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Tänavu osalesid tiheda prog-
rammiga 5-päevastel Tallinnas 
ja Tartus toimunud kursustel 
ligi 40 inimest. Rannavalve on 
alati populaarne suvetöökoht 
olnud, ka tänavu oli konkursi-
sõel tihe – 10 inimest ühele ko-
hale. Need cream de la cream 
noored, kel kursused edukalt 
läbitud ja normatiivid täidetud, 
asuvad juba 1. juunil koos staa-
žikamate kolleegidega Eestimaa 
avalikes randades suplejate vee-
ohutust tagama. Sel suvel annab 
G4S rannavalve tööd umbes 80 
inimesele.

Tihe sõel
Rääkides selle aasta lennust, 

lööb rannavalve juhi Henry 
Seemeli silm särama: “Olen 
hoolega jälginud meie tuleva-

si rannavalvureid: koolitustel, 
ujulas ja omavahel suheldes. 
Näib, et tänavust meeskonda 
iseloomustab väga hea ujumis-
oskus, kuid enim teeb mulle 
rõõmu nende tasakaalukus ja 
hea suhtlemisoskus.”

Seekord on koosseisus roh-
kem mehi ning keskmine va-
nus on 22,5 aastat. Noorim 
kursant on tänavu 16-aastane 
Jaroslav Semelit. 

Koolituste nädalal on Hen-
ryt telefonitsi tabada peaaegu 
võimatu. Kogu kursuse vältel 
jälgib ta oma õpilasi kullipil-
guga: võimleb nendega saalis, 
hulbib basseinis ning viie päe-
va pärast on otsus küps: “Kur-
sustele kutsume väga tugevaid 
kandidaate, mistõttu välja lan-
gevad ainult üksikud.”

Rannavalveguru, kelle jaoks 

Aprilli viimasel nädalal alustasid väljaõpet tulevased 
G4S rannavalvurid. 

Loe lk 6

on see juba neljateistkümnes 
rannasuvi, teab, et ainuük-
si heast ujumisoskusest ran-
navalvuriks saamiseks ei pii-
sa. Kuidas rahustada paanikas 
lapsevanemat, kelle laps on 
kadunud? Mida teha puru-
purjus jõmmiga, kes ilmub 
randa, kilekotitäis õllepu-
deleid näpus? Kuidas käitu-
da eluisu kaotanud ning end 
uputama tulnud inimesega, 
kelle ainsaks sooviks on, et te-
da rahule jäetaks? 

Keerukaid, kuid ka tra-
gikoomilisi olukordi pakub 
rannavalvuri amet kuhjaga, 
mistõttu pannakse vetelpääs-
te koolitusel väga suurt rõh-
ku suhtlemispsühholoogiale. 
“Meeskondi komplekteerides 
vaatan, et kõik oleks tasa-
kaalus ning iga vahetus toi-
miks läbilõikena rannavalvuri 
kompetentsidest: hea ujumis-
oskus, suhtlemine, esmaabi ja 
päästeoskus,” tutvustab See-
mel oma töönippe. 

Rannavalve 

SUVEKS VALMIS
Teenuse 
tase ühtlustub

Tundub uskuma-
tu, kuid rannavalvetee-
nust tervikuna ei reguleeri 
Eestis ükski õigusakt. Soovi-
des tutvuda rannavalve teenu-
se nõuetega, tuleb esmalt läbi 
lapata mitu seadust ja mää-
rust ning üsna pea veenduda, 
et neis sisalduv info on kaunis 
hektiline ning tervikpildi saa-
miseks ebapiisav. Sellises sega-
ses olukorras on selge vaid see, 
et teenuse taset reguleerib ai-
nult selle osutaja südametun-
nistus. 

Aprilli keskpaiku astus si-
seministeerium olulise sam-
mu rannavalveteenuse taseme 
ühtlustamiseks. Viielehekülje-
line juhendmaterjal sisaldab 
rannavalveteenuse osutamise 
põhimõtteid ning annab sel-
gema pildi, millistele kritee-
riumitele peaks vastama ohu-
tust tagav rannavalveteenus. 

Tulevaks aastaks lubab minis-
teerium kehtestada ka ranna-
valve kutse- ja koolitusstan-
dardi. Alates 2012. aasta 1. maist 
peab vetelpäästjal olema eriala-
ne kutsetunnistus (kutsesea-
duse alusel vastava kutsestan-
dardi rakendamisel). “Ainult 
konkreetse teenuse standardi 
olemasolul on võimalik taga-
da rannavalve hea tase. Ning 
kui rääkida tasemest, siis sel-
le määrab koolitatud ja moti-
veeritud töötajaskond. Soga-
ses vees kalapüüdmise aeg on 
ümber saamas,” ütleb Henry 
Seemel. “Loodan, et riik leiab 
vahendeid toetamaks veeohu-
tuse eest hoolitsevaid kohalik-
ke omavalitsusi, et meie kõigi 
suved oleksid ohutumad!” . 

Julia Garanža 

Keerukaid, kuid ka tragi-
koomilisi olukordi pakub 
rannavalvuri amet kuhjaga, 
mistõttu pannakse vetelpääste     
   koolitusel väga suurt rõhku  
       suhtlemispsühholoogiale.

G4Si RANNAD 2011 

Tallinnas Pirita, Stroomi, 
Kakumäe, Pikakari ja 
Harku järve rand;
Pärnu;
Haapsalu Paralepa ja 
Vasikaholmi rand; 
Tartu Anne kanal, Emajõe vaba
ujula ja Emajõe linnaujula;
Türi tehisjärv;
Elva Verevi järv;
Pühajärv;
Paide tehisjärv

Loe lk 2
Turvaturg

G4S 49 %

Pristis 9 %

Securitas 7 %

KGrupp 3 %
Alfastar 3 % Muud 29 %

• Loe lisaks ka G4S Noorte
klubi töömalevast lk 7

Tulevane rannavalvur normatiive täitmas.
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Noppeid juhendmaterjalist 
„Rannavalveteenuse 
head tavad“

•	 Ühe	 vaatlustorni	 jälgimis
raadius on kuni 900 meetrit 

•	 […]vetelpäästjate	 piisavaks	
hulgaks	 teenuse	 osutami
sel loetakse 1 vetelpäästja 
200 m rannariba kohta, kuid 
kokku mitte vähem kui 2 ve
telpäästjat[…]

•	 Rannavalveteenuse	 osuta
misel kasutatav personal

  peab läbima vähemalt 
16tunnise esmaabikooli
tuse, mille juurde kuulub 
praktiline osa ja teadmiste 
kontroll.

•	 Esmaabikoolitust	 korratak
se vähemalt üks kord kahe 
aasta jooksul.

•	 Andmed	 personali	 välja
õppe kohta peavad olema 
tõendatavad. 

•	 Alates	 2012	 aasta	 1.maist	
peab vetelpäästjal olema 
erialane kutsetunnistus 
(kutseseaduse alusel vasta
va kutsestandardi rakenda
misel).

Allikas: Siseministeerium
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juhiVEERG

Andres Lember
Turundus- ja arendusdivisjoni direktor

Selle taga on ka 
miljonid eurod, 
mis turvatöötajatel 

         ja tehnikutel töötasuna 
                                saamata jäid.

UURING

T urvaturg kahanes mullu 7,5 miljoni euro 
(118 mln EEK) võrra, selgub Eesti Turva-
ettevõtete Liidu koostatud statistikast. See 
on kiretu number. Mõistmaks paremini 
kukkumise mahtu, olgu võrdluseks too-

dud, et turu kolmanda ja neljanda mängija – Alfa-
stari ja K-Grupi summeeritud aastakäive jääb veidi 
alla nimetatud numbri. 

Püüdes veel mõtestada seda numbrit, siis on sel-
le 7,5 miljoni euro taga suur hulk tööd, milleks tur-
vaettevõtted valmis olid, kuid mis jäi tegemata. Ikka 
seetõttu, et kliendid neid töid ei tellinud. Selle ta-
ga on suured hinnalangused. Selle taga on lepingud 
katkestanud kliendid. Selle taga natuke ebaturvali-
sem Eesti kui aasta tagasi. Selle taga on ka miljonid 
eurod, mis turvatöötajatel ja tehnikutel töötasuna 
saamata jäid. Palk turvasektoris langes mullu kuue 
protsendi võrra. ETELi andmeil oli Eesti turvatööta-
ja keskmine töötasu 2010. aastal 7411 krooni. 

Majanduslanguse faasis on tugevama surve all 
suurema turuosa ja kõrgema hinnatasemega ette-
võtted, ennekõike turuliider. Suurtel on, mida kao-
tada, ja seda püüavad ära kasutada odava hinna liid-
ri positsioonile pretendeerivad konkurendid. Karmi 
hinnaralli tulemusel kaotas mullu käivet valdav osa 
turvaettevõtetest, ka meie. Vaid üksikud suutsid sel-
les lahingus kasvada, kuid vaid saja või paarisaaja 
tuhande euro võrra, mis kogu turu mastaabis on 
marginaalne. ETELi koondatud andmetel oli turva-
turu kogumaht mullu ligi 112 miljonit eurot (1,74 
miljardit EEK)

Ajal, kui turvaturg langes kuus protsenti ja valve-
teenuste langus ulatus koguni 15 protsendini, suutis 
G4S oma turuosa suhteliselt stabiilsena hoida. G4S 
Eesti turuosa oli 2010. aastal 49,2 protsenti. 

Mehitatud valve turuosa on G4Sil 54,6 protsenti 
ja tehnilises valves 65,1 protsenti. Turvatehnika pai-
galduse ja hoolduse turul, mis on killustunum, on 
meie turuosa on 25,7 protsenti.

Eelnev protsendiloetelu on tegelikult tunnustu-
seks kõigile G4Si töötajatele – oleme kriisiaastal häs-
ti hakkama saanud ja suutnud hoida ettevõtte posit-
siooni. Vaadates veelgi kaugemale nende numbrite 
taha, näeme seal ennekõike müügi- , turva-, paigal-
dus- ja projektijuhtide ning kliendihaldurite rasket 
tööd, sest just nemad teavad kõige paremini, mida 
tähendas eelmise aasta tingimustes klienti hoida ja 
uut klienti leida. 

