablirull käes. 
Maja ees seisnud kohalikud 
elanikud osutasid üle tee asu-
va metsatuka poole, kus õige 
pea pidas turvatöötaja kaabli-
varga ka kinni. Objekti ülevaa-
tusel selgus, et teisel, viiendal 
korrusel ja kaheksandal korru-
sel on elektrikilpide uksed lahti 
kangutatud ja nende vahelt on 
majasisene internetiühendu-
sekaabel ära varastatud. Ma-
jarahva ülemaailmsest ämb-
likuvõrgust jätnud mees anti 
politseile üle.

Täismahus uudistega 
saad tutvuda 

G4Si siseveebis.
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S aabun soojal suveõhtul 
Pirita randa, kus mind 
tervitavad mituküm-

mend välismaa keelt kõnelevat 
surfarit. Jõuan rannavalvurite 
juurde, kelle sõnul on nad tul-
nud siia Euroopa meistrivõist-
lustele ja ootavad juba mitu 
päeva tuult ja lainete saabu-
mist. Mõtlen endamisi, et eks 
Eesti ilm ole ikka jätkuvalt et-
tearvamatu. Kindlasti valisid 
nad Eesti kui kõi-
ge tuulisema suve-
ilmaga koha, kus 
meistrivõistlusi pi-
dada, aga ei läinud 
õnneks. Minu len-
nuka mõtte katkes-
tab Anete ja haarab 
initsiatiivi: „kas me 
lähme nüüd pat-
rullringile ja seal 
räägime?“ Niisiis võ-
tab blondide juustega 
sihvakas noor rannavalvur 
raadiosaatja ja me asume rin-
gile. Rannavalvurina töötab 
ta teist aastat, eelmine aasta 
Harku järve rannas ning sel-
lel aastal Pirital. „Ideaalne töö 
spordilembelisele tüdrukule“, 
mainib Anete, kes sattus ran-
navalvesse tööle tegelikult ju-
huse tahtel. Tema sõbranna 
töötas juba ühe suve ranna-
valvurina, ja kuigi Anete pol-
nud end kunagi rannavalvuri 
rollis ettekujutanud, otsustas 
ta eelmine suvi proovida: pa-
ni end kursustele kirja ning 
saigi valituks, ja ennäe, hak-
kaski see töö meeldima. „Ju-
ba lapsepõlvest saati tõmbab 
mind magnetina vee äärde, 
kõik suvevaheajad veetsin Pü-
hajärve ääres vanaema juures“, 
põhjendab Anete oma ranna-
valvuri kutsumust. Meie vest-

luse katkestab hetkeks Anete 
poolt raadiosaatjasse paisatud 
sõna „rannahoone“ ning me 
lähme edasi. Ilmselt vastates 
minu küsivale pilgule lausub 
ta, et nii tuleb patrullringi ajal 
endast rannavalve majakesse 
teada anda, ja seletab juurde, 
et järgmine punkt on „esime-
ne oja“ ja siis veel kaks punkti 
ja juba „ranna lõpp“.

dele ja lähen julgete mõtetega 
kaasa“, avab ta enda valikute 
tagamaid. Avatud mõtlemi-
se ja laia silmaringiga noore 
neiu huvi ida filosoofia vastu 
on olnud aastaid enne ülikoo-
li astumist. „Ida filosoofia on 
mulle südamelähedane, kooli 
ajal võlusid mind budismi ja 
taoistlikud teosed ning tahtsin 
süvitsi tundma õppida hiina 
ajalugu ja kultuuri“,  kirjeldab 
särasilmne Anete. „Tohutult 
armastan veel Jungi teooriaid“, 
lisab ta.

Siirus ja lihtsus 
on võimsad relvad

Ida filosoofia eelkõige aga 
Hiina ajaloo ja kultuuri tund-
mine on õpetanud talle ava-
tust ja sallivust kõigi inimeste 
suhtes. „Samuti olen jõudnud 
arusaamisele, et siirus, ausus 
ja lihtsus on maailma võim-
saimad relvad“, seletab ta ja li-
sab, „kas „relvad“ on nüüd just 
kõige õigem sõna seda mõtet 
edasi andma, kuid kahjuks on 
need omadused täna vaid vä-
hestel, kuid kel need olemas, 
on võitmatud“. „Mõistan huk-
ka Hiina inimõiguste olukor-
ra“, mõtiskleb valjult Anete, 
„kui varem tahtsin sekkuda ja 
sealsete inimeste jaoks mida-
gi ära teha, siis nüüd mõistan, 
et suudan maailma parandada 
ainult iseennast parandades“.

Aktiivse noore ning kirgliku 
teatrihuvilisena on Anete osale-
nud mitmetes noortevahetuse 
projektides, näiteks 2009. aas-
tal käisid Pekingi noored Eestis 
ja 2010. aastal eestlased Pekin-
gis. Lisaks on ta töötanud va-
batahtlikuna Eesti Õpilasesin-
duste Liidus (edaspidi EÕEL) 

nii rahvusvaheliste suhete ju-
hina kui ka juhatuse liikmena 
ning Lastekaitse Liidus (edaspi-
di LKL) noortekogu juhina. Ta 
on eestvedanud EÕELi projekti 
„101 Last Toompeale“ ning pro-
jekti „Suvekool“. Ülikooli ajal 
on Anete tegelenud aga pigem 
väiksemate ettevõtmistega, näi-
teks korraldanud oma erialaini-
meste sümpoosioni. Huvist teat-
ri vastu kirjutas ja kaitses Anete 
bakalaureusetöö Hiina mario-
netiteatri kohta.

Anete on ka kirglik spordi-
harrastaja: südamelähedased 
on lisaks ujumisele nii liikuv 
meditatsioon Tai Chi, mis so-
bib tema sõnul hästi hommi-
kuseks äratuseks, pannes elu 
energia kehas liikuma, kui ka 
tervisejooks ning jõutrenn. 
„Ka jooga lähenemise juurde 
kuuluvad viie tiibetlase har-
jutused sobivad ideaalselt iga-
päevaseks äratuseks, mis ga-
ranteerivad hea tervise ja 
meelerahu“, lisab Anete.