Eks me näeme ju ka seda, et lihtne pole sellelgi 
aastal. Turu käitumise põhjal võib tänavust aastat ni-
metada stabiliseerumise aastaks. Valdavalt ekspordi 
toel kosuva majanduse tõusunurga jõudmine tur-
vasektorisse võtab veel aega. Märgata on ärisektori 
teatavat aktiviseerumist, samas püsib koduvalveturg 
staatilisena. Eraturu arengud on otseselt seotud töö-
hõivega ja sellest mõjutatud kindlustunde(tuse)ga, 
mille põhjal tehakse otsuseid pere püsikulude osas. 

Pika masuperioodiga inimestelt röövitud kind-
lustunde taastumine võtab paratamatult oma aja. 
Kriisist väljumine ei tähenda automaatselt heade ae-
gade naasmist. Täna tuleb olla tähelepanelik ning 
avatud kiiretele muutustele, et uuest majanduskesk-
konnast maksimum võtta.  Usun, et siin on suureks 
abiks G4S arendusmeeskonna töölaualt  kohe-kohe 
turule jõudvad uued koduvalvelahendused, millest 
ka käesolevas lehes lähemalt juttu on. 

V iimase üle-eestilise kon-
toritöötajate rahulolu-
uuringu viisime läbi 

2010. aastal, käesolevaks aas-
taks jõudsime tehniliste la-
henduste kaasabil kõiki töö-
tajaid hõlmava küsitluseni. 
Märtsis said oma arvamuse 16 
olulise teema osas välja öelda 
turvatöötajad, tehnikud, kas-
siirid ja kullerid (n-ö põhi-
personal). Uuringu viis elekt-
rooniliselt ja anonüümselt läbi 
Dive Eesti, kes saatis küsitluse 
töötajatele e-postiga. 

Uuringu läbiviimise uud-
sust arvestades võib osalusprot-
sendiga igati rahul olla. Valimis-
se kuulus 2652 töötajat, kellest 
küsimustele vastas 28,1%. On 
hea meel tõdeda, et nii konto-
ritöötajate kui ka põhipersona-
li keskmised hinnangud ei lan-
genud alla 3 palli (4 palli skaalal 
vastavalt 3,2 ja 3,0) .  

Sularaha (SRD)- ja turva-
tehnikadivisjoni (TTD) per-
sonalijuhi Kätrin Seebergi 
hinnangul võib SRD ja TTD 
põhipersonali üldtulemustega 

Hoidsime 
TURUOSA

TÖÖTAJAD HINDAVAD RAHULOLU 
NELJAPALLI SKAALAL kolmega 

igati rahule jääda. SRD poole 
pealt on hea tõdeda, et tööta-
jad teavad, mida ja miks nad 
teevad ning peavad end töö-
alaselt pädevaks. “TTD tule-
muste põhjal on töötajad po-
sitiivset tagasisidet andnud 
oma töö ja juhtide osas. Töö-
tajad peavad end pädevateks 
ning vastastikust koostööd ja 
teineteise mõistmist juhtidega 
heaks.  Tulemused näitavad, et 
antud uuringu raames kõige 
rahulolevamad ongi just TTD 
töötajad.” 

“Valvedivisjonis osales 593 
töötajat, mis annab valimis-
se kuulunud 2208 töötaja juu-
res osalusprotsendiks 26,9%. 
Üldtulemused kattuvad kogu 
kontserni tulemustega, andes 
keskmiseks võimalikust mak-
simaalsest 3,0 punkti, “kom-
menteerib tulemusi valvedivis-
joni (VD) personalijuht Maarja 
Aas. “Keskmisest kõrgema tu-
lemuse said küsimused, mis 
kajastavad töötajate hinnangut 
tööülesannete täitmiseks vaja-
liku informatsiooni ja oskus-

te olemasolu kohta. Samuti on 
heameel tõdeda, et töötajatele 
on nende tööülesanded ja ette-
võttes kehtivad reeglid selged 
ning arusaadavad.”

Nagu kontoritöötajate pu-
hul, kerkisid ka antud uu-
ringus esile võrdse ja õiglase 
kohtlemise madalad hinnan-
gud. Võtame tulemusi äär-
miselt tõsiselt ja usume, et 
koostöös divisjoni juhtidega 
suudame luua avatud õhkkon-
na ning välja selgitada tööta-
jate hinnanguid kujundavad 
põhjused. 

Tulemused on kindlasti 
mõjutatud ka viimaste aastate 

keerulisest keskkonnast. Töö-
ülesanded või -kohad muutu-
sid, töötasud langesid nii ka-
hepoolsete kokkulepete kui 
ka vähenenud käibe- ja kasu-
minumbrite alusel. Loodame, 
et järgmise uuringu toimumi-
se ajaks on majanduskeskkond 
stabiliseerunud ning uuringu 
jätkutegevuste mõju kajastub 
kõrgemates hinnangutes. Tule-
musi oleme põhjalikumalt esit-
lenud juba mitmetel nõupida-
mistel ja täiendkoolitusel ning 
jätkame seda ka edaspidi 

Gerly Tuisk
Värbamise- ja mehitamise osakonna juhataja

Gunnar Lemba
JK vahetuse vanem

Siseülikooli projekt on väga 
huvitav ja arendav. Leian, et si-
seülikooli peamiseks eeliseks 
töötajatele on varem teadaole-
vate asjade kordamine ja meel-
detuletamine. Uue teadmisena 
sain ülevaate G4Si juhtimiskes-
kuse tulevikuvisioonist ja töö-
korraldust puudutavatest aren-
dustegevustest.

MIDA UUT ÕPPISID siseülikoolis?

Maris Madalik
Miiduranna 

sadama turvatöötaja
 

Näen siseülikooli loengutes 
suurt kasutegurit, kuna loen-
gud on huvitavad ja annavad 
vastused paljudele küsimus-
tele. Kui midagi arusaamatuks 
jääb, siis saab koheselt küsida. 
Oleks oodanud rohkem prak-
tilist väljundit, erinevaid näi-
teid või häiresüsteemi käsitse-
misõpet.

Taire Heiskonen
Lõuna piirkonna 

turvatöötaja
 

Kõige huvitavam ja meelde-
jäävam loeng oli lektor Joona 
Aruväljalt koolitusettevõttest 
Mercuri. Enim meeldis töö-
tajate ja enese motivatsiooni 
puudutav osa, kus tehti mit-
meid huvitavaid isiksuse tes-
te. Õppisin tundma iseennast 
ja sain enda kohta teada uusi 
asju.

 

Jaak Kerstna
Tallinna Lennujaama 

vahetuse vanem
 

Väga palju uut teada ei saa-
nud, oleks oodanud pisut põh-
jalikumat teemade käsitlust. 
Samas, tulemas on veel paar 
loengut ja ühe läbitu põh-
jal suuri järeldusi teha ei saa. 
Samas on raske loengud sel-
liselt üles ehitada, et see kõi-
gile maksimaalselt tulemuslik 
oleks. 

Rahulolematuse allikatena märgiti järgmiseid põhjuseid:

•	 töötasu	ei	vasta	ametikoha	nõudmistele
•	 töötasude	kärpimine
•	 info	puudus
•	 karjäärivõimaluste	vähesus
•	 Tallinnakesksus
•	 ebakvaliteetne	vormiriietus

Aprilli keskel autasustas val-
vedivison oma parimaid - Avi-
nurme puiduaidas anti tänu-
kirjad ja kingitused üle 21 
turvatöötajale, kelle hea töö on 
leidnud äramärkimist nii klien-
tide kui ka kolleegide poolt. 
Aitäh teile!

Logistikaobjektide osakond 
Andres Lipp 
Margus Taprimäe 
Kristjan Meipalu

Esindusobjektide osakond 
Priit Kallikivi 
Katrin Raudsepp 
Jaan Einer

Kaubandusobjektide osakond 
Tanel Aps 
Dmitri Ivanov 
Andrei Tšaukov

Valvedivisjon TÄNAS I KVARTALI PARIMAID

Lõuna piirkond  
Kirsti Paavel 
Tatjana Semjonova 
Jaan Tell

Ida piirkond 
Hannes Rooplik 
Ljubov Belova 
Igor Rutskikh

Lääne piirkond 
Aime Viirelaid 
Liina Lelov 
Kaja Karro

Juhtimiskeskus 
Jelena Laane 
Lennart Kams 
Tarmo Tiits

USALDUSisikud

Selgunud	 on	 valvedivisjoni	
Põhja piirkonna juhtimiskes
kuse	ja	mehitatud	valve	logis
tika osakonna usaldusisikud. 
Juhtimiskeskusest kandidee
risid Indrek Luhaäär ja Kalev 
Kalde	ning	logistika	osakonna	
poolt seadis oma kandidatuuri 
üles	Marvin	Torga.
Juhtimiskeskuses osales hää
letamisel	 88%	 töötajatest	
ning	 65%	 osalenutest	 andis	
oma hääle Indrek Luhaäärele. 
Logistika	osakonna	osalus	jäi	
83% juurde, millest omakor
da 74% andis oma poolthää
le	 Marvin	 Torgale.	 Usaldus
isikute kontaktandmed on 
üleval meie siseveebis (http://
net.g4s.ee/).	

Katrin Raudseppa õnnitleb Maarja Aas. 
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PARIMAD MÜÜJAD
Märts 
•	 Märt	Shadeiko	(Põhja)
•	 Natalia	Mikson	(Lõuna)
•	 Vija	Raadik	(Lääne)
•	 Imre	Liiv	(Ida)

Ausus TOOB EDU
MÜÜGIvõistlus 2011 ARENDUSuudised

M ai alguses toimunud 
arendusnõupidamisel 
oli arutluse all pikalt 

oodatud koduvalve uuendus 
ja nn helpdeski ehk tehnilise 
abitelefoni loomise küsimus.  

Mõlemad arendusmeeskon-
na poolt välja pakutud ideed  
said nõupidamiselt põhimõt-
telise heakskiidu.  Kohe kui 
oleme ära lihvinud mõned 
ebatasasused, saame asuda 
meie erakliendile suunatud 
uuendatud põhitoote koo-
lituste läbiviimisele, et enne 
suurt suve teenus müügimees-
konna portfelli lisada.

Senisest paindlikum
Uues kuues koduvalve on 

varasema koduvalve versioo-
niga võrreldes oluliselt paind-
likum, pakkudes kliendile ko-
duturvalisuse osas senisest 
oluliselt suuremaid valikuvõi-
malusi. Seda nii tehnilise valve 
teenuse, lisateenuste, kliendi-
kohustuse pikkuse kui liitu-
mistasu või sissemakse suu-
ruse määramise osas.  Kõik on 
tehtud selleks, et klient saaks 
just enda võimalustele ning 
soovidele vastava kodulahen-
duse kokku panna.  

Veel enne suveperioodi al-
gust ootavad oma järge ISKO 
ehk Isepaigaldatava Koduval-
ve professionaalsete seadmete 
komplekt koos nn sissehelista-

KODUVALVE teenus 
on uuenemas

mise teenusega. Usume, et sel-
line lahendus võiks tänases hin-
natundlikus erakliendi sektoris 
tähelepanu võita, kombineeri-
des lokaalse valvesignalisatsioo-
ni süsteemi ning professionaal-
se reageerimise võimaluse.

Suviste lühiajaliste valveob-
jektide valveks mõeldud sead-
mete rendipaketid ootavad 
aga paigaldamist juba lähinä-
dalatel.

Müügi motiveerimine
Aasta algusest on G4Sil 

klientide jaoks välja töötatud 
kolm uut teenust - hädaabi 
teenus, ärivalve tervikpakett 
ning uuendatud autovalve. 

Tagamaks nii nende toode-
te kui ka tulevaste uute too-
dete müügiaktiivsust ning te-
kitamaks müügimeeskonnale 
uute toodete pakkumiste tege-
mise ning müügiharjumust on 
MKD kasutusele võtnud nn 
uute toodete provisjoneerimi-
se süsteemi. Selle alusel tekib 
müügi ning klienditeeninduse 
personalil võimalus uute too-
dete müügist teenida määra-
tud perioodi vältel tavapäras-
test provisjonidest kõrgemat 
tasu. Süsteem kehtestatak-
se iga uue toote korral eraldi 
ning kõrgema tasu maksmise 
perioodiks on reeglina kolm 
kuud. 

Tarvi Hirv
Arendusosakonna juhataja

Aprill 
•	 Eero	Soone	(Põhja)
•	 Jaak	Luide	(Lõuna)
•	 Merike	Keerma	(Lääne)
•	 Gerri	Reisi	(Ida)

Lisavihjed võiksid kõla-
da nii: ta on tänavuse müügi-
võistluse üks esimestest võit-
jatest ja teda on nimetatud ka 
Kagu-Eesti halliks turvakardi-
naliks. Selle viimase tiitli seak-
sin küll väikese kahtluse alla. 
Need “hallid” ja telgitagused 
niiditõmbajad ajavad oma as-
ju vaid kuluaarides ja salaja-
sel moel. Daami jaoks, kellest 
jutt, on avatud pigem kõik  pa-
raaduksed. 

Turvakuninganna
Lubage esitleda, see daam 

on Natalia Mikson – Seto- ja 
Võrumaa turvaturu kunin-
ganna, võtmeisik, 
kes määrab G4Si näo 
piirkonnas. See mui-
dugi ei tähenda, et 
kuningannad üldse 
kuluaaridesse ei puu-
tu. Vajadusel ikka. 

Oma “riigis” te-
gutseb Natalia tõe-
lise valitseja kohaselt 
– väärikalt, ausalt ja lu-
gupidamist sisendavalt. Just 
ausus ja aeg on see, mida Na-
talia ise heade kliendisuhe-
te hoidmisel rõhutab. Klien-
di jaoks on vaja võtta aega, 
et tema vajadused endale sel-
geks teha, samuti ei tohi kok-
ku hoida aja pealt, mis kulub 
pakutava lahenduse ja lepingu 
üksikasjade ausaks läbi aruta-
miseks kliendiga. 

Just nagu äsja sõnastud 
kreedo tõestuseks, olen tun-
nistajaks Natalia kliendikoh-
tumisele, mille teemaks on 
kaupluse turvalahendus. Na-
talia on põhjalik. Läbi võetak-

Kui paljud oskaksid vastata mälumängu küsimusele: kes 
G4Si töötajatest oli Eestis kunagine noorim kainestus-
maja ülem? 

se vähimgi pisiasi. Selgitusi, 
soovitusi ja seisukohti jagab 
turvakuninganna konkreetsel 
moel ja läbimõeldult. Temast 
õhkub enesekindlust. Nata-
lia vastas istuva kliendi näost 
võib aga välja lugeda rahuolu 
ja usaldust – tema saab aru, 
et on professionaalsetes kätes. 
Niimoodi siis müügivõistluse 
võidud tulevadki, mõtlen en-
damisi. 

Kuna paigaldusjuhti piir-
konnas pole, teeb Natalia ära 
ka selle töö. Ja jälgib teraselt, 
et tehnikud ja teisedki kollee-
gid oma töös korrektsed olek-
sid. “No eks ma olen kohati üks 
vana nõid ka,” ütleb ta ise. Ja

 

räägib loo, kuidas käis ranna-
valve teenuse käivitamise al-
guses õhtuti veidi enne va-
hetuse lõppu kontrollimas 
rannavalveteenistust. Seal oli 
üks tüüp, kes tõsimeeli väitis, 
et talle olla tööle võttes öel-
dud, et rannavalvurile on päe-
vas lubatud pool liitrit õlut. No 
“vana nõid” tegi siis sellise ru-
maluse kultiveerija elu põrguks. 

“Kui ma midagi siin elus 
tõeliselt ei salli, siis on see lol-
lus,” ütleb Natalia. Ja lisab pä-
rast väikest mõttepausi, et 
aeglaselt töötavaid arvuteid ja 

programme ka. Siis loetleb veel 
juurde: “Laiskus ja ahnus ka.” 

Saatuslik Saaremaa
Kui raha teenimise pärast 

tööl ei peaks käima, siis Natalia 
reisiks, aga tuleks ikka üsna pea 
tööle tagasi. “No aju kärbub ju 
ära, kui mitu nädalat pole saa-
nud tööd teha,” naerab ta ise. 

Puhata meeldib Nataliale ka 
Eestis. Ennekõike Saaremaal. 
Sinna viis elu ta aastaid tagasi pä-
rast kooli lõpetamist – tööle ko-
halikku liha- ja piima tööstusse. 
Kuigi töö toidutööstuses jäi lü-
hikeseks, saaks Natalia vajadu-
sel ka praegu kodus jogurti ja 
või tegemisega hakkama. Üldse 

Tundub, et neid asju, 
  millega see naine 
    hakkama ei saa, 
      võib olla väga üksikuid.  

Kõige vapustavam emme

Natalia	tütar,	mitu	aastat	Võrus	G4S	Noorteklubi	vedanud	
Marielle,	räägib	emast	nii:	“Ta	on	range	ja	jääb	endale	kind
laks. Mäletan hästi, kui olin alaealine ja pidin olema kodus ala
ti kell 23.00. Ja kui ma siis hakkasin hiljaks jääma, siis alati he
listasin	kasvõi	22.59,	et	“ma	ausalt	 juba	kohe	 jõuan”.	Samas,	
see kõik muutus, niipea kui sain 18, sest siis olin tema jaoks 
täiskasvanu, kes ise oma asjade eest vastutab. 
Samas	 on	 peidus	 temas	 ka	 see	 pehme	 ja	 õrn	 külg.	 Tal
le	meeldib	väga	rahu	ja	vaikus.	Sügiseti	on	alati	 ta	auto	pa
gasnikus	 nuga	 ja	 pang.	 Eks	 ikka	 selleks,	 et	 metsa	 seenele	
minna.	Ja	kui	nüüd	aus	olla,	siis	 tegelikult	on	need	kaks	as
ja	 tal	 aastaringselt	 autos.	 Ja	 seenekorjamisel	 ei	 ole	 oluli
ne, kas seeni saab või ei. Vaikus ja rahu LõunaEesti met
sades	 on	 see	 kvaliteetaeg,	 mida	 ta	 naudib	 kõige	 enam. 
Jah	ma	tunnistan,	et	ta	on	karm	vahel	ja	paljud	ei	pruugi	teda	
mõista,	aga	selle	välise	kihi	all	on	kõige	hoolivam	ja	vapusta
vam	emme,	keda	oskan	endale	soovida.”	

tundub, et neid asju, millega see 
naine hakkama ei saa, võib olla 
väga üksikuid.  

Just Saaremaal viis saatus 
Natalia kokku ka korrakaitse 
valdkonnaga. Täpsemalt si-
seasjade osakonna valvekes-
kusega, struktuuriga, millest 
hiljem sai Valvekoondis, mil-
le riik omakorda 1990. aastate 
lõpus Akropoli kaudu ESSi-
le erastas. Sedakaudu jõudis 
nüüdseks G4Si nime kandvas-
se ettevõttese ka Natalia.

Ah jaa - lõpetuseks selgitus 
ka loo alguses esitatud mälu-
mänguküsimusele. Natalia oli 
22aastane, kui temast sai Võru 
kainestusmaja ülem. 

Andres Lember

Võrumaa turvakuninganna Natalia Mikson.
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Kus suitsu seal tuld?

22.	aprillil	pärastlõuna	paiku	oli	Tallinna	kesklinnas	Teatri	väljakul	palju	
sebimist.	Tartu	Ülikooli	Tallinna	esinduse	ja	Teaduste	akadeemia	raama
tukogu	hoone	teise	ja	kolmanda	korruse	akendest	tuli	suitsu.	Päästjad	
said	kõrgendatud	väljakutse,	mistõttu	kohale	sõitsid	mitu	komandot.	
Päästjad	otsisid	 koos	G4S	meeskonnaga	 kõik	 ruumid	 läbi	 ning	 kuna	
suits	hakkas	hajuma,	tühistati	kõrgendatud	väljakutse.		
Asjaolude	täpsustamisel	selgus,	et	hoones	asuv	kohvik	oli	testinud	õh
tuse ürituse tarbeks tossumasinat. Saalis olid tuleandurid kinni teibitud, 
kuid	häiret	tekitas	andur,	mis	asus	fuajees,	kohviku	tagaukse	vahetus	
läheduses.	 Ilmselgelt	 tuli	 suitsumasin	 oma	ülesandega	 suurepäraselt	
toime. 