Kui pärin Anete käest, 
mis edasi saab, kui ta Hiinas 
aasta aega õppinud on, siis 
jääb Anete mõttesse ja ütleb 
tõsimeeli, et pensionil olles 
veab ta arvatavasti Lõuna-Hii-
na vetes väikese paadiga turis-
te, kuid kõik, mis sinna vahe-
le jääb, on veel lahtine. Kohe 
kindlasti õpib ta vahepeal lo-
hesurfi ära ja läbib väikelaeva 
juhtimiskoolituse, veel tahab 
ta pikemalt peatuda Taiwa-
ni saarel Hiinas ning joosta 
seal maratoni. 22-aastasena 
on tal aga aega küllalt, et elus 
valikuid teha, ning hoida uks 
avatud uutele seiklustele, sest 
maailm on tema jaoks ava-
tud. 

Maarika Haavistu

Pensionil kavatseb praegu 
22-aastane Anete vedada 
  Lõuna-Hiina vetes väikese  
      paadiga turiste. 

Südamelähedane 
ida filosoofia

Olles intervjuu ajaks lõpe-
tanud paar nädalat tagasi Tal-
linna Ülikooli bakalaureuse-
õppe erialal Lähis-Ida ja Aasia 
kultuurilugu hiina keele ja 
kultuuri suunal, sõidab Ane-
te septembris Lõuna-Hiinasse 
linna Nanning aastaks Guan-
gxi Ülikooli hiina keelt täius-
tama. Seda, kas siduda tulevik 
Hiinaga, Anete veel mõelnud 
ei ole, vaid kirjeldab tulevi-
kustsenaariumit iseloomus-
tades end heas mõttes „kõrg-
haridusega hulkuriks“, kes 
reisib mööda maailma rin-
gi ja on maailma võimaluste-
le avatud. „Mulle meeldib las-
ta end elul üllatada: hoian end 
avatud kõikvõimalikele idee-

lapseSUU

LAPSE SUU EI VALETA: 
KES ON RANNAVALVUR
Päike, soe rannaliiv ja värsken-
dav merevesi on need, mis 
nii mõnedki meist suvel ran-
da meelitavad. Rannas valitse-
vaid ohtusid ei tasu alahinna-
ta. Ohutuse küsimus on minu 
jaoks alati õhus, kui hakkame 
perega randa minema. Ma ei 
tea küll miks, aga tunnen end 
palju kindlamalt, kui lisaks mi-
nule veel mitu silmapaari mi-
nu lastel silma peal hoiavad. 
Ilmselt on see minu teadlik va-
lik nautida veemõnusid vaid 
valvega randades, mille tingib 
päästeameti uppunute statis-
tika, aastatepikkune turvafir-
ma töökogemus või lapseva-
nema mure oma laste ohutuse 
pärast.

Avalikus rannas on peamis-
teks muredeks jätkuvalt prügi 
ja klaastaara, lemmikloomade 
ujutamine ning ka külastajate 
liigne alkoholi tarbimine. Kal-
lid rannakülastajad, olge ometi 
hoolivamad nii iseenda kui ka 
kaasinimeste suhtes. Kas te ise 
sooviksite minna randa ning 
ujuda olmeprügi ja lehmade-
ga koos? Ilmselt mitte. Kõige 
enam hingevalu valmistavad 
rannavalvuritele aga väikesed 
armsad põngerjad, kes on oma 
vanemad silmist kaotanud. Ol-
ge valvsad jälgimaks rannas 
enda põngerjaid ning leidke 
aega märgata abivajajaid: nii 
lapsi kui ka täiskasvanuid.

Seekord uurisime nutikatelt 
lastelt rannavalvuri ameti koh-
ta ja küsisime: kes on rannaval-
vur ja mis tööd ta teeb.  Luge-
ge, mis lapsed arvasid.

Heidi, 4-aastane
Rannavalvur on see, kes üleval 
posti peal vaatab, et keegi ran-
nas pahandust ei teeks.

Angela, 5-aastane
Valvab, et keegi ära ei upuks, 
sest muidu võib keegi ära sur-
ra. Öösel otsib ta asjad üles, 
mis on kadunud ja mida tal pä-
rast vaja on.

Rico, 6-aastane
Ma ei tea... sõdur?.....politsei?
Valvab, et keegi paha ei tu-
le sisse ja katsub kas tal ei ole 
mingit relva, kui piiksub siis on 
tal midagi.

Nicolas, 6-aastane
Kes? No ma ei tea (laiutab käsi), 
see on äkki see multifilmi tege-
lane, keda eile telekast nägime, 
no see, kes pahasid tulistas.

Hanna, 3-aastane
Sõidab laevaga ja vaatab lapsi, 
et nad ära ei upuks. Sellepärast 
vaatab, et mõni emme ei taha 
vaadata. Kui mõni laps sõidab 
sügavale, siis ta aitab pääste-
rõngaga.

Maria Nicole, 4-aastane
Rannavarvurid on onud pu-
naste särkidega, kes ei luba ini-
mestel huppuda.

Andrei, 5-aastane
See on selline onu, kes istub 
veekogu ääres ja kaitseb seda 
loomade eest, noh, et nad ei 
tuleks inimesi segama. 

Maarika Haavistu
Kahe tütre ema

Anete Elken: 
MAAILM ON MINU JAOKS AVATUD

G4S RANNAVALVE JUHT
HENRY SEEMEL: 

Punkt üks: Anetel on elusi-
hid paigas, nende nimel teeb 
ta kõvasti tööd – eelkõige ise-
endaga. Punkt kaks:  see tüd-
ruk on väga sihikindel inime-
ne,  keda lisaks kõigele muule 
eristab piiritu teadmiste janu. 
Punkt kolm: Anete väärtushin-
nangud ja sisemised veendu-
mused on midagi sellist, mi-
da tänapäeval naljalt ei kohta. 
Tema vaimsus, inimlikkus ja 
eetilised tõekspidamised olid 
üheks otsustavamaks argu-
mendiks G4Si vetelpäästja-
te töökonkursil.  Mind on ala-
ti hämmastanud, kuidas see 
noor inimene  oskab näha ka 
puzzle tükkide virrvarris  ter-
vikpilti. Võiks lõpmatuseni jät-
kata seda vooruste nimekirja, 
kuid nende heade ja parema-
te omaduste-oskuste juures 
on tal veel üks – võrratu nalja-
soon.  Anete huumorisähva-
tused on alati britilikult välja-
peetud. 

Anete arvates on töö rannavalves ideaalne spordilembelise tüdruku jaoks
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„I lm on hukas,“ ohkab 
keskmine eestlane sel 
aastal vähemalt korra 

päevas. Selle üle, kes ja miks 
taevataadi välja vihastanud 
on, arutleb seesama keskmine 
eestlane nii hommiku-, õhtu- 
kui ka lõunasöögilauas. Ilmast 
räägivad isegi lapsed. Ranna-
valvurid räägivad ilmast ainult 
siis, kui tööpäev lõppema hak-
kab ja kodutee jalge (või ratas-
te) alla võtta tuleb. Nende hin-
nangul ilmast lihtsalt ei ole sel 
aastal midagi rääkida.  

Pirita
Kui lähtuda arvamusest, et 

varsti peale jaanipäeva tulevad 
jõulud, on pool suve möödas. 
Läbi hommikuse udu külme-
tavate jalgadega Pirita vetel-
päästejaama juurde jalutades 
mõtlen, mis selle esimese poo-
lega sai… Fikseerin olulised 
faktid – vesi 11°, õhk 12°, lipp 
punane – ja tõmban jaama uk-
se teeseldud rõõmsameelsuse-
ga lahti. Teiselpool ust teesk-
lejaid ei ole. On värske kohvi 
lõhn ja energiast pakatavad 
päästjad. „Kohvi?“ küsib ran-
navanem Jaanus Paurman. 
Muidugi kohvi, sooja tahaks. 
Ida-Tallinna keskhaigla kar-
dioloogiaosakonnas oma iga-
päevatööd tegev meedik Liina 
Adrik tõdeb, et sellist aastat ei 
mäleta isegi staažikad ranna-
lõvid – juunis on mastis leh-
vinud vaid punane lipp. Te-
gelikult ei muuda külm, vihm 
ja udu päästjate tööd kerge-
maks. Pirita kuulsad talisup-
lejad käivad endiselt ujumas, 
koerajalutajaid ja napsitajaid 
jagub iga ilmaga. Akna tagant 
mööduvad kaks surfitšikki ja 

purje enda järel vedav alla-
meetrine mehehakatis. Ran-
navanem mõõdab neid pika 
pilguga ja pakub: „Poolakad.“  
Poolakate välimääraja räägib, 
et suuremad „sõjad“ surfari-
te ja rannavalvurite vahel on 
üldiselt peetud ning territoo-
riumid jagatud: „Eks me kat-
sume rahumeelselt hakkama 
saada.“ Uurin, kas Pirita ran-
nale kuulsust toovad nudistid 
ja ilusad inimesed on veel al-
les. „Kui enamus rannahoo-
nest korteriteks maha müüdi, 
jäi palju vaiksemaks. Nudisti-
de rannaosa enam ei ole. Mõ-
ni ehk vaikselt käib, aga ega 
nad kedagi sega ka. Ennast 
näitavaid ja teisi vaatavaid n.ö 
ilusaid inimesi ikka on,“ nae-
rab Jaanus. Naeran kaasa, soe 
hakkab.           

inimestele kauge ja tülikas tul-
la, käib seal peamiselt koha-
lik rahvas. Käiakse päästjatega 
juttu ajamas ja lugusid rääki-
mas. Käiakse palli mängimas ja 
lihtsalt hängimas.  Nädalapäe-
vad tagasi käisid kaks eestla-
sest reisiselli ka. Tulid ülemee-
likus tujus otse tšehhimaalt ja 
jäid palliplatsi äärde tukkuma. 
Uni magatud, üllatusid mehed 
hommikul isegi, kuidas nad 
kodumaale tagasi jõudsid. Uk-
se juures kõlab reibas: „Noh, 
kas olete vee soojaks ajanud?“ 
Tõnismäel elav vanahärra on 
oma igapäevase rattatiiruga 
taas Kakumäe randa jõudnud. 
Spordimees loeb seinalt tem-
peratuure, rehmab käega ja 
keerab raudse ratsu nina me-
rest eemale: „Ikka ei midagi.“ 

Igal rannal on oma eripära:
Kakumäe - kõige vaiksem
Pikakari - kõige "teravamad" lained
      Stroomi - elu keeb ka öösel
            Pirita - vana hea klassika

Kakumäe 
Kakumäe rand on esmapil-

gul kui jumalast hüljatud paik. 
Selle paari minuti sees, mis 
mul päästejaamani jõudmi-
seks kulub, kohtan täpselt kah-
te inimest. Need ka juba selja-
ga mere poole. Rannavanem 
Laur Nurkse ja päästjast füsio-
terapeut  Liina Lükk kinnita-
vad, et pole see nii mahajäetud 
rand ühti. Kuna Kakumäe 400 
meetrine rannajoon on linna-

päeva peale teeb see 120 lõua-
tõmmet ja 240 kätekõverdust. 
Enam ei olegi nii vähe. Liina 
lõuga ei tõmba, tema naeratab. 
Palju ja ilusti. 