Lapsesuu ei valeta

21.	aprilli	õhtul	märkas	ekipaaži	turvatöötaja	Madis	Pallas	Pärnu	süda
linnas asuva G4Si  valves oleva korterelamu rõdu all lebavat vasest fas
saadplaati. Kuna maja fassaadi kaunistavad oksüdeerunud vasest plaa
did olid ka varem pikanäpumehi meelitanud, äratas maaslebav plaat 
turvatöötaja	tähelepanu.	Hoovis	mänginud	lapsed	kirjeldasid	asja	uu
rima	asunud	Madisele	vasevarast	ning	näitasid,	kus	suunas	ta	jooksis.	
Lastelt saadud kirjelduse põhjal õnnestus meie mehel varas üsna pea 
leida ja politseile üle anda. Vasevaras politseile üle antud, sai ka plaat 
objekti	halduri	palvel	oma	kohale	 tagasi	paigaldatud.	3.	 aprillil	 andis	
turvatöötaja	Sergei	Krivkov	politseile	üle	samas	sündmuskohas	 taba
tud	asotsiaalse	välimusega	meesterahva,	kellele	samuti	pakkusid	huvi	
maja vasest plaadid.

Rumalus kuubis

29.	aprilli	öösel	andsid	G4Si	turvatöötajad	politseile	üle	tütarlapse,	kes	
varastas	Talllinnas	Õismäel	asuvast	tanklast	šokolaadi	ning	sõi	selle	pi
kalt	mõtlemata	teenindusjaama	tualetis	ära.	Vargus	tuli	ilmsiks,	kui	haja
meelsusest	või	rumalusest	taskusse	ununenud	šokolaadi	paber	hakkas	
turvaväravas piiksuma. 

Julia Garanža

JUHTUS
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KLIENT hindab

Et vähegi anda ülevaadet 
lennujaamas toimuvast, ot-
sustasin üheks päevaks sinna 
töövarjuks minna. Hommikul 
lastele putru keetes vaatavad 
mind suured uudishimulikud 
silmad. “No kas oled närvis 
ka?” tahavad nad teada. “Miks 
ma peaksin olema?” ei saa 
hommikune kiirustav kulbi-
liigutaja küsimusest aru. Laste 
jaoks on aga pilt tavatu - olen 
hommikul esimese asjana tur-
vatöötaja vormiriided selga 
pannud ja nüüd siis kiirustan-
gi lapsi, et nad kooli hiljaks ei 
jääks – ise pean tööle jõudma 
alles kella kümneks.  

Rahvusvahelised reeglid
Lennujaamas olen punk-

tuaalselt kell 10.00. Võtan kõ-
ne turvajuhile Kristjan Saa-
rikule: “Olen kohal.” “Ma 
mõtlesin sinu peale. Saadan 
kohe Ivari sulle vastu.” Selge, 
kõik peab täpne olema.

Alles pärast julgestuskont-
rolli läbimist saame kontoris-
se minna. Kõigepealt paneb 
Kristjan mulle nina ette kolm 
paksu “piiblit” - sinise ning 
hele- ja tumerohelise. “Ma po-
le elu sees nii paksu juhen-
dit näinud!” ei suuda ma oma 
imestust varjata. Kuna kuu-
lume Euroopa Liitu, siis meil 
kehtivad samad seadused, mis 
teistele Euroopa Liidu riikide-
le. Tsiviillennunduse julges-
tuskäsiraamatus on kirjas iga 
väiksemgi detail, mida lennu-
jaama töötajad peavad järgi-
ma – omavoli on lubamatu. 

KAS LANGEVARJU võib käsipagasis kaasa võtta?
reportaaž

Lennujaam on salapärane paik – ükskõik, millist huvita-
vat fakti sa selle kohta avaldada tahad, ei kuulu see avali-
kustamisele, kirjutab Kadi Sumberg.

Õnneks ei pea uued töötajad 
kõike seda korraga pähe õppi-
ma – teadmisi tuleb omanda-
da vastavalt kohale ametirede-
lil. Pealuu sisse tuleb tampida 
ka see, et lennujaamaas töö-
tavad G4Si turvatöötajad on 
lennundusjulgestustöötajad. 
Turvatöötaja ei tohi inimesi 
läbi vaadata, kuid siin on see 
igapäevane tegevus.

Lennujaamas töötab prae-
gu umbes 140 G4Si inimest. 
Ja muide, julgestuskontroll on 
lennujaamas avatud 24 h ning 
päevas läbib julgestuskontrolli 
umbes 4600 isikut.

Kiire ülevaade käsiraama-
tust ning kohe saadetakse 
mind tuiksoonele – lennueel-
sesse julgestuskontrolli punkti 
ehk hellitavalt “mummu”. Vaa-
tamata just saabunud järje-
kordsele tipptunnile, võetak-
se mind vastu kui vana sõpra. 
Tutvustatakse lahkelt oma tööd 

ja antakse näpunäiteid: iga rei-
sija peab ette näitama parda-
kaardi ning võtma kotist välja 
vedelikud ja suuremad elekt-

roonilised seadmed. Kohe on 
näha, kes on igapäevane reisija 
ja kes alles roheline – kogene-
numad võtavad ilma küsimata 
pintsaku seljast, püksirihma 
pükstelt ja jalanõud pannakse 
kohe lindile.

Vahetuse vanem Kaie pa-
neb mind ka kohe proo-

vile: “Kas langevar-
ju võib käsipagasis 

kaasa võtta?” Ap-
pi!! Ma ei ole ju 
tegelikult se-
da kõike õppi-
nud. Mind toodi 
siia ainult jälgi-
ma ning iseseis-
valt ei tohi ma 
näppugi liigu-
tada. Kuid ko-
he päeva alguses 

ei taha ma en-
nast ka reeta. Kiire sobra-
mine mälus – lennukites on 
ju langevarjud olemas?! Mi-
nu vastus on: “Ei või.” Vale! 

“Lennukis ei ole ju langevar-
je, ainult päästevestid on too-
li all,” sõnab Kaie. “Käsipagasis 
ei tohi kaasa võtta üle 6 cm te-
rariistu, üle ühe kotikese vede-
likke (kilekoti suurus võib olla 
kuni 1 liiter), löögiriistu, lõh-
keaineid, tulirelvasid jne. Mis 
ei ole keelatud, on lubatud” 
saan kiire juhise. Kuigi juhised 
on ka seinal ja lennujaama te-
lekates kirjas, eksivad inime-
sed ikkagi. Sealsamas annab 
proua ühe kahest vedeliku-
kotikesest eemal seisvale abi-
kaasale – seadust seal ruumis 
muuta ei saa. Ühel noormehel 

on kaasa käerauda-
dest võtmehoidaja? 

Mina võtaksin 
selle ära. Kuid 

Kaie noogu-
tab nõus-
olekuks, et 

see on lu-
batud. 

N ä -

hes minu kulmukergitust, saan 
vastuse, et senikaua kuni sa se-
da ei kasuta, on see lubatud.

Rahulolevad töötajad
Tipptund tekkis sama äk-

ki kui kadus. Selline pidigi see 
töö olema. Igal hommikul saa-
detakse lennugraafik võimali-
ke reisijate arvuga ning tipp-
tunnid ongi kohe teada. Sel 
ajal, kui on vähem reisijaid, 
saan ma paar sõna ka teiste 
töötajatega vahetada. Ma po-
le enne nii rõõmsaid ja sõb-
ralikke töötajaid kohanud – 
neile kõigile meeldib suhelda. 
Kaie sõnul on see naljakaim ja 
parim töökoht, nii suure hul-
ga erinevate inimestega kokku 
puutudes tekib tahes tahtmata 
naljakaid olukordi. Kui mõni 
üksik reisija on eriti kuri, siis 
teise muhe naeratus ja sõbra-
lik repliik toob naeratuse kohe 
tagasi. Üks näide, kuidas len-
nujaamas saab sõnu naljaks 

Küsimuse peale: palun 
võtke kõik asjad oma taskutest 
välja, ka rahakott, vastas   
   reisija: “Seda te, naised, 
      kogu aeg ootategi.”

G4S LENNUJAAMAS ARVUDES

•	 töötajaid	lennujaamas	146
•	 neist:	mehi	91,	naisi	55	(38%)
•	 kõrgharidusega	27,	kesk	ja	keskeriharidusega	119
•	 vallalisi	60,	neist	mehi	40		
•	 keskmine	vanus	40,2		a;	kõige	noorem	töötaja	20	aastane,	
	 kõige	vanem	73	aastane
•	 kõige	rohkem	töötajatest	peavad	sünnipäeva	augustis	(16)	
	 ja	kõige	vähem	aprillis	(8)
•	 kõige	staažikamal	töötajal	on	tööaastaid	17
•	 keskmine	staaž	on	4,8	aastat
•	 lapsi	(meile	teadaolevaid	ning	vanuses	018)	on	neil	
 kambapeale 49

Allikas: personalidivisjon

Rein Loik, 
AS Tallinna Lennujaam 
juhatuse esimees. 

Lennujaama	 julgestuskont
roll	on	reglementeeritud	Eu
roopa Liidu komisjoni poolt. 
Arvamus, et need direktiivid 
on	liiga	karmid,	ei	pea	paika		
neid muuta või leevendada 
saab	ainult	EL,	küll	aga	saak
sime neid karmistada, mida 
pole tehtud. G4S täidab kõi
ki	 nõudeid	 nagu	 ette	 näh
tud.	Koostöö	on	olnud	sujuv	
ja	edukas	ning	oma	tööd	te
hakse	väga	professionaalselt.	

Julgestuskontrolli	 tõhusus	
sõltub	 koostööst	 reisija	 ja	
kontrolli	 teostaja	 vahel.	 Rei
sijad võiksid mõista, et neid 
nõudeid ei ole välja mõelnud 
ei	G4S	 ega	 lennujaam.	Mida	
koostööaltim	 ollakse,	 seda	
ladusamalt sujub kontroll.
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Kadi Sumberg lennujaama nn puhtas tsoonis, kuhu keegi ei pääse turvakontrollita.

keerata: Küsimuse peale: pa-
lun võtke kõik asjad oma tas-
kutest välja, ka rahakott, vas-
tas reisija: “Seda te, naised, 
kogu aeg ootategi.” 

Teise suure plussina maini-
takse paindliku graafikut. Kva-
liteedijuht Ivar Nikopenzius 
teeb iga kuu neli mustandit 
enne, kui lõplik töögraafik 
valmis saab. Kuid peale graa-
fiku kinnitamist on muuda-
tuste tegemine aeganõudev, 
selleks on oma reeglistik. Kol-
manda eelisena mainitakse 
vaheldusrikkust – ühte konk-
reetset ülesannet täidetakse 30 
min, siis toimub vahetus, mis 
võib viia sind ka teisele objek-
tile lennujaamas.

Igatahes minule, kellele 
meeldib suhelda, hea mees-
kond, täpsus, ootamatuid olu-
kord vajavad situatsioonid, 
karjäärivõimalus, kindlameel-
sus ja ilus töökeskkond, so-
biks see amet täitsa hästi.

Kohtumiseni lennujaamas!  
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LENNUJAAM kasvab 
Eesti esimene lennukompanii Aeronaut asutati 1922. aas-
tal ning esimesed lennud toimusid liinil Tallinn-Stock-
holm, Tallinn-Riia. 

1923 ehitati Ülemiste jär-
ve kaldale lennusadam ja juba 
1934 andis ajaleht Postimees 
teada, et Tallinna eralennuväl-
ja võib täie õigusega nimeta-
da üheks Euroopa suuremaks 
lennujaamaks. 

jekt on mõistagi üheks meie 
esindusobjektiks. G4S on len-
nujaamas turvateenust osuta-
nud alates 2000. aastast, mil 
tööd alustas 50 julgestajat. 
Sealtmaalt oleme aasta-aastalt 
kasvanud. Tänasel päeval on 

name sujuva ja tõrgeteta len-
nutranspordi tagamisel oma 
panuse ka meie. 

Motiveeriv töö
Kindlasti on lennujaam at-

raktiivne töökoht nii uuele tu-
lijale kui ka juba ametis oleva-
le turvatöötajale. Mainekas ja 
arendav töökeskkond, mitme-
külgne väljaõpe, motiveeriv 
tasusüsteem ja sõbralik mees-
kond loovad eeldused parima-
te töötajate leidmiseks lennu-
jaama julgestusmeeskonda. 

Valvedivisjoni esindusob-
jektide osakonna juhataja juht 
Villu Õun usub, et kaasaegne, 
soliidne ja inimesi väärtustav 
töökeskkond on see, mis ini-
mesi lennujaama tööle toob. 
Saadud klienditeeninduskoge-
mus, keelepraktika ja avardu-
nud maailmapilt võimaldavad 
soovi korral olla ka edukas elu 
järgmistes väljakutsetes. 

Lähiaastatel on meie jaoks 
otsustava tähtsusega palgakü-
simused ning töötajate rahul-
olu. Kindlasti pöörame suurt 
tähelepanu juhtimis kvaliteedi 
tõstmisele ning panustame 
töötajate koolitusse (baaskoo-
litused, täiendõpped, siseüli-
kool). Nii meie kui lennujaama 
juhtkond on huvitatud sellest, 
et julgestustöötaja amet oleks 
kõrgelt väärtustatud ja lennu-
jaam töökohana atraktiivne. 

Gerly Tuisk
Värbamise- ja mehitamise osakonna juhataja

Kindlasti on lennujaam atraktiivne 
töökoht nii uuele tulijale kui ka juba 
ametis olevale turvatöötajale.  

75aastane
Ülemiste lennujaam koos 

betoonraja, lennukiangaari ja 
navigatsiooniradaritega ava-
ti 1936. aasta 20. septembril 
ning seda kuupäeva peab Tal-
linna lennujaam ka oma sün-
nipäevaks. Reisiterminal val-
mis alles 1954. aastal ja see oli 
kasutusel 1980. aasta Moskva 
olümpiamängudeni. 

1998. aasta märtsis algas 
reisiterminali rekonstruee-
rimine, mille käigus suuren-
dati reisiterminali läbilaske-
võimet 1,4 miljoni inimeseni 
aastas ning mille 1999. aasta 
12. detsembril avas Vabariigi 
President Lennart Meri. 2008. 
aastal oli reisijate arv juba 
1,8 miljonit, 2006 - 2008 val-
mis reisiterminali juurdeehi-
tus. Alates 29.03.2009 kannab 
meie esindusõhuvärav vääri-
kat nime - Lennart Meri Tal-
linna lennujaam.

Meie esindusobjekt
Tallinna lennujaam on vä-

ravaks kogu maailma. Rii-
gi julgeoleku tagamise 
seisukohalt niivõrd 
oluline ob-

lennujaamas reisijate turvali-
sust tagamas 146 meie töötajat 
ning algsest 9000 töötunnist 
on saanud 22 700 tundi. 

Uued lennuliinid, reisija-
te arvud ja kõrgendatud jul-
geolek kasvatavad mahtusid 
lähiaastatel veelgi. Käesole-
va aasta lõpuks tõuseb len-
nundusjulgestustöötajate arv 
185ni, 2015. aastaks peaks len-
nujaamas turvalisuse tagami-
sega ametis olema umbes 250 
inimest. 2012 - 2013 ehitatak-
se uus ja suurem lennueelse 
julgestuskontrolli punkt, mis 
vastaks järjest kõrgematele 
nõudmistele nii lennundusjul-
gestuse eeskirjade kui ka reisi-
jate poolt. 

Prognooside kohaselt kas-
vab lendude ja reisijate arv lähi-
aastatel oluliselt ning 
koostöös lennu-
jaamaga 
a n -

Koer röntgenisse 
ja sussides lennule

LENNUJAAMAS juhtub

Heigo Stamm (lennujaama objektijuht):
Enne uute aparaatide tulekut olid lennujaamas 
suuremad	screenimismasinad	(pagasi	läbivalgus
tusmasinad).	Ükskord	pani	meesterahvas	oma	ko
tid lindile ja siis astus ise ka lindile – arvas, et peab 
ise ka sellest masinast läbi minema.
***
Tänapäeva	 koerte	 transportimise	 kotid	 on	 käsi
pagasiga	väga	sarnased	ning	mõnikord	on	väga	
raske	vahet	teha,	mis	seal	sees	on.	Nii	juhtuski,	et	
kotte	läbi	valgustavale	töötajale	vaatas	arvutiek
raanilt vastu hirmunud koera skelett. Koeraoma
nik ei teadnud, et loomad tuleb enne ikka välja 
võtta, mitte aparaati sisse panna.
***
Vahetuse	ülem	tegi	oma	tööd,	kui	silmanurgast	
vilksamisi	 nägi,	 kuidas	 üks	 reisija	 kiirustades	
lennule tormas, sinised sussid jalas. Kui ta oma 
ringreisiga	 lõpuks	 lennueelsesse	 julgestus
kontrolli punkti jõudis, paluti tal sinna 
unustatud jalanõud Lost& Found i viia. 
Nimelt	 läkski	 reisija	 lennukile,	 ilma	
kingadeta,	vaid	sinised	sussid	jalas.	

Katrin Raudsepp (lennujaama valve-
keskuse vanem operaator): 
Alles hiljuti näida
ti mulle video

“Ükskord pani meesterahvas oma kotid lindile ja siis astus 
ise ka lindile – arvas, et peab ise ka sellest masinast läbi 
minema.”

Heigo Stamm:
lennujaama objektijuht

kaamerate	salvestist,	kus	“mummu”	tuuakse	ho
bune. Loomi on meil palju läbi käinud, kuid et 
hobune?	 Alguses	 võttis	 see	 hingetuks,	 et	 kes	
see	 hobusega	 siia	 tuleb.	Möödus	 paar	 sekun
dit	ning	alles	siis	sain	aru,	et	see	oli	elutruu	eks
ponaat, mida toimetati lennujaama sisseruumi
desse.
***
Kui	puhkeruum	oli	 veel	 julgestuskontrolli	 kõr
val,	 hakkas	 üks	 töötaja	 kord	 puhkepausi	 ajal	
mikrolaineahjus toitu soojendama. Pani ahju 
tööle,	kuid	siis	paluti	 tal	üks	pakk	vastu	võtta.	
Nii	 ta	 läkski	 ruumist	välja	 ja	unustas	 toidu	ah
ju.	Varsti	oli	kogu	 lennujaam	paksu	sinist	 suit
su	täis	ja	käis	üks	pauk.	Alguses	ei	saanud	keegi	
aru,	mis	juhtus.	Nüüd	asub	puhkeruum	mujal.
***
Ratastoolis	 inimene	 läbis	 julgestuskontrolli	 ja	

masin hakkas piiksuma. Inimene vaban
das	kohe,	et	unustas	vöö	pükste	pea

le…	olles	ise	metallist	ratastoolis.	
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Paavo ei ole just ülearu 
moodne mees. Tema must 
nahkvest ning must teksasärk 
selle all on aga see-eest väga 
stiilipuhas komplekt. Kui va-
niljelõhn juurde mõelda, siis 
oleks justkui ajas mõned nos-
talgilised aastad tagasi era-
takso tiigri-
mustrilisele 
istmele sat-
tunud. 

See on ju-
ba kolmas 
kord, kui ma 
tema jutule 
pääseda kat-
sun. Esime-
sel korral oli 
tal kiire. Teisel 
korral oli tal kii-
re. Nüüd, kolman-
dal korral, kui ukse vahelt 
sisse vaatan, kulistab turva-
tehnika lääne osakonna värs-
ke juhataja seistes pooleteise-
liitrist sidrunimaitselist vett. 
Vähese gaasiga. Ka nüüd on 
kiire, aga vana tutvuse poolest 
nokatab ta oma silmadega, 
pudelit suult võtmata, klien-
ditooli poole. Tavaline kõigi 
ebamugavustega tool, nagu 
perearsti ukse taga. 

“A’ kui ma ei taha, et mind 
lehte pannakse?” Ta paneb 
pudeli aknalauale päikesetrii-
bu sisse. Ma olen selliste al-
gustega harjunud. Retoorika. 
Tahab küll. Kõik tahavad. 

“Mis sa alati torised nii 
või?” Ta ise vist ei peagi seda 
torisemiseks. Ma ei ole teda 
teisiti rääkimas kuulnudki kui 
nõnda; irooniast punnis lau-
setega.

Tema tuju paistab sandi-
võitu, sest hommik olla vilet-
salt alanud. Pakun põhjuseks 
hommikust liiklust ja ta kor-
jab teema üles: “Ei mitte seda. 
Ah, ma ei saa rääkida, sa pa-
ned kõik lehte. Aga, kui moo-
torrattaga Euroopast tagasi 

tulles Riiast Eesti poole jõuad, 
vaat siis paneb vanduma küll. 
Sest minu kallid kaasmaala-
sed sõidavad nagu oleksid nad 
üksi maanteel. Üldiselt ma ei 
viitsi vanduda, sest see sööb 
minu, mitte “nende” närve.” 