Stroomi
Stroomis tunnen juba tere-

sõnu hõigates, et siin on elu. 
Justkui hingatakse kiiremini 
ja pulss on kõrgem. Arvesta-
des rannaala suurust  ja mit-
mekülgsust, on see arusaadav. 
Kõik need, kes lastele meele-
pärast suvituskohta otsivad, 
leiavad selle just siit. Nii lap-
si kui ka muidu lapsemeelseid 
on selles rannas teistega võr-
reldes oluliselt rohkem. Kohali-
kud vanahärrad mängivad ran-
nas malet, keegi grillib põõsaste 
vahel vorsti, mõned lapsed kar-
juvad, valjuhäälsed mängivad 
roppude sõnade saatel kossu 
ja noorpaar õilmitseb armuui-
mas. Kõik see ja palju muud 
juhtub siin kogu aeg. Vahetu-
se vanem Pavel Anufrijev pais-
tab olevat mees, kes tänu sügis-
talvisele treeneriametile saab 
võrdselt hästi hakkama nii esi-
mese aasta päästjate, tööma-
levlaste kui ka Tallinna aktiiv-
seima ranna valvamisega. „Siin 
ikka juhtub jah,“ tõdeb Ida-Tal-
linna keskhaiglas õena töötav 
ja vaba aega Kaitseliidus sisus-
tav meedik Lusine Sarkisjan: 
„Jaanipäeval oli üle 200 juhtu-
mi“. Pavel lõpetab pühadeaeg-
se ülevaate: „Pool koera teises 
sektoris,“ annab ta raadiosaat-
jast patrullivatele päästjatele lü-
hikese teate. Suudan juba sil-
me ette manada õõvastava pildi 
sellest, kuidas Lusine rannalii-
val koera kokku õmblema hak-
kab, kui Pavel rahustab: „Poolik 

Fantastiline nelik 
ehk Tallinna MERErannad 2012

Suplejavaenulik suvi soosib päästetreeninguid

Fo
to

: H
en

ry
 Se

em
el

koer on väike koer,“ ja naerab. 
Kõik nad naeravad.    

Pikakari
Paljassaare poolsaare tipus 

asuv Pikakari rand on palju-
de tallinlaste jaoks veel avas-
tamata paik. Naisele, kes seal 
igal hommikul joogaharju-
tusi teeb, see kindlasti meel-
dib. Meeldib ka sukeldujate-
le, kes merepõhjas sõjaaegseid 
jäänukeid ja Katariina kai sis-
se (väidetavalt) peidetud kuld-
münte otsimas käivad. Ran-
navanem Nadežda Konari 
juttu kuulates kaldun arvama, 
et iga arukas inimene hoiaks 
sealt rannast eemale. Ohtliku-
na paistavad nii lagunev kai, 
kailt pööraseid vettehüppeid 
harrastavad poisikesed kui ka 
hiigel-lained, mida tekitavad 
mitmeid kordi päevas möö-
da sõitvad laevad. Aga mingi 
müstiline võlu on selles ran-
nas ka. Siin on: vaikus, mida 
linnarandades ei ole; puhtus, 
mida suudetakse hoida; õhk, 
millel on eriline lõhn ja inime-
sed, kes seda saaretippu kalliks 
peavad. Pikakari on rand, kus 
aastate jooksul on kõige roh-
kem reaalseid päästmisi toi-
munud. Seda küll valvatavast 
rannaalast väljaspool, aga „käe 
valgeks“ on pea kõik rannaval-
vurid saanud. Ebatavalist juh-
tub siin ka rohkem kui mujal. 
Pikakari rannas saab hea õnne 
korral olla tunnistajaks nii pul-
madele kui ristsetele. Võin vaid 
ette kujutada, kui efektselt mõ-
jub vööni vees palveid lausuv ja 
lapsukesi püha vee asemel me-
reveega kastev preester. Hea, et 
rannavalve kohe kõrval on! 

Gerly Tuisk

Ka Laur ja Liina ootavad soo-
ja ilma ja –merevett. Lisaks oo-
tavad nad oma noort abimeest 
Artjomi, kes juba mitu aastat 
vabatahtlikuna päästjatel ran-
nas abiks käib ja juulis taaskord 
ametit õppima tuleb. Ootaja-
le on aeg pikk. Mida rannaval-
vurid nii kaua teevad? Näiteks 
trenni. Igas tunnis tõmmatak-
se 10 korda lõuga ja tehakse 20 
kätekõverdust. Mõtlen: „Nii vä-
he,“ ja arvutan. 12 tunnise töö-

TÖÖmalevlaste küsitlus

Ka tänavu pakkus G4S tööd las-
tele rannavalve abilistena. Mis 
neile G4Si töömalevas meeldis, 
millised olid eredamad hetked 
ning millise kogemuse tööma-
lev meie lastele andis? 

Liisa Kivistik, 
13a

Minule  meeldis, et töö oli hu-
vitav ja suhtlemapanev. Sa-
muti meeldis mulle seltskond, 
kes seal oli. Nad olid toredad 
ja koguaeg tegelesid meiega 
- tegid õppusi meile, siis kui 
rannas oli vähe rahvast. Kõige 
eredamateks hetkedeks olid-
ki need samad õppused. Minu 
lemmikõppusteks oli inimese 
paati tõmbamine, samuti sai-
me ka ise paadiga sõita proo-
vida. Ma arvan, et õppisin ini-
mestega rohkem suhtlema ja 
sain aru, et vene keel on Eestis 
väga vajalik. Kokkuvõttes mul-
le see töö meeldis ja kui mulle 
antakse võimalus, siis ma lä-
heksin kindlasti uuesti.
 

Pirte Laura 
Lember , 13a

Mulle meeldisid väga õppused 
ja käepaelade jagamine. Kõi-
ge eredam hetk oli siis kui me 
Liisaga joonistasime rannaval-
vuritele pildi ja nad raamisid 
selle ja panid seina peale - see 
oli neist hästi armas. Õppisin 
kuidas paadile mootorit peale 
panna ja kuidas paati juhtida ja 
kuidas uppuvat inimest pääs-
ta. Ja me saime ingise ja vene 
keelt ka harjutada.