Niipalju siis taksojuhist. Ma 
oleks pidanud tegelikult ai-
mama, et see nahkvest rää-
gib tema mootorrattahobist 
ehk tuhandekuubikulisest si-
nist värvi DSVst, mille peal 
poolenisti kõhuli lamatakse 
ja millel jõudu täpipealt sa-
mapalju kui kolmel Zaporo-
žetsil kokku. Oleksin võinud 
aimata, et see teksasärk näi-
tab oma brändiga motomeeste 
hulgas staatust. Nagu Nike no-
kats BMWs. Lapsepõlves lii-
kus võrriga, millega isa muidu 
väravast välja ei lasknud, kui 

SAVISAARE teisik

Ligi	kakskümmend	aastat	tagasi	oli	Paavo	Eestis	tuntud	mees,	
umbes	sama	kuulus,	kui	Edgar	Savisaar.	
Paavo esines ühes toonases populaarses telesaates Savisaare 
teisikuna.	Ega	ta	ise	ennast	sinna	teisikute	konkursile	välja	ei	
pakkunudki, hoopis tema toakaaslane arvas, et peaks, võiks 
ja andiski ta saatesse üles. Vähe sellest, et Paavo kuulus oli, 
ka jäljendatav ise oli sarnasust tähele pannud ja kutsus Paa
vo	oma	audientsile.	“Mis	kutsus.	Lihtsalt	tänavalt	viidi	kaasa.	
Auto peatus, ja paluti vastuvaidlemist mittevõimaldaval too
nil	kaasa	tulla.”		

see tehniliselt korras polnud. 
“Ära aja,” provotseerin, “mina 
ei tea lapsepõlvest mitte ühte-
gi võrri, millel kõik korras oli. 
Pidurdati Tartu tossuga, gaa-
si tõmmati paagi alt traadiju-
pist ja sidurit polnud üldse va-
ja. Rääkimata tuledest.” Paavo 
ei allu. Räägib hoopis, kuidas 
ta naise ja mootorrattaga Ve-
neetsias käis. Ma räägin vastu 
kiivritest, mida kaheksaküm-
nendatel ise EPO liimi, klaas-
riide ning hõbedase nitrovär-
viga tehti. Tema mulle sellest, 
kuidas tal alamõõduline Jawa 
oli. Kõigil võimas “kolme-
poolene”, temal alamõõduline 
“kahepoolene”. See on tal seni-
ni alles, kodus garaažis. Üldse 
tundub mulle, et ta oli selline 
eeskujulik laps. Mis sellest, et 
hiidlane.

Kui Paavo mõned kuud ta-
gasi üle aastate uuesti G4Si 
tuli, sai ta Ühisteenustest üle 
jäänud ühegi auguta kollase 
kipsseina ja linoleumi järele 
lõhnava põrandaga toa. Nüüd 
on keset seda seina suur A1 
formaadis paber arusaamatu 
skeemiga ja neli punast knop-
kat. 

“Kas see ongi see?”  Paavo 
mhhitab.

“See sinu müüdud ülima-
hukas projekt?” Mhmhhitab 
uuesti: “Estonia kaevandus. 
See sirge on 6 kilomeetrit, et 
sa mastaabist aru saaksid. See 
ala on tühjaks kaevatud. Ja see 
kah.” Paavo jääb vait ja vaatab 
mulle otsa, nagu reaktsiooni 
oodates. Ta oskab enda tekita-
tud vaikuse nii kandma pan-
na, et nihelema hakkan mina: 
”Noo?”

“Me hakkame sinna tule-
kustutussüsteeme panema.”

“Ma tean, see on aasta üks 
suuremaid installiprojekte, tõ-
sine töövõit.” Jälle paus. Ta on 

ÜHISteenused

Piletihanke võit
1.	 aprillil	 jõustus	 aastane	 riigi
hanke	leping	Tallinna	Transpor
diameti	 ja	 ASi	 Ühisteenused	
vahel, mille kohaselt hakkavad 
Tallinna	 ühistranspordi	 paber
kandjal sõidupileteid levitama 
Ühisteenused.	
Pealinnaga	sõlmitud	kokkulep
pe	näeb	ette,	 et	 sõidutalonge	
ja tunnipileteid pakutakse vä
hemalt	120	müügikohas	ja	sõi
dukaarte	vähemalt	60	müügi
kohas. 
AS	 Ühisteenused	 juhatuse	
liikme	 Alar	 Vasemägi	 sõnul	
müüakse	Tallinnas	tänaseks	pi
leteid	enam	kui	150	müügiko
has.	Tagamaks	piletite	paremat	
kättesaadavaust, asuvad müü
gikohad	 suuremate	 transpor
disõlmede vahetus läheduses 
ning	kõikides	linnaosades.	

Parkimine mitmes keeles
Parkimisveeb parkimine.ee 
laiendas	haaret	ning	alates	ap
rillist pakub parkimisalast in
fot	eesti,	inglise	ja	vene	keeles.	
“Klient	 on	 kuningas	 ning	 kui	
tema	sooviks	on	mugav	ja	aru
saadav iseteeninduskeskkond, 
siis seda me talle ka pakume. 
Veebi kasutusstatistika näitab, 
et	 venekeelse	 ja	 inglisekeelse	
versiooni külastajate hulk on 
stabiilselt kasvamas, mis kin
nitab,	 et	 tegime	 õige	 otsuse.	
Nüüd	saavad	ka	välismaalt	au
toga	tulevad	turistid	kogu	par
kimisalase info ühest portaalist 
mugavalt	 kätte,”	 lisas	AS	Ühis
teenused	 juhatuse	 liige	 Alar	
Vasemägi.	

Külalislahked 
AS	 Ühisteenused	 24	 lin
natranspordi teenindajat läbi
sid	 “Euroopa	 Kultuuripealinn	
Tallinn	 2011	 külalislahkuse	
programmi”.	 Kultuuripealinn	
soovis muuta oma külalislah
kuse	 programmi	 raames	 Tal
linna teenindussfääri sõbrali
kumaks ja informeeritumaks 
oma	riigist,	 linnast	 ja	siin	toi
muvast.	Koolituste	käigus	 ja
gasid	 oma	 ala	 spetsialistid	
teadmisi hoolivast, professio
naalsest ja sujuvast teenin
dusest	 ning	 kultuuripealinna	
aastal toimuvatest põneva
test	sündmustest.	Eesmärgiks	
oli	 tagada	 külalislahke	 tee
nindus nii linnakodanikule 
kui	 ka	 külalisele	 ning	 kõrge
malt väärtustada teenindaja 
ametit,	 külalislahkuse	 prog
ramm	 andis	 kõigile	 Tallinna	
teenindusega	 tegelevatele	
ettevõtetele võimaluse saa
da osa tasuta teeninduskoo
litustest.
Esimene koolituse etapp an
dis ülevaate külalislahkuse 
olemusest ja selle rollist tee
ninduses	ning	 lisaks	 sai	 koo
litusel ülevaate Euroopa kul
tuuripealinnade traditsioonist 
ja	 2011.	 aasta	 programmist.	
Teine	 koolituse	 etapp	 aitas	
mõtestada teenindaja elu
kutse	 väärtusi	 ja	 õpetas	 iga
päevaste näidete varal saama 
oma	tööst	motivatsiooni.
Kõik	koolitusprogrammi	edu
kalt	läbinud	AS	Ühisteenused	
linnatranspordi teenindajad 
saavad	 nüüd	 uhkusega	 kan
da spetsiaalset külalislahkuse 
märki.  

Julia Garanža

Seda kaevandust oli hea müüa. 
Teisel pool lauda istus konkuren-
dina mu endine tööandja. Külvad   
   tuult, lõikad tormi.

PERSOON

Paavo Tärkist, teist ringi G4Si jõudnud mehest, kes 
hiljuti aasta ühe suurema installihanke võitis, kirju-
tab Janno Juhkov.

endaga rahul. Müük pole talle 
võõras töö – enam kui kümme 
aastat tagasi oli ta ESSis müügi-
mees. Neli knopkaauku kolla-
ses seinas antakse nõnda suure 
müügi puhul ilmselt andeks. 

”Seda kaevandust oli hea 
müüa. Teisel pool lauda istus 
konkurendina mu endine töö-
andja. Külvad tuult, lõikad tor-
mi,” jätkab Paavo.

“A muidu? Kui koju lähed, 
mis siis teed? Peale motikasõi-
du.”

“Ma ei tea. Pildistan vahest.”  
Kerib oma fotod lahti ja hak-
kab küsima, et “kus see koht 
Eestimaal on”.

“Püha kirik. Saaremaal. Ma 
olin seal lähedal malevas.” 

Paavo on lahke ja annab Pöide 
kiriku eest punkti, sest maa-
kond oli õige.

“Ja see on Põlma tuulik. Aga 
seda ma ei tea.” Lihula laulula-
va ma ära ei tundnud. Kenad 
pildid. 2:1. 

Kui ma minema hakkan, 
võtab Paavo korraks veel sõna. 
Hea, et püsti ei tõusnud.

Ta olla mõelnud, et tõepoo-
lest, et mida ta siis õhtuti teeb, 
kui just garaažis motikat ei 
poleeri. Ja et meelde tuli: sega-
kooris käib laulmas. Paikusel. 
Sireli lauluseltsis. 

“Varsti läheme Seljamet-
sa laadale laulma. Lüdigi kivi 
juurde.” 

Irooniline MEES
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Malevasuve avalöök
6. juunist saab avalöögi 

noorteklubi malevasuvi. Tal-
linna, Tartu ja Pärnu 60 klubi-
noort saavad suvel tööd ranna-
valve abilistena. Töökogemuse 
saamine ja oma taskuraha tee-
nimine on laste jaoks niivõrd 
oluline, et taaskord said male-
vakohad täis vaid mõne päe-
vaga. Malevakoha eesõigus 
oli 13. – 15. aastastel noorte-
klubisse kuuluvatel poistel ja 
tüdrukutel, kes on aasta jook-
sul pea kõikidel üritustel ko-
hal käinud. G4S võitis Pärnu 
rannavalve riigihanke ning es-
makordselt on klubikad ran-
navalvureid abistamas ka su-
vepealinnas. 