Elizabeth 
Tääker, 14a

Mulle meeldis G4Si töömale-
vas see, et sai rannas patrullida 
ja inimeste ohutust tagada, ku-
na mina pole seda kunagi va-
rem teinud. 
Minu jaoks olid eredamad het-
ked, siis kui sain vetelpääs-
te paadiga sõita. Veel  ühe vä-
ga vajaliku kogemuse võrra 
sain rikkamaks, kui meile  õpe-
tati mõned päästmisvõtted sel-
geks. 
Vetelpäästjate  pere  on tore, 
sõbralik ja abivalmis. Suvi sai 
ilusa alguse. 

Martin Rakita, 
13a

Minu jaoks andis töömalev vä-
ga hea eesti keele praktika – 
õpin vene õppekeelega koolis 
ning veel üks võimalus keelt 
igapäevaselt praktiseerida 
tundus väga ahvatlev. Teiseks 
meeldis mulle, et meid usal-
dati ning pakuti tõsist tööd – 
ka varem olen veidi suvetööd 
teinud – müünud ajalehti ja 
jäätist, kuid rannavalve abi on 
hoopis midagi muud.
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Käesoleva aasta alguskuu-
del toimus Sularahadivis-
jonis mitmeid muudatusi. 
Koondasime ühtse juhti-
mise alla rahaveo ja kul-
lerteenuse igapäevatöö 
korraldamise – selle tule-
musena omatakse pare-
mat tervikpilti nii autode, 
inimeste kui ka kullertee-
nuste lao tööst. 

Samal ajal moodustasime 
klienditeenindusosakonna, mis 
hakkas koordineerima kõi-
kide sularahadivisjoni poolt 
osutatavate teenuste müüki 
ja kliendisuhtlust. Tõsisemalt 
vaatasime otsa senisele kul-
lerteenuse tegevusele, tegime 
kliendibaasi analüüsi, vaata-
sime üle senise hinnastami-
se mudeli ning panime kokku 
lähiaja tegevusplaani. Nüüd, 
kus pool aastat on läbi, on vast 
paras hetk peatuda, et vaadata 
ringi, uurida end ja teisi turul 
olevaid  ja teha lühike kokku-
võte, küsides iseendalt mõned 
asjakohased küsimused.

Võitlus erakliendi eest
Kes me kullerteenuse tu-

rul oleme? G4S Kuller osutab 
klassikalist pakiveoteenust 
nagu meie konkurendid Ees-
ti Post, DPD, Jetpak, Shenker 
ja teised tegijad. Kui seni te-
gelesime põhiliselt dokumen-
tide, kirjade ja pisipakkide 
veoga, siis tänasel päeval ole-
me jõudsalt laiendanud oma 
tegevust ka ekspedeerimise 
ja suuremate vedude teosta-
misel. Ekspedeerimise puhul 
korraldame kliendi saadetis-
te toimetamist koostöös all-
vedajatega nii välismaalt Ees-
tisse kui ka vastupidi. Samuti 
suuremad vabariigisisesed 
veod, mille puhul meil omal 
veel tehnilist ressurssi napib, 
saavad sellisel moel tehtud. 
Samas osutame ka saadetis-
te vedu klientidele, kes saada-
vad pakke eraisikutele. Kui-
gi eraisikust saajate puhul on 
saadetiste kohaleviimise kor-
raldamine keerulisem ja ku-

lukam kui lihtsalt paki ühest 
firmast teise viimisel, oleme 
ka sellest turusektorist huvita-
tud. Järjest enam inimesi soo-
vivad tellida kaupa internetist 
ja et tellitu oleks üsna lühikese 
aja jooksul mugavalt koju kät-
te toimetatud. See eeldab tee-
nusepakkujalt väga head logis-

sele logistilisele lahendusele 
ka oluline koostöö valvedivis-
joniga – kaasamaks vajalik-
ku lisaressurssi. Seega saame 
tulevikus näha pingelist kon-
kurentsivõistlust just meie lo-
gistikute ja konkurentide lo-
gistikute vahel.

MÜÜGIuudised

vestades võiks meie seis tun-
duvalt parem olla ja selles 
suunas ka liigume.

Kuidas ja kellega me seda 
tööd teeme? Tänasel päeval 
on meil kasutada nii väike-
kaubikuid, suuri kaubabusse, 
tagaluugiga kaubikuid ja ala-
tes juulikuust ka veoauto taga-
luuktõstukiga. Selle aasta lõ-
puks saab neid olema mitu ja 
järjest avatavad regulaarliinid 
Tallinnast teistesse regiooni-
keskustesse võimaldavad jär-
jest enam pakkuda klienti-
dele sobivaid lahendusi. Meil 
on tubli kollektiiv kullereid, 
kes peavad tagama, et klientide 
saadetised jõuaksid õigeaegselt 
saajateni. Konkurents veoturul 
on karm ja siin mittekvaliteet-
set teenust klient ei talu. Järjest 
avarduvad võimalused vedude 
teostamisel eeldavad ka seda, 
et peame oma kullereid nii pa-
rema klienditeeninduse kui ka 
veo teostamise osas täiendkoo-
litama. Suurte veoautode rooli 
istumisel ei piisa enam lihtsalt 
C-kategooria omamisest, vaid 
tuleb läbi teha kutselise auto-
juhi täiendkoolitus. Rõõm tõ-

deda, et meil on selliseid tööta-
jaid piisavalt.

Uus kaubaladu
Kindlasti kuulub korrali-

ku kullerteenuse ja pakiveo 
juurde olulise osana kauba-
terminaal või ladu. Juulikuus 
kolime Tallinnas uutesse ruu-
midesse – need peaksid ra-
huldama kõiki meie vajadusi. 
On piisavalt laopinda, korra-
lik kontoriboks, laadimises-
takaad koos liftiga ja lisaks 
võimalus kasutada ka laotõs-
tukit. Uued ruumid ja tehnika 
loovad soodsa pinna suure-
mate tellimuste täitmiseks – 
saame vastu võtta suuri koor-
maid, neid ajutiselt ladustada 
ja komplekteerida edasiseks 

saatmiseks. Lisaks on meil 
laoruumid Jõhvis, Tartus ja 
Pärnus. Kogu seda tööd kor-
raldavad logistikajuht ja lao-
mehed, kes koordineerivad 
kullerite liikumisi ja hoiavad 
kaubavedudel kätt pulsil.

Süsteemi toetab IT-lahen-
dusena G4S kulleri iseteenin-
duskeskkond, ka seda aren-
dame järjest edasi. Käsil on 
projekt leidmaks sobivat la-
hendust kulleritele ja lao-
meestele vajalike käsitermi-
nalide hankimisel. Turul on 
saadaval väga erinevaid la-
hendusi, kuid kasutusele võ-
tame vaid selle, mille võima-
lused on tulevikku suunatud.

Kullerteenust ootab huvitav 
periood – ees on palju välja-
kutseid. Peame viima klien-
dini teadmise, et G4Si kuller-

G4S Kuller haarab turgu

teenus selgelt eristub teistest 
turul olevatest tegijatest – li-
saks pakiveole osutame ka val-
veteenust, rahavedu ning ka 
muid kliendi elu mugavamaks 
tegevaid tugiteenuseid. Meie 
klient saab kõik vajaliku ühelt 
teenuseosutajalt, sest mugavus 
ja usaldus loevad. Selle kinni-
tuseks olgu toodud tsitaat ühe 
meie kliendi vastusest kutsele 
osaleda G4Si suvisel kliendi-
üritusel:

,,Suured tänud kutse eest. Ei 
ole ühtegi põhjust, miks mit-
te osaleda. Seda enam, et G4S 
valvab mul kodu ka J ja meie 
firmat siin Peterburi teel ja 
meie kontorit Tartus.“ 

Andres Treimann
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Kuller Sven Mägi: saadetisega
 laost lahkumiseni on
 jäänud 5 minutit

G4Si kullerteenus selgelt eristub teistest 
turul olevatest teenustest - lisaks pakiveole 
osutame ka valveteenust, rahavedu  
   ning ka muid, kliendi elu mugavamaks 
        tegevaid tugiteenuseid.

Pakume koos Ühisteenus-
tega infokaitseteenust 

Et mis asi on „infokaitsetee-
nus? See on turvaline lahen-
dus, mis vabastab ettevõtteid 
vanadest paberdokumentidest 
diskreetselt, mugavalt ja ohu-
tult. Ühesõnaga, kogu vana do-
kumentatsioon: isikuandmeid 
sisaldavad ankeedid, säilitus-
aja ületanud arhivaalid ja aegu-

nud firmasümboolikaga turun-
dus- ja müügimaterjalid – kõike 
seda, mida igas ettevõttes liigu-
tatakse ühest tolmusest kapist 
teise – on nüüd võimalik usalda-
da G4Sile, kes koostöös Ühistee-
nustega utiliseerib need aja jää-
nukid kõige turvalisemal moel. 
Infokaitseteenuse suurimad ka-
sutegurid on mugavus ja disk-
reetsus: konfidentsiaalne info ei 
satu konkurendi ega avalikkuse 
ette, andmekandjate kogumisel 

ja hävitamisel on turvalisus ta-
gatud ning kõige olulisem argu-
ment on see, et teenuse tarbija 
säästab keskkonda. 

Süsteem toimib järgmiselt: 
ettevõttesse tuuakse kogumis-
kast, mille tühjendamise aja va-
lib klient ise. Kokkulepitud ajal 
viib G4Si kuller kasti ära ning 
andmekandjad purustatakse ja 
utiliseeritakse. Kogu protsessi 
jälgib meie töötaja igal ajahet-
kel, mis tagab ettevõtte andme-

tele maksimaalse turvalisuse. 
Samuti saab tellida hävitamise 
salvestamise või tulla ise prot-
sessi jälgima. Lisaks kogume va-
jadusel kokku, hävitame ja utili-
seerime peale dokumentide ka 
vormirõivaid, kontori tehnikat 
ja kõiki muid elektroonilisi and-
mekandjaid büroo- ja kauban-
dusaladel, millega võib kaasne-
da hilisem turvarisk. Turvalist 
infokaitse teenust kasutab iga-
päevaselt ligi 500 klienti. 

Nutiparkimine nüüd 
kõikjal üle Eesti 

Nutiparkimine on jõudsalt 
kasvanud: kui varem sai nuti-
parkimise rakendusega parki-
da avalikel tasulistel parkimis-
aladel ja Ühisteenuste parklates, 
siis nüüd  saab mugavalt ja nu-
tikalt parkida ka Europargi ja 
Citypargi hallatavates erapark-
lates kõikjal üle Eesti. Viimas-

te puhul toimub parkimise eest 
tasumine mobiilside operaatori 
vahendusel vastavalt parkimis-
alal kehtestatud hindadele ja 
oma mobiilside operaatori ta-
sudele.   Niisiis, ei kajastu seal-
sed parkimised mitte nutiparki-
mise, vaid parkija mobiiliarvel.

Peagi laieneb nutiparkimise 
rakenduses parkimiskohtade 
hulk veelgi. 