Midagi uut - linnalaager! 
Juunikuus on Tallinna lap-

sed oodatud registreerima 
linnalaagrisse. Laagri ajad on 
vastavalt nõudlusele kas 6 -10 
juuni, 13 -17 juuni või 27 juu-
ni - 1 juuli. Iga laagripäev on 
eritemaatiline ja põnevat tege-
vust täis. Laagrinädala jooksul 
külastatakse laagri juhenda-

jaga erinevaid asutusi, käiak-
se ekskursioonidel, loengutel, 
mängitakse mänge, tehakse 
sporti ja väljasõite. Õpitakse 
palju uut ja huvitavat: esma-
abi, metsas ellujäämine, vetel-
pääste jpm. Ühe laagrinädala 
hind on 40 eurot, milles sisal-
dub ka soe lõuna. 

 

Spordi- ja puhkelaager
3.-8. juuli toimub noor-

teklubi igasuvine spordi- ja 
puhkelaager. Laager täis spor-
ti, puhkust ja nalja toimub sel 
suvel Toosikannu Puhkekes-
kuses Raplamaal. Laagrituu-
siku hind klubiliikmetele on 
95 eurot (hinnas sisaldub ka 
transport laagrisse ja tagasi). 
Kui ühest perest tuleb laagris-
se 2 või enam last, on laagri ta-
su lapse pealt 80 eurot.

Metsalaager
Veel üks esmakordne ette-

võtmine- metsalaager. Augus-
tikuus lähevad klubijuhid ühe 
grupi noortega metsa elama  
Laager on plaanis korraldada 
koostöös tõeliste metsavenda-

dega, kelle abiga õpime met-
sa elu tundma ja metsas hak-
kama saama. Laager on lastes 
juba suurt elevust tekitanud, 
mis näitab, et telkidega metsa 
ronimine ja mugavast teleka 
ja arvutimängudega igapäeva-
elust on lastel lausa karjuv va-
jadus korra välja astuda. 

SSS ka Saaremaale
Maikuus kuulutab G4S 

Noorteklubi välja selleaasta-
se seiklusmängu Suur Semu 
Seiklus. Üritus leiab küll aset 
alles 15. septembril, kuid osa-
võtjate rohkuse tõttu algab 
registreerime juba kevadel. 
Lisaks Tallinnale, Tartule ja 
Pärnule toimub seiklusmäng 
sel sügisel ka Saaremaal Kures-
saares.

1. juunil saadetakse kahe-
päevasele põnevale preemia-
reisile seiklusmängu eelmi-

se aasta võitjad. Kolmest Eesti 
linnast sõidavad Toosikannu 
Puhkekeskusesse 129 õpilast, 
et saada osa vahvatest võist-
lustest, lõbusatest mängudest 
ja uhkest õhtusest peost.

Too sõber klubisse
Kõikide G4S Noorteklu-

bisse astunute vahel loosib 
noorteklubi välja Tallinki nel-
ja inimese kruiisi Stockhol-
mi. Samuti osalevad loosimi-
ses need, keda uus klubikas 
on liikmeankeedis märkinud 
soovitajaks.  Kampaania kes-
tab 12. maist 1.juulini. Kruiis 
loositakse välja noorteklubi 
suvelaagris 3. juulil. 

Triin Maripuu
G4S Noorteklubi juht

Informatsiooni G4S Noorte
klubi tegemiste kohta loe 
kodu lehelt www.g4sklubi.ee

Tiim haarab kaasa
Ka laskmisvõistlus ja bow-

linguturniir kinnitasid trendi, 
et meeskondlikud võistlused 
on kaasahaaravamad ja edas-
pidi proovib spordiklubi oma 
võistlusformaate rohkem vasta-
vaks muuta. Kui laskmisvõistlu-
sel osales 51 võistlejat, siis bow-
linguturniiril lõi kaasa juba üle 
saja osaleja. Loomulikult ei kao 
kuskile individuaalvõistlused, 
sest osalemine nendel võistlus-
tel suurenes samuti. 

Väike tagasilöök oli korvpal-
li meistrivõistlustel, kus osa-
levaid võistkondi oli eelmise 
aastaga võrreldes vähem, aga 
võistlusele lisandus üks piir-
kondlik esindus, mis näitab ka 
väiksemate esinduste kasvavat 
sportimishimu.

Edukamateks talvehooaja
sport lasteks olid meestest Ramon 
Kaju, kahe individuaalse või-

duga (male, sulgpall). Nais-
test hoiab liidri positsiooni 
Triin Maripuu, kellel on ette 
näidata sulgpalliturniiri võit 
ja teistelt võistlustel mitu esi-
kolmiku kohta. Individuaal-
selt kogusid esikohti veel 
Urmas Nigul, Lauri Hallik, 
Kirsti Rannula ja Jana Aare. 

Võistkondlikult olid edu-
kaimad lõuna piirkonna val-
vedivisjoni mehed, võites 
laskmisvõistluse ja ka korv-
palliturniiri. Kuna hooaeg on 
alles poole peal, siis on kõigil 
veel võimalus oma sõna lõpli-
kes kohtades sekka öelda. 

Sportlik suvi
Suvekuudel spordiklubi spor-

dibaase ei rendi aga see ei tä-
henda, et tegemist oleks spordi-
ga mitte tegelemise perioodiga. 

Suvel toimub mitmeid et-

tevõttesiseseid võistlusi, mille 
kohta leiate infot kodulehelt. 
Samuti on plaanis korraldada 
erinevatel aladel rohkelt sõp-
ruskohtumisi. Mai lõpus toi-
mub esimene ettevõttesisene 
sõpruskohtumine juhtimis-
keskuse kahe vahetuse vahel. 
Mõõtu võetakse jalgpallis. 

Suvel on Tartus ja Tallin-
nas võimalik mängida jalg-
palli. Lisaks on avatud Tallin-
nas, Tammsaare tee 25 asuv 
jõusaal, mida saab väikse tasu 
eest külastada. 

Kui sa ei ole veel spordiklubi 
liige, sest ei ole leidnud endale 
sobivat tegevust, aga oled pikka 
aega mõelnud millegi aktiivse-
ga tegeleda, siis võid julgelt oma 
mõtetest teada anda raido.rat-
sep@ee.g4s.com. Võib juhtuda, 
et sarnaste mõtetega on teisigi 
töötajaid ja siis on spordiklubil 
ka lihtsam nendele asjadele tu-
levikus mõelda. 

Mõnusat ja sportlikku suve 
teile! 

Raido Rätsep
G4S Spordiklibi juht

G4S Noorteklubi suvi saab olema põnev ja tegevuste-
rohke. Aga juba teeme plaane ka sügiseseks SSSiks, 
millega plaanime laieneda Saaremaale.

Noorteklubi 

pakub tööd malevas 
ja põnevust laagrites

NOORTEklubi TABLOO

Kontorirahvas käis matkal

19.	mail	 tähistas	G4Si	kontorirahvas	kevade	saabumist	Tervisemat
kaga,	mis	 tänavu	 toimus	Harju	maakonnas,	Pakri	poolsaarel.	Tervi
sematkalised	läbisid	ligi	10	kilomeetri	pikkuse	marsruudi,	mis	enam
jaolt	lookles	mööda	kaunist	Pakri	poolsaare	rannikuala.	Tervisepäeva	
lõpus	kinnitati	keha,	vahetati	muljeid	ning	asuti	teele	oma	kontori
te juurde. 
G4SPress tuletab meelde, et tervisematkaliste fotojäädvustused on 
teretulnud	aadressile	kysimused@ee.g4s.com.	Parimad	fotod	teema
del	“Inimene	looduses”	ja	“Looduse	ime”	leiavad	kajastust	järgmises	
G4SPressis	ja	siseveebis	ning	nende	autorid	saavad	väärt	auhindasid.  

Reketlon
1.	Turundus	ja	arendusdivisjon
2.	Müügiosakond	2.
3.	Müügiosakond	1.

Male
1.	Ramon	Kaju,	Urmas	Nigul
3. Arndt Vehlmann

Sulgpall
Mehed
1.	Ramon	Kaju
2. Meelis Kalda
3. Eero Soone, Eduard Virkunen

Naised
1.	Triin	Maripuu
2. Leenu Sepa
3. Maarja Aas

Paarismäng
1.	Maarja	AasRaido	Rätsep
2.	Triin	MaripuuEero	Soone
3.	Meelis	KaldaSergei	Karelin

Laskmine
1. Lõuna valvedivisjon
2. Lõuna patrull
3. Põhja rahavedu

Bowling
Võistkondlik
1.	Võistkond	Segu	7	
2. Sularahadivisjon
3.	Turvatehnikadivisjon

Individuaalne
1.	Kirsti	Rannula
2.	Triin	Maripuu
3.	Sander	Rool

Spordivõistlustel osalejate arv kasvas 
SPORDIklubi

Spordiklubi selle aasta suurimaks tõusuks võiks nimetada 
ettevõttesiseste võistluste osalejate märgatavat kasvu. 

Korvpall
1. Lõuna valvedivisjon
2.	Müügija	klienditeenindus	
    divisjon
3. Valvedivisjon

Lauatennis
Mehed
1. Lauri Hallik
2. Eduard Virkunen
3.	Ramon	Kaju

Naised
1. Jana Aare
2. Maarja Aas
3.	Triin	Maripuu

Meeste paarismäng
1. Lauri HallikEnn Sõõrumaa
2. Ahti PalosonViljar Vallner
3.	Rain	PentRamon	Kaju

Naiste paarismäng
1.	Triin	MaripuuMaarja	Aas
2.	Jana	AareMarili	Tooma

G4S SPORDIKLUBI 
VÕISTLUSTE EDETABEL
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"Mina olengi vapper ja tubli," teab iga noorteklubi laps.
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LIITU NOORTEKLUBIGA

Liitu noorteklubiga aadressil 
www-g4sklubi.ee või kirjuta 
otse piirkonna juhile.