Maarika Haavistu

"Sõjaplaan" kullerilao seinal

tilist lahendust ja operatiivset 
tegutsemist ning siinkohal on 
meie head konkurendid Ees-
ti Post ja DPD oma arenenud 
teenindusmarsruutidega ning 
suurte autoparkidega heal po-
sitsioonil. G4S Kullerile on 
siinkohal lisaks divisjonisise-

Kasv on paratamatu
Kui nüüd turuosasid võrrel-

da, siis omame Eesti-sisesest 
pakiveoturust ca 5-7% ja võrd-
luses lähimate konkurentide 
samalaadsete rahaliste käivete-
ga oleme kordades väiksemad. 
Meie logistilist potentsiaali ar-
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SPORDIKLUBI TALV JA KEVAD 2012

„Tänavune spordiklubi hooaeg kujunes hoogsaks“ – võiks julgelt  
öelda selle aasta G4Si spordisündmuste kalendrit lehitsedes. Spordi-
hooaega mahtus aukartust äratav hulk spordiüritusi ning iga kuu oli 
põhjust võistluskarikate tõstmiseks. 
Jaanuaris selgitati G4S meistrid reketlonis ja males, veebruaris sel-
gusid sulgpallimeistrid. Märtsis ja aprillis võeti mõõtu mälumängus, 
korvpallis, laskmises, lauatennises ja bowlingus. Kõikidel võistlustel 
kokku osales 135 võistlejat. Erilist rõõmu pakub aga spordist huvita-
tud g4slaste juurdekasv – aastaga on lisandunud palju uusi võistle-
jaid, kes on tulnud end proovile panema. Paljusid neist on ka uustul-
nukatena saatnud edu.  Samuti on hea jälgida, kuidas on toimunud 
võistlejate arengud erinevatel spordialadel. Heaks näiteks võib tuua 
Sergei Karelini, kes kaks aastat tagasi mängis esimest korda sulgpal-
li ja nüüd  saavutas G4S meistrivõistlustel 2. koha, kaotades finaalis 
väga napilt.

Kõva koht firmade arvestuses
Ka sellel aastal oleme saanud mitmeid kõrgeid kohti rahvaspordiüri-
tustel: Tartu Suusamaratonil saavutasime firmade arvestuses  4. koha, 
kaotades viie parima suusataja aegade summas Eesti Posti võistkon-
nale vaid 2 minutiga. Arvestades, et Tartu Suusamaratonil võistles esi-
koha eest 25 ettevõtet, on 4. koht väga hea tulemus. Tartu jooksuma-
ratonil saavutasime firmade arvestuses esikoha. Sel aastal õnnestus 
meil kaasata ka meie parimad jooksjad ja see tõi meile kindla võidu. 
Tartu Rattarallil pidime tunnistama vaid  Eesti Posti paremust ja seega 
meile 2. koht. Tartu maratonide sari jätkub veel augustis rulluisutami-
sega ja septembris toimub Tartu Rattamaraton.
Aktiivselt jätkus ka spordisaalide ja spordikeskuste külastus. Spor-
diklubi liikmetel oli võimalik leida endale sobivat tegevust 25st 
erinevast spordiklubist. Tallinnas olid populaarseimateks kohta-
deks ujulad ja kergejõustikuhallid. Naisliikmete seas muutus üha 
populaarsemaks Kristiina Alliksaare poolt korraldatav tantsutree-
ning. Kuuldavasti on G4Si sekretäri-ja aeroobikatreeneri ameteid 
ühendava Kristina tantsutreeningutel osalenud ka mõned julge-
mad mehed. Samuti külastati väga aktiivselt lõuna piirkonna pal-
lisaale ja spordiklubisid. Ujumas ja jõusaalis käidi aktiivselt ka lää-
ne piirkonnas ja idas. Kokku külastasid meie spordiklubi liikmed 
erinevaid spordiklubisid jaanuarist kuni aprillini ca 6500 korda.

Suvi on spordiklubil enamasti rahulikum aeg. Klubi liikmed saavad 
nii Tartus kui ka Tallinnas mängida jalgpalli - seda võimalust kasuta-
takse väga aktiivselt. Juba oleme jõudnud selgitada G4Si meistrid 
tennises, ning kohe on selgumas ka parim tänavakorvpalli ja ranna-
võrkpalli võistkond. Spordisuve lõpetavad jalgpalli meistrivõistlused 
ning oktoobris alustame taas spordisaalide hooaega. 

Raido Rätsep
Spordiklubi juht

I ga spordiuudiste tarbija os-
kab une pealt öelda, millal 
ja kus toimuvad tänavused 

olümpiamängud. Hästi infor-
meeritud G4Slasest olümpi-
afänn teab ka täpsustada, et ka 
tänavusel Olümpial saab näha 
võistlemas mitmeid G4Si toel 
treenivaid noori sportlasi. Üks 
neist, Mariana Pajón - G4S 
4teen sportlane ja maailma-
meister BMX jalgrattasarjas, 
on üks kaheksa sportlase seas, 
kes kannab 27. juulil Londo-
ni olümpiamängude avatsere-
moonial Kolumbia lippu. Ko-
lumbialaste hääletusotsusel 
on Marianal au olla selle riigi 
sportlaste grupi eesotsas. 

2011. aastal finantseeris 
G4S Mariana kaasaegse star-
dipuu ja ajavõtu süsteemi os-
tu, mis aitasid tal neiu sõnul 
võita maailmameistri tiitli ja 
viimastel Pan-Ameerika män-
gudel kulla. „G4S on minu 

G4Si uudised välismaalt

Oled uhke oma töö ja kolleegide üle? Soovid oma ettevõtet esindada ja avalikkuse ees nähtav olla? 
Kui jah, esinda G4Si töökuulutustel!

Sinu vanus, puusaümbermõõt ja elukoht ei oma tähtsust. Tahame näidata oma reklaamidel, et meie 
meeskonda kuuluvad arukad, töökad ja sõbralikud inimesed – just nagu Sina! 

Töökuulutused hakkavad jutustama lugusid. Tule ja saa osaks ühest loost!
Saada enda täispikkuses pilt e-posti aadressil personal@ee.g4s.com kuni 15. augustini. Pildi juurde kirjuta 
enda iseloomustuseks paar lauset – millega Sulle meeldib vabal ajal tegeleda ning kaua meil juba töötad. 
Professionaalse fotograafi poolt saavad „üles võetud“ 10 väljavalitut. 

Fotomodelle otsime vaid töökuulutuste tarbeks! 

 

Lisainfot küsi telefonil 5666 0973.

G4S otSib oma töötajate 
huLGaSt fotomodeLLe!

Hoiame omadele OLÜMPIAL PÖIALT! 
jaoks kõige olulisem spon-
sor: alustasin nendega koos-
tööd esimesena ning tänu nei-
le olen enesekindlam ja usun 
iseendasse. G4S on olnud mi-
nu kõrval algusest saadik ja il-
ma nendeta ei oleks ma see, 
kes ma olen“, kiidab Mariana.

Rahu, ühtsust ja sõprust 
sümboliseerivat olümpiatõr-
vikut kannab olümpiateekon-
na jooksul 8 000 tõrvikukand-
jat, teekonna avatseremoonial 
kandsid tõrvikut ka kaks G4Si 
töötajat, kelle valisid Inglis-
maa kolleegid.

G4Sil on oma lugu rääkida
G4S on valitud Top 10 firma 

hulka 100 Londoni börsil no-
teeritud suurima turukapita-
lisatsiooniga ettevõtetest, kes 
kõnetavad oma kommunikat-
sioonis ja turunduses klien-
te meeldejäävalt ja kasulikult, 

Mariana Pajón – G4Slased ja kolumbialased hoiavad oma lemmikule pöialt

Fo
to

: G
4S

selgub juhtiva kommunikat-
siooniagentuuri Radley Yelda-
ri poolt läbi viidud uuringust.

“What’s the Story?” ehk 
„Lugude rääkimise“ uuringus 
võeti aluseks suurettevõtete 
veebilehtedel ja sotsiaalmee-
dias avaldatud informatsioo-
ni ja kasulikke soovitusi kui 
ka vastutustundliku ettevõtte 
tiitlite andmise kriteeriume. 
Teised ettevõtted, kes pääse-
sid esikümnesse, on sellised 
suured ärihiiud nagu Unile-
ver, GlaxoSmithKline, Sky ja 
Morrisons.

Kaasahaaravate lugude ju-
tustamine on järjest enam 
moodi läinud, sest nad teki-
tavad emotsionaalse sideme 
ettevõtte ja kliendi vahel. Fir-
mad, kes jagavad soovitusi ja 
nõuandeid, tekitavad suure-
mat usaldusväärsust ja läbi sel-

le loovad püsiva kliendisuhte 
ettevõtete ja ka eraisikute va-
hel.

Uuringu ekspertidele aval-
das muljet G4S soov „panus-
tada lisaväärtuse loomisesse 
nii ettevõtetele kui ka ühis-
konnale üleüldiselt“ ja G4Si 
oskus näidata „ kuidas turva-
hiid panustab väga laiahaar-
deliselt turvalisusesse – alates 
raha toimetamisest klientide-
le kuni lennujaamade turvali-
suseni“.

Ka G4S Eesti jagab kasulik-
ke soovitusi - nii oma blogis 
kui ka Facebooki lehel „Julged 
hoolida?“. Lisaks on G4S Ees-
ti pärjatud vastutustundliku 
ettevõtte tiitliga. Ka meil on 
oma lugu rääkida. 

G4S Internationali põhjal 
Kadi Sumber

spordiKLUBI

Lisaks füüsise treenimisele pakkus G4S Spordiklubi ka ajugümnasti-
kat: mälumängu turniir 2012
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JUHT versus ALLUV

Geograafia
Küsimus: Nimeta riik Euroopas, mille territooriumil ei ela ei maismaai-
metajad, roomajad ega kahepaiksed. Siiski on riigi alal kohatud mitu-
sada linnuliiki. Samuti on riigi territoriaalvetes ligi kakskümmend vaa-
laliiki ja mitu hülgeliiki ning hulganisti kalaliike?
Vastus: Island
Ene: 1; Eero: 1

Varia
Küsimus: Kui pikk on maailma pikim mees? Kas 240, 251 või 267?
Vastus: 251
Ene: 1; Eero: 0

Teadus
Küsimus: Mida uurib teadus veksilloloogia?Eero Liivandi versus Ene Raja

Vastus: Lippusid
Ene: 0; Eero: 1

Loodus
Küsimus: Kui kaugele suudab elevant oma lonti hingamistoruna 
kasutades ujuda? Kas 10, 30 või 50 km
Vastus: 50 km kaugusele ja kuni 6 tundi järjest
Ene: 0; Eero: 0

G4S
Küsimus: Mis riigis ja mis linnas osutab G4S politseile tugiteenust?
Vastus: Suurbritannias ja Lincolnshire.
Ene: 0,5; Eero: 0,5

Tulemused:
Ene Raja 2,5 punkti versus Eero Liivandi 2,5 punkti

Teie PILDISTATE 
Suvi on parim aeg pildistamiseks: inimesed on puhanud 
ja päevitunud, loodus kingib unustamatuid vaateid - 
imetle, naudi ja jäädvusta! Jagame Sinuga G4Slaste 
tehtud suvepilte, vastu ootame Sinu fotojäädvustusi: 
kysimused@ee.g4s.com

fotoGALERII

Andres Treimann: Tallinnas Kakumäel mobiiliga pildistatud reinuva-
der ei liigutanud kõrvagi minu fotokatsetusi nähes

Margus Kolumbus: 
Pilt on tehtud Kasari jõel, 

nagu näha, on ka vihmasel 
suvel omad võlud

Hendo Priimägi: Meri on alati üks tänuväärsemaid fotomodelle olnud.

Ralf Kask: Rabav raba pilt 

Julia Garanža: Mustersuve muster