G4S Noorteklubi juht + 
Tallinn
Triin Maripuu
triin.maripuu@ee.g4s.com
 5027974

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

Keila
Urmas Veersalu
urmasveersalu@gmail.com
5141416

Haapsalu
Reelika Ender
reelika.ender@gmail.com
58052045

Pärnu
Kiira Udu
kiiraudu@gmail.com
5242806

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

Rakvere
Aljona Tamm
aljonatamm@hot.ee
5244035

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

JUHT versus ALLUV

Arva, kes on pildil, mis sündmuse-
ga on tegu ja millal see aset leidis. 
Saada need vastused koos oma 
andmetega enne 10. juuni aad-
ressile julia.garanza@ee.g4s.com 
ja võid võita vingeid G4Si logoga 
auhindu. Lehe eelmises numbris 
ilmunud fotol istus Falcki logoga 
auto roolis tuntud muusik, lavas-
taja ja filmirežisöör Hardi Volmer. 
Õige vastuse saatnutest osutus 
loosi tahtel G4Si logoga meene 
võitjaks juhtimiskeskuse vahetuse 
ülem Marek Ottson.

Keemia
Milline keemiline element 
on keemiliste elementide 
perioodilisustabelis 8. kohal? 
Vastus: Hapnik (0) 
Margo: 1; Urmas: 1

Varia
1987.a.	lansseeris	Nokia	maa
ilma	 esimese	 NMT	 võrgus	
töötava	mobiiltelefoni	Mobi
ra Cityman, mis maksis toona 
üle	4500	euro.	Kui	palju	kaa
lus see telefon?
Vastus:	800	grammi
Margo: 0; Urmas: 1

Ühiskonnaõpetus
Kes on 6.aprillil 2011.a. ame
tisse astunud uue valitsuse 
noorim ja vanim minister?
Vastus: noorim – Hanno Pev
kur, vanim – Jaak Aaviksoo
Margo: 0,5; Urmas: 0

Film
Kes	 mängis	 Eesti	 filmis	
“Lammas	all	paremal	nurgas”	
Ahvenat?
Vastus:	Tõnu	Kark
Margo: 1; Urmas: 0

G4S
Millise uudistekanali avas 
G4S aprillis?
Vastus:	 Telemonitorid	 Tallin
nas,	Tartus,	Jõhvis	ja	Pärnus
Margo: 1; Urmas: 1

Tulemused:
Margo Külv 3,5 punkti 
versus Urmas Kask 3 punkti

Aleksander Žegulov
Suusaäss

Matti Ensio Nykänen 
Sisekontrolliosakonna spetsialist

Margo Külv vs Urmas Kask

meediaPILK

Uued tuuled turvaturul

Aasta esimestel kuudel on 
turvavaldkond näidanud mõ
ningaid	 elavnemise	 märke,	
veel hiljuti üsna staatilisele 
pildile ilmusid uued ja mitte 
nii	väga	uued	tegijaid.	

Elion turvama
Märtsi	algul	teatas	Elion,	et	
kavatseb	 sügistest	 tuua	 tu
rule	 kodu	 ja	 videojälgimi
se teenuse, mis lubaks muu 
hulgas	 mobiili	 vahendusel	
jälgida	 liikumist	 kodus	 või	
reguleerida	 energiatarbi
mist.	Valdav	osa	“vanadest”	
olijatest leidis, et turul on 
uustulnukale ruumi, ainus 
sapine kommentaar kostus 
GSM valve poolt, kes pidas 
vajalikuks märkida, et Elion 
on ka eelnevalt proovinud 
siseneda	 turvaturule	 ning	
avaldas	lootust,	et	“seekord	
tuleb	parem	toode”.		

Omanikuvahetus
Aprilli lõpus omandas 78 
protsenti	 turvafirma	 Alfas
tari	 osakutest	 Tallinna	 Äri
panga	 juhatuse	 liige	 ning	
suurim omanik Andrei Žu
kov.	 Alfastari	 tegevdirektor	
ja vähemosanik Kirill Sam
sonov tõdes, et turvaturul 
on	 konkurents	 väga	 tihe	 ja	
hinnasurve	 suur	 ning	 väl
jendas lootust, et uue oma
nikuga	 tulevad	 ka	 uued	
perspektiivid. 
Rotatsioon	on	toimunud	ka	
KGrupi ja AS Securitas Ees
ti ladvikus. KGrupi juhiks 
sai	 Sven	 Nuutmann	 	 üli
kirju	 kogemusteportfelliga	
mees, kes 90ndate lõpus on 
töötanud	ka	ASis	Alarmtec.	
Securitas Eesti AS uueks te
gevdirektoriks	 ja	 juhatu
se liikmeks sai Jaanus Paju
maa, vahetades välja senise 
tegevdirektori	 Ergo	Oolupi,	
kes	 jätkab	 müügidirektori
na. 

Hapukurgijooks
Et politsei vähemalt korra 
aastas kaadrist põhjalikult 
tühjaks	jookseb,	teab	iga	kir
jatsura.	 Sagedamini	 algab	
“suur	 jooks”	 hapukurgihoo
aja	 lähenedes,	kus	 iga	uudis	
on	 kulda	 väärt	 ning	 kui	 se
da pole, tuleb see leiutada. 
Tänavu	 sai	 “politsei	 jookseb	
kaadrist	 tühjaks”	 kampaa
niasse kaasatud ka G4S. 
Ajakirjandusliku hüpotee
si kohaselt suunduvad polit
seinikud erasektorisse, ja ot
sejoones G4Si. Paraku jääb 
äärmiselt komplimentaarne 
oletus siiski vaid oletuseks, 
mida kinnitas ka personalidi
rektor	Eela	Velström,	 lisades,	
et üleminek ühest sektorist 
teise	 oli	 pigem	 1990ndate
le omane. Küllap on samast 
ajastust pärit ka teema ise.
 

Julia Garanža

ELUST enesest

Nobedate näpukate voor: 
pärlid vahetusaruannetest

•	 Klient	 lubas	 antud	 objek
ti	 järgneval	päeval	kuidagi	
ülevaadata.

•	 Jõudes	 kohale	 selgus,	 et	
kõrtsis oli toimunud kak
lus,	mille	käigus	kohal	olnud	
klient oli ka mõned hoobid 
saanud. Materiaalset kahju 
ei tekitatud.

•	 Juhtimiskeskusesse	 helis
tati	 Tallinna	 abitelefonilt	 ja	
teatati, et büroohoonest 
voolab välja vett. Asjaolude 
selgitamiseks	 saadetud	 ko
hale ekipaaz. Hoone ise ei 
ole G4S Eesti tehnilise valve 
all,	 küll	 aga	 on	 valvatavad	
osad kontoriruumid. Hoone 
väljaulatuva osast, mis ula
tus kõnnitee kohale, voolas 
tänavale vett.

•	 Administraatori	kinnitusel	ei	
olnud	taksojuht	hotelli	 töö
korraldusega	 rahul,	 lõi	 tal	
nina	veriseks	ning	sõitis	en
ne	 turvafirma	 saabumist	
minema.

Andrus Kumel 
müügi- ja 

klienditeenindusdivisjon, 
müügiesindaja

Suvi on ideaalne aeg koos 
perega aja veetmiseks. Lähen 
koos perega telkima, sellest 
on saanud iga-aastane pere-
kondlik traditsioon. Eestis on 
mitmeid kauneid paiku, mida 
võimalusel külastada. Kutsun 
ka kõiki G4Si töötajaid üles: 
nautige suve ja puhake Eestis!

MIDA PÕNEVAT SUVEL TEHA? Mida teistel soovitad teha?

Veikko Raasuke 
turvatehnikadivisjon, 

tootejuht

Minu suureks kireks on moo-
torrattad ehk touring motorbi
kes. Plaanin sõita mootorrattaga 
Horvaatiasse avastama maalili-
selt muinasjutulist Dubrovni-
kut. Olen ka motoringkondades 
legendaarse ürituse Jõgevatreffi,  
kus osales eelmisel aastal 1600 
mootorratturit 15-st riigist, üks 
korraldajatest.

Tatjana Kozlova 
valvedivisjon, 

administraator

Suure tervisespordi huvilise-
na meeldib mulle rulluiskudega 
ja rattaga sõita. Nädalavahetusel 
soovitan ta minna telkima, lõket 
teha ja kala püüda. Pikema puh-
kuse ajal tasub koos sõprade või 
perega Eestimaa tuurile minna. 
Eriti kontoriinimestel palju soo-
vitan värskes õhus viibida ja ter-
visespordiga tegeleda.

Maret Mitt 
sularahadivisjon, 

kullerteenuse 
projektijuht

Võtke aeg maha võtta ja lü-
litage ennast töörutiinist välja. 
Ise kavatsen elust rõõmu tunda, 
kaunist kodumaad avastada ja 
igal vabal ajal linnatolmu jalga-
delt pühkida ning sõita Viljandi 
lähedal asuvasse maakodusse. 
Viibige koos oma sõprade ja pe-
rega, andke neile teada kui olu-
lised nad teie jaoks on!

fotoNOSTALGIA nagu KAKS tilka vett

JOONISTUSVÕISTLUSE parimad

Eelmise ristsõna õige lahendus: pildil ütleb MKD Lõuna regiooni juhataja Üllar Liblik "Kas sellest tulebki uus G4S 
PM (peamaja)?” Õige vastuse saatnutest osutus loosi tahtel võitjaks kliendihaldur Pilvi Rahnu Tartust, kes saab 
auhinnaks G4Si logoga meene. 

Autor: Meelis Kalda poeg Sulo Autor: Andres Lemberi tütar Mona Mia

Noored kunstnikud: Kristjan Tuus, Sulo Kuuler, Erik Brück, Steven Salmistu, Ken Lilloja, Mona Mia Lember, Karl Salumets, Annabell Sarv, Enoola Liza Kookla

Aprillikuu joonistusvõistlusele “Nalja peab saama” lae-
kus oodatust vähem joonistusi, kuid kõik saabunud tööd 
olid väga huvitavad ja sisutihedad. Rõõm oli näha, et iga 
laps joonistas oma nägemuse naljast või naljakast olukor-
rast. Osad lapsed mõtlesid ka raamist välja ning kujutasid 
esemeid ja loomi ebatavalistena (pingviinimajad) või oota-
matutest olukordades (kilpkonnad). 

Uus teema lähtub maikuu tähtsündmusest emadepäe-
vast - “Minu ema on super”. Seekord on lapsel võima-
lik võita tore kingitus ka oma emale. Auhinna saab küll 
kätte peale emadepäeva, kuid kallile emale on tore teha 
kingitust igal ajal. 

Head joonistamist! 


